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ઉત્પ 1:1 1 ઉત્પ 1:18

ઉત્પ
લેખક

યહૂદ પરપરા અને બાઇબલના બીજા લેખકો ૂસાને સમગ્ર પંચગ્રંથ એટલે કે જૂના કરારના પ્રથમ પાંચ ુસ્તકોનો લેખક કહે
છે કે જે પ્રબોધક અને ઇઝરાયલને છોડાવનાર હતો. મસરના દરબારમાં ું તેણે મેળવે ું શક્ષણ (પ્રે રતોનાં કૃત્યો 7:22) અને
યહોવાહ (ઈ ર ું હ ૂ ભાષ ું નામ) સાથેનો તેનો ઘ ન સંબંધ અને વહાર આ વધાનને ટેકો આપે છે. ઈ ુએ પોતે ૂસાને
લેખક તર કે ુ આપી હતી (યોહાન 5:45-47), અને તે જ ર તે તેમના સમયના શા ીઓ તથા ફરોશીઓએ પણ તેને ુ
આપી હતી.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 1446 થી 1405 વચ્ચેનો છે.
સંભ વત છે કે જે વષર્ દરમ્યાન ઇઝરાયલીઓએ સનાઈ પાસે અરણ્યમાં છાવણી કર ત્યારે કદાચ ૂસાએ આ ુસ્તક લ ું

હ ું.

વાંચકવગર્
શ્રોતાગણ શરૂઆતના ઇઝરાયલીઓએટલે કે તેમની મસરની ુલામીમાંથી છુટકારો પામ્યા બાદના અને વચનના દેશ કનાનમાં

પ્રવેશ્યા તે પહેલાંના લોકો હોવા જોઈએ.
હે ુ
ૂસાએ તેમના રા નો “કૌટુ બક ઇ તહાસ”સમજાવવાઆ ુસ્તક લ ું હ ું. ઉત્પ ું ુસ્તક લખવામાં ૂસાનો હે ુ કેવી ર તે

મસરની ુલામીમાં રા ની ાપના થઈ (1:8)અને જે દેશમાં તેઓ પ્રવેશવાના હતા તે કેમ “વચનનો દેશ” હતો તે સમજાવવાનો
હતો (17:8). તેનો હે ુ ઇઝરાયલ સાથે જે બ ું બન્ ું તેમાં ઈ ર ું સાવર્ભૌમત્વ અને મસરમાંની તેમની ુલામી એક અકસ્માત
નહોતો પણ ઈ રની વશાળ યોજનાનો એક ભાગ હતો (15:13-16, 50:20)અને ઇબ્રા હમ, ઇસહાક અને યાકૂબના ઈ ર
એ જ હતા કે જમેણે જગત ું સજન ક ુ હ ું તે દશાર્વવાનો હતો (3:15-16). ઇઝરાયલના ઈ ર ઘણા દેવોમાંનાં માત્ર એક દેવ
નહોતા પણઆકાશો તથા ૃથ્વીના સવ ચ્ચ ઉત્પ કતાર્ હતા.

ુદ્રાલેખ
શરૂઆતો

રૂપરેખા
1. ૃ સજન — 1:1-2:25
2. મ ુષ્ય ું પાપ — 3:1-24
3. આદમની પેઢ — 4:1-6:8
4. ૂહની પેઢ — 6:9-11:32
5. ઇબ્રા હમનો ઇ તહાસ — 12:1-25:18
6. ઇસહાક અને તેના ુત્રોનો ઇ તહાસ — 25:19-36:43
7. ૂસફની પેઢ — 37:1-50:26

બ્ર ાંડની રચના
1 પ્રારભે ઈ રે આકાશ તથા ૃથ્વી ઉત્પ કયા. 2 ૃથ્વી અસ્ત સ્ત તથા ખાલી હતી. પાણી પર અંધારુ હ ું. ઈ રનો

આત્મા* પાણી પર ફરતો હતો.
3 ઈ રે ક ું, “ત્યાં અજવા ું થાઓ” અને અજવા ું થ ું. 4 ઈ રે અજવા ું જો ું કે તે સારુ છે. તેમણે અજવા ું તથા

અંધારુ અલગ કયા. 5ઈ રે અજવાળાંને “ દવસ” અને અંધારાને “રાત” ક ું. આમસાંજ થઈ તથા સવાર થઈ, પ્રથમ દવસ†.
6ઈ રે ક ું, “પાણીની વચ્ચે અંત રક્ષ થાઓઅને પાણીને પાણીથી અલગ કરો.” 7ઈ રે અંત રક્ષ બના ું અને અંત રક્ષની

નીચેના પાણીને અંત રક્ષની ઉપરના પાણીથી અલગ કયા. એ પ્રમાણે થ ુ.ં 8 ઈ રે અંત રક્ષને “આકાશ” ક ું. સાંજ થઈ તથા
સવાર થઈ, બીજો દવસ.

9ઈ રે ક ું, “આકાશ નીચેનાં પાણી એક જગ્યામાં એકત્ર થાઓ અને કોર ૂ મ દેખાઓ.” એ પ્રમાણે થ ુ.ં 10ઈ રે કોર
જગ્યાને “ ૂ મ” કહ અને એકત્ર થયેલા પાણીને “સ ુદ્રો” ક ા. તેમણે જો ું કે તે સારુ છે.

11 ઈ રે ક ું, “ ૃથ્વી પર બીજદાયક શાક તથા ફળ ૃક્ષ પોતપોતાની જાત પ્રમાણે, જનેાં બીજ પોતામાં છે તેઓને ૃથ્વી
ઉગાવે.” એ પ્રમાણે થ ું. 12 ઘાસ તથા પોતપોતાની જાત પ્રમાણે બીજદાયક શાક, પોતપોતાની જાત પ્રમાણે ફળદાયક ૃક્ષ,
જનેાં બીજ પોતામાં છે તેઓને ૃથ્વીએ ઉગા ાં. ઈ રે જો ું કે તે સારુ છે. 13સાંજ થઈ તથા સવાર થઈ, ત્રીજો દવસ.

14 ઈ રે ક ું, “રાત અને દવસ જુદાં પાડવા સારુ આકાશમાં ો તઓ થાઓ અને તેઓ ચ ો, ઋ ુઓ, દવસો તથા
વષ ને અથ થાઓ. 15 ૃથ્વી પર અજવા ું આપવા માટે આકાશના અંત રક્ષમાં ો તઓ થાઓ.” એ પ્રમાણે થ ું.

16 ઈ રે ો ત આપવા માટે બે મોટ પ્રકાશ બનાવી. દવસ પર અમલ ચલાવનાર એક મોટ પ્રકાશ અને રાત પર અમલ
ચલાવનાર તેનાથી નાની એક પ્રકાશ બનાવી. તેમણે તારાઓ પણ બના ા. 17ઈ રે ૃથ્વી પર અજવા ું આપવાન,ે 18 દવસ

* 1:2 1:2 સામથ્યર્ અથવા ઈ ર તરફથી પવન † 1:5 1:5 પ્રથમ દવસ યહૂદ લોકો સાંજથી બીજા દવસ સાંજ ુધી એક દવસ માનતા હતા.
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અને રાત પર અમલ ચલાવવાન,ે અને અંધારામાંથી અજવાળાંને જુદાં કરવાને આકાશમાં તેઓને ર કયા. ઈ રે જો ું કે તે
સારુ છે. 19સાંજ થઈ તથા સવાર થઈ, ચોથો દવસ.

20 ઈ રે ક ુ,ં “પાણી ુષ્કળ જીવજ ુઓને ઉપજાવો અને આકાશમાં પક્ષીઓ ઉડો.” 21 ઈ રે સ ુદ્રમાંના મોટા જીવો
બના ા, દરેક પ્રકારનાં જીવજ ુઓ, જે પોતપોતાની જાત પ્રમાણે પાણીએ ુષ્કળ ઉપજા ાં અને પોતપોતાની જાત પ્રમાણે
દરેક જાતનાં પક્ષીને ઉત્પ કયા. ઈ રે જો ું કે તે સારુ છે.

22 ઈ રે તેઓને આશીવાર્દ આપતા ક ું, “સફળ થાઓ, વધો અને સ ુદ્રોમાંના પાણીને ભર ૂર કરો. ૃથ્વી પર પક્ષીઓ
વધો.” 23સાંજ થઈ તથા સવાર થઈ, પાંચમો દવસ.

24ઈ રે ક ું કે, “પ્રાણીઓને પોતપોતાની જાત પ્રમાણે, એટલે ગ્રામ્યપ ુઓ, પેટે ચાલનારાં તથા વનપ ુઓ પોતપોતાની જાત
પ્રમાણે તેઓને ૃથ્વી ઉપજાવો.” એ પ્રમાણે થ ું. 25 ઈ રે પોતપોતાની જાત પ્રમાણે વનપ ુઓને, ગ્રામ્યપ ુઓ, અને ૃથ્વી
પરનાં બધાં પેટે ચાલનારાંને બના ાં. તેમણે જો ું કે તે સારુ છે.

26 ઈ રે ક ું કે, “આપણે આપણા સ્વરૂપ તથા પ્ર તમા પ્રમાણે માણસને બનાવીએ. તેઓ સ ુદ્રનાં માછલાં પર, આકાશના
પક્ષીઓ પર, પ ુઓ પર, આખી ૃથ્વી પર તથા ૃથ્વી પર પેટે ચાલનારાં પર શાસન કરે.” 27 ઈ રે પોતાના સ્વરૂપ પ્રમાણે
માણસને ઉત્પ ક ુ. તેમણે ઈ રના સ્વરૂપમાં તેને ઉત્પ ક ુ. તેમણે ુરુષ અને ીને ઉત્પ કયા.

28ઈ રે તેઓને આશીવાર્દ આપ્યો અને તેઓને ક ું કે, “સફળ થાઓઅને વધતાં જાઓ. ૃથ્વીને ભર ૂર કરો અને તેને વશ
કરો. સ ુદ્રનાં માછલાં પર, આકાશના પક્ષીઓ પર, ૃથ્વી પર ચાલનારાં સઘળાં પ્રાણીઓ પર અમલ ચલાવો.” 29ઈ રે ક ું કે,
“જુઓ, દરેક બીજદાયક શાક જેઆખી ૃથ્વી પર છે અને દરેક ૃક્ષ જમેાં ૃક્ષનાં બીજદાયક ફળ છે તેઓને મેં તમને આપ્યાં છે.
તેઓ તમારા ખોરાકને સારુ થશ.ે

30 “ ૃથ્વી ું દરેક પ ુ, આકાશમાં ું દરેક પક્ષી, ૃથ્વી પર પેટે ચાલનારુ દરેક પ્રાણી જમેાં જીવનનો ાસ છે, તેઓના ખોરાકને
સારુ મેં સવર્ લીલોતર આપી છે.” એ પ્રમાણે થ ુ.ં 31 ઈ રે જે સવર્ ઉત્પ ક ુ તે તેમણે જો ું. તે સવ મ હ ું. સાંજ થઈ
તથા સવાર થઈ, છઠ્ઠો દવસ.

2
1આમ આકાશ, ૃથ્વી તથા તેમાનાં સવર્ સેનાઓ ું* સજન ૂણર્ થ ુ.ં 2 ઈ રે પોતા ું જે કામ હ ું તે ૂણર્ ક ુ અને પોતાનાં

કરેલાં સવર્ કામોથી પરવાર ને સાતમા દવસે આરામ કય . 3 ઈ રે સાતમા દવસને આશીવાર્દ આપ્યો અને તેને પ વત્ર ઠરા ો,
કેમ કે તેમણે જે સવર્ ઉત્પ ક ુ તે સઘળાં કામ પછ તે દવસે તેમણે આરામ લીધો હતો.

આદમ અને હવા
4 આ આકાશ તથા ૃથ્વીના સજન સંબં ધત ૃ ાંત છે; જયારે યહોવાહ ઈ રે ૃથ્વી તથા આકાશ ઉત્પ કયા, 5 ત્યારે

ખેતરની કોઈપણ વનસ્પ ત હજુ ૃથ્વીમાં ઊગી ન હતી અને ખેતરમાં અનાજ ઊગ્ ું ન હ ું, કેમ કે યહોવાહ ઈ રે ૃથ્વી પર
વરસાદ વરસા ો નહોતો અને જમીનને ખેડવા માટે કોઈ માણસ ન હ ું. 6 પણ ૃથ્વી પર ઝરણુ†ં પ ું અને જમીનની આખી
સપાટ ભીંજાઈ.

7 યહોવાહ ઈ રે ૂ મમાંથી માટ ું માણસ બના ુ,ં તેના નસકોરામાં જીવનનો ાસ ો અને માણસ સજીવ થ ું.
8 યહોવાહ ઈ રે ૂવર્ તરફ એદનમાં એક વાડ બનાવી અને તેમાં તેમણે પોતાના સજલ માણસને ૂ ું.

9 યહોવાહ ઈ રે ૂ મમાંથી સવર્ પ્રકારનાં ૃક્ષ જે જોવામાં ુંદર તથા ખાવામાં સારાં તેઓને બના ાં. વળ વાડ ની વચમાં
જીવન ું ૃક્ષ તથા ભ ું ૂંડુ જાણવા ું ૃક્ષ પણ ઉગા ાં. 10 વાડ ને પાણી પાવા સારુ એક નદ એદનમાંથી વહેતી થઈ. ત્યાંથી
તેના ભાગ પડ્યા અને ચાર નદ ઓ થઈ.

11 પહેલી ું નામ પીશોન છે; જનેો પ્રવાહ આખા હવીલા દેશને ઘેરે છે, ાં સો ું મળે છે. 12 તે દેશ ું સો ું સારુ છે. ત્યાં
ૂલ્યવાન મોતી તથા અક ક પાષાણ પણ છે.
13બીજી નદ ું નામ ગીહોન છે. જનેો પ્રવાહઆખા કૂશ‡ દેશને ઘેરે છે. 14ત્રીજી નદ ું નામ હ દે્દકેલ છે. તેનો પ્રવાહઆશ્ ૂર

દેશની ૂવર્ તરફ વહે છે. ચોથી નદ ું નામ ફ્રાત છે.
15 યહોવાહ ઈ રે તે માણસને એદનવાડ ને ખેડવાને તથા તેની સંભાળ રાખવાને તેમાં રા ો. 16 યહોવાહ ઈ રે તેને આજ્ઞા

આપી અને ક ું, “વાડ ના દરેક ૃક્ષ ું ફળ ખાવાને ું સ્વતંત્ર છે. 17 પણ સારુ અને નર ું જાણવાના ૃક્ષ ું ફળ ું ખાઈશ ન હ,
કેમ કે જે દવસે ું તે ખાશ,ે તે જ દવસે ન ે તારુ મરણ થશ.ે”

18પછ યહોવાહ ઈ રે ક ું કે, “માણસએકલો રહે તે સારુ નથી. હુ તેને માટે યોગ્યએવીસહાયકાર બનાવીશ.” 19યહોવાહ
ઈ રે ૂ મમાંથી ખેતરના દરેક પ ુને અને આકાશના દરેક પક્ષીને બના ાં. પછ તેઓને માણસની પાસે લા ા. માણસે દરેક
સજીવને જે નામ આપ્ ું તે તે ું નામ પ ું. 20 તે માણસે સવર્ ગ્રામ્યપ ુના,ં આકાશના પક્ષીઓનાં તથા સવર્ વનપ ુઓનાં નામ
પાડ્યાં, પણ તે માણસઆદમ§ને પોતાના માટે અ ુરૂપ એવી યોગ્ય સહાયકાર ન મળ હતી.

21યહોવાહ ઈ રે તે માણસને ભર ઊંઘમાં ના ો. તે ઊંઘી ગયો, ત્યારે ઈ રે તેની પાંસળ ઓમાંની એક પાંસળ લીધી અને
ખાલી પડલેી જગ્યાએ માંસ ભ .ુ 22 યહોવાહ ઈ રે માણસમાંથી જે પાંસળ લીધી હતી, તેની તેમણે એક ી બનાવી. તેને તે
માણસ પાસે લા ા. 23 તે માણસ બોલી ઊઠ્યો કે,
“આમારા હાડકામાં ું હાડકુ

અને મારા માંસમા ું માંસ છે.
તે ‘નાર ’ કહેવાશ,ે
કેમ કે તે નરમાંથી લેવાયેલી છે.”

* 2:1 2:1 સવર્ સેનાઓ ું સવર્ વસ્ ુઓ † 2:6 2:6 ઝરણું ઝાકળ ‡ 2:13 2:13 કૂશ ઈ થયો પયા § 2:20 2:20આદમ માણસ
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24તેથી માણસ તેનાં માતા અને પતાને છોડ ને, તેની પત્ની સાથે જોડાયેલો રહેશે અને તેઓએક દેહ થશ.ે 25તે માણસ તથા
તેની પત્ની બ ે વ હ ન હતા,ં પણ તેને લીધે તેઓ શરમાતાં ન હતા.ં

3
પાપનો આરભ

1હવે યહોવાહ ઈ રે ઉત્પ કરેલાં સવર્ પ્રાણીઓમાં સાપ સૌથી વધારે ૂતર્ હતો. તેણે ીને ક ું કે, “ ું ઈ રે ખરેખર તમને
એ ું ક ું છે કે, ‘વાડ ના કોઈપણ ૃક્ષ ું ફળ તમારે ન ખા ુ?ં’ 2 ીએ સાપને ક ું કે, “વાડ ના ૃક્ષોનાં ફળ અમે ખાઈ શક એ
છ એ, 3 પણ ઈ રે કહે ું છે કે, જે ૃક્ષ વાડ ની મધ્યમાં છે તે ું ફળ ‘તમારે ખા ું ન હ કે અડક ું ન હ. જો ખાશો તો તમે ૃત્ ુ
પામશો.””

4સાપે ીને ક ું કે, “તમે ૃત્ ુ ન હ પામો. 5 કેમ કે ઈ ર જાણે છે કે જે દવસે તમે તેને ખાશો તે જ દવસે તમાર આંખો
ઉઘડ જશે અને તમે ઈ રો સમાન સારુ ું અને નર ું ું છે તે સમજનારાં થશો.” 6 તે ૃક્ષ ું ફળ ખાવામાં સ્વા દ , જોવામાં
ુંદર અને તે જ્ઞાન આપવાને ઇચ્છવાજોગ છે, એ ું જાણીને ીએ તે ફળ તોડ ને ખા ું અને તેની સાથે તેનો પ ત હતો તેને પણ

આપ્ ુ.ં તેણે પણ ફળ ખા ું.
7 ત્યારે તેઓ બ ેની આંખો ઉઘડ ગઈ અને તેઓ સમ ા કે અમે વ હ ન છ એ. તેથી તેઓએ અંજીરનાં પાંદડાં જોડ ને

પોતાને માટે આવરણ બના ા.ં 8 દવસના ઠડા પહોરે વાડ માં પ્ર ુ ઈ રનો ચાલવાનો અવાજ તેઓના સાંભળવામાં આ ો,
તેથી તે માણસ તથા તેની પત્ની પોતાને પ્ર ુ ઈ રના સા નધ્યથી દૂર રાખવા માટે વાડ ના ૃક્ષોની વચમાં સંતાયા.ં

9 યહોવાહ ઈ રે આદમને હાંક માર કે, “ ું ાં છે?” 10 આદમે ક ું કે, “મેં વાડ માં તમારો અવાજ સાંભ ો અને હુ
ગભરાયો. કેમ કે હુ વ હ ન છુ. તેથી હુ સંતાઈ ગયો.” 11ઈ રે ક ું, “તને કોણે ક ું કે, ું નવ છે? જે ફળ ન ખાવાની મેં
તને આજ્ઞા આપી હતી, તે ફળ તેં ખા ું છે ું?”

12 તે માણસે ક ું કે, “માર સહાયકાર તર કે જે ી તમે મને આપી હતી તેણે મને ફળ આપ્ ું અને મેં ખા ુ.ં” 13 યહોવાહ
ઈ રે તે ીને ક ું, “આતેં ું ક ુ?” ીએ ક ું કે, “સાપે મને છેતર . તેથી મેં ફળ ખા ું.”

ઈ રની સજા
14 યહોવાહ ઈ રે સાપને ક ું કે, “તેં આ કૃત્ય ક ુ છે, તેથી ું સવર્ ગ્રામ્યપ ુઓ તથા વનપ ુઓની વચ્ચે હવે શા પત છે. ું

પેટે ચાલશે અને પોતાના જીવનના સવર્ દવસો ુધી તારે ૂળ ખાવી પડશ.ે 15 તાર અને ીની વચ્ચે તથા તારા સંતાનની અને
તેના સંતાનની વચ્ચે હુ વૈર કરાવીશ. તે તારુ મા ું છૂદશે અને ું તેની એડ એ ડખ મારશ.ે”

16 વળ યહોવાહ ઈ રે ીને ક ું કે, “હુ તાર ગભર્વ ા ું દઃુખ ઘણું જ વધાર શ અને ું દઃુખે બાળકને જન્મ આપીશ. ું
તારા પ તને માટે ઝંખીશ, પણ તે તારા પર અ ધકાર ચલાવશ.ે”

17 તેમણે આદમને ક ું, “કેમ કે તેં તાર પત્નીની વાત માની લીધી છે અને જે સંબંધી મેં તને આજ્ઞા આપી હતી, ‘તારે તે ન
ખા ું’ તે ૃક્ષ ું ફળ તેં ખા ુ.ં તેથી તારા એ કૃત્યથી ૂ મ શા પત થઈ છે. તેમાંથી ું તારા આ ુષ્યનાં સવર્ દવસોમાં પ રશ્રમ કર ને
ખોરાક મેળવશ.ે 18 ૂ મ તારે માટે કાંટા તથા ઝાંખરાં ઉગાવશે અને ું ખેતર ું શાક ખાશે. 19 ું ૂ મમાં પાછો જશે ત્યાં ુધી ું
તારા મોંના પરસેવાથી રોટલી ખાશે કેમ કે ું તેમાંથી લેવાયો હતો. કેમ કે ું ૂળ છે અને પાછો ૂળમાં ભળ જશે.”

20તે માણસે તેની પત્ની ું નામ હવા* પા ું કેમ કે તે સમગ્ર માનવોની માતા થવાની હતી. 21યહોવાહ ઈ રેઆદમ તથા તેની
પત્ની માટે પ ુઓનાં ચમર્નાં વ બના ાં અને તેઓને પહેરા ાં.

આદમ અને હવાને વાડ માંથી કાઢ ૂક ું
22 પ્ર ુ ઈ રે ક ું કે, “હવે તે માણસઆપણામાંના એકના જવેો સારુ અને નર ું જાણનાર થયો છે. તેથી હવે રખેને તે હાથ

લાંબો કર ને જીવનના ૃક્ષ ું ફળ ખાય અને અમર થઈજાય.” 23 તે માટે જે જમીનમાંથી તે ું સજન કરા ું હ ું, તે ખેડવાને, પ્ર ુ
ઈ રે તેને એદન વાડ માંથી બહાર કાઢ ૂ ો. 24ઈ રે તે માણસને વાડ માંથી દૂર કય અને જીવનના ૃક્ષની સીમાને સાચવવા
તેમણે એદન વાડ ની ૂવર્ગમ અ રૂપી તલવાર સાથે કરુબોને ચોક દાર તર કે ગોઠ ા.

4
કાઈન અને હાબેલ

1આદમે પોતાની પત્ની હવાને જાણી અને તે ગભર્વતી થઈ અને તેણે ુત્ર કાઈનને જન્મઆપ્યો. તેણે ક ું, “ઈ રની કૃપાથી
મને દ કરો જન્મ્યો છે.” 2 પછ તેણે બીજા ુત્ર હાબેલને જન્મ આપ્યો. બ ે ભાઈઓમાંનો હાબેલ ઘેટાંપાળક હતો અને કાઈન
ખેડૂત હતો.

3આગળજતાએમ થ ું કે કાઈન ઈ રને માટે ૂ મનાં ફળમાંથી કઈકઅપર્ણ લા ો. 4હાબેલ પોતાનાં ઘેટાંબકરાંમાંનાં પ્રથમ
જન્મેલાં તથા ઉ મ અપર્ણો લા ો. ઈ રે હાબેલને તથા તેના અપર્ણને માન્ય કયા, 5 પણ કાઈનને તથા તેના અપર્ણને અમાન્ય
કયા. તેથી કાઈન ઘણો ુસ્સે થયો અને તે ું મોં ઊતર ગ ું.

6 યહોવાહે કાઈનને ક ું કે, “તને શા માટે ુસ્સો આ ો છે અને તારુ મોં ઊતર ગ ું છે? 7જે સારુ છે તે ું કરે, તો ું ું
માન્ય ન હ થશ?ે પણ જે સારુ છે તે ું ન હ કરે, તો પાપ તારે દ્વારે રહે છે અને તે તેની તરફ તારુ આકષર્ણ કરશ,ે પણ ું તેના
પર જીત મેળવી શક શ.”

8 કાઈને પોતાના ભાઈ હાબેલ સાથે વાત કય જયારે તેઓ ખેતરમાં હતા*, ત્યારે ત્યાં કાઈને પોતાના ભાઈ હાબેલ વરુદ્ધ
ઊઠ ને તેને માર ના ો.

9 પછ ઈ રે કાઈનને ક ું, “તારો ભાઈ હાબેલ ાં છે? “તેણે ક ું, “હુ જાણતો નથી? ું હુ મારા ભાઈનો રખેવાળ છુ?”

* 3:20 3:20 હવા જીવન * 4:8 4:8 “ચાલ, આપણે ખેતરમાં જઈએ.”
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10ઈ રે ક ું, “આતેં ું ક ુ છે? તારા ભાઈ ું લોહ ૂ મમાંથી બદલો લેવા માટે મને હાંક મારે છે. 11હવે તારા ભાઈ ું લોહ
તારા હાથથી લેવાને જે ૂ મએ પોતા ું ુખ ઉઘા ું છે, તેથી ું શા પત થયો છે. 12 ું ગમે તેટલી મહેનતથી ૂ મને ખેડશ,ે પણ
તે પોતાનાં બળ તને આપશે ન હ. ું ૃથ્વી પર નરા શ્રતની માફક અહ તહ ભટકતો રહેશે.”

13 કાઈને ઈ રને ક ું કે, “હુ સહન કરુ તે કરતાં તમે મને વધારે સજા કર છે. 14તમે મને આજે અહ થી હાંક કાઢ્યો છે અને
હવે તમાર આગળથી મારે સંતાવા ુ,ં ૃથ્વી પર ભટકવા ું તથા નાસતા ફરવા ું થશ.ે હવે જે કોઈ મને જોશે તે મને માર નાખશ.ે”
15 ઈ રે તેને ક ું કે, “જે કોઈ તને માર નાખશ,ે તેને સાત ગણી સજા થશ.ે” પછ ઈ રે કાઈનને ઓળખવા સારુ તેના શર ર
પર ચ ૂ ું કે જે કોઈ તેને જુએ, તે તેને માર નાખે ન હ.

16 કાઈન ઈ રની સમક્ષતામાંથી ચાલ્યો ગયો. અને જઈને એદનની ૂવર્ના નોદ† દેશમાં ર ો.

કાઈનનો વંશજો
17 કાઈને તેની પત્ની સાથે વૈવા હક સંબંધ બાંધ્યો અને તે ગભર્વતી થઈ. તેણે હનોખને જન્મઆપ્યો. કાઈને એક નગર બાંધ્ ું

અને તે ું નામ પોતાના દ કરાના નામ પરથી હનોખ નગર રા ું.
18હનોખથી ઇરાદ જન્મ્યો. ઇરાદ મહૂયાએલનો પતા હતો. મહૂયાએલ મ ૂશાએલનો પતા હતો. મ ૂશાએલ લામેખનો પતા

હતો. 19લામેખે બે ીઓ સાથે લ કયા: એક ું નામ આદા અને બીજી ું નામ સલ્લાહ હ ું.
20આદાએ યાબાલને જન્મ આપ્યો. તે તં ુઓમાં રહેનારાઓનો તથા ગોવા ળયાનો આ દ પતા હતો. 21 તેના ભાઈ ું નામ
ૂબાલ હ ું. તે તાર તથા પવનથી વાગતાં વાં જત્રો વગાડનારાઓનો આ દ પતા હતો. 22 સલ્લાહએ પણ ૂબાલ-કાઈનને જન્મ

આપ્યો. જે સવર્ તાંબાના તથા લોખંડનાં હ થયાર બનાવનાર હતો. ૂબાલ-કાઈનની બહેન નાઅમાહ હતી.
23લામેખે પોતાની પત્નીઓને ક ું કે,

“આદા તથા સલ્લાહ, હુ જે કહુ તે સાંભળો,
હે લામેખની પત્નીઓ માંરે જે કહે ું પડે છે તે કાળજી ૂવર્ક સાંભળો.

મને ઘાયલ કરનાર એક માણસન,ે મેં માર ના ો છે,
મને જખમી કરનાર એક જુવાનને મેં માર ના ો છે.

24જો કાઈનને મારવાનો બદલો સાત ગણો લેવાય,
તો લામેખનો સ ોતેર ગણો લેવાશ.ે”
શેથનો જન્મ

25 પછ આદમથી સગભાર્ થયેલી તેની પત્ની હવાએ બીજાએક દ કરાને જન્મઆપ્યો. તે ું નામ શેથ રાખવામાં આ ુ.ં ત્યારે
હવાના ઉદ્દગાર આ હતા: “કાઈને હાબેલને માર ના ો હતો. એ હાબેલના બદલામાં ઈ રે મને બીજો દ કરો આપ્યો છે.”
26 શેથની પત્નીએ પણ દ કરાને જન્મ આપ્યો. તેણે તે ું નામ અનોશ રા ુ.ં અનોશના જન્મ પછ લોકોમાં ઈ રની ઉપાસના
કરવાની શરૂઆત થઈ.

5
આદમની વંશાવળ

1આદમની વંશાવળ ની વગતોઆ પ્રમાણે છે. ઈ રે પોતાની પ્ર તમા પ્રમાણે માણસ ું સજન ક ુ. 2 ુરુષ તથા ીને તેમણે
સ ાર્, તેઓને આશીવાર્દ આપ્યો અને તેઓની ઉત્પ ના દવસે તેઓ ું નામ માનવજાત પાડવામાં આ ું.

3જયારેઆદમએકસો ત્રીસ વષર્નો થયો, ત્યારે તેને તેની પ્ર તમા તથા સ્વરૂપ પ્રમાણે તેની પત્નીએ દ કરાને જન્મઆપ્યો. તેણે
તે ું નામ શેથ પા ું. 4શેથના જન્મ પછ આદમઆઠસો વષર્ જી ો અને તે ઘણાં દ કરા અને દ કર ઓનો પતા થયો. 5આદમ
નવસો ત્રીસ વષર્ની ઉંમરે મરણ પામ્યો.

6જયારે તેના ુત્ર અનોશનો જન્મ થયો ત્યારે શેથ એકસો પાંચ વષર્નો થયો. 7અનોશનો જન્મ થયા પછ , શેથ આઠસો સાત
વષર્ જી ો, તે ઘણાં દ કરા તથા દ કર ઓનો પતા થયો. 8શેથ નવસો બાર વષર્ની ઉંમરે મરણ પામ્યો.

9જયારે તેના ુત્ર કેનાનનો જન્મ થયો ત્યારે અનોશ ને ું વષર્નો હતો. 10 કેનાનના જન્મ પછ અનોશઆઠસો પંદર વષર્ જી ો.
તે ઘણાં દ કરા તથા દ કર ઓનો પતા થયો. 11અનોશ નવસો પાંચ વષર્ની ઉંમરે મરણ પામ્યો.

12 જયારે તેના ુત્ર માહલાલેલ*નો જન્મ થયો ત્યારે કેનાન સ ેર વષર્નો હતો. 13 માહલાલેલનો જન્મ થયા પછ કેનાન
આઠસો ચાળ સ વષર્ ુધી જી ો. તે ઘણાં દ કરા તથા દ કર ઓનો પતા થયો. 14 કેનાન નવસો દસ વષર્ની ઉંમરે મરણ પામ્યો.

15 ારે તેના ુત્ર યારેદનો જન્મ થયો ત્યારે માહલાલેલ પાંસઠ વષર્નો હતો. 16યારેદનો જન્મ થયા પછ માહલાલેલઆઠસો
ત્રીસ વષર્ જી ો. તે ઘણાં દ કરા તથા દ કર ઓનો પતા થયો. 17 માહલાલેલ આઠસો પંચાણું વષર્ની ઉંમરે મરણ પામ્યો.

18જયારે તેના ુત્ર હનોખનો જન્મ થયો ત્યારે યારેદ એકસો બાસઠ વષર્નો હતો. 19હનોખનો જન્મ થયા પછ યારેદ આઠસો
વષર્ જી ો. તે ઘણાં દ કરા તથા દ કર ઓનો પતા થયો. 20 યારેદ નવસો બાસઠ વષર્ની ઉંમરે મરણ પામ્યો.

21 તેના ુત્ર મ ૂશેલાહનો જન્મ થયો ત્યારે હનોખ પાંસઠ વષર્નો હતો. 22 મ ૂશેલાહનો જન્મ થયાં પછ હનોખ ત્રણસો વષર્
ઈ રની સંઘાતે ચાલ્યો અને તે ઘણાં દ કરા તથા દ કર ઓનો પતા થયો. 23 હનોખ ું ૃથ્વી પર ું આ ુષ્ય ત્રણસો પાંસઠ વષર્ ું
હ ું. 24હનોખ ઈ રની સંઘાતે ચાલતો હતો. પછ તે અદ્રશ્ય થઈ ગયો, કેમ કે ઈ રે તેને લઈ લીધો હતો.

25 જયારે તેના ુત્ર લામેખનો જન્મ થયો ત્યારે મ ૂશેલાહ એકસો સત્યાસી વષર્નો હતો. 26 લામેખનો જન્મ થયા પછ
મ ૂશેલાહ સાતસો બ્યાસી વષર્ જી ો. તે ઘણાં દ કરા તથા દ કર ઓનો પતા થયો. 27 મ ૂશેલાહ નવસો અગણો સ ેર વષર્ની
ઉંમરે મરણ પામ્યો.
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28જયારે લામેખ એકસો બ્યાસી વષર્નો થયો ત્યારે તે એક દ કરાનો પતા થયો. 29 તેણે તે ું નામ ૂહ રા ું અને ક ું કે, “આ
ઈ રે શા પત કરેલી ૂ મ પર અમારા સખત કામ અને અમારા હાથોના સખત પ રશ્રમથી અમને વસામો આપશે.”

30 ૂહનો જન્મ થયા પછ લામેખ પાંચસો પંચાણું વષર્ જી ો. તે ઘણાં દ કરા તથા દ કર ઓનો પતા થયો. 31લામેખ સાતસો
સ ોતેર વષર્ની ઉંમરે મરણ પામ્યો.
32 ૂહ પાંચસો વષર્નો થયો પછ તે શેમ, હામ તથા યાફેથનો પતા થયો.

6
માણસોની દુ તા

1 ૃથ્વી પર માણસો વધવા લાગ્યાં. તેમાં દ કર ઓના પણ જન્મ થયા, ત્યારે એમ થ ું કે, 2 ઈ રના દ કરાઓ*એ જો ું કે
માણસોની દ કર ઓ મનમોહક છે. તેઓમાંથી તેઓએ પોતાને માટે તેમને પત્નીઓ તર કે પસંદ કર . 3 ઈ રે ક ું કે, “મારો
આત્મા† માનવજાતમાં સદા રહેશે ન હ, કેમ કે તેઓ શર ર છે. તેઓ ું આ ુષ્ય એકસો વીસ વષર્ ું રહેશે.”

4ઈ રના દ કરાઓએમાણસોની દ કર ઓસાથે લ કયાઅને તેઓથી તેમને બાળકો થયાં. તેઓમાં ૃથ્વી પર ુરાતનકાળના
સશક્ત અને નામાં કત મહાકાય ુરુષો હતા.

5ઈ રે જો ું કે, ૃથ્વી પર માનવજાતના દરુાચાર ઘણાં વધી ગયા છે અને તેઓના હૃદયના વચારોની દરેક કલ્પના દુ જ છે.
6 તેથી ઈ રને ૃથ્વી પર માણસને ઉત્પ કરવા બદલ દઃુખ થ ું અને તે નરાશ થયા.

7 ઈ રે ક ું કે, “જે માનવજાતને મેં ઉત્પ કર છે, તેનો હવે હુ ૃથ્વી પરથી સ ૂળગો નાશ કર શ; તે સાથે પ ુઓન,ે
પેટે ચાલનારાં અને આકાશના પક્ષીઓને પણ ન કર શ. કેમ કે તેઓને ઉત્પ કયાર્થી હુ હૃદયભંગ થયો છુ.” 8 પણ ૂહના
આચરણથી ઈ ર સં ુ હતા.

ૂહની ૃતાંત
9 ૂહ અને તેના કુટુબ વશે ું આ ૃ ાંત છે: ૂહ ન્યાયી માણસ હતો અને તેના સમયના લોકોમાં તે નદ ષ હતો. તે ઈ રની

સાથે પ્રમા ણકપણે ચાલ્યો. 10 ૂહને ત્રણ દ કરાઓ હતા: શેમ, હામ તથા યાફેથ.
11 ઈ ર આગળ ૃથ્વી ભ્ર થઈ હતી અને હસાથી ભર ૂર થઈ હતી. 12 ઈ રે ૃથ્વીમાં નજર કર ; તો જુઓ, ત્યાં ૃથ્વી

પર સવર્ માણસો ભ્ર અને દરુાચાર થઈ ગયા હતા.
13ઈ રે ૂહને ક ું કે, “હુ જોઉં છુ કે સવર્ માનવજાત ન થવાની છે, કેમ કે ૃથ્વીમાં તેઓની હસા અને દરુાચાર ાપી ગયો

છે. ન ,ે હુ તેઓનો ૃથ્વી પરથી સ ૂળગો નાશ કર શ.” 14 ું પોતાને સારુ એરેજનાં લાકડાં ું વહાણ બનાવ. તે વહાણમાં રૂમો
બનાવ. વહાણની અંદર તથા બહાર ડામર લગાવીને તે ું આવરણ કર. 15 ું તેને આ પ્રમાણે બનાવ: એટલે વહાણની લંબાઈ
ત્રણસો હાથ, પહોળાઈ પચાસ હાથ અને તેની ઊંચાઈ ત્રીસ હાથ હોય. 16 વહાણમાં છતથી એક હાથ નીચે બાર બનાવ. અને
ું તેમાં નીચેનો, વચ્ચેનો તથા ઉપરનો એવા ત્રણ ખંડો બનાવ. 17 સાંભળ, આકાશ નીચેના સવર્ સજીવો કે જઓેમાં જીવનનો
ાસ છે તે બધાનો સં ૂણર્ નાશ કરવા માટે હુ ૃથ્વી પર જળપ્રલય લાવવાનો છુ. તેનાથી ૃથ્વી પરનાં સવર્ જીવ મરણ પામશ.ે
18 પણ હુ તાર સાથે મારો કરાર કરુ છુ. ુ,ં તાર સાથે તારા દ કરા, તાર પત્ની અને તાર ુત્રવ ુઓને હુ વહાણમાં સલામત

રાખીશ. 19 સવર્ પ્રકારના જાનવરોમાંથી બબ્બે સજીવો, એટલે એક નર તથા એક નાર બચાવવા માટે તાર સાથે ું વહાણમાં
લાવ.

20દરેકજાતનાં પક્ષીઓ, પ ુઓતથા પેટે ચાલનારાંઓમાંથી નરઅને નાર નીએકએકજોડને વહાણમાં લાવ. 21સવર્ પ્રકારની
ખાદ્ય સામગ્રી ભેગી કર ને તાર પાસે વહાણમાં તેનો સંગ્રહ કર રાખ. તે તારે માટે તથા તેઓને માટે ખોરાક થશ.ે 22 ઈ રની
આજ્ઞા અ ુસાર ૂહે બધાં કામ ૂરાં કયા.

7
જળપ્રલય ૃથ્વીને ઢાંક દે છે

1 ઈ રે ૂહને ક ું, “ ું, તારા કુટુબ સાથ,ે વહાણમાં આવ, કેમ કે આ પેઢ માં માર સમક્ષ ું એકલો જ ન્યાયી મા ૂમ પડ્યો
છે. 2 દરેક ુદ્ધ પ ુઓમાંથી સાત નર અને સાત નાર ને લાવ અને અ ુદ્ધ પ ુઓમાંથી બે નર અને બે નાર ને વહાણમાં લ.ે 3તેની
સાથે આકાશના પક્ષીઓમાંનાં સાત નર અને સાત નાર ને પણ તાર સાથે લે, કે જથેી જળપ્રલય પછ તેઓની પ્રજોત્પ વધતી
રહે.

4 સાત દવસ પછ હુ ૃથ્વી પર ચાળ સ દવસ અને ચાળ સ રાત ુધી વરસાદ વરસાવીશ. મેં ઉત્પ કયા છે એ સવર્
સજીવોનો હુ ૃથ્વી પરથી નાશ કર શ.” 5ઈ રે જે સવર્ આજ્ઞા ૂહને આપી હતી તે પ્રમાણે તેણે ક ુ.

6જળપ્રલયના સમયે ૂહની ઉંમર છસો વષર્ની હતી. 7જળપ્રલય થવાનો હોવાને કારણે ૂહ, તેના દ કરા, તેની પત્ની અને
તેની ુત્રવ ૂઓ એકસાથે વહાણમાં ગયાં.

8 ુદ્ધ તથા અ ુદ્ધ પ ુઓ, પક્ષીઓ તથા ૃથ્વી પર પેટે ચાલનારાં સવર્ સજીવો હતા, 9તેઓમાંના દરેક નર તથા નાર ની જોડ
ઈ રની આજ્ઞા અ ુસાર ૂહ પાસે આ ાં અને વહાણમાં ગયા. 10સાત દવસ પછ ૃથ્વી પર જળપ્રલય થયો.

11 ૂહના આ ુષ્યનાં છસોમા વષર્ના બીજા મ હનાને સ રમે દવસે જળ ન ધના મોટા ઝરા ટ નીક ા અને આકાશમાંથી
ુશળધાર વરસાદ વરસ્યો. 12ચાળ સ દવસ તથા ચાળ સ રાત ુધી ૃથ્વી પર સતત વરસાદ વરસ્યો.
13તે જ દવસે ૂહ, તેના દ કરાઓશેમ, હામ, યાફેથ તથા તેની પત્ની અને ુત્રવ ૂઓસ હત વહાણમાં ગયો. 14તેઓની સાથે

પોતપોતાની જાત પ્રમાણે સવર્ વન્ય પ ુ, પોતપોતાની જાત પ્રમાણે સવર્ પાલ ુ પ ુ, પોતપોતાની જાત પ્રમાણે સવર્ પેટે ચાલનારાં
અને પોતપોતાની જાત પ્રમાણે દરેક જાતનાં મોટાં તથા નાનાં સવર્ પક્ષીઓ વહાણમાં ગયાં.
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15 સવર્ દેહધાર જાત જમેાં જીવનનો ાસ છે તેમાંથી બબ્બે ૂહ પાસે વહાણમાં ગયાં. 16 જઓે વહાણમાં ગયાં તે સવર્
પ્રાણીઓમાં નર તથા નાર હતા;ં ઈ રે ૂહને એ માટેની આજ્ઞા આપી હતી. પછ ઈ રે વહાણ ું દ્વાર બંધ ક ુ.

17 પછ ૃથ્વી પર ચાળ સ રાત દવસો ુધી જળપ્રલય થયો અને પાણી વધવાથી વહાણ ૃથ્વીની સપાટ પરથી ઊંચકાઈને
તર ું થ ું. 18 પાણીનો ુરવઠો વધ્યો અને ૃથ્વી પર તે ઘણું ઊંચે ચ ું અને વહાણ પાણી પર તરવા લાગ્ ુ.ં

19 ૃથ્વી પર પાણી એટ ું બ ું વધ્ ું કે ૃથ્વી પરના સવર્ ઊંચા પહાડો પાણીથી ઢકાઈ ગયા. 20 પવર્તોનાં સૌથી ઊંચા શખર
કરતાં પણ પાણીની સપાટ પંદર હાથ* જટેલી ઊંચી વધી ગઈ.

21 ૃથ્વી પર ફરનારાં સવર્ પ ુઓ, પક્ષીઓ, જાનવરો, વન્ય પ્રાણીઓ, જીવજ ુઓ તથા સવર્ માણસો મરણ પામ્યા. 22 કોર
ૂ મ પરનાં સવર્, જઓેનાં નસકોરાંમાં જીવનનો ાસ હતો, તેઓ સવર્નો નાશ થયો.
23આમ ૃથ્વીના સવર્ જીવો, એટલે માણસો, પ ુઓ, પેટે ચાલનારાં તથા આકાશના પક્ષીઓ ૃથ્વી પરથી ન થયા.ં માત્ર
ૂહ તથા તેની સાથે જઓે વહાણમાં હતાં તેઓ જજીવતાં ર ાં. 24 ૃથ્વી પર એકસો પચાસ દવસો ુધી પાણી છવાયે ું ર ું.

8
જળપ્રલયનો અંત

1 ઈ રે ૂહના કુટુબની તથા તેની સાથે જે સવર્ પ ુ, પક્ષી તથા સજીવો વહાણમાં હતા તેઓની સંભાળ લીધી. તેમણે ૃથ્વી
પર પવન કા ો અને પાણી ું પ્રમાણઓછુ થવા લાગ્ ું. 2જળ ન ધના ઝરા, આકાશના દ્વારો બંધ થયાં અને વરસાદ વરસતો
અટક ગયો. 3જળપ્રલય શરૂ થયાના એકસો પચાસ દવસો પછ ૃથ્વી પરથી ધીરે ધીરે પાણી ઓસરવા લાગ્ ુ.ં

4સાતમા મ હનાને સ રમે દવસે વહાણ અરારાટ પવર્ત પર આવીને થંભ્ ુ.ં 5 પાણી ઓસરતાં ગયાં અને ત્રીજા મ હના પછ
અન્ય ઊંચા પહાડોનાં શખર દેખાયા.ં

6ચાળ સ દવસ પછ ૂહે વહાણની બાર ઉઘાડ . 7તેણે એક કાગડાને બહાર મોકલ્યો. ૃથ્વી પરનાં પાણી ુકાયાં ન હ ત્યાં
ુધી કાગડો આમતેમ ઊડતો ફય .
8 પછ જમીનની સપાટ પર પાણી ઓસયા છે કે ન હ તે જોવા સારુ ૂહે એક ક ૂતરને મોકલ્ ુ,ં 9 પણ આખી ૃથ્વી પર

પાણી હોવાને લીધે ક ૂતરને પોતાના પગ ૂકવાની જગ્યા મળ ન હ, તેથી તે તેની પાસે વહાણમાં પાછુ આ ુ.ં ૂહે પોતાનો હાથ
લંબાવીને તેને પોતાની પાસે વહાણમાં લઈ લી ુ.ં

10 બીજા સાત દવસ રાહ જોયા પછ ૂહે ફર થી વહાણમાંથી ક ૂતરને મોકલ્ ુ.ં 11 ક ૂતર ફર ને સાંજે તેની પાસે પાછુ
આ ુ.ં તેની ચાંચમાં જૈ ૂન ૃક્ષ ું એક પાંદડુ હ ું. તેથી ૂહને સમજા ું કે ૃથ્વી પરથી પાણી ઓસયા છે. 12 તેણે બીજા સાત
દવસો ુધી રાહ જોઈ અને ફર થી ક ૂતરને બહાર મોકલ્ ુ.ં પણ તે તેની પાસે ફર પાછુ આ ું ન હ.
13 ૂહની ઉંમર છસો એક વષર્ની થઈ ત્યારે તે વષર્ના પ્રથમ દવસે ૃથ્વી પરથી પાણી ુકાઈ ગયાં. ૂહે વહાણની છત ઉઘાડ ને

બહાર જો ું, તો ૂ મની સપાટ કોર થયેલી હતી. 14બીજા મ હનાને સ ાવીસમે દવસે ૃથ્વી પરની ૂ મ કોર થઈ ગઈ હતી.
15 પછ ઈ રે ૂહને ક ું કે, 16 “ ુ,ં તાર પત્ની, તારા દ કરાઓ તથા તાર ુત્રવ ૂઓ વહાણમાંથી બહાર આવો. 17 વળ

દરેકજાતનાં પ્રાણીઓને, એટલે પક્ષીઓ, પ ુઓ તથા ૃથ્વી પર પેટે ચાલનારાં સવર્ને તાર સાથે બહાર લાવ, કે જથેી તેઓ ૃથ્વી
પર સફળ થાય અને ૃ દ્ધ પામ.ે”

18 તેથી ૂહ તેની સાથે તેના દ કરા, તેની પત્ની અને તેની ુત્રવ ૂઓ સ હત બહાર આ ા.ં 19 દરેક સજીવ પ્રાણી, દરેક પેટે
ચાલનારા,ં દરેક પક્ષી તથા દરેક જે ૃથ્વી પર ચાલે છે તે પોતપોતાની જાત પ્રમાણે સવર્ વહાણમાંથી બહાર આ ાં.

ૂહ યહોવાહની સ્ ુ ત કરે છે
20 ૂહે ઈ રને અપર્ણ કરવા માટે એક વેદ બાંધી. એ વેદ પર તેણે ુદ્ધ પ ુઓમાંથી તથા ુદ્ધ પક્ષીઓમાંથી કેટલાંકના

દહનીયાપર્ણ કયા. 21યહોવાહે ુગંધીઓથી પ્રસ થઈને પોતાના હૃદયમાં ક ું કે, “બાળપણથી જ માણસના હૃદય ું વલણ દુ
હોય છે તે છતાં પણ હવે પછ માનવજાતને ન કર ને હુ ૂ મને ફર શા પત ન હ કરુ. જમે મેં સવર્ સજીવોનો નાશ કય છે એ ું
ફર થી કદ હુ ન હ કરુ. 22 ૃથ્વી રહેશે ત્યાં ુધી વાવણી તથા કાપણીની મોસમ, ઠડ તથા ગરમી, ઉનાળો તથા શયાળો અને
દવસ તથા રાત થયા વગર રહેશે ન હ.”

9
ૂહ સાથે ઈ રનો કરાર

1 પછ ઈ રે ૂહને તથા તેના દ કરાઓને આશીવાર્દ આપ્યો અને તેઓને ક ું કે, “સફળ થાઓ, વધો અને ૃથ્વીને ભર ૂર
કરો. 2 ૃથ્વીના દરેક પ ુ પર, આકાશના દરેક પક્ષી પર, ૃથ્વી પર પેટે ચાલનારાં દરેક અને સ ુદ્રનાં દરેક માછલાં તમારાથી બીશે
અને ડરશ.ે તેઓને તમારા હાથમાં આપવામાં આવેલા છે.

3 ૃથ્વી પર ચાલનારાં બધા પ ુ તમારે સારુ ખોરાક થશ.ે જે પ્રમાણે મેં તમને લીલાં શાક આપ્યાં છે તે પ્રમાણે હવે હુ તમને
સઘ ું બ ુ છુ. 4 પણ તે ું માંસ તમારે જીવ એટલે લોહ સ હત ન ખા ું.

5 હુ ન ે તમારા લોહ નો બદલો માગીશ. દરેક પ ુ પાસેથી હુ બદલો લઈશ. કોઈપણ માણસના હાથ પાસેથી, એટલે કે,
જે હાથે તેણે પોતાના ભાઈની હત્યા કર છે, તેના જીવનો બદલો હુ માંગીશ. 6જે કોઈ માણસ ું લોહ વહેવડાવે, તે ું લોહ
પણ માણસથી વહેવડાવાશે, કેમ કે ઈ રે પોતાની પ્ર તમા પ્રમાણે માણસને ઉત્પ ક ુ છે. 7 તમે સફળ થાઓ, આખી ૃથ્વી પર
વંશ ૃ દ્ધ કરો અને વધતા જાઓ.”

* 7:20 7:20 પંદર હાથ સાત મીટર
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8પછ ઈ રે ૂહ સાથે તથા તેના દ કરાઓસાથે વાત કરતા ક ું, 9 “હુ જે કહુ છુ તે સાંભળો! હુ તાર સાથે તથા તાર પાછળ
આવનાર સંતાનો સાથે મારો કરાર ાપન કર શ. 10અને તમાર સાથે પક્ષી, પ ુ અને ૃથ્વી પરનાં સવર્ જાનવર તે સવર્ની સાથે
હુ મારો કરાર ાપન કરુ છુ.

11 તમાર સાથે હુ મારો કરાર ાપન કરુ છુ કે, હવે પછ ફર જળપ્રલયથી સવર્ માનવજાતનો નાશ થશે ન હ. ૃથ્વીનો નાશ
કરવાને ફર કદ જળપ્રલય થશે ન હ.

12ઈ રે ક ું, “માર તથા તમાર વચ્ચે તથા તમાર સાથે જે દરેક સજીવ પ્રાણી છે તેની સાથે તથા ભા વ પેઢ ને સારુ કય છે
તે કરાર ું આ ચ છે: 13 મેં મારુ મેઘધ ુષ્ય વાદળમાં ૂ ું છે અને તે મારા તથા ૃથ્વી વચ્ચેના કરારની ચ રૂપ થશે.

14જયારે ૃથ્વી પર હુ વરસાદ વરસાવીશ ત્યારે એમ થશે કે વાદળમાં મેઘધ ુષ્ય દેખાશ,ે 15 ત્યારે માર અને તમાર તથા સવર્
સાથે કરેલો કરાર ું હુ સ્મરણ કર શ. સવર્ સજીવોનો નાશ કરવાને માટે ફર કદ જળપ્રલય થશે ન હ.

16 મેઘધ ુષ્ય વાદળમાં દેખાશે અને ઈ ર ૃથ્વીનાં સવર્ સજીવ પ્રાણીની વચ્ચ,ે જે સવર્કાળનો કરાર છે તે યાદ રાખવાને હુ
ધ ુષ્યની સામે જોઈશ.”

17 પછ ઈ રે ૂહને ક ું, “માર તથા ૃથ્વી પરના સવર્ સજીવોની વચ્ચે જે કરાર મેં ા પત કય છે તે ું આ ચ છે.”
ૂહ અને તેનો દ કરાઓ

18 ૂહના દ કરા જઓે વહાણમાંથી બહાર આ ા તે શેમ, હામ તથા યાફેથ હતા. હામ કનાનનો પતા હતો. 19 ૂહના આ
ત્રણ દ કરાઓ હતા. તેઓથી આખી ૃથ્વી પર વસ્તી થઈ.

20 ૂહ ખેતી કરવા લાગ્યો અને તેણે દ્રાક્ષવાડ રોપી. 21 તેણે દ્રાક્ષાસવ પીધો અને તેને નશો ચઢ્યો હોવાથી તે તેના તં ુમાં
નવર્ તમાં જ ૂઈ ગયો.
22કનાનના પતા હામે તેના પતાને નવર્ અવ ામાં જોયા અને બહાર જઈને તેના બ ે ભાઈઓને તે વષે ક ુ.ં 23તેથી શેમ

તથા યાફેથે એક વ લી ુ,ં તેને તેમના બ ે ખભા પર ના ું અને તેઓએ પાછા પગલે ચાલીને તેમના પતાના શર રને ઓઢા ુ.ં
તેઓનાં ુખ બીજી તરફ ફેરવેલાં હતાં તેથી તેઓને પતાની નવર્ અવ ા દેખાઈ ન હ.

24જયારે ૂહ નશામાંથી જાગ્યો ત્યારે તેના નાના દ કરાએ તેની સાથે જે ક ુ હ ું તે તેણે જાણ્ ુ.ં 25 તેથી તેણે ક ું કે,
“કનાન શા પત થાય.

દાસોનો દાસ તે તેના ભાઈઓને સારુ થશ.ે”
26 તેણે ક ું કે,

“ઈ ર, શેમના પ્ર ુની સ્ ુ ત થાઓ.
કનાન તેનો દાસ થાઓ.

27 યાફેથને યહોવાહ ૃ દ્ધ આપો,
અને તે શેમના તં ુમાં તે ું ઘર બનાવ.ે
કનાન તેનો દાસ થાઓ.”

28જળપ્રલય પછ ૂહ ત્રણસો પચાસ વષર્ જી ો. 29 ૂહનો સવર્ દવસ નવસો પચાસ વષર્નો હતો અને તે મરણ પામ્યો.

10
ૂહના દ કરાઓની વંશાવળ

1 ૂહના દ કરા, શેમ, હામ અને યાફેથની વંશાવળ આ પ્રમાણે છે. જળપ્રલય પછ તેઓને જે દ કરાઓ થયા તે આ હતા.
યાફેથના વંશજો

2ગોમેર, માગોગ, માદાય, યાવાન, ુબાલ, મેશેખ તથા તીરાસ, યાફેથના દ કરાઓ* હતા. 3આશ્કનાઝ, ર ફાથ તથા તોગામાર્,
ગોમેરના દ કરાઓહતા. 4એલીશા, તાશ શ, ક ીમઅને દોદાનીમ, યાવાનના દ કરાઓહતા. 5તેઓના વંશના લોકો પોતપોતાની
ભાષા, કુળો અને તેઓના પ્રદેશો પ્રમાણે દ રયા કનારાના વભાગોમાં અલગ અલગ ળે વસ્તયાર્ હતા.

હામના વંશજો
6 કૂશ, મસરાઈમ, ૂટ અને કનાન, હામના દ કરાઓ હતા. 7 કૂશના દ કરાઓ સબા, હવીલા, સાબ્તા, રામા તથા સાબ્તેકા

હતા. રામાના દ કરા શેબા તથા દેદાન હતા.
8 કૂશનો દ કરો નમ્રોદ, ૃથ્વી પરનો પહેલો શ ક્તશાળ યોદ્ધો હતો. 9 તે યહોવાહની આગળ બળવાન શકાર હતો. એ માટે

કહેવાય છે કે, “ નમ્રોદ યહોવાહની આગળ બળવાન શકાર જવેો હતો.” 10 તેણે શનઆર દેશના બા બલ†, એરેખ, આ ાદ
તથા કાલનેહ પર સૌ પ્રથમ પોતાના રા ની ાપના શરૂઆત કર હતી.

11 ત્યાંથી તે આશ્ ૂરમાં ગયો અને નનવે, રહોબોથ ઈર, કાલા, 12 રેસેન, જે નનવે તથા કાલાની વચમાં હ ું, તે સવર્ નગરો
તેણે બાંધ્યા.ં તેમાં રેસેન એક મોટુ નગર હ ું.

13 મસરાઈમ તે ૂદ મ, અનામીમ લહાબીમ, નાફ ુહ મ, 14 પાથરુસીમ, કાસ્ ુહ મ તેનામાંથી પ લસ્તીઓનો ઉદ્દભવ થયો
હતો તથા કાફતોર મ એ સવર્નો પતા હતો.

15કનાનનો પ્રથમ દ કરો સદોન હતો અને પછ હેથ, 16વળ ય ૂસી, અમોર , ગગાર્શી, 17 હવ્વી, આક , સની, 18આવાર્દ ,
સમાર તથા હમાથીનો પણ તે પતા હતો. ત્યાર પછ કનાનીઓનાં કુટુબો વસ્તાર પામ્યા.

19 કનાનીઓની સરહદ સદોનથી ગેરાર જતા ગાઝા, સદોમ, ગમોરા, આદમા તથા સબોઈમ જતા લાશા ુધી હતી. 20આ
પ્રમાણે હામના દ કરા, પોતાનાં કુટુબો પ્રમાણે, પોતાની ભાષા પ્રમાણે, તેઓના દેશોમાં તથા પોતપોતાના લોકોમાં વસેલા હતા.
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શેમના વંશજો
21 શેમને પણ દ કરાઓ થયા. તેનો મોટો ભાઈ યાફેથ હતો. શેમ એબેરના બધા લોકોનો ૂવર્જ હતો. 22 શેમના દ કરાઓ,

એલામ, આશ્ ૂર, આપાર્કશાદ, ૂદ તથા અરામ હતા. 23અરામના દ કરાઓ ઉસ, હૂલ, ગેથેર અને માશ હતા.
24 આપાર્કશાદ શેલાનો પતા અને શેલા એબેરનો પતા હતો. 25 એબેરને બે દ કરા થયા. એક ું નામ પેલેગ, કેમ કે તેના

દવસોમાં ૃથ્વીના વભાગ થયાં. તેના ભાઈ ું નામ યોકટાન હ ું.
26 યોકટાન તે આલ્મોદાદ, શેલેફ, હસામાર્વેથ, યેરાહ; 27 હદોરામ, ઉઝાલ, દકલાહ; 28 ઓબાલ, અ બમાએલ, શેબા;

29ઓફ ર, હવીલા અને યોબાબનો પતા હતો. એ સવર્ યોકટાનના દ કરા હતા.
30મેશાથીઆગળજતા ૂવર્નો પહાડ સફારઆવેલો છે. ત્યાં ુધી તેઓનો વસવાટ હતો. 31 પોતાના કુટુબો પ્રમાણ,ે પોતાની

બોલી પ્રમાણે, પોતાના દેશો તથા પોતાના લોકો પ્રમાણે આ શેમના દ કરાઓ છે.
32 તેઓની વંશાવળ પ્રમાણે અને તેઓના પ્રદેશો પ્રમાણે એ બધા ૂહના દ કરાઓનાં કુટુબો છે. જળપ્રલય પછ ૃથ્વી પરના

લોકોના વ વધ વભાગો થયા.

11
બા બલનો ુરજ

1 હવે આખી ૃથ્વીમાં એક જ ભાષા તથા એક જ બોલી વપરાતી હતી. 2 તેઓ ૂવર્ તરફ ગયા, તેઓએ શનઆર* દેશમાં
એક સપાટ જગ્યા શોધી ત્યાં તેઓ ર ા.

3 તેઓએ એકબીજાને ક ું કે, “ચાલો, આપણે ઈંટો બનાવીએ અને તેને સાર ર તે પકવીએ.” પથ્થરની જગ્યાએ તેઓની
પાસે ઈંટો અને ૂનાની જગ્યાએ ડામર હતો. 4 તેઓએ ક ું, “આપણે એક શહેર બનાવીએ જનેો ુરજઆકાશો ુધી પહોંચ.ે
એનાથી આપણે આપણું નામ પ્ર ત ત કર એ અને આપણે ૃથ્વી પર વખેરાઈ જઈએ ન હ.”

5 તેથી આદમના વંશજો જે નગરનો ુરજ બાંધતા હતા તે જોવાને ઈ ર નીચે ઊતયાર્. 6ઈ રે ક ું, “જુઓ, આલોકો એક
છે અને તેઓ સવર્ની ભાષા એક છે, તેઓએ આ ું કરવા માં ું છે! તો હવે જે કઈ તેઓ કરવા ધારે તેમાં તેઓને કશો અવરોધ
નડશે ન હ. 7આવો, આપણે ત્યાં નીચે ઉતર એઅને તેઓની ભાષાને ૂંચવી નાખીએ, કે જથેી તેઓએકબીજાની બોલી સમજી
શકે ન હ.”

8 તેથી ઈ રે તેઓને ત્યાંથી આખી ૃથ્વીની સપાટ પર વખેર ના ા અને તેઓ નગરનો ુરજ બાંધી શ ા ન હ. 9 તેથી તે
નગરને બા બલ† એટલે ૂંચવણ કહેવામાં આવે છે. કેમ કે ઈ રે ૃથ્વી પરની ભાષામાં ૂંચવણ કર અને ઈ રે તેઓને ત્યાંથી
ૃથ્વી પર ચોતરફ વખેર ના ા.

શેમથી ઇબ્રામ ુધીના વંશાવળ
10શેમની વંશાવળ આ પ્રમાણે છે. શેમ સો વષર્નો હતો અને જળપ્રલયના બે વષર્ પછ તેના ુત્ર આપાર્કશાદનો જન્મ થયો.

11આપાર્કશાદના જન્મ થયા પછ શેમ પાંચસો વષર્ જી ો. તે બીજા ઘણાં દ કરા અને દ કર ઓનો પતા થયો.
12જયારેઆપાર્કશાદ પાંત્રીસ વષર્નો થયો, ત્યારે તેના ુત્ર શેલાનો જન્મ થયો. 13શેલાના જન્મ થયા પછ આપાર્કશાદ ચારસો

ત્રણ વષર્ જી ો અને તે બીજા ઘણાં દ કરા અને દ કર ઓનો પણ પતા થયો.
14જયારે શેલા ત્રીસ વષર્નો થયો, ત્યારે તેના ુત્ર એબેરનો જન્મ થયો. 15એબેરનો જન્મ થયા પછ શેલા ચારસો ત્રણ વષર્

જી ો અને તે બીજા ઘણાં દ કરા તથા દ કર ઓનો પણ પતા થયો.
16એબેર ચોત્રીસ વષર્નો થયો ત્યારે તેના ુત્ર પેલેગનો જન્મ થયો. 17પેલેગનો પતા થયા પછ એબેર ચારસો ત્રીસ વષર્ જી ો

અને તે બીજા દ કરા તથા દ કર ઓનો પણ પતા થયો.
18 પેલેગ ત્રીસ વષર્નો થયો ત્યારે તેના ુત્ર રેઉનો જન્મ થયો. 19 રેઉનો જન્મ થયા પછ પેલેગ બસો નવ વષર્ જી ો અને તે

બીજા દ કરા તથા દ કર ઓનો પણ પતા થયો.
20 રેઉ બત્રીસ વષર્નો થયો ત્યારે તેના ુત્ર સરૂગનો જન્મ થયો. 21સરૂગનો જન્મ થયા પછ રેઉ બસો સાત વષર્ જી ો અને તે

બીજા દ કરા તથા દ કર ઓનો પણ પતા થયો.
22સરૂગ ત્રીસ વષર્નો થયો ત્યારે તેના ુત્ર નાહોરનો જન્મ થયો. 23 નાહોરનો જન્મ થયા પછ સરૂગ બસો વષર્ જી ો અને તે

બીજા દ કરા તથા દ કર ઓનો પણ પતા થયો.
24નાહોરઓગણત્રીસ વષર્નો થયો ત્યારે તેના ુત્ર તેરાહનો જન્મ થયો. 25તેરાહનો જન્મ થયા પછ નાહોર એકસોઓગણીસ

વષર્ જી ો અને તે બીજા દ કરા તથા દ કર ઓનો પણ પતા થયો.
26 તેરાહ સ ેર વષર્નો થયા પછ તેના ુત્ર ઇબ્રામ, નાહોર તથા હારાનના જન્મ થયા.

તેરાહની વંશાવળ
27હવે તેરાહની વંશાવળ આ છે. તેરાના ુત્રો ઇબ્રામ, નાહોર તથા હારાન હતા. હારાને લોતને જન્મઆપ્યો. 28હારાન તેના

પતા તેરાહની હાજર મા,ં તેના જન્મના દેશમાં, ખાલદ ઓના ઉરમાં ૃત્ ુ પામ્યો.
29ઇબ્રામે તથા નાહોરે લ કયા. ઇબ્રામની પત્ની ું નામ સારાય અને નાહોરની પત્ની ું નામ મલ્કાહ હ ું. તે હારાનની દ કર

હતી, મલ્કા તથા યસ્કા હારાનના સંતાનો હતા. 30હવે સારાય ન:સંતાન હતી; તેને કોઈ સંતાન નહો ું.
31 તેરાહ તેના દ કરા ઇબ્રામને તથા દ કરા હારાનના ુત્ર લોતને અને સારાય તેની ુત્રવ ૂ લઈને ઉર જે ખાલદ ઓનો પ્રદેશ છે

તે છોડ ને, કનાન દેશમાં જવા નીક ા. પણ તેઓ હારાનમાં આવીને ર ાં. 32 તેરાહ બસો પાંચ વષર્ની ઉંમરે હારાનમાં મરણ
પામ્યો.
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12
ઇબ્રામને ઈ ર ું તેડુ

1 હવે ઈ રે ઇબ્રામને ક ું, “ ું તારો દેશ, તારા સગાંઓ* અને તારા પતાના કુટુબને છોડ ને, જે દેશ હુ તને બતા ું ત્યાં જા.
2 હુ તારાથી એક મોટ જા ત ઉત્પ કર શ, હુ તને આશીવાર્દ દઈશ, તારુ નામ મોટુ કર શ અને ું આશીવાર્દરૂપ થશ.ે 3જઓે
તને આશીવાર્દઆપશે, તેઓને હુઆશીવાર્દઆપીશ અને જઓે તને શાપઆપશ,ે તેઓને હુ શાપઆપીશ. ૃથ્વીના સવર્ કુટુબો
તાર મારફતે આશીવાર્ દત થશ.ે

4 તેથી ઈ રે તેને જે પ્રમાણે કરવા ું ક ું હ ું તે પ્રમાણે, ઇબ્રામ અને તેની સાથે તેનો ભત્રીજો લોત પણ ગયો. જયારે ઇબ્રામ
હારાન દેશથી રવાના થયો ત્યારે તે પંચોતેર વષર્નો હતો. 5ઇબ્રામે તેની પત્ની સારાયને તથા તેના ભત્રીજા લોતને તેઓએ મેળવેલી
સવર્ સંપ , જાનવરો તથા જે દાસદાસીઓ તેમને હારાનમાં પ્રાપ્ત થયાં હતા તેઓને સાથે લીધાં. તેઓ કનાન દેશમાં પહોંચ્યા.

6 ઇબ્રામ કનાન દેશમાં શખેમથી ુસાફર કરતાં મોરેના એલોન ૃક્ષ પાસે આ ો. તે વખતે કનાનીઓ તે દેશમાં રહેતા હતા.
7ઈ રે ઇબ્રામને દશર્નઆપીને ક ું, “હુ તારા વંશજોનેઆ દેશઆપીશ.” તેથી જમેણે તેને દશર્નઆપ્ ું હ ું તે ઈ રના સ્મરણમાં
ઇબ્રામે ત્યાં વેદ બાંધી.

8 ઇબ્રામે ત્યાંથી નીકળ ને બેથેલની ૂવર્ તરફ જે પવર્તીય પ્રદેશ છે ત્યાં ળાંતર ક ુ અને ત્યાં તં ુ ઊભો કય . તેની પ મે
બેથેલ તથા ૂવ આય હ ું. ત્યાં તેણે ઈ રને નામે વેદ બાંધી અને ઈ રને પ્રાથર્ના કર . 9 પછ ઇબ્રામે નેગેબ તરફ જવા માટે
ુસાફર ચા ુ રાખી.

ઇબ્રામ અને સારાય મસરમાં
10 તે દેશમાં દકુાળ પડ્યો હતો. ભારે દકુાળ હોવાના કારણે ઇબ્રામ મસરમાં રહેવા ગયો. 11જયારે તે મસરમાં પ્રવેશ્યો ત્યારે

તેણે તેની પત્ની સારાયને ક ું કે, “હુ જાણું છુ કે ું દેખાવે ુંદર ી છે. 12 મસર ઓ જયારે તને જોશે અને તેઓ કહેશે, ‘આ
તેની પત્ની છે’ તેથી તેઓ મને માર નાખશે, પણ તેઓ તને જીવતી રાખશ.ે 13 તેથી ું કહેજે કે, હુ તેની બહેન છુ. એ માટે કે તારે
લીધે મારુ ભ ું થાય અને મારો જીવ બચી જાય.”

14 ઇબ્રામ જયારે મસરમાં પ્રવેશ્યો ત્યારે મસર ઓએ જો ું કે સારાય ઘણી ુંદર છે. 15 ફારુનના સરદારોએ તેને જોઈ,
તેઓએ ફારુનની આગળ તેની પ્રશંસા કર અને સારાયને ફારુનના જનાનખાનામાં લઈ જવામાં આવી. 16 ફારુને તેને લીધે
ઇબ્રામ સાથે સારો વહાર કય અને તેને ઘેટા,ં બળદો, ગધેડાંઓ, દાસો, દાસીઓ તથા ઊંટોની ભેટ આપી.

17પણઈ ર દ્વારા ઇબ્રામની પત્ની સારાયને લીધે ફારુન તથા તેના ઘર પર મહામરક સ હતઆફતઆવી. 18ફારુને ઇબ્રામને
બોલા ો અને ક ું કે, “આતેં માર સાથે ું ક ુ છે? તેં મને કેમ ન ક ું કે, તે તાર પત્ની છે? 19તેં શા માટે ક ું કે, ‘તે માર બહેન
છે?’ તેં એ ું ક ુ એટલે મેં તેને માર પત્ની કર લીધી હતી. તો હવે, આ રહ તાર પત્ની. તેને લઈને ું તારે માગ ચાલ્યો જા.”
20 પછ ફારુને તેના સરદારોને તેઓ સંબંધી આજ્ઞાઆપી. તેથી તેઓએ ઇબ્રામન,ે તેની પત્નીને અને તેઓની સાથે સવર્ સંપ ને
દેશની બહાર મોકલી આપ્યા.ં
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ઇબ્રામ અને લોત છુટા પડ્યા

1 તેથી ઇબ્રામ તેની ી અને તેની સવર્ સંપ ને લઈને મસરથી નેગેબમાં ગયો. લોત પણ તેઓની સાથે ગયો. 2ઇબ્રામ પાસે
જાનવરો, ચાંદ તથા સો ું ુષ્કળ પ્રમાણમાં હોવાથી તે ઘણો ધનવાન હતો.

3 નેગેબથી ુસાફર કર ને ાં તેણે અગાઉ છાવણી કર હતી ત્યાં તે આવી પહોંચ્યો. આજગ્યા બેથેલ તથા આયની વચ્ચે
આવેલી હતી. 4અહ તેણે અગાઉ વેદ બાંધી હતી. એ વેદ આગળ તેણે ઈ રના નામે પ્રાથર્ના કર .

5 હવે લોત, જે ઇબ્રામની સાથે ુસાફર કર ર ો હતો, તેની પાસે પણ ઘેટા,ં અન્ય જાનવરો તથા કુટુબો* હતા. 6 તે દેશ
એટલો બધો ફળદ્રપ ન હતો કે તેઓ બ ે એકસાથે રહ શકે, કેમ કે તેઓના પાલ ું પ ુઓની સં ા ઘણી હતી. 7 એવામાં
ઇબ્રામના ગોવા ળયાઓ અને લોતના ગોવા ળયાઓની વચ્ચે ઝઘડો થયો. તે સમયે કનાનીઓ તથા પ રઝ ઓ તે દેશમાં રહેતા
હતા.

8તેથી ઇબ્રામે લોતને ક ુ,ં “તાર તથા માર વચ્ચે અને તારા તથા મારા ગોવા ળયાઓની વચ્ચે તકરાર થવી ન જોઈએ; કારણ
કેઆપણે ભાઈઓછ એ. 9 ું તાર આગળઆખો દેશ નથી? ું આગળજાઅને પોતાને મારાથી જુદો કર. જો ું ડાબી બાજુ
જશે, તો હુ જમણી બાજુ જઈશ. અથવા જો ું જમણી બાજુ જશ,ે તો પછ હુ ડાબી બાજુ જઈશ.”

10તેથી લોતે પોતાનીઆંખો ઊંચી કર ને યદનનોઆખો પ્રદેશ સોઆર ુધી જોયો કે તેમાં બધે ુષ્કળ પાણી છે. ઈ રે સદોમ
તથા ગમોરાનો નાશ કયાર્ અગાઉ તે દેશ ઈ રની વાડ ના જવેો તથા મસર દેશના જવેો હતો. 11 તેથી લોતે પોતાને સારુ યદનનો
આખો પ્રદેશ પસંદ કય . તે ૂવર્ તરફ ગયો. આમભાઈઓએકબીજાથી અલગ થયા.

12ઇબ્રામ કનાન દેશમાં ર ો અને લોત તે સપાટ પ્રદેશવાળા નગરોમાં ગયો. તેણે સદોમ નગરમાં ાયી વસવાટ કય . 13હવે
સદોમના માણસો ઈ રની વરુદ્ધ અ ત ભ્ર તથા દરુાચાર હતા.

ઇબ્રામ હેબ્રોનમાં જાય છે
14ઇબ્રામથી લોત જુદો થયા પછ ઈ રે ઇબ્રામને ક ું, “ ું ાં ઊભો છે ત્યાંથી પોતાની આંખો ઊંચી કર ને ઉ ર, દ ક્ષણ,
ૂવર્ તથા પ મ તરફ જો. 15જે સવર્ પ્રદેશ ું જુએ છે, તે હુ તને તથા તારા વંશજોને સદાને માટે આપીશ.
16અને હુ તારો વંશ ૃથ્વીની ૂળની રજકણો જટેલો કર શ. જો કોઈ માણસ ૂળની રજકણોને ગણી શકે તો તે તારો વંશ

ગણી શકે. 17ઊઠ, આ દેશની લંબાઈ તથા પહોળાઈની સરહદ ુધી ફર, કારણ કે તે દેશ હુ તને આપીશ.” 18 તેથી ઇબ્રામે
પોતાનો તં ુ ઉઠાવીને મામરેનાં એલોન ૃક્ષો જે હેબ્રોનમાં છે ત્યાં ા પત કય , ત્યાં તે ર ો અને ઈ રને નામે એક વેદ બાંધી.

* 12:1 12:1 સગાંઓ જન્મ ૂ મ * 13:5 13:5 કુટુબો તં ુ
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ઇબ્રામ લોતને છોડાવે છે

1 શનઆરના રાજા આમ્રાફેલે, એલ્લાસારના રાજા આય ખ,ે એલામના રાજા કદોરલાઓમેરે અને ગોઈમના રાજા તદાલે
પોતાની કાર કદ દર મયાન, 2સદોમના રાજા બેરા, ગમોરાના રાજા બશાર્, આદમાના રાજા શનાબ, સબોઈમના રાજા શેમેબેર
અને બેલા એટલે સોઆરના રાજાની સામે લડાઈ કર .

3એપાંચ રાજાઓ સદ્દ મની ખીણજે હાલમાં ખારો સ ુદ્ર છે તેમાં એકત્ર થયા. 4બાર વષર્ ુધી તેઓ કદોરલાઓમેરના તાબે
ર ા હતા, પણ તેરમા વષ તેઓએ બળવો કય . 5 પછ ચૌદમા વષ કદોરલાઓમેર તથા જે રાજાઓ તેની સાથે હતા, તેઓએ
આવીને આશ્તારોથ-કારનાઈમ દેશના રફાઈઓને, હામ દેશના ઝૂઝ ઓને, શાવેહ કયાર્થાઈમ દેશના એમીઓન,ે 6 હોર ઓ જે
પોતાના સેઈર નામના પવર્તમાં રહેતા હતા તેઓના પર અરણ્ય પાસેના એલપારાન ુધી હુમલા કર ને મારતા ર ા.

7પછ તેઓપાછા ફયાર્ અને એન- મશ્પાટએટલે કાદેશમાંઆ ાઅને અમાલેક ઓનાઆખા દેશને તથા હાસસોન-તામારમાં
રહેનારા અમોર ઓને પણ તેઓએ હરા ા.

8 પછ સદોમનો રાજા, ગમોરાનો રાજા, આદમાનો રાજા, સબોઈમનો રાજા, બેલા એટલે સોઆરના રાજાએ ુદ્ધની તૈયાર
કર ન,ે 9એલામના રાજા કદોરલાઓમેર, ગોઈમના રાજા તદાલ, શનઆરના રાજાઆમ્રાફેલ તથા એલ્લાસારના રાજાઆય ખ,
એ ચાર રાજાઓએ પેલા પાંચ રાજાઓની વરુદ્ધ લડાઈ કર .

10 હવે સદ્દ મની ખીણોમાં ડામરના ઘણાં ખાડા હતા અને સદોમ તથા ગમોરાના રાજાઓ નાસી જઈને તેમાં પડ્યા. જે બાક
ર ા હતા તેઓ પહાડ તરફ નાસી ગયા. 11 પછ સદોમ તથા ગમોરામાંની ચીજવસ્ ુઓઅને તેઓની સંપ લઈને પોતાને રસ્તે
ચાલ્યા ગયા. 12જયારે તેઓ ગયા, ત્યારે તેઓએ ઇબ્રામનો ભત્રીજો લોત, જે સદોમમાં રહેતો હતો, તેને પણ પકડ ને તેની સવર્
સંપ લઈને તેઓ ચાલ્યા ગયા.

13જે એક જણ બચી ગયો હતો તેણે આવીને હ ૂ ઇબ્રામને ખબર આપી. તે વખતે ઇબ્રામ અમોર મામરેનાં એલોન ૃક્ષ
પાસે રહેતો હતો. મામરે ઇબ્રામના મત્રો એશ્કોલ અને આનેરનો ભાઈ હતો. 14જયારે ઇબ્રામે સાંભ ું કે દશુ્મનોએ તેના સગાં
સંબંધીઓને તાબે કયા છે, ત્યારે તેણે પોતાના ઘરમાં જન્મેલા અને તાલીમ પામેલા ત્રણસોઅઢાર ુરુષોને લઈને દાન ુધી સૈન્યનો
પીછો કય .

15તે રાત્રે તેણે તેઓની વરુદ્ધ પોતાના માણસોના બે ભાગ પાડ ને તેઓ પર હુમલો કય અને દમસ્કસની ડાબી બાજુના હોબા
ુધી તેઓનો પીછો કય . 16 પછ તે પોતાના સંબંધી લોતન,ે તેની સંપ ન,ે ીઓને તથા બીજા દાસોને પાછા લા ો.

મલ્ખીસદેક ઇબ્રામને આશીવાર્દ આપે છે
17 કદોરલાઓમેર તથા તેની સાથે જે રાજાઓ હતા, તેઓને હરાવીને ઇબ્રામ પાછો આવતો હતો ત્યારે તેને મળવા સારુ

સદોમનો રાજા શાવેહની ખીણમાં એટલે રાજાની ખીણમાં આ ો. 18સાલેમ*નો રાજા મલ્ખીસદેક, રોટલી તથા દ્રાક્ષારસ લઈને
આ ો. તે પરાત્પર ઈ રનો યાજક હતો.

19તેણે ઇબ્રામઆશીવાર્દઆપીને ક ું, “પરાત્પર ઈ ર, જેઆકાશ તથા ૃથ્વીના ઉત્પ કતાર્ છે તેમનાંથી ઇબ્રામઆશીવાર્ દત
થાઓ. 20 જે સવર્શ્રે ઈ રે તારા શ ુઓને તારા હાથમાં સોંપ્યા છે, પરાત્પર ઈ રની સ્ ુ ત થાઓ.” પછ ઇબ્રામે સવર્
સંપ માંથી તેને દસમો ભાગઆપ્યો.

21સદોમના રાજાએ ઇબ્રામને ક ું, “મને માણસો આપ અને પોતાને સારુ સંપ લઈ લે.” 22 ઇબ્રામે સદોમના રાજાને ક ું,
“પરાત્પર ઈ ર યહોવાહ કે, જમેણે આકાશ તથા ૃથ્વીને ઉત્પ કયા, તેમને મેં ગંભીરતા ૂવર્ક વચન આપ્ ું છે કે, 23 હુ તાર
પાસે ૂતળ કે ચંપલની દોર નો ટુકડોય અથવા તાર અન્ય કોઈપણ વસ્ ુ લઈશ ન હ, રખેને ું કહે કે, ‘મેં ઇબ્રામને આપ્ ું તેથી તે
ધનવાન થયો છે” 24 જુવાનોએ જે ખા ું છે તે હુ સ્વીકારુ છુ, માર સાથે જે ભાઈઓ આ ા તેઓને એટલે કે આનેર, એશ્કોલ
તથા મામરેને તે મેળવેલી સંપ માંથી હસ્સો આપજ.ે”

15
ઇબ્રામ સાથે ઈ રનો કરાર

1 પછ ઈ રના વચન દશર્નમાં ઇબ્રામ પાસે આ ું અને ક ું, “ઇબ્રામ, ું બીશ ન હ! હુ તાર રક્ષા કર શ તથા મોટુ પ્ર તફળ
આપીશ.” 2 ઇબ્રામે ક ું, “પ્ર ુ ઈ ર, તમે મને ું આપશો? કેમ કે હુ ન:સંતાન છુ અને મારા ઘરનો વારસ આ દમસ્કસનો
એલીએઝેર બનશે.” 3ઇબ્રામે ક ું, “તમે મને હજી ુધી સંતાન આપ્ ું નથી, માટે મારા ઘરનો કારભાર મારો વારસ થશ.ે”

4પછ ઈ રના વચન તેની પાસે આ ું અને ક ુ,ં “એ તારો વારસ થશે ન હ, પણ તેના બદલે તારો જે ુત્ર જન્મશે તે જ તારો
વારસ થશ.ે” 5 પછ ઈ ર ઇબ્રામને રાત્રે ઘરની બહાર આકાશ નીચે લઈ ગયા અને ક ું, “ ું ઊંચે આકાશ તરફ જો અને ગણી
શકે તો તારાઓ ગણ,” પછ તેમણે તેને ક ું, “એ તારાઓ જટેલાં તારા સંતાન થશ.ે”

6 તેણે ઈ ર પર વ ાસ કય અને તેમણે તે તેના ન્યાયીપણાના અથ માન્ય રા ો.* 7ઈ રે તેને ક ું, “આ દેશ વતન તર કે
તને આપવા માટે ખાલદ ઓના નગર ઉરમાંથી તને અહ લઈ આવનાર ઈ ર હુ છુ.” 8 તેણે ક ું, “પ્ર ુ ઈ ર, હુ તેનો વારસો
પામીશ, એની ખાતર મને કેવી ર તે થાય?”

9પછ તેમણે તેને ક ું, “મારે માટે ત્રણ વષર્ની એક વાછરડ , ત્રણ વષર્ની બકર , ત્રણ વષર્ ું ઘેટુ, એક હો ું અને ક ૂતર ું બચ્ ું
લે.” 10 તેણે એ સવર્ લીધાં, તેઓને વચ્ચેથી બે ભાગમાં કાપ્યા અને દરેકના અડધા ભાગને સામસામા ૂ ા, પણ તેણે પક્ષીઓને
કાપ્યાં ન હ. 11જયારે શકાર પક્ષી તે ૃત દેહ ઉપર ધસી આ ાં ત્યારે ઇબ્રામે તેઓને ઉડાડ દ ધા.ં

12 પછ ૂયર્ આથમતો હતો ત્યારે ઇબ્રામ ભર નદ્રામાં પડ્યો અને તેના પર ભયંકર અંધકાર આવી પડ્યો. 13 પછ ઈ રે
ઇબ્રામને ક ું, “ ું ન ે જાણી લે કે, તારા વંશજો વદેશમાં ભટકશ,ે ુલામ બનશે અને તેઓ પર ચારસો વષર્ ુધી જુલમ
ુજારવામાં આવશે.
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14તેઓજે લોકોની સેવા કરશ,ે તે લોકોનો ન્યાય હુ કર શ અને ત્યાર પછ તેઓ ઘણી સંપ લઈને ત્યાંથી ુક્ત થઈને બહાર
આવશે. 15 પણ ું પોતાના ૂવર્જોની પાસે શાં તએ જશે અને ું ઘણી ૃદ્ધ ઉંમરે ૃત્ ુ પામશે અને દફનાવાશ.ે 16 તારા વંશજો
ત્યાંથી ચોથી પેઢ માં અહ પાછા આવશ,ે કેમ કે અત્યારે અહ રહેતા અમોર ઓના પાપનો ઘડો ત્યારે ભરાઈ જશે અથવા તેઓ
શક્ષાને પાત્ર થશ.ે”
17 ૂયર્ આથમતાં અંધારુ થ ું, ત્યારે જુઓ, એક સળગતી સગડ તથા બળતી મશાલ એ ટુકડાંઓની વચ્ચેથી પસાર થઈ.

18 તે જ દવસે ઈ રે ઇબ્રામ સાથે કરાર કર ને ક ું, “ મસરની નદ થી તે મોટ નદ ફ્રાત ુધી આ દેશ મેં તારા વંશજોને આપ્યો
છે. 19 કેનીઓનો, ક નઝ ઓનો, કાદમોનીઓનો; 20 હ ીઓનો, પ રઝ ઓનો, રફાઈઓનો; 21 અમોર ઓનો, કનાનીઓનો,
ગગાર્શીઓનો તથા ય ૂસીઓનો દેશ તેઓને આપ્યો છે.”

16
હાગાર અને ઇશ્માએલ

1 હવે ઇબ્રામની પત્ની સારાયને બાળકો થતાં ન હતા.ં તેની એક મસર દાસી હતી. તે ું નામ હાગાર હ ું. 2 તેથી સારાયે
ઇબ્રામને ક ું, “જો, ઈ રે મને બાળકો થવા દ ધાં નથી. માટે ું માર દાસી સાથે ૂઈ જા, કદા પ તેનાથી હુ બાળક પ્રાપ્ત કરુ.”
ઇબ્રામે સારાય ું ક ું માન્ ુ.ં 3 ઇબ્રામ કનાન દેશમાં દસ વષર્ ર ો પછ તેની પત્ની સારાયે તેની મસર દાસી હાગારને તેના પ ત
ઇબ્રામને પત્ની તર કે આપી. 4 ઇબ્રામના હાગાર સાથેના સંબંધથી તે ગભર્વતી થઈ. જયારે તેણે જાણ્ ું કે હુ ગભર્વતી થઈ છુ
ત્યારે તેણે તેની શેઠાણીનો તરસ્કાર કય .

5 પછ સારાયે ઇબ્રામને ક ું, “માર સાથે આ ખોટુ થ ું છે. મેં માર દાસી તને આપી અને જયારે ખાતર થઈ કે તે ગભર્વતી
થઈ છે ત્યારે તેની દ્ર માં હુ ુચ્છ થઈ છુ. માર અને તાર વચ્ચે ઈ ર ન્યાય કરો.” 6 “પણ ઇબ્રામે સારાયને ક ું, “તાર દાસી
તારા અ ધકારમાં છે, જે તને સારુ લાગે તે તેને કર.” તેથી સારાયે તેની સાથે કઠોર વતાર્વ કય . એટલે તેની પાસેથી હાગાર ભાગી
ગઈ.

7અરણ્યમાં ૂરના માગ પાણીનો જે ઝરો હતો તેની પાસે ઈ રના દૂતે તેને જોઈ. 8 દૂતે તેને ક ું, “સારાયની દાસી હાગાર, ું
ાંથી આવી અને ાં જઈ રહ છે?” અને તેણે ક ું, “માર શેઠાણી સારાયની પાસેથી હુ નાસી જઈ રહ છુ.”
9 ઈ રના દૂતે તેને ક ું, “ ું તાર શેઠાણી પાસે પાછ જા. અને તેની આધીનતામાં રહે.” 10 વળ ઈ રના દૂતે તેને ક ુ,ં “હુ

તારો વંશ ઘણો વધાર શ. તારા વંશમાં અસં સંતાનો થશ.ે”
11 દૂતે તેને એ પણ ક ું, “ ું ગભર્વતી છે. ું દ કરાને જન્મઆપશ.ે તેને ું ઇશ્માએલ* નામઆપજ.ે કેમ કે ઈ રે તારુ દઃુખ

સાંભ ું છે. 12 તે માણસો મધ્યે જગલના ગદભ જવેો થશ.ે તેનો હાથ દરેકની વરુદ્ધ તથા દરેકનો હાથ તેની વરુદ્ધ થશે અને
તે પોતાના સવર્ ભાઈઓની વચ્ચ†ે દશુ્મનાવટથી રહેશે.”

13 “પછ તેણે ઈ ર; જઓે તેની સાથે વાત કરતા હતા તેમ ું નામ “એલ-રોઈ‡” પા ું, કેમ કે તેણે ક ું, “ઈ રે મારા પર
દ્ર કર છે ુ?ં” 14 તે માટે તે ઝરા ું નામ બેર-લાહાય-રોઈ§ રાખવામાં આ ું; તે કાદેશ તથા બેરેદની વચ્ચે આવેલો છે.

15 હાગારે ઇબ્રામના દ કરાને જન્મ આપ્યો અને ઇબ્રામે હાગારથી જન્મેલા તેના દ કરા ું નામ ઇશ્માએલ પા ું. 16 જયારે
હાગારે ઇશ્માએલને જન્મઆપ્યો ત્યારે ઇબ્રામછ્યાસી વષર્નો હતો.

17
ુ ત-કરારની નશાની

1ઇબ્રામ નવાણું વષર્નો થયો ત્યારે ઈ રે તેને દશર્નઆપીને ક ુ,ં “હુ સવર્સમથર્ ઈ ર છુ, ું માર આગળચાલઅને પ્રામા ણક
થા. 2 પછ હુ મારો કરાર માર તથા તાર વચ્ચે કર શ અને તારા વંશને ઘણો જ વધાર શ.

3 ઇબ્રામ ૂ મ ુધી નીચો નમ્યો. ઈ રે તેની સાથે વાત કરતાં ક ુ,ં 4 “જો, તાર સાથે મારો આ કરાર છે. ું ઘણી
દેશજા તઓનો પતા થશ.ે 5 હવે તારુ નામ ઇબ્રામ* ન હ રહે, પણ તારુ નામ ઇબ્રા હમ† થશે - કેમ કે ઘણી દેશજા તઓના
પતા તર કે મેં તાર પસંદગી કર છે. 6 હુ તને અ તશય સફળ કર શ અને તારા વંશમાં ઘણી પ્રજાઅને દેશજાતીઓ ઉત્પ થશ.ે
તેમાંથી રાજાઓ પણ થશ.ે

7તારો તથા તારા પછ ના તારા વંશજોનો ઈ ર થવા સારુ, હુ મારો કરાર સનાતન કરાર તર કે માર તથા તાર વચ્ચે અને પેઢ
દર પેઢ તારાં વંશજોની વચ્ચે કર શ. 8જે દેશમાં ું રહે છે, તે આખો કનાન દેશ, હુ તને અને તારા પછ ના તારા વંશજોને કાયમી
વતન તર કે આપીશ. અને હુ તેઓનો ઈ ર થઈશ.”

9 ઈ રે તેને ક ું, “તારે તથા તારા પછ ના તારા વંશજોએ પેઢ દરપેઢ મારા એ કરાર ું પાલન કરવા ું રહેશે. 10 માર તથા
તાર વચ્ચે અને તારા પછ તારા વંશજો વચ્ચ,ે મારો જે કરાર તમારે પાળવો, તે એ જ કે તમારામાંના દરેક ુરુષે પોતાની ુ ત
કરવી. 11 તમારે તમાર ચામડ ની ુ ત કરાવવી અને એ માર અને તમાર વચ્ચેના કરારની નશાની થશ.ે

12તમારામાંના દરેક છોકરાંની તેના જન્મ પછ આઠમે દવસે ુ ત કરવી. એટલે તમાર સમગ્ર પેઢ માંથી, જે દરેક નર બાળક
તમારા ઘરમાં જન્મ્યો હોય તેની અને વદેશી પાસેથી નાણાં આપી વેચાતો લીધો હોય પછ ભલે તે તમારા વંશનો ન હોય, તેની
પણ ુ ત કરવી. 13જે તારા ઘરમાં જન્મેલો હોય અને જે તારા પૈસાથી વેચાતો લીધેલો હોય તેની ુ ત જરૂર કરવી. આમ તો
મારો કરાર તમારા શર રમાં સનાતન કરાર તર કે રહેશે. 14 દરેક ુરુષ જનેા શર રમાં ુ ત કરવામાં આવી ન હ હોય તેને પોતાના
લોકોમાંથી અલગ કરાશે‡. તેણે મારો કરાર તોડ્યો છે.”
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15ઈ રે ઇબ્રા હમને ક ુ,ં “તાર પત્ની સારાયને હવે પછ સારાય ન કહે. તેના બદલે, તે ું નામ સારા થશ.ે 16 હુ તેનેઆશીવાર્દ
આપીશ અને હુ તેના દ્વારા તને દ કરો આપીશ. હુ તેને આશીવાર્દ આપીશ અને તે દેશજા તઓની માતા થશ.ે તેનાં સંતાનોમાંથી
દેશજા તઓના રાજાઓ થશ.ે”

17પછ ઇબ્રા હમ જમીન ુધી નમી પડ ને હસ્યો અને પોતાના મનમાં બોલ્યો, “જે સો વષર્નો છે તેને ું દ કરો થાય ખરો? ને ું
વષર્ની સારાને ું દ કરો જન્મે ખરો?” 18ઇબ્રા હમે ઈ રને ક ું કે, “પ્ર ુ ઇશ્માએલ તમાર સં ુખ જીવતો રહે એ જઅમારે માટે
બસ છે!”

19 ઈ રે ક ું, “ના, પણ તાર પત્ની સારા તારા માટે એક દ કરાને જન્મ આપશે અને ું તે ું નામ ઇસહાક પાડશે. તેની સાથે
તેના પછ ના તેના વંશજોને માટે હુ મારો કરાર સદાના કરાર તર કે ાપીશ. 20ઇશ્માએલ માટે, મેં તારુ સાંભ ું છે. જો, મેં તેને
આશીવાર્દ આપ્યો છે, હુ તેને સફળ કર શ અને તેને અ ત ઘણો વધાર શ. તે બાર કુળોના આગેવાનોનો પતા થશે અને હુ તેનાં
સંતાનોની એક મોટ કોમ બનાવીશ. 21 વળ ઇસહાક કે જનેે આવતા વષ ન ુક્ત કરેલા સમયે સારા તારે સારુ જન્મ આપશ,ે
ત્યારે હુ તેની સાથે મારો કરાર ાપીશ.”

22ઈ રે ઇબ્રા હમની સાથે વાત કરવા ું ૂરુ ક ુ અને ઈ ર તેની પાસેથી ગયા. 23પછ ઇબ્રા હમે પોતાના દ કરા ઇશ્માએલન,ે
પોતાના ઘરમાં જે સવર્ જન્મેલાં તેઓને તથા પોતાને પૈસે જે સવર્ વેચાતા લીધેલા, એવા ઇબ્રા હમના કુટુબોમાંના દરેક ુરુષને લઈન,ે
જમે તેને ઈ રે ક ું હ ું તેમ, તે જ દવસે તેઓની ુ ત કર .

24 જયારે ઇબ્રા હમની ુ ત કરવામાં આવી ત્યારે તે નવસો નવાણું વષર્નો હતો. 25 અને તેના દ કરા ઇશ્માએલની ુ ત
કરવામાં આવી ત્યારે તે તેર વષર્નો હતો. 26ઇબ્રા હમની તથા તેના દ કરા ઇશ્માએલની ુ ત એક જ દવસે થઈ. 27 તેના ઘરના
સવર્ ુરુષો જઓે તેના ઘરમાં જન્મ્યા હતા તથા વદેશીઓ પાસેથી પૈસે વેચાતા લીધેલા હતા તેઓની ુ ત તેની સાથે થઈ.

18
ઈ રે ઇબ્રા હમને ુત્ર ું વચનઆપ્ ું

1બપોરના સમયે જયારે ઇબ્રા હમ તં ુના બારણામાં બેઠો હતો, ત્યારે ઈ રે મામરેનાં એલોન ૃક્ષની પાસે તેને દશર્ન આપ્ ુ.ં
2 તેણે આંખો ઊંચી કર ને જો ું, તો ત્રણ ુરુષો તેની નજીક ઊભા હતા. જયારે તેણે તેઓને જોયા, ત્યારે તે તેઓને મળવાને
તં ુના બારણામાંથી દોડ્યો અને જમીન ુધી નમીને તેઓને પ્રણામ કયાર્.

3 તેણે ક ું, “હે મારા પ્ર ુ, જો હવે હુ તમાર દ્ર માં કૃપા પામ્યો હોઉં, તો તમે તમારા દાસ પાસેથી જતા રહેશો ન હ. 4 હુ
થોડુ પાણી લા ું છુ તેથી તમે તમારા પગ ુઓ અને આ ૃક્ષ નીચે તમે આરામ કરો. 5 હવે મને થોડુ ભોજન લાવવા દો, કે જથેી
તમે સ્ ત પામો. ત્યાર પછ તમે આગળ જજો, સારુ તો હુ તમારે માટે રોટલી લા ુ.ં” અને તેઓએ ક ું, “ ું કહે છે તે પ્રમાણે
કર.”

6 પછ ઇબ્રા હમ ઉતાવળે સારાની પાસે તં ુમાં ગયો અને ક ું, “જલ્દ કર. ત્રણ માપ* મેંદો મસળ અને રોટલી તૈયાર કર.”
7 પછ ઇબ્રા હમ દોડ ને ાં તેના જાનવર હતાં ત્યાં ગયો અને એક ુ તથા કુમ ું વાછરડુ લાવીને નોકરને આપ્ ુ,ં જે તેને
ઉતાવળે તૈયાર કરવા લાગ્યો. 8 તેણે માખણ, દૂધ તથા ભોજન માટે જે રોટલી તથા વાછરડુ તૈયાર ક ુ હ ું તે લઈને તેઓની
આગળ પીરસ્યા.ં તેઓ જમતા હતા તે દર મયાન તે તેઓની પાસે ૃક્ષ નીચે ઊભો ર ો.

9 તેઓએ તેને ક ું, “તાર પત્ની સારા ાં છે?” તેણે જવાબઆપ્યો, “ત્યા,ં તં ુમાં છે.” 10 યહોવાહે તેને ક ું, “હુ ચો સ
વસંતમાં તાર પાસે પાછો આવીશ અને જો, તાર પત્ની સારાને દ કરો થશે.” તેની પાછળ જે તં ુ ું બારણું હ ું, ત્યાંથી સારાએ
તે વાત સાંભળ .

11 હવે ઇબ્રા હમ તથા સારા ૃદ્ધ હતાં અને તેઓને ઘણાં વષર્ થયાં હતા.ં જે ઉંમરમાં ીઓ બાળકોને જન્મ આપે છે, તે
ઉંમર, સારા વટાવી ૂક હતી. 12 તેથી સારા મનોમન હસી પડ . તેણે ુદને ક ું, “હુ ૃદ્ધ થઈ ગઈ છુ અને મારો પ ત પણ ૃદ્ધ
છે, તો પછ કેવી ર તે ુત્ર જન્મે અને હષર્ થાય?”

13ઈ રે ઇબ્રા હમને ક ું, “શા માટે સારા એમ કહેતાં હસી કે, ‘ ું હુ ખરેખર માર ૃદ્ધાવ ામાં બાળકને જન્મઆપી શક શ?’
14ઈ રને ું કઈ અશ છે? મેં ન ુક્ત કરેલા સમય,ે વસંતમાં, હુ તાર પાસે પાછોઆવીશ. આવતા વષર્ના આ સમયે સારાને
દ કરો થશ.ે” 15પછ સારાએ તે બાબતનો ઇનકાર કર ને ક ું, “હુ તો હસી નથી, “કેમ કે તે ગભરાઈ હતી. તેમણે જવાબઆપ્યો,
“ના, ું ન ે હસી છે.”

ઇબ્રા હમ સદોમને માટે મધ્ય ી કરે છે
16પછ તે ુરુષો ત્યાંથી જવાને ઊઠ્યા અને સદોમ તરફ જો ું. ઇબ્રા હમ તેઓને તેઓના રસ્તા ુધી વળાવવા તેઓની સાથે

ગયો. 17 પણ ઈ રે ક ું, “જે હુ કરવાનો છુ તે ું હુ ઇબ્રા હમથી સંતાડુ? 18 કેમ કે ઇબ્રા હમથી ન ે એક મોટ તથા સમથર્
દેશજા ત થશે અને તેના વંશમાં ૃથ્વીના સવર્ લોકો આશીવાર્ દત થશ.ે 19 મેં તેને પસંદ કય છે તેથી તે તેના દ કરાઓને તથા
તેના પછ થનાર તેના પ રવારને એ ું ૂચન કરશે કે, તેઓ ન્યાયી થવા તથા ન્યાય કરવાને યહોવાહનો માગર્ અપનાવ,ે તે માટે કે
ઇબ્રા હમ સંબંધી મેં જે ક ું છે, તે તેઓ પાળે.”

20 પછ ઈ રે ક ું, “કેમ કે સદોમ તથા ગમોરાની ફ રયાદો ઘણી છે અને ત્યાં લોકોના પાપ ઘણાં ગંભીર છે, 21 માટે હુ હવે,
ત્યાં નીચે ઊતર શ અને જોઈશ કે જે ફ રયાદ મારા ુધી પહોંચી છે તે પ્રમાણે તેઓ ભ્ર થયા છે કે ન હ. જો એ ું ન હ હોય તો
મને મા ૂમ પડશે.

22તેથી તે ુરુષો ત્યાંથી વળ ને સદોમ તરફ ગયા, પણ ઇબ્રા હમ ઈ રની સમક્ષઊભો ર ો. 23પછ ઇબ્રા હમે પાસેઆવીને
ક ું, “ ું તમે દુ ોની સાથે ન્યાયીઓનો પણ નાશ કરશો?
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24 કદાચ તે નગરમાં પચાસ ન્યાયી લોકો હોય, તો ું તમે તેનો નાશ કરશો અને ત્યાં એ પચાસ ન્યાયી છે તેને લીધે તેને
ન હ બચાવો? 25એ ું કરવા ું તમે ટાળો. એટલે ભ્ર લોકોની સાથે ન્યાયીઓને માર નાખવા. અને દુ ો જવેો જ વહાર
ન્યાયીઓની સાથે થાય એ ું તો તમે ન હ જ કરો! આખી ૃથ્વીના ન્યાયાધીશ ું ન્યાય ન હ કરશે?” 26ઈ રે ક ું, “જો સદોમ
નગરમાં મને પચાસ ન્યાયી મળશે, તો તેઓને સારુ હુ નગરને બચાવીશ.”

27ઇબ્રા હમે ઉ ર આપ્યો અને ક ું, “મેં ું ક ુ છે? હુ ૂળ તથા રાખ હોવા છતાં મેં પ્ર ુ ઈ રની આગળ બોલવાની હમત
કર છે! 28જો ત્યાં પચાસ ન્યાયીમાં પાંચઓછા હોય તો પાંચઓછા હોવાના લીધે ું તમે તે નગરનો નાશ કરશો?” અને તેમણે
ક ું, “જો મને ત્યાં પસ્તાળ સ ન્યાયી મળશે, તો પણ હુ તેનો નાશ ન હ કરુ.”

29 તેણે ફર તેમની સાથે વાત કર અને ક ું, “કદાચ ત્યાં ચાળ સ ન્યાયી મળે તો?” તેમણે ઉ ર આપ્યો, “ચાળ સને લીધે
પણ હુ એમ ન હ કરુ.” 30 તેણે ક ું, “કૃપા કર ને પ્ર ,ુ ુસ્સે ના થાઓ તો હુ બો ુ.ં કદાચ ત્યાં ત્રીસ ન્યાયી મળે તો?” તેમણે
ઉ ર આપ્યો, “જો ત્યાં ત્રીસ ન્યાયી મળે તો પણ હુ નગરને એ ું કર શ ન હ.” 31 તેણે ક ું, “મેં પ્ર ુ આગળ બોલવાની હમત
કર છે! કદાચ ત્યાં વીસ મળે તો. “તેમણે ઉ ર આપ્યો, “વીસ ન્યાયીને લીધે પણ હુ તેનો નાશ ન હ કરુ.”

32અંતે તેણે ક ું, “પ્ર ુ, કૃપા કર ને ુસ્સે ન થાઓ તો આ છેલ્લી વાર હુ બો ું. કદાચ ત્યાં દસ ન્યાયી માણસો મળે તો?”
તેમણે ક ું, “દસને લીધે પણ હુ તેનો નાશ ન હ કરુ.” 33ઇબ્રા હમ સાથે વાત ૂર કર થઈ. તે સાથે જ ઈ ર તેમના માગ ચાલ્યા
ગયા અને ઇબ્રા હમ તેના ઘરે પાછો ગયો.

19
સદોમ ું નાશ

1સદોમમાં સાંજે બે દૂત આ ા. ત્યારે લોત સદોમના પ્રવેશદ્વારે બેઠો હતો. લોત તેઓને જોઈને મળવા ઊઠ્યો અને સા ાંગ
પ્રણામ કયાર્. 2 તેણે ક ું, “મારા પ્ર ુ, કૃપા કરો, હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે તમારા દાસને ઘરે આવો, રાતવાસો કરો અને મારા
મહેમાન થાઓ. પછ વહેલાઊઠ ને તમારા માગજજો.” અને તેઓએક ું, “ના, અમે તોઆખી રાત નગરના ચોકમાં વતાવી .ુ”
3પણ તેણે તેઓને ઘણોઆગ્રહ કય તેથી તેઓ તેની સાથે ગયા અને તેના ઘરમાં પ્રવેશ કય . તેણે ભોજન અને બેખમીર રોટલી
તૈયાર કર અને તેઓ જમ્યા.

4 પર ુ તેઓના ૂઈ ગયા અગાઉ નગરના માણસોએ, એટલે સદોમ નગરના દરેક ભાગથી ધસી આવેલા ૃદ્ધો અને જુવાનો
લોકોએ ઘરને ઘેર લી ુ.ં 5 તેઓએ લોતને બોલા ો અને તેને ક ું, “જે માણસો આજ રાત્રે તાર પાસે આ ા તેઓ ાં છે?
તેઓને અમાર પાસે બહાર લાવ, કે અમે તેઓ પર બળાત્કાર કર એ.”

6 તેથી લોત બારણા બહાર તેઓની પાસે ગયો અને પછ તેણે પોતે તે બારણું બંધ કર દ ું. 7 તેણે ક ું, “મારા ભાઈઓ, હુ
તમને વનંતી કરુ છુ કે તમે એ ું ખરાબ કામ કરશો ન હ. 8 માર બે દ કર ઓ છે. તેઓનો કોઈ ુરુષ સાથે સંબંધ થયેલો નથી.
હુ વનંતી કરુ છુ કે મને તેઓને તમાર પાસે બહાર લાવવા દો અને તમાર દ્ર માં જે તમને સારુ લાગ,ે તે તેઓને કરો, પણ જે
માણસો મારા ઘરે મહેમાન તર કે આ ા છે તેઓને કઈ ન કરો.”

9 તેઓએ ક ું, “પાછો હટ!” તેઓએ એ પણ ક ું, “આ અહ વદેશીની જમે રહેવાને આ ો હતો અને હવે તે આપણો
ન્યાયાધીશ થવા બેઠો છે! હવે તેઓના કરતા અમે તાર સાથે વધારે ખરાબ વહાર કર ુ.ં” તેઓએ લોતને, ધ ાધ કર
અને દરવાજો તોડ નાખવા માટે નજીકઆ ાં.

10 પણ અંદર રહેલા ુરુષોએ પોતાના હાથ લંબાવીને તેઓની પાસેથી લોતને ઘરમાં ખેંચી લીધો અને બારણું બંધ કર દ ુ.ં
11અને ઘરના બારણા પાસે જે હતા, તે સવર્ને અંધ બનાવી દ ધા. તેઓ ઘર ું બારણું શોધતાં શોધતાં થાક ગયા.

લોત અને તેના કુટુબ સદોમ છો ું
12 પછ તેઓએ લોતને ક ું, “અહ તાર પાસે બીજા કોઈ છે? તારો જમાઈ, તારા દ કરાઓ, તાર દ કર ઓ તથા નગરમાં

જે સવર્ તારાં હોય તેઓન,ે અહ થી બહાર મોકલી દે. 13અમે આ જગ્યાનો નાશ કરવાના છ એ, કારણ કે આ લોકોનાં ખરાબ
કૃત્યો તેઓની વરુદ્ધ ઈ રની આગળ ુષ્કળ પ્રમાણમાં થયાં છે. તેથી તેઓનો નાશ કરવાને ઈ રે અમને મોકલ્યા છે.”

14લોત બહારઆ ો, એટલે તેની દ કર ઓસાથે લ કરવા ું વચનઆપનારા તેના જમાઈઓને ક ું, “જલ્દ , આજગ્યાથી
બહાર જતા રહો, કેમ કે ઈ ર આ નગરનો નાશ કરવાના છે.” પણ તેના જમાઈઓને એમ લાગ્ ું કે તે મજાક કરે છે. 15 વહેલી
સવારે દૂતોએ લોતને તાક દ કર ને ક ું, “ઊઠ, તાર પત્નીને તથા તાર બે દ કર ઓ જે અહ છે તેઓને લઈને નીકળ જા, જથેી
નગરને થનાર સજામાં ું નાશ ન પામ.ે”

16 પણ તે વલંબ કરતો હતો. તેથી તે દૂતોએ તેના, તેની પત્નીના અને તેની બે દ કર ઓના હાથ પકડ્યા, કેમ કે ઈ ર તેની પર
દયા ુ હતા. તેઓ તેમને બહાર લા ા અને તેઓને નગરની બહાર પહોંચાડ્યા.ં 17 તેઓ તેમને બહાર લા ા ત્યારે તે દૂતોમાંના
એકે લોતને ક ું, “ ું પોતાનો જીવ બચાવવા નાસી જા! પાછળ જોતો ન હ અને મેદાનમાં કોઈ જગ્યાએ રોકાતો ન હ. તારો નાશ
ન થાય માટે પવર્ત પર નાસી જજ.ે”

18 લોતે તેઓને ક ું, “ઓ, મારા પ્ર ુ, એમ ન હ! 19 તમારો દાસ તમાર દ્ર માં કૃપા પામ્યો છે અને મારો જીવ બચાવવા
માટે તમે મોટ કૃપા બતાવી છે. પર ુ હુ પવર્ત પર પણ બચી શકતો નથી, કેમ કે મારા પર આફત આવશે અને હુ મરણ પામીશ.
20હવે જુઓ, નાસી જવાને માટે પે ું ના ું નગર પાસે છે. કૃપા કર ને મને ત્યાં નાસી જવા દો, કે જથેી મારો જીવ બચી જાય.

21 તેમણે તેને ક ું, “ઠ ક છે, તાર આ વનંતી હુ માન્ય રા ું છુ, તેં જે નગરનો ઉલ્લેખ કય છે, તેનો નાશ હુ ન હ કરુ.
22 ઉતાવળ કર! ત્યાં નાસી જા, કેમ કે તારા ત્યાં પહોંચ્યા ુધી હુ કઈ જ કર શકતો નથી.” તે માટે તે નગર ું નામ સોઆર*
પ ું.

સદોમ અને ગમોરાનો વનાશ

* 19:22 19:22 સોઆર ના ું
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23 લોત સોઆર પહોંચ્યો ત્યારે ૃથ્વી પર ૂયર્ ઊગ્યો હતો. 24 પછ પ્ર ુ ઈ રે આકાશમાંથી સદોમ તથા ગમોરા પર ગંધક
તથા આગ વરસા ા.ં 25 તેમણે તે નગરનો, સવર્ નીચાણનો, નગરમાં રહેનારાં સવર્નો તથા ૂ મ પર ઊગેલી વનસ્પ ત નાશ કય .

26 પણ લોતની પત્ની જે તેની પાછળ હતી, તેણે પાછળ ફર ને જો ું અને તે જ ક્ષણે તે ક્ષારનો થાંભલો થઈ ગઈ.
27 ઇબ્રા હમ વહેલી સવારે ઊઠ્યો અને જે ળે તે ઈ રની આગળ ઊભો ર ો હતો ત્યાં તે આ ો. 28 તેણે સદોમ તથા

ગમોરાની તરફ અને આખા નીચાણના પ્રદેશ તરફ નજર કર . તેણે જો ું, તો જુઓ, ભઠ્ઠ ના ુમાડાની પેઠે તે દેશનો ુમાડો ઊંચે
ફેલાતો જતો હતો.

29આમ ારે ઈ રે તે મેદાનોના નગરોનો નાશ કય , ત્યારે ઈ રે ઇબ્રા હમને યાદ કય . ાં લોત રહેતો હતો, તે નગરોનો
નાશ તેમણે કય , ત્યારે એવા નાશમાંથી તેમણે લોતને બહાર લાવીને બચાવી લીધો.

મોઆબીઓઅને આમોનીઓ ું ૂળ
30 પણ લોત સોઆરમાંથી નીકળ ને પોતાની બે દ કર ઓ સાથે પહાડમાં જઈને ર ો, કેમ કે સોઆરમાં રહેતાં તે બીતો હતો.

તેથી તેણે પોતાની બે દ કર ઓ સાથે ુફામાં વસવાટ કય .
31 મોટ દ કર એ નાનીને ક ુ,ં “આપણા પતા ૃદ્ધ થયા છે અને દુ નયાની ર ત પ્રમાણે આપણી સાથે સંબંધ બાંધવાને અહ

આજગ્યા પર કોઈ ુરુષ નથી. 32ચાલ, આપણેઆપણા પતાને દ્રાક્ષાસવ પીવડાવીએ અને આપણે તેમની સાથે ૂઈ જઈએ,
કે જથેી આપણે આપણા પતાનો વંશ વધાર એ.” 33 તેથી તેઓએ તે રાત્રે પોતાના પતાને દ્રાક્ષાસવ પીવડા ો. પછ મોટ
દ કર અંદર જઈને પોતાના પતાની સોડમાં ૂઈ ગઈ; તે ારે ૂઈ ગઈ અને તે ારે ઊઠ , એની ખબર લોતને પડ ન હ.

34બીજા દવસે મોટ દ કર એ નાનીને ક ું, “સાંભળ, ગઈ કાલે રાત્રે હુ આપણા પતાની સાથે ૂઈ ગઈ હતી. ચાલ આજે
રાત્રે પણઆપણે તેમને દ્રાક્ષાસવ પીવડાવીએઅને ું પણઅંદર જઈને તેમની સોડમાં ૂઈ જા, કે જથેીઆપણેઆપણા પતાનો
વંશ વધાર એ.” 35 તેઓએ તે રાત્રે પણ પતાને દ્રાક્ષાસવ પીવડા ો. પછ નાની દ કર ઊઠ ને તેની સોડમાં ૂઈ ગઈ. તે ારે
ૂઈ ગઈ અને ારે ઊઠ , એની કશી ખબર લોતને પડ ન હ.
36 લોતની બ ે દ કર ઓ પોતાના પતા દ્વારા ગભર્વતી થઈ. 37 મોટ દ કર એ એક દ કરાને જન્મ આપ્યો અને તે ું નામ

મોઆબ રા ું. તે આજ ુધીના મોઆબીઓનો ૂવર્જ છે. 38એ જ પ્રમાણે નાનીએ પણ એક દ કરાને જન્મ આપ્યો અને તે ું
નામ તેણે બેન-આમ્મી રા ું. તે આજ ુધીના આમ્મોનીઓનો ૂવર્જ છે.
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ઇબ્રા હમ અને અબીમેલેખ

1 ઇબ્રા હમ ુસાફર કરતા નેગેબ દેશ તરફ જઈને કાદેશ તથા ૂરની વચ્ચે ર ો. તેણે ગેરારમાં વદેશી તર કે વસવાટ કય .
2ઇબ્રા હમે પોતાની પત્ની સારા વષે ક ું, “તે માર બહેન છે.” તેથી ગેરારના રાજાઅબીમેલેખે માણસો મોકલીને સારાને બોલાવી
લીધી. 3 પણ રાત્રે સ્વપ્નમાં ઈ રે અબીમેલેખને ક ુ,ં “ ું પોતાને મરણ પામેલો જાણજ,ે કેમ કે જે ીને તેં પચાવી પાડ છે, તે
એક ુરુષની પત્ની છે.”

4હવે અબીમેલેખ તેની પાસે ગયો ન હતો અને તેણે ક ું, “પ્ર ,ુ ું તમે ન્યાયી લોકોનો પણ નાશ કરશો? 5 ું ઇબ્રા હમે પોતે
જ મને ક ું ન હ ું કે, ‘તે માર બહેન છે?’ વળ તે ીએ પોતે પણ ક ું હ ું કે, ‘તે મારો ભાઈ છે.’ મેં મારા સાચા હૃદયથી તથા
નદ ષ હાથથી આ કામ ક ુ છે.”
6 પછ ઈ રે સ્વપ્નમાં તેને ક ું, “હા, હુ જાણું છુ કે તેં તારા સાચા હૃદયથી આ કામ ક ુ છે અને મેં પણ તને માર વરુદ્ધ

અપરાધ કરવાથી અટકા ો છે. તેથી મેં તને તેને સ્પશર્વા માટે પરવાનગીઆપી ન હ. 7તેથી, તે માણસની પત્નીને ું પાછ આપ.
કેમ કે તે પ્રબોધક છે. તે તારા માટે પ્રાથર્ના કરશે અને ું જીવશે. પણ જો ું તેને પાછ ન હ આપે, તો જાણજે કે ું તથા તારા
સવર્ લોકો ન ે મરણ પામશો.”

8અબીમેલેખે વહેલી સવારે ઊઠ ને પોતાના સવર્ ચાકરોને બોલા ા. તેણે તેઓને આ સવર્ બાબતો કહ સંભળાવી અને તે
માણસો ઘણાં ગભરાયા. 9 પછ અબીમેલેખે ઇબ્રા હમને બોલાવીને ક ું, “આતેં અમને ું ક ુ છે? મેં તારો શો અપરાધ કય છે
કે, ું મારા પર તથા મારા રા પર મોટુ પાપ લા ો છે? જે કામ કરવા યોગ્ય ન હ ું તે તેં મારા પ્રત્યે ક ુ છે.”

10અબીમેલેખે ઇબ્રા હમને ક ુ,ં “તને આ ું કરવા કોણે પ્રેરણા આપી?” 11 ઇબ્રા હમે ક ું, “કેમ કે મને લાગ્ ુ,ં ‘ ન ે આ
જગ્યાએ ઈ રનો ભય રખાતો નથી અને તેઓ માર પત્નીના લીધે મને માર નાખશ,ે એ ું સમજીને મેં એમ ક ુ” 12એક ર ત,ે તે
માર બહેન છે, એ સા ું છે, એટલે તે મારા પતાની દ કર છે, પણ માર માતાની દ કર નથી; અને તે માર પત્ની થઈ.

13જયારે ઈ રે મને મારા પતા ું ઘર છોડવા ું અને એક જગ્યાએથી બીજીજગ્યાએ ુસાફર કરવા ું જણા ુ,ં ત્યારે મેં તેને
ક ું, ‘માર પત્ની તર કે ું મને વ ા ુ રહેજ:ે જે ળે આપણે જઈએ ત્યાં ું મારા વષે કહેજ,ે “આમારો ભાઈ છે.” 14 પછ
અબીમેલેખે ઇબ્રા હમને ઘેટા,ં બળદો, દાસો તથા દાસીઓઆપ્યાં અને તેણે તેની પત્ની સારા પણ તેને પાછ આપી.

15અબીમેલેખે ક ું, “જો, મારો દેશ તાર આગળ છે. ાં તને યોગ્ય લાગે ત્યાં રહે.” 16 સારાને પણ તેણે ક ું, “જો, મેં
તારા ભાઈને હજાર ચાંદ ના સ ા આપ્યાં છે. તે તાર સાથેના સવર્ની આંખો આગળ તારે માટે પડદારૂપ છે અને દરેક ક્તની
આગળ, ું સં ૂણર્પણે સાચી ઠર છે.”

17 પછ ઇબ્રા હમે ઈ રને પ્રાથર્ના કર કે તેઓ અબીમેલેખને, તેની પત્નીને તથા તેની દાસીઓને સાજા કરે કે જથેી તેઓ
બાળકોને જન્મઆપી શકે. 18 કેમ કે ઇબ્રા હમની પત્ની સારાને કારણે ઈ રે અબીમેલેખના ઘરમાંની તમામ ીઓનાં ગભર્ ાન
બંધ કયા હતા.ં
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ઇસહાકનો જન્મ
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1ઈ રે જમે ક ું હ ું તેમ સારા પર તેમણે કૃપાદ્ર કર અને ઈ રે જે વચન સારાને આપ્ ું હ ું તે પ્રમાણે તેમણે ક ુ. 2સારા
ગભર્વતી થઈ અને ઇબ્રા હમને સારુ તેની ૃદ્ધાવ ામા,ં જમે ઈ રે તેને ક ું હ ું, તેમ ન કરેલ સમયે તેણે દ કરાને જન્મ
આપ્યો. 3 ઇબ્રા હમે સારાથી જન્મેલા દ કરા ું નામ ઇસહાક રા ુ.ં 4 ઈ રે ઇબ્રા હમને આપેલી આજ્ઞા અ ુસાર તેણે પોતાનો
દ કરો ઇસહાક આઠ દવસનો થયો, ત્યારે તેની ુ ત કર .

5જયારે તેનો દ કરો ઇસહાક જન્મ્યો ત્યારે ઇબ્રા હમ સો વષર્નો હતો. 6 સારાએ ક ું, “ઈ રે મને પ્ર લ્લત કય છે; દરેક
જે આ વાત સાંભળશે તેઓ માર સાથે હસશ.ે” 7 તેણે એમ પણ ક ું, “ઇબ્રા હમને કોણ કહેશે કે સારા છોકરાંને પોતા ું દૂધ
પીવડાવશે? તેની ૃદ્ધાવ ામાં પણ મેં તેના માટે એક દ કરાને જન્મ આપ્યો છે!”

હાગાર અને ઇશ્માએલને કાઢ ૂ ાં
8 તે બાળક મોટો થયો અને તેને દૂધ છોડાવવામાં આ ુ.ં ઇસહાકે જયારે દૂધ છો ું તે દવસે ઇબ્રા હમે મોટ મજબાની કર .

9 પણ હાગાર મસર ના દ્વારા ઇબ્રા હમને જે દ કરો થયો હતો તેને સારાએ મશ્કર કરતો જોયો.
10 તેથી તેણે ઇબ્રા હમને ક ું, “આદાસી તથા તેના દ કરાને કાઢ ૂક: કેમ કે આ દાસીનો દ કરો મારા દ કરા ઇસહાકની સાથે

વારસનો ભાગીદાર થશે ન હ.” 11આવાત ઇબ્રા હમને પોતાના દ કરાને લીધે ઘણી દઃુખદાયક લાગી.
12 પણ ઈ રે ઇબ્રા હમને ક ું, “આબાળક તથા તાર દાસીને લીધે ું ઉદાસ થઈશ ન હ. આબાબત વશે જે સવર્ સારાએ

તને ક ું છે, તે સાંભળ, કેમ કે તારો વંશ ઇસહાકથી ગણાશે. 13વળ તાર દાસીના દ કરાથી પણ હુ એક દેશજા ત ઉત્પ કર શ.
કેમ કે તે પણ તારુ સંતાન છે.”

14 ઇબ્રા હમ વહેલી સવારે ઊઠ્યો. તેણે રોટલી તથા પાણી ભરે ું એક પાત્ર લઈને હાગારના ખભા પર ૂ ું. છોકરો તેને
સોંપીને તેઓને વદાય કયા. હાગાર ત્યાંથી નીકળ ને બેરશેબાના અરણ્યમાં ભટકતી ફર . 15 રસ્તામાં પાત્રમાં ુ પાણી ૂરુ થઈ
ગ ું ત્યારે તેણે છોકરાંને એક ઝાડ નીચે ૂ ો. 16 પછ તે મીટર જટેલે અંતરે દૂર જઈને બેઠ , કેમ કે તેણે ક ું, “છોકરા ું મરણ
હુ કેવી ર તે જોઈ શકુ?” બાળકની સામે બેસીને હાગારે ઊંચા અવાજે રુદન* ક ુ.

17 ઈ રે છોકરાનો અવાજ સાંભ ો. ઈ રના દૂતે આકાશમાંથી હાગારને હાંક માર ને ક ું, “હાગાર, તને ું થ ું છે?
ગભરાઈશ ન હ, કેમ કે છોકરો ાં છે ત્યાંથી ઈ રે તેનો અવાજ સાંભ ો છે. 18ઊઠ, છોકરાંને તારા હાથમાં ઊંચક લે; કેમ
કે ઈ ર તેનાથી એક મોટ દેશજા ત ઉત્પ કરવાનો છે.

19પછ ઈ રે તેનીઆંખો ઊઘાડ અને તેણે પાણીનો એક કૂવો જોયો. ત્યાં જઈને તેણે પાણી ું પાત્ર ભ ુ અને છોકરાંને પાણી
પીવાને આપ્ ુ.ં 20 ઈ ર તે છોકરા સાથે હતા અને તે મોટો થયો. અરણ્યમાં રહ ને તે ધ ુધાર્ર થયો. 21 તે પારાનના અરણ્યમાં
ર ો અને તેની માતાએ મસર દેશની એક કન્યા સાથે તેનાં લ કરા ાં.

ઇબ્રા હમ અને અબીમેલેખ વચ્ચે સં ધ
22અબીમેલેખ અને તેના સેનાપ ત ફ કોલે ઇબ્રા હમને ક ું, “જે સવર્ ું કરે છે તેમાં ઈ ર તાર સાથે છે. 23 તે માટે હવે અહ

માર આગળ ઈ રની હજૂરમાં કહે કે, માર સાથ,ે મારા દ કરા સાથે અને મારા વંશજો સાથ,ે ું દગો ન હ કરે. વળ તાર સાથે
જ વ સનીય કરાર કય છે તે પ્રમાણે માર સાથે આ દેશ કે જમેાં ું રહે છે તેમાં વતર્જ.ે” 24અને ઇબ્રા હમે ક ું, “હુ ઈ રની
હજૂરમાં સમ લઈને કહુ છુ કે એમ કર શ.”

25પછ અબીમેલેખના દાસોએ તેની પાસેથી પાણીનો જે કૂવો બળજબર થી લઈ લીધો હતો તેના વષે ઇબ્રા હમે અબીમેલેખને
ફ રયાદ કર . 26અબીમેલેખે ક ું, “એ કામ કોણે ક ુ છે, તે હુ જાણતો નથી. આપહેલાં તેં મને વાત કર નથી અને આજ ુધી
મેં તે વષે સાંભ ું નથી.” 27 તેથી ઇબ્રા હમે ઘેટાં તથા અન્ય જાનવરો લાવીને અબીમેલેખને આપ્યાં અને તે બ ેએ કરાર કય .

28પછ ઇબ્રા હમે ટોળાંમાંથી સાત ઘેટ ઓલઈને અલગ રાખી. 29અબીમેલેખે ઇબ્રા હમને ૂ ું, “તેંઆસાત ઘેટ ઓલઈને
અલગ રાખી તેનો અથર્ શો છે?” 30તેણે જવાબઆપ્યો, “આસાત ઘેટ ઓ મારા હાથથી ું લે કે જથેીઆ કૂવો મેં ખોદ્યો છે તેના
વષે તેઓ મારે માટે સાક્ષી થાય.”
31 તે માટે તે જગ્યા ું નામ તેણે બેરશેબા† આપ્ ુ,ં કેમ કે ત્યાં તે બ ેએ ઈ રની હજૂરમાં કરાર કય હતો. 32આમ તેઓએ

બેરશેબામાં કરાર કય અને પછ અબીમેલેખ અને તેનો સેનાપ ત ફ કોલ પ લસ્તીઓના દેશમાં પાછા ગયા.
33 ઇબ્રા હમે બેરશેબામાં એક એશેલ ૃક્ષ રોપ્ ુ.ં ત્યાં તેણે સનાતન પ્ર ુ ઈ રની સ્ ુ ત કર . 34 ઇબ્રા હમ પ લસ્તીઓના

દેશમાં ઘણાં દવસો ુધી વદેશીની જમે ર ો.

22
ઇબ્રા હમની કસોટ

1 ત્યાર બાદ ઈ રે ઇબ્રા હમની આધીનતાની કસોટ કર . તેમણે તેને ક ું, “ઇબ્રા હમ!” ઇબ્રા હમે ક ું, “હુ આ ર ો.”
2 પછ ઈ રે ક ું, “તારો એકનો એક દ કરો, ઇસહાક, જનેા પર ું ૂબ પ્રેમ કરે છે, તેને લઈને મો રયા દેશમાં જા. અને ત્યાંના
પવર્તોમાંના હુ તને બતા ું તે પર ું તે ું દહનીયાપર્ણ કર.” 3તેથી ઇબ્રા હમ વહેલી સવારે ઊઠ્યોઅને તેણે ગધેડા પરજીન બાંધ્ ુ.ં
તેના બે ુવાન ચાકરોને તથા દ કરા ઇસહાકને તેની સાથે લીધા. દહનીયાપર્ણને સારુ લાકડાં પણ લીધા.ં ઈ રે જે જગ્યા બતાવી
હતી ત્યાં તેઓ ગયા.

4 ત્રીજા દવસે ઇબ્રા હમે દૂરથી તે જગ્યાને નહાળ . 5 ઇબ્રા હમે તેના જુવાનોને ક ું, “તમે અહ ગધેડા પાસે રહો, હુ તથા
ઇસહાક ત્યાં ઉપર જઈ ુ.ં અમે અપર્ણ કર ને તમાર પાસે પાછાઆવી ુ.ં” 6પછ ઇબ્રા હમે દહનીયાપર્ણ માટેનાં લાકડાં ઊંચક
લેવા માટે પોતાના દ કરા ઇસહાકને આપ્યા.ં તેણે પોતાના હાથમાં અ તથા છરો લીધાં અને તેઓ બ ે સાથે પવર્ત પર ગયા.

* 21:16 21:16 છોકરો રડ્યો † 21:31 21:31 સાત કૂવો, કરારનો કૂવો
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7 ઇસહાકે તેના પતા ઇબ્રા હમને ક ું, “મારા પતા” અને તેણે ક ું, “બોલ, મારા દ કરા, હુ આ ર ો.” તેણે ક ું, “જુઓ,
અહ અ તથા લાકડાં તો છે, પણ દહનીયાપર્ણને માટે ઘેટુ ાં છે? 8ઇબ્રા હમે ક ું, “મારા દ કરા, દહનીયાપર્ણને સારુ ઈ ર
પોતે ઘેટુ ૂરુ પાડશે.” અને તેઓઆગળ ચાલ્યા.

9જે જગ્યા વશે ઈ રે તેમને ક ું હ ું, ત્યાં તેઓ પહોંચ્યા ત્યારે ઇબ્રા હમે ત્યાં વેદ બનાવી અને તેના પર લાકડાં ગોઠ ાં.
પછ તેના દ કરા ઇસહાકને બાંધીને તેને વેદ પરનાં લાકડાં પર ૂ ો. 10ઇબ્રા હમે તેના દ કરાને મારવાને માટે હાથમાં છરો લીધો.

11 પછ તેણે છરો ઉગામ્યો એવામાં ઈ રના દૂતે આકાશમાંથી તેને હાંક માર ને ક ું, “ઇબ્રા હમ, ઇબ્રા હમ!” અને તેણે ક ું,
“બોલો, હુ અહ છુ.” 12 દૂતે તેને ક ું, “તારા દ કરા પર તારો હાથ ઉગામીશ ન હ અને તેને કશી ઈજા કર શ ન હ, કેમ કે મને
ખાતર થઈ છે કે તેં તારા એકનાએક દ કરાને, મારાથી પાછો રા ો નથી. ું ઈ રની બીક રાખે છે.”

13 ઇબ્રા હમે ઉપર જો ું અને ત્યાં એક ઘેટો જોયો. તેનાં શગડાં ઝાડ માં ભરાયેલાં હતા. ઇબ્રા હમે તેના દ કરાને બદલે એ
ઘેટાં ું દહનીયાપર્ણ ક ુ. 14 પછ તેણે દહનીયાપર્ણની એ જગ્યા ું નામ “યહોવાહ- યરેહ* “પા ું.” તે આજ ુધી એ નામે
ઓળખાય છે તેનો અથર્ એ છે કે, “ઈ રના પવર્ત પર ઈ ર ૂરુ પાડે છે.”

15 ઈ રના દૂતે આકાશમાંથી ઇબ્રા હમ સાથે ફર થી વાત કર , 16 અને ક ું કે, “આ ઈ રની વાણી છે, “મેં પોતાના સમ
ખાધા છે, તેં એ કામ ક ુ છે અને તારા એકનાએક દ કરાને તેં પાછો રા ો નથી, 17 તેથી ન ે હુ તને આશીવાર્દ આપીશ અને
આકાશના તારા તથા સ ુદ્ર કનારાની રેતી જટેલાં તારાં સંતાન વધાર શ; અને તારાં સંતાન તેમના શ ુઓના નગરના પ્રવેશદ્વારને
કબજે કરશ.ે

18 તારા વંશજોથી ૃથ્વીના સવર્ લોક આશીવાર્ દત થશ,ે કેમ કે તેં મારુ ક ું માન્ ું છે.” 19 પછ ઇબ્રા હમ તથા ઇસહાક
પોતાના જુવાન ચાકરો પાસે પાછા આ ા, ત્યાંથી તેઓ બેરશેબા આ ા અને ત્યાં ર ા.

નાહોરના દ કરાઓ
20 પછ ઇબ્રા હમને જણાવવામાં આ ું કે, “તારા ભાઈ નાહોરની પત્ની મલ્કાએ દ કરાઓને જન્મ આપ્યો છે.” 21 તેઓનાં

નામ આ પ્રમાણે છે: તેનો મોટો દ કરો ઉસ, તેનો ભાઈ ૂઝ, પછ ક ુએલ અરામનો પતા, 22 કેસેદ, હઝો, પલ્દાશ, યદલાફ
અને બ ુએલ.

23 રબકા બ ુએલની દ કર હતી. ઇબ્રા હમના ભાઈ નાહોરને માટે મલ્કાએ આ આઠ દ કરાઓને જન્મ આપ્યો હતો.
24બ ુએલની ઉપપત્ની, રઉમાએ પણ ચાર બાળકો ટેબા, ગાહામ, તાહાશ તથા માકાને જન્મઆપ્યો.

23
સારા ું મરણ અને દાટ ું

1 સારાના આ ુષ્યનાં વષ એકસો સ ાવીસ હતા.ં 2 તે કનાન દેશના હેબ્રોનમાં આવેલા કયાર્થ-આબાર્માં મરણ પામી.
ઇબ્રા હમે સારાને માટે શોક પા ો અને રુદન ક ુ.

3 પછ ઇબ્રા હમે સારાના ૃતદેહ પાસે ઊભા રહ ને હેથના દ કરાઓને ક ું, 4 “હુ તમાર મધ્યે વદેશી છુ. કૃપા કર મને માર
ૃત પત્નીને દફનાવવા માટે તમારા લોકોમાં જગ્યા આપો.”
5 હેથના દ કરાઓએ ઇબ્રા હમને ઉ ર આપ્યો, 6 “મારા મા લક, અમારુ સાંભળ. અમાર મધ્યે તો ું ઈ રના રાજકુમાર

જવેો છે. જે જગ્યા તને પસંદ પડે ત્યાં અમાર કોઈપણ કબરમાં તાર ૃત પત્નીને દફનાવ. તેને દફનાવવાને માટે અમારામાંથી
કોઈપણ પોતાની કબર આપવાની ના ન હ પાડ.ે”

7 ઇબ્રા હમે ઊઠ ને તે દેશના લોકોન,ે એટલે હેથના દ કરાઓને પ્રણામ કયાર્. 8 તેણે તેઓની સાથે વાતચીત કર ને ક ું, “હુ
અહ માર ૃત પત્નીને દફના ું, એવી જો તમાર સંમ ત હોય, તો મારુ સાંભળો. મારે માટે સોહારના દ કરા એફ્રોનને વનંતી
કરો. 9 તેને ૂછો કે માખ્પેલાની ુફા જે તેની પોતાની મા લક ની છે અને જે તેના ખેતરની સરહદ પર છે, તે ૂરતી કમતે તમાર
મધ્યે કબરને માટે મને ુપ્રત કરે.”

10 હવે એફ્રોન હેથના દ કરાઓ સાથે જ બેઠેલો હતો. અને પોતાના નગરના દરવાજામાં પેસનારા હેથના સવર્ દ કરાઓના
સાંભળતાં એફ્રોન હ ીએ ઇબ્રા હમને ઉ ર આપ્યો, 11 “એ ું ન હ, મારા મા લક. મારુ સાંભળ. હુ ખેતર અને તેમાં ુફા છે તે
પણ તને હુ આ ું છુ. મારા લોકોના દ કરાઓના દેખતાં તે હુ તને તાર ૃત પત્નીને દફનાવવા માટે આ ું છુ.”

12 પછ દેશના લોકોની આગળ ઇબ્રા હમે પ્રણામ કયાર્. 13 તેણે તે દેશના લોકોના સાંભળતાં એફ્રોનને ક ું, “પણ જો તાર
મરજી હોય તો કૃપા કર મારુ સંભાળ. હુ ખેતરને માટે કમત ૂકવીશ. માર પાસેથી રૂ પયા લે. ત્યાં હુ માર ૃત પત્નીને
દફનાવીશ.”

14એફ્રોને ઇબ્રા હમને ઉ ર આપ્યો, 15 “કૃપા કર , મારા મા લક, મારુ સાંભળ. ચારસો શેકેલ ચાંદ ના સ ાની જમીન, તે
માર અને તાર વચ્ચે શા લેખામાં છે? જા તાર ૃત પત્નીને ત્યાં દફનાવ.” 16 ઇબ્રા હમે એફ્રોન ું સાંભ ું અને તેણે હેથના
દ કરાઓના સંભાળતાં ક ું હ ું એટલા પ્રમાણમાં ચારસો શેકેલ ચાંદ ના સ ા અંદાજે સાતસો એંસી રૂ પયા એફ્રોનને ૂક ા.

17 તેથી માખ્પેલામાં મામરેની આગળએફ્રોન ું જે ખેતર, જે ુફા તથા ખેતરની ચારે બાજુની સરહદની અંદર જે સવર્ ૃક્ષો તે,
18 તેના નગરના દરવાજામાં સવર્ જનારાંની આગળ હેથના દ કરાઓની હાજર માં ઇબ્રા હમને વતનને માટે સોંપવામાં આ ાં.

19 તે પછ , ઇબ્રા હમે કનાન દેશ ું મામરે જે હેબ્રોન છે, તેની આગળ, માખ્પેલાના ખેતરની ુફામાં પોતાની ૃત પત્ની સારાને
દફનાવી. 20 હેથના દ કરાઓએ ઇબ્રા હમને કબ્રસ્તાનને માટે, તે ખેતરનો તથા તેમાંની ુફાનો કબજો આપ્યો.

24
ઇસહાક રબકાને લ કરે છે
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1 ઇબ્રા હમ ૃદ્ધ અને ઘણાં વષર્નો થયો હતો અને ઈ રે તેને સવર્ બાબતે ુષ્કળ આશીવાર્દ આપ્યાં હતા. 2 તેણે પોતાના
ઘરના સવર્સ્વના કારભાર વ ર ચાકરને ક ુ,ં “માર જાંઘ નીચે તારો હાથ ૂક* 3અને પ્ર ુ જે આકાશના તથા ૃથ્વીના ઈ ર
છે, તેમના સોગનઆપીને હુ તને કહુ છુ કે, કનાનીઓ કે, જઓેમાં હુ રહુ છે તેઓની દ કર ઓમાંથી મારા દ કરાને સારુ ું પત્ની
લાવીશ ન હ. 4 પણ ું મારા દેશમાં મારા કુટુબીઓ પાસે જા અને મારા દ કરા ઇસહાકને માટે કન્યા શોધી લાવ.”

5ચાકરે તેને ક ું, “કદાચ તે કન્યા માર સાથે આ દેશમાં આવવા રાજી ન હોય તો? તો ું ાંથી ું આ ો છુ તે દેશમાં તારા
દ કરાને વસવા માટે હુ લઈજાઉં?” 6ઇબ્રા હમે તેને ક ું, “ધ્યાન રાખ કે ું મારા દ કરાને ત્યાં લઈ જઈશ ન હ! 7આકાશના પ્ર ુ
ઈ ર, જે મને મારા પતાના ઘરમાંથી અને મારા સંબંધીઓના દેશમાંથી† બહાર લા ા અને જમેણે મને સોગન સાથે ખાતર દાયક
આપ્ ું છે કે, ‘આ દેશ હુ તારા સંતાનને આપીશ,’ તેઓ તાર આગળ પોતાના દૂતને મોકલશે અને ત્યાંથી તેઓ મારા દ કરાને માટે
કન્યા મળે એ ું કરશ.ે

8 તોપણ જો તે કન્યા તાર સાથે આવવાને રાજી ન હોય, તો ું મારા આ સમથી ુક્ત થશ.ે કેવળ મારા દ કરાને ું અહ થી
ત્યાં લઈ જઈશ ન હ.” 9 તેથી ચાકરે પોતાના મા લક ઇબ્રા હમને વચનઆપ્ ું અને તે વાત સંબંધી સમ ખાધા.

10 તે ચાકરે તેના મા લકનાં ઊંટોમાંથી દસ ઊંટ લીધાં અને તેના મા લક તરફથી વ વધ પ્રકારની ઘણી ભેટો પણ પોતાની
સાથે લીધી. તે લઈને તે રવાના થયો અને ુસાફર કર ને અરામ-નાહરાઈમ‡ના નાહોરના શહેરમાં આ ો. 11 ીઓના પાણી
ભરવાના સમયે સંધ્યાકાળે તેણે ઊંટોને નગરની બહાર કૂવા પાસે બેસાડ્યા.ં

12 પછ તેણે પ્રાથર્ના કર , “પ્ર ુ, મારા મા લક ઇબ્રા હમના ઈ ર, આજે મારુ કામ સફળ કરો. મારા મા લક ઇબ્રા હમ પર
દયા કરો. 13 હુ અહ પાણીના ઝરા પાસે ઊભો છુ અને નગરના માણસોની દ કર ઓ પાણી ભરવાને બહાર આવશ.ે 14 ત્યારે
એમ થવા દેજો કે જે ુવતીને હુ એમ કહુ કે, ‘કૃપા કર ને તાર ગાગર ઉતાર કે હુ તેમાંથી પાણી પીઉં,’ ત્યારે તે મને એમ કહે કે,
‘પીઓઅને તમારા ઊંટોને પણ હુ પાણી પીવડાવીશ,’ તે એ જ ુવતી હોય કે જનેે તમે તમારા દાસ ઇસહાકને સારુ પસંદ કરેલી
હોય. એનાથી મને ખાતર થશે કે તમે મારા મા લક સાથે કરેલા કરાર અ ુસાર વ ા ુ વચનબદ્ધ રહેલા છો.”

15 તેની આ પ્રાથર્ના ૂર થયા અગાઉ રબકા ખભા પર ગાગર સાથે ત્યાં આવી. રબકા, ઇબ્રા હમના ભાઈ નાહોરની પત્ની
મલ્કાના દ કરા બ ુએલની દ કર હતી. 16 તે ઘણી ુંદર અને ુવાન હતી. કોઈ ુરુષ સાથે તેણે સંબંધ બાંધ્યો ન હતો. તે કૂવા
પાસે આવી અને પોતાની ગાગર ભર ને નીચે ઊતર .

17તેને જોઈને ચાકર દોડ ને તેની પાસે ગયો અને ક ું, “કૃપા કર ને તાર ગાગરમાંથી થોડુ પાણી મને પીવા માટે આપ.” 18તેણે
ક ું, “મારા મા લક, પીઓ,” અને તેણે ઉતાવળ કર ને પોતાની ગાગર હાથ પરથી ઉતાર ને તેને પાણી પા ુ.ં

19 તેને પાણી પીવડા ા પછ તેણે ક ું, “તારાં ઊંટો પણ પાણી પી રહે ત્યાં ુધી હુ તેમને સારુ પાણી ભર શ.” 20 પછ તેણે
ઝડપથી પોતાની ગાગર હવાડામાં ખાલી કર અને પાણી ભરવાને ફર થી કૂવા તરફ દોડ . તેણે તેનાં સવર્ ઊંટોને માટે પાણી ભ .ુ

21ઇબ્રા હમના ચાકરે તેને જોઈ. ઈ રે તેની ુસાફર સફળ કર છે કે ન હ, તે સમજવા માટે તે શાંત ર ો. 22ઊંટો પાણી પી
ર ાં પછ એમ થ ું કે તે માણસે અડધા તોલાની સોનાની એક નથની અને તેના હાથને સારુ દસ તોલા સોનાની બે બંગડ બહાર
કાઢ . 23 તેણે તેને ૂ ું, “ ું કોની દ કર છે? કૃપા કર મને કહે કે ું અમારે માટે તારા પતાના ઘરમાં ઉતારો મળ રહેશે?”

24 રબકાએ તેને ક ું, “ મલ્કાનો દ કરો બ ુએલ, જે નાહોરનો દ કરો છે, તેની હુ દ કર છુ.” 25 વળ તેણે એ પણ ક ું,
“અમાર પાસે ઘણો ઘાસચારો છે અને ઉતારાની જગ્યા પણ છે.”

26 પછ તે માણસે મા ું નમાવીને ઈ રની સ્ ુ ત કર , 27અને ક ું, “મારા મા લક ઇબ્રા હમના ઈ ર, જમેણે મારા મા લક
સાથે કરેલા કરાર અ ુસાર પોતાના વ ા ુપણાનો તથા સત્યતાનો ત્યાગ કય નથી, તેમની સ્ ુ ત થાઓ. ઈ ર મારા મા લકના
સગાંઓના ઘરે મને દોર લા ા છે.”

28 પછ તે ુવતી દોડ ને ઘરે ગઈ અને તેની માતાને અને તેના કુટુબીઓને એ વાત જણાવી. 29 રબકાને એક ભાઈ હતો. તે ું
નામ લાબાન હ ું. લાબાન રસ્તાની બાજુ પરના પાણીના ઝરા પાસે ઊભેલા ઇબ્રા હમના ચાકરની પાસે દોડ ગયો. 30તેણે નથની
તથા પોતાની બહેનના હાથમાં બંગડ ઓ જોઈ. જયારે તેણે તેની બહેન રબકાએ કહેલી વાત સાંભળ કે, “તે માણસે મને એમ
ક ું છે,” ત્યારે તે તે માણસની પાસે ગયો. તે કૂવા પાસે ઊંટો સાથે ઊભો હતો.

31 લાબાને ક ું, “ ું ઈ રથી આશીવાર્ દત છે, આવ, બહાર કેમ ઊભો છે? મેં તારા માટે ઉતારો તથા ઊંટોને સારુ જગ્યા
તૈયાર કર છે.” 32 તેથી તે માણસ ઘરમાં આ ો અને તેણે ઊંટો પરનો સામાન ઉતાય . લાબાને ઊંટોને ઘાસચારો અને તેને તથા
તેના સાથી માણસોનો અ ત થ સત્કાર કય અને પાણી આપ્ ુ.ં

33 તેઓએ તેની આગળ જમવા ું પીરસ્ ુ,ં પર ુ તેણે ક ું, “મારે જે કહેવા ું છે એ જણા ાં અગાઉ હુ જમીશ ન હ.” તેથી
લાબાને ક ું, “બોલ.” 34 તેણે ક ું, “હુ ઇબ્રા હમનો ચાકર છુ.” 35 ઈ રે મારા મા લકને ઘણો આશીવાર્દ આપ્યો છે અને તે
મહાન થયો છે. તેમણે તેને ઘેટા,ં ઊંટો, ગધેડાં તથા અન્ય જાનવરો, ચાંદ , સો ુ,ં દાસો અને દાસીઓઆપ્યાં છે.

36 મારા મા લકની પત્ની સારાએ તેની ૃદ્ધાવ ામાં દ કરાને જન્મ આપ્યો છે અને તેની પાસે જે છે તે બ ું મારા મા લકે તેને
આપ્ ું છે. 37 મારા મા લકે ઈ રની સમક્ષતામાં મને એ ું ક ું, ‘જે કનાનીઓના દેશમાં હુ રહુ છુ તેઓની દ કર ઓમાંથી મારા
દ કરાને સારુ ું પત્ની ન લાવ. 38 પણ મારા પતાના ઘરે તથા મારા સગાંઓની પાસે ું જા અને મારા દ કરાને સારુ ું પત્ની
લાવ.”

39 મેં મારા મા લકને ક ું, ‘કદાચ તે કન્યા માર સાથે આવે ન હ તો?’ 40 પણ તેણે મને ક ું, ‘જે ઈ રની આગળ હુ ચા ુ છુ
તેઓ તેમના દૂતને તાર સાથે મોકલશે અને તારો માગર્ સફળ કરશ,ે કે જથેી મારાં સગાંઓમાંથી તથા મારા પતાના ઘરમાંથી મારા
દ કરાને સારુ ું કન્યા લાવી શકે. 41 પણ જો ું મારા કુટુબીઓ પાસે જાય અને તેઓ ત્યાંથી તને કન્યા આપે ન હ, તો ું મારા
સોગનથી છૂટો થશ.ે”
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42 તેથી આજે જયારે હુ કૂવાની પાસે આવી પહોંચ્યો ત્યારે મેં પ્રાથર્ના કર , ‘મારા મા લક ઇબ્રા હમના ઈ ર, કૃપા કરો, ન ે
માર ુસાફર માં જો તમે મને સફળતા આપવાના જ હોય, 43 તો હુ અહ કૂવા પાસે ઊભો છુ. ત્યારે એ ું થવા દો કે જે ુવતી
અહ પાણી ભરવા આવે અને તેને હુ કહુ, “કૃપા કર ને તાર ગાગરમાંથી થોડુ પાણી મને પીવડાવ,” 44અને તે ુવતી મને કહે,
“પીઓ અને તમારા ઊંટોને સારુ પણ હુ પાણી ભર શ.” તે જ મારા મા લકના દ કરાને સારુ ઈ રથી પસંદ કરાયેલી ુવતી
હોય.”

45 હુ પ્રાથર્ના કર ર ો તે પહેલાં, રબકા ખભા પર ગાગર લઈને ત્યાં આવી અને તેણે કૂવા પાસે આવીને પાણી ભ .ુ તેથી મેં
તેને ક ું, ‘કૃપા કર ને મને પાણી પીવડાવ” 46 તેણે ઉતાવળ કર ને ખભા પરથી ગાગર ઉતાર ને ક ુ,ં ‘પીઓ અને તમારા ઊંટોને
પણ હુ પાણી પીવડાવીશ.’ મેં પાણી પી ું અને તેણે ઊંટોને પણ પીવડા ુ.ં

47મેં તેને ૂ ું, ‘ ું કોની દ કર છે?’ તેણે ક ું, ‘હુ મારા દાદાદાદ નાહોર અને મલ્કાના દ કરા બ ુએલની દ કર છુ.’ પછ મેં
તેના નાકમાં નથની અને તેના બ ે હાથમાં બંગડ પહેરાવી, 48અને મેં સા ાંગ દડવત પ્રણામ કર ને ઈ રની આરાધના કર અને
મારા મા લક ઇબ્રા હમના ઈ ર, જમેણે તેના દ કરાને સારુ મારા મા લકનાં સ્વજનોમાંથી કન્યા લેવા માટે મને સાચા માગ દોર
લા ા હતા તેમની સ્ ુ ત કર .

49 તે માટે, હવે, જો તમે મારા મા લકની સાથે વ ાસ તથા કૃપાથી વતર્વાના હોય તો મને સંમ ત દશાર્વો, જો સંમત ના હો તો
પણ મને જણાવો, કે જથેી હુ પાછો વ ું.”

50 પછ લાબાને તથા બ ુએલે ઉ ર આપ્યો, “એ વાત તો ઈ રથી ન થયેલી છે; અમે તને આમ કે તેમ કહ શકતા નથી.
51હવે જો, રબકા તાર સમક્ષ છે, તેને લ માટે લઈ જા, જથેી ઈ રના ક ા પ્રમાણે તે તારા મા લકના દ કરાની પત્ની થાય.”

52 ઇબ્રા હમના ચાકરે તેઓની વાત સાંભળ ત્યારે તેણે સા ાંગ દડવત પ્રણામ કર ને ઈ રની સ્ ુ ત કર . 53 તે ચાકરે વ ો
અને ચાંદ ના તથા સોનાના દાગીના રબકાને આપ્યા,ં તેના ભાઈને તથા તેની માતાને પણ કમતી ભેટો આપી.

54પછ તેણે અને તેની સાથે જે માણસો હતા તેઓએખા ું પી ું. રાત્રે ુકામ કય . તેઓ સવારે ઊઠ્યા, ત્યારે તેણે ક ું, “મને
મારા મા લકને ત્યાં જવાને વદાય કરો.” 55 રબકાના ભાઈ તથા માતાએ ક ું, “ રબકાને અમાર સાથે ઓછામાં ઓછા દસેક
દવસ રહેવા દે. ત્યાર પછ તે આવશે.”
56 પણ તેણે તેઓને ક ું, “ઈ રે મારો માગર્ સફળ કય છે, માટે તમે મને રોકશો ન હ. મને વદાય કરો કે હુ મારા મા લક

પાસે જાઉં.” 57 તેઓએ ક ું, “અમે દ કર ને બોલાવીને તેને ૂછ એ.” 58 તેથી તેઓએ રબકાને બોલાવીને તેને ૂ ું, “ ું ું
આ માણસ સાથે જવા તૈયાર છે?” તેણે જવાબઆપ્યો, “હા હુ જઈશ.”

59તેથી તેઓએપોતાની બહેન રબકાને, તેની દાઈને, ઇબ્રા હમના દાસને તથા તેના માણસોને વદાય કયાર્. 60તેઓએ રબકાને
આશીવાર્દ આપતા તેને ક ું,
“અમાર બહેન, ું કરોડોની માતા થજે

અને તારા વંશજો પોતાના વેર ઓના પ્રવેશદ્વારને કબજે કરો.”
61 પછ રબકા તથા તેની દાઈઓઊઠ ને ઊંટો પર બેઠ અને ઊંટો તે માણસની પાછળ ચાલ્યા. ચાકર રબકાને લઈને પોતાને

માગ વ ો.
62હવે ઇસહાક બેર-લાહાય-રોઈને માગ ચાલતો આ ો, કેમ કે તે નેગેબ દેશમાં રહેતો હતો.
63 ઇસહાક સાંજે મનન કરવા માટે ખેતરમાં ગયો. ત્યારે તેણે પોતાની આંખો ઊંચી કર તો તેણે ઊંટોને આવતાં જોયાં!

64 રબકાએ નજર મલાવીને જયારે ઇસહાકને જોયો, ત્યારે તે ઊંટ પરથી નીચે ઊતર . 65તેણે ચાકરને ક ું, “આમાણસ કોણ
છે કે જે આપણને મળવાને ખેતરમાં આવે છે?” ચાકરે ક ુ,ં “તે મારો મા લક છે.” તેથી તેણે પોતાના દપુટ્ટાથી ુખ પર આવરણ
ક ુ.

66ચાકરે જે ક ુ હ ું તે બ ું તેણે ઇસહાકને કહ સંભળા ું. 67 પછ ઇસહાક તેને પોતાની માતા સારાના તં ુમાં લા ો અને
તેણે રબકાનો ઓવારણાં લીધા. રબકા ઇસહાકની પત્ની થઈ. ઇસહાકે તેના પર પ્રેમ દશાર્ ો. માતાના મરણ પછ રબકાએ
ઇસહાકને ૂબ દલાસો આપ્યો.

25
ઇબ્રા હમના અન્ય વંશજ

1ઇબ્રા હમે બીજી પત્ની સાથે લ કયાર્ હતા. તે ું નામ કટૂરા હ ું. 2 કટૂરાએ ઝમ્રાન, યોકશાન, મદાન, મદ્યાન, યશ્બાક તથા
ૂઆને જન્મઆપ્યો. 3શેબા તથા દેદાન એ યોકશાનના ુત્રો હતા. આશ્ ૂ રમના લોકો, લટુશીમના લોકો તથા લઉમીમના લોકો

દેદાનના વંશજો હતા. 4એફા, એફેર, હનોખ, અબીદા તથા એલ્દાહ એ મદ્યાનના ુત્રો હતા. એ બધા કટૂરાના વંશજો હતા.
5 ઇબ્રા હમે પોતાના વારસાની મલકત ઇસહાકને આપી. 6 પણ પોતાની ઉપપત્નીના દ કરાઓને તેણે કેટલીક ચીજવસ્ ુની

બ ક્ષસો આપીને તેઓને પોતાની તથા પોતાના દ કરા ઇસહાક પાસેથી ૂવર્ તરફના દેશમાં મોકલી દ ધા.
ઇબ્રા હમ ું મરણ અને દફના ું

7 ઇબ્રા હમે એકસો પંચોતેર વષર્ ું આ ુષ્ય ૂરુ ક ુ. 8 પછ ઘણી ૃદ્ધા ઉંમરે તે મરણ પામ્યો અને તે પોતાના ૂવર્જો સાથે
મળ ગયો.

9 તેના દ કરા ઇસહાકે તથા ઇશ્માએલે માખ્પેલાની ુફામા,ં એટલે મામરેની નજીક સોહાર હ ીના દ કરા એફ્રોનના ખેતરમાં,
તેને દફના ો. 10 હેથના દ કરાઓ પાસેથીઆખેતર ઇબ્રા હમે વેચા ું લી ું હ ું. તેમાં ઇબ્રા હમને તેની પત્ની સારાની કબર પાસે
દફનાવવામાંઆ ો. 11ઇબ્રા હમના મરણ પછ , તેના દ કરા ઇસહાકને ઈ રેઆશીવાર્દઆપ્યોઅને ઇસહાક બેર-લાહાય-રોઈ
પાસે ર ો.

ઇશ્માએલના વંશજ
12હવે ઇબ્રા હમનો દ કરો ઇશ્માએલ, જનેે સારાની દાસી હાગાર મસર એજન્મઆપ્યો હતો, તેની વંશાવળ આ પ્રમાણે છે.
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13 ઇશ્માએલના દ કરાઓનાં નામ તેઓની પેઢ ઓ પ્રમાણે આ છે: ઇશ્માએલનો પ્રથમજ નત નબાયોથ, ત્યાર પછ કેદાર,
આદબએલ, મબ્સામ, 14 મશમા, દમુા, માસ્સા, 15હદાદ, તેમાં, યટુર, નાફ શ તથા કેદમા ઇશ્માએલના દ કરા હતા. 16 તેઓનાં
ગામો તથા ુકામો પ્રમાણે તેઓનાં નામ એ હતાં; તેઓના કુળોના બાર સરદારો હતા.

17 ઇશ્માએલ ું આ ુષ્ય એકસો સાડત્રીસ વષર્ ું હ ું. પછ તે મરણ પામ્યો અને તેના ૂવર્જોની સાથે વલીન થઈ ગયો.
18હવીલાથી આશ્ ૂર જતા મસર દેશની સામેના ૂર ુધી તેઓ વસ્યા હતા. તેઓ તેમના ભાઈઓના વરોધી હતા*.

એસાવ અને યાકૂબનો જન્મ
19 ઇબ્રા હમના દ કરા ઇસહાકની વંશાવળ આ છે: ઇબ્રા હમ ઇસહાકનો પતા હતો. 20 ઇસહાકે અરામી લાબાનની બહેન

પાદ્દાનારામના અરામી બ ુએલની દ કર રબકા સાથે લ કયા ત્યારે તે ચાળ સ વષર્નો હતો. 21 ઇસહાકની પત્ની નઃસંતાન
હતી માટે તેણે તેને સારુ ઈ રને પ્રાથર્ના કર . ઈ રે તેની પ્રાથર્નાનો જવાબઆપ્યો અને તેની પત્ની રબકા ગભર્વતી થઈ. 22તેના
પેટમાં છોકરાઓ ધ ા ુ કરતા હતા. એટલે તેને થ ું કે, “માર સાથે આમ કેમ બન્ ુ?ં” તે વષે તેણે ઈ રને ૃચ્છા કર .

23ઈ રે તેને ક ું, “તારા પેટમાં બે કુળ છે અત્યારથી જ બે પ્રજાઓઅલગ થશ.ે એક પ્રજા બીજી પ્રજા કરતાં બળવાન થશે
અને મોટો દ કરો નાનાનો દાસ થશ.ે”

24જયારે તેની ગભર્વ ાના દવસો ૂરા થયા, ત્યારે તેના પેટમાં જો ડયા નર બાળકો હતા. 25જે પ્રથમ જન્મ્યો તેનો વણર્
લાલ રુવાટ વાળા વ જવેો હતો. તેમણે તે ું નામ એસાવ† પા ું. 26 ત્યાર પછ એસાવની એડ હાથમાં પકડ ને તેનો ભાઈ
જન્મ્યો. તે ું નામ યાકૂબ પાડવામાં આ ુ.ં તેણે તેઓને જન્મઆપ્યો ત્યારે ઇસહાક સાઠ વષર્નો હતો.

એસાવ પોતાનો જયે પણાનો હક વેચે છે
27 તે છોકરાઓ મોટા થયા. એસાવ કુશળ શકાર તથા જગલમાં ફરનાર માણસ હતો; પણ યાકૂબ શાંત પ્રકૃ તનો હતો. તે

પોતાનો સમય તં ુમાં વતાવતો હતો. 28 હવે ઇસહાક એસાવ પર પ્રેમ રાખતો હતો કેમ કે જે પ ુઓનો તે શકાર કરતો તે
ઇસહાક ખાતો હતો. પણ રબકા યાકૂબ પર પ્રેમ રાખતી હતી.

29એક દવસે યાકૂબે શાક રાંધ્ ું હ ું, ત્યારે એસાવ ખેતરમાંથીઆ ો. તે થાકેલો હતો. 30એસાવે યાકૂબને ક ું, “પેલા લાલ
શાકમાંથી મને ખાવાને આપ કેમ કે હુ થાક ગયો છુ!” તે માટે તે ું નામ અદોમ કહેવા ું.

31યાકૂબે ક ું, “પહેલાં ું મને તારુ ે પણું વેચા ું આપ.” 32એસાવે ક ું, “જો, હુ મરવાની અણી પર છુ. આવ ર પદ
મારે કશા કામમાં આવવા ું નથી.” 33 યાકૂબે ક ું, “પહેલા ું માર આગળ સોગન લે.” એસાવે સોગન લીધા અને પોતા ું

ે પણું યાકૂબને વેચી દ ું. 34 યાકૂબે એસાવને રોટલી તથા મ ૂર ું બનાવે ું શાક આપ્યા.ં તેણે ખા ુ,ં પી ું અને પછ તે
ઊઠ ને પોતાને રસ્તે ચાલ્યો ગયો. આ ર તે એસાવે પોતાની વ ર તાને ુચ્છ ગણી.

26
ઇસહાક ગેરારમાં

1હવે ઇબ્રા હમના સમયમાં પહેલો દકુાળ પડ્યો હતો, તે ઉપરાંત તે દેશમાં બીજો દકુાળ પડ્યો, ત્યારે ઇસહાક પ લસ્તીઓના
રાજા અબીમેલેખની પાસે ગેરારમાં ગયો.

2ઈ રે તેને દશર્ન આપીને ક ું, “ ું મસરમાં ન જતો; જે દેશ વશે હુ તને કહ શ ત્યાં રહે. 3આ દેશમાં ું પ્રવાસી થઈને રહે,
હુ તાર સાથે રહ શ અને તને આશીવાર્દ આપીશ; કેમ કે તને તથા તારા વંશજોને હુ આ આખો દેશ આપીશ અને તારા પતા
ઇબ્રા હમની આગળ મેં જે સોગન લીધા છે તે હુ ૂરા કર શ.

4 હુ તારા વંશજોને વધાર ને આકાશના તારાઓ જટેલા કર શ અને આ સવર્ પ્રદેશો હુ તારા વંશજોને આપીશ. ૃથ્વીનાં સવર્
કુળ તારાં સંતાનમાં આશીવાર્દ પામશ.ે 5 હુ એમ કર શ કેમ કે ઇબ્રા હમે માર વાણી માનીને મારુ ફરમાન, માર આજ્ઞાઓ, મારા
વ ધઓ તથા મારા નયમો પા ા છે.”
6 તેથી ઇસહાક ગેરારમાં ર ો. 7જયારે ત્યાંના માણસોએ તેની પત્ની વષે ૂ ું, ત્યારે તેણે ક ું, “તે માર બહેન છે.” કેમ કે

તે માર પત્ની છે, એ ું કહેતાં તે ગભરાતો હતો, રખેને ત્યાંના માણસો રબકાને લીધે તેને માર નાખ,ે કારણ કે તે રૂપાળ હતી.”
8પછ ઇસહાક ત્યાં ઘણો સમય ર ો અને પ લસ્તીઓના રાજાઅબીમેલેખે બાર એથી જો ું તો જુઓ, ઇસહાકઅને તેની પત્ની
રબકાને લાડ કરતો હતા.
9અબીમેલેખે ઇસહાકને બોલાવીને ક ું, “જો, તે ન ે તાર પત્ની છે. તો પછ ું એમ કેમ બોલ્યો કે, ‘તે માર બહેન છે?’

ઇસહાકે તેને ક ુ,ં “મેં એ ું વચારે ું કે તેને પડાવી લેવા માટે કદાચ મને કોઈ માર નાખ.ે” 10અબીમેલેખે ક ુ,ં “તેં આ અમને
ું ક ુ છે? લોકોમાંથી કોઈપણ એક જણે તાર પત્ની સાથે સંબંધ બાંધ્યો હોત અને એ ું કયાર્ને લીધે તેં અમાર પાસે અપરાધ

કરા ો હોત.” 11 તેથી અબીમેલેખે સવર્ લોકોને ચેતવીને ક ું, “આમાણસને અથવા તેની પત્નીને ુકશાન કરનાર તે ન ે માય
જશે.”

12 ઇસહાકે તે દેશમાં વાવણી કર અને તે જ વષ સો ગણી કાપણી કર , કેમ કે ઈ રે તેને આશીવાર્દ આપ્યો હતો. 13 તે
ધનવાન થયો અને ૃ દ્ધ પામતાં ઘણો પ્ર ત ત થયો. 14 તેની પાસે ઘણાં ઘેટાં તથા અન્ય જાનવર થયાં અને તે ું કુટુબ પણ મોટુ
થ ું. તેથી પ લસ્તીઓને તેના પ્રત્યે અદેખાઈ થઈ.

15 તેથી તેના પતા ઇબ્રા હમના દવસોમાં જે સવર્ કૂવા તેના પતાના દાસોએ ખોદ્યા હતા તે પ લસ્તીઓએ માટ થી ૂર દ ધા
હતા. 16 અબીમેલેખે ઇસહાકને ક ું, “ ું અમાર પાસેથી દૂર જા, કેમ કે ું અમારા કરતાં ઘણો બળવાન થયો છે.” 17 તેથી
ઇસહાક ત્યાંથી નીકળ ને ગેરારના નીચાણમાં જઈને વસ્યો.
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18 તેના પતા ઇબ્રા હમના દવસોમાં પાણીના જે કૂવા હતા જે તેના મરણ પછ પ લસ્તીઓએ ૂર દ ધા હતા, તે કૂવાઓ
ઇસહાકે ફર થી ખોદા ા. તે કૂવાઓનાં જે નામ તેના પતાએ રા ા હતાં, તે જ નામ ઇસહાકે રા ા.ં

19જયારે ઇસહાકના દાસોએ ખીણમાં ખો ું ત્યારે તેઓને ત્યાં વહેતા પાણીનો એક કૂવો મ ો. 20 “એ પાણી અમારુ છે”
એમ કહેતાં ગેરારના ઘેટાંપાળકો ઇસહાકના ઘેટાંપાળકો સાથે ઝઘડયા અને તેથી તે કૂવા ું નામ ઇસહાકે “એસેક*” રા ુ,ં કેમ કે
તેઓ તેની સાથે ઝઘડ્યા હતા.

21પછ તેઓએબીજો કૂવો ખોદ્યો અને તે વષે પણ તેઓ ઝઘડ્યા, તેથી તેણે તે ું નામ “ સટના†” એટલે ુસ્સાનો કૂવો રા ુ.ં
22 ત્યાંથી નીકળ જઈને તેણે બીજો કૂવો ખોદ્યો પણ તેને સારુ તેઓ ઝઘડયા ન હ. તેથી તેણે તે ું નામ રહોબોથ‡ રા ું જનેો
અથર્ એ છે કે, ‘હવે ઈ રે અમારા માટે જગ્યા કર છે તેથી આ દેશમાં અમે સ ૃદ્ધ થઈ ુ.ં”

23 પછ ઇસહાક ત્યાંથી બેરશેબા ગયો. 24 તે જ રાત્રે તેને દશર્ન આપીને ઈ રે ક ું, “હુ તારા પતા ઇબ્રા હમનો ઈ ર છુ.
બીશ ન હ, કેમ કે હુ તાર સાથે છુ, મારા સેવક ઇબ્રા હમને લીધે હુ તને આશીવાર્દઆપીશઅને તારો વંશ વધાર શ.” 25ઇસહાકે
ત્યાં વેદ બાંધી અને ઈ ર સાથે વાત કર . ત્યાં તેણે તેનો તં ુ બાંધ્યો અને તેના દાસોએ એક કૂવો ખોદ્યો.

ઇસહાક અને અબીમેલેખ વચ્ચે સં ધ
26 પછ અબીમેલેખ ગેરારથી તેના મત્ર અહુઝઝાથ તથા તેના સેનાપ ત ફ કોલ સાથે ઇસહાકની પાસે આ ો. 27 ઇસહાકે

તેઓને ક ુ,ં “તમે મને નફરત કરો છો અને તમાર પાસેથી મને દૂર મોકલી દ ધો છે છતાં તમે માર પાસે કેમ આ ા છો?”
28 તેઓએ ક ું, “અમે સ્પ ર તે જો ું છે કે ઈ ર તાર સાથે છે. તેથી અમે ન ક ુ કે, આપણી વચ્ચ,ે હા, તાર તથા

અમાર વચ્ચે પ્ર તજ્ઞા કરવામાં આવે અને અમે તાર સાથે કરાર કર એ, 29જમે અમે તારુ ુકસાન ક ુ નથી, તાર સાથે સારો
વહાર કય છે અને શાં તથી તને વદાય કય , તેમ ું અમારુ ુકસાન ન કર. ન ,ે ું ઈ રથી આશીવાર્ દત છે.”
30તેથી ઇસહાકે તેઓને સારુ મજબાની કર , તેઓજમ્યા અને દ્રાક્ષાસવ પીધો. 31તેઓએ વહેલી સવારે ઊઠ ને એકબીજા

સાથે પ્ર તજ્ઞા કર . પછ ઇસહાકે તેઓને વદાય કયાર્ અને તેઓ તેની પાસેથી શાં તએ ગયા.
32તે જ દવસે ઇસહાકના દાસોએ જે કૂવો ખોદ્યો હતો, તે વષે તેઓએઆવીને ક ું, “અમને પાણી મ ું છે.” 33તેણે કૂવા ું

નામ શબા§ રા ,ુ તેથી આજ ુધી તે નગર ું નામ બેરશેબા છે.

એસાવની હ ી પત્નીઓ
34જયારે એસાવ ચાળ સ વષર્નો થયો ત્યારે તેણે હ ી બેર ની દ કર યહૂદ થ તથા હ ી એલોનની દ કર બાસમાથ સાથે

લ કયાર્. 35 પણઆ ીઓએ ઇસહાક તથા રબકાને દઃુખી કયાર્.

27
ઇસહાક યાકૂબને આશીવાર્દ આપે છે

1જયારે ઇસહાક ૃદ્ધ થયો અને તેની આંખો ું તેજ એટ ું બ ું ઘ ું કે તે નહાળ શકતો ન હતો. ત્યારે તેણે પોતાના મોટા
દ કરા એસાવને બોલાવીને ક ું, “મારા દ કરા.” તેણે તેને ક ું, “બોલો પતાજી.” 2 તેણે ક ું, “અહ જો, હુ ૃદ્ધ થયો છુ. મારા
મરણનો દવસ હુ જાણતો નથી.

3 તે માટે તારાં હ થયાર, એટલે તારા બાણનો ભાથો અને તારુ ધ ુષ્ય લઈને જગલમાં જા. મારા માટે શકાર કર. 4 મને પસંદ
છે તે ું સ્વા દ ભોજન મારે માટે તૈયાર કર અને માર પાસે લાવ કે, તે હુ ખાઉંઅને હુ મરણ પા ું તે પહેલાં તનેઆશીવાર્દઆ ું.”

5હવે જયારે ઇસહાક તેના દ કરા એસાવની સાથે વાત કરતો હતો ત્યારે રબકાએ તે સાંભ ું હ ું. એસાવ શકાર કર લાવવા
માટે જગલમાં ગયો. 6 ત્યારે રબકાએ તેના નાના દ કરા યાકૂબને ક ું, “જો, તારા ભાઈ એસાવની સાથે તારા પતાને મેં વાત
કરતા સાંભ ા છે. તેમણે ક ું, 7 ‘ ું શકાર લાવીને મારે સારુ સ્વા દ ભોજન તૈયાર કર, કે હુ તે ખાઉં અને હુ મરણ પા ું તે
અગાઉ ઈ રની હજૂરમાં તને આશીવાર્દ આ ું”

8 માટે, મારા દ કરા, હુ તને જે આજ્ઞા કરુ તે પ્રમાણે મારુ કહે ું માન. 9 ું આપણાં ટોળાંમાંથી ઘેટાંબકરાંનાં બે સારાં લવારાં
માર પાસે લઈઆવ. તે ું હુ તારા પતાને ભાવ ું સ્વા દ ભોજન તેમને માટે બનાવી આપીશ. 10 તે ું તારા પતા આગળ લઈ
જજ,ે કે જથેી તે ખાઈને તેમના મરણ અગાઉ તને આશીવાર્દ આપે.”

11યાકૂબે તેની માતા રબકાને ક ું, “મારો ભાઈ એસાવ રુવાટ વાળો માણસ છે અને હુ ુંવાળો છુ. 12 કદાચ મારો પતા મને
સ્પશર્ કરે અને હુ પકડાઈને તેમને છેતરનાર જવેો મા ૂમ પડુ તો મારા પર આશીવાર્દને બદલે શાપ ન હઆવી પડ?ે

13તેની માતાએ તેને ક ું, “મારા દ કરા, તે શાપ મારા પરઆવો. માત્ર મારુ કહે ું માન અને જઈને લવારાં લઈઆવ.” 14તેથી
યાકૂબ ગયો અને લવારાં લઈને તેની માતાની પાસે આ ો; તેની માતાએ તેના પતાને ભાવ ું હ ું તે ું સ્વા દ ભોજન બના ુ.ં

15 રબકાએ તેના જયે દ કરા એસાવનાં સારાં વ જે તેની પાસે ઘરમાં હતાં તે લઈને તેના નાના દ કરા યાકૂબને પહેરા ાં.
16 તેણે તેના બ ે હાથ પર તથા તેના ગળાના ુંવાળા ભાગ પર લવારાનાં ચમર્ વીંટાળ દ ધા.ં 17 વળ તેણે તૈયાર કરે ું સ્વા દ
ભોજન રોટલી તથા શાક તેના દ કરા યાકૂબના હાથમાં આપ્યા.ં

18 યાકૂબે તેના પતા પાસે જઈને ક ું, “મારા પતા.” તેણે ક ું, “મારા દ કરા, હુ આ ર ો, ું કોણ છે?” 19 યાકૂબે તેના
પતાને ક ું, “હુ એસાવ તમારો જયે દ કરો છુ; તમારુ ક ા પ્રમાણે મેં ક ુ છે. હવે, બેઠા થઈને મારો શકાર ખાઓ અને મને
આશીવાર્દ આપો.”
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20ઇસહાકે તેના દ કરાને ક ું, “મારા દ કરા, તને આટલો જલ્દ શકાર કેવી ર તે મ ો?” તેણે ક ું, “કેમ કે ઈ ર તારા પ્ર ,ુ
તેને માર પાસે લા ા.” 21 ઇસહાકે યાકૂબને ક ું, “મારા દ કરા, માર નજીક આવ જથેી હુ તને સ્પશર્ કરુ અને જાણું કે ું જ
મારો સાચો દ કરો એસાવ છે કે ન હ?

22યાકૂબ તેના પતા ઇસહાકની પાસે આ ો; ઇસહાકે તેને સ્પશ ને ક ું, “આઅવાજ તો યાકૂબનો અવાજ છે પણ હાથ તો
એસાવના છે.” 23તેના હાથ તેના ભાઈ એસાવના જવેા રુવાટ વાળા હતા માટે ઇસહાક તેને ઓળખી શ ો ન હ, તેથી તેણે તેને
આશીવાર્દ આપવા ું ન ક ુ.

24 તેણે ક ું, “ ું ું ન ે મારો દ કરો એસાવ જ છે?” અને તેણે ક ું, “હા, હુ એ જ છુ.” 25 ઇસહાકે ક ું, “એ ભોજન
માર પાસે લાવ એટલે હુ તારો શકાર ખાઉં અને તને આશીવાર્દ આ ુ.ં” યાકૂબ તેની પાસે ભોજન લા ો. ઇસહાકે ખા ું અને
યાકૂબ તેના માટે જે દ્રાક્ષાસવ લા ો હતો તે પણ તેણે પીધો.

26 પછ તેના પતા ઇસહાકે તેને ક ું, “મારા દ કરા, હવે પાસે આવ અને મને ુંબન કર. 27 યાકૂબે તેની પાસે આવીને તેને
ુંબન ક ુ. તેણે તેનાં વ ોની ુગંધ લીધી અને તેને આશીવાર્દ આપીને ક ું,

“જો, ઈ રથી આશીવાર્દ પામેલા ખેતરની ુગંધ જવેી મારા દ કરાની ુગંધ છે.
28 માટે ઈ ર તને આકાશ ું ઝાકળ.
ૃથ્વીની રસાળ જગ્યા, ુષ્કળ ધાન્ય તથા નવો દ્રાક્ષારસઆપો.

29લોકો તાર સેવા કરે
અને દેશજા તઓ તાર આગળ નમે.
ું તારા ભાઈઓનો મા લક થા

અને તાર માતાના દ કરા તાર આગળ નમો.
જે દરેક તને શાપ આપે, તે શા પત થાય.
જે તને આશીવાર્દ આપે, તે આશીવાર્દ પામ.ે”

એસાવ ઇસહાકને આશીવાર્દ માટે વનવે છે
30ઇસહાક યાકૂબને આશીવાર્દ આપી ર ો પછ યાકૂબ પોતાના પતા ઇસહાકની આગળથી છાનોમાનો બહાર ગયો અને એ

જ સમયે તેનો ભાઈ એસાવ શકાર કર ને પાછો આ ો. 31 પણ સ્વા દ ભોજન તૈયાર કર ને તેના પતાની પાસે લા ો અને
તેના પતાને ક ું, “મારા પતા ઊઠ ને તારા દ કરાનો શકાર ખાઓ, કે જથેી તમે મને આશીવાર્દ આપો.”

32 તેના પતા ઇસહાકે તેને ક ું, “ ું કોણ છે?” તેણે ક ું, “હુ તારો ે દ કરો એસાવ છુ.” 33ઇસહાક બહુ ૂજી ઊઠ્યો
અને બોલ્યો, “ત્યારે જે શકાર માર ને માર પાસે લા ો હતો તે કોણ હતો? તારા આ ા અગાઉ તે સવર્માંથી મેં ખા ું અને મેં
તેને આશીવાર્દ આપ્યો. તે આશીવાર્ દત થશે પણ ખરો.”

34જયારે એસાવે પોતાના પતાની વાત સાંભળ , ત્યારે તે મોટ તથા બહુ કારમી ૂમ પાડ ને રડ્યો અને પોતાના પતાને ક ું,
“મારા પતા, મને હા મને પણ, આશીવાર્દ આપ.” 35 ઇસહાકે ક ું, “તારા ભાઈએ કપટ ક ુ છે. તેણે આવીને તારો આશીવાર્દ
લઈ લીધો છે.”

36એસાવે તેને ક ું, “ ું તે ું નામ યાકૂબ* ઠ ક નથી પા ું? તેણે મને બે વાર છેતય છે. તેણે મારુ ે પણું લઈ લી ુ.ં
અને જો, હવે તેણે મારો આશીવાર્દ પણ લઈ લીધો છે.” અને તેણે ૂ ું, “ ું તેં મારા માટે આશીવાર્દ રા ો નથી?” 37ઇસહાકે
ઉ રઆપીને એસાવને ક ું, “જો, મેં તેને તારો મા લક બના ો છે અને તેના સવર્ ભાઈઓ તેના દાસો થવાને માટે મેં તેને આપ્યાં
છે. અને મેં તેને પોષણને માટે ધાન્ય તથા દ્રાક્ષારસઆપ્યાં છે. મારા દ કરા, હુ તારે સારુ ું કરુ?”

38 એસાવે પોતાના પતાને ક ું, “મારા પતા, મને આપવા માટે ું તાર પાસે એકપણ આશીવાર્દ બાક ર ો નથી? મારા
પતા, મને, હા મને પણઆશીવાર્દ આપ.” અને એસાવ પોક ૂક ને રડ્યો.
39 તેના પતા ઇસહાકે તેને ઉ ર આપતા ક ું, “જો, ાં ું રહે છે તે ૃથ્વીના ભર ૂર પણાથી તથા ઉપરના આકાશના

ઝાકળથી તારે દૂર રહેવા ું થશ.ે 40 ું તાર તલવારથી જીવશે. તારે તારા ભાઈની સેવા કરવી પડશે. પણ જયારે ું તેની સામે
થશે, ત્યારે ું તાર ગરદન પરથી તેની ઝંૂસર ફગાવી દઈ શકશ.ે”

યાકૂબ નાસી જાય છે
41 યાકૂબને તેના પતાએ આશીવાર્દ આપ્યો હતો તેને લીધે એસાવે યાકૂબનો દ્વષે કય . એસાવે પોતાના મનમાં ક ું, “મારા

પતાને માટે શોકના દવસો પાસે છે; એ ૂરા થયા પછ હુ મારા ભાઈ યાકૂબને માર નાખીશ.” 42 રબકાને તેના ે દ કરા
એસાવની એ વાત જણાવવામાં આવી. તેથી તેણે પોતાના નાના દ કરા યાકૂબને બોલાવડા ો અને તેને ક ુ,ં “જો, તારો ભાઈ
એસાવ તને માર નાખે એ ું જોખમ તારે માથે છે. તેના મનમાં એવા વચારો ચાલે છે.

43 માટે હવે, મારા દ કરા, માર વાત માન અને ઊઠ ને મારા ભાઈ લાબાનની પાસે હારાનમાં નાસી જા. 44 તારા ભાઈનો ક્રોધ
તારા પરથી ઊતરે ન હ ત્યાં ુધી થોડા દવસ તેની પાસે રહેજ.ે 45 તારા ભાઈનો ક્રોધ તારા પરથી ઊતરે અને તેને તેં જે ક ુ છે તે
ૂલી જાય, ત્યારે હુ તને ત્યાંથી બોલાવીશ. શા માટે હુ તમને બ ેને એક જ દવસે ુમા ુ?ં”
46 રબકાએ ઇસહાકને ક ું, “હેથની દ કર ઓના કારણથી હુ જીવવાથી કટાળ ગઈ છુ. હેથની દ કર ઓજવેી જ પત્ની જો

યાકૂબઆ દેશની દ કર ઓમાંથી લાવ,ે તો મારે જીવ ું શા કામ ું?”

28
ઇસહાક યાકૂબને લાબાન પાસે મોકલે છે
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1 ઇસહાકે યાકૂબને બોલાવીને તેને આશીવાર્દ આપ્યો અને તેને આજ્ઞા આપી, “કનાન દેશની કન્યાઓમાંથી ું કોઈની સાથે
લ કર શ ન હ. 2ઊઠ, પાદ્દાનારામમાં તાર માતાના પતા બ ુએલને ઘરે જા અને ત્યાંથી તાર માતાના ભાઈ એટલે તારા મામા
લાબાનની દ કર ઓમાંથી એકની સાથે ું લ કર.

3સવર્સમથર્ ઈ ર તનેઆશીવાર્દઆપે, ફળવંત કરે અને ૃ દ્ધઆપે કે જથેી તારા સંતાનો અસં થાય. 4ઇબ્રા હમનેઆપેલો
આશીવાર્દ ઈ ર તને તથા તારા પછ ના તારાં સંતાનને પણઆપે અને જે દેશ ઈ રે ઇબ્રા હમને આપેલો છે જમેાં ું પ્રવાસી છે
તેનો વારસો તને મળે.”

5ઇસહાકે યાકૂબને વદાય કય . યાકૂબ પાદ્દાનારામમાં બ ુએલ અરામીના દ કરા અને યાકૂબ તથા એસાવની માતા રબકાના
ભાઈ લાબાનને ત્યાં ગયો.

એસાવે ઇશ્માએલની દ કર ને લ કરે છે
6 હવે, એસાવે જો ું કે ઇસહાકે યાકૂબને આશીવાર્દ આપ્યો છે અને તેને પાદ્દાનારામમાંથી કન્યા મેળવીને લ કરવા માટે ત્યાં

મોકલ્યો છે. એસાવે એ પણજો ું કે ઇસહાકે તેને આશીવાર્દઆપતાં આજ્ઞા કર કે, “કનાન દેશની કન્યાઓમાંથી ું કોઈની સાથે
લ કર શ ન હ,” 7અને યાકૂબ તેના માતા પતાની આજ્ઞા માનીને પાદ્દાનારામમાં ગયો છે.

8એસાવે જો ું કે મારા પતા ઇસહાકને કનાન દેશની કન્યાઓ પસંદ નથી. 9 તેથી તે તેના કાકા ઇશ્માએલના કુટુબમાં ગયો
અને પોતાની પત્નીઓ હોવા ઉપરાંત ત્યાંની ી સાથે લ ક ુ. તે ઇબ્રા હમના દ કરા, ઇશ્માએલની દ કર , નબાયોથની બહેન
માહાલાથ હતી.

બેથેલમાં યાકૂબને સ્વપ્ન
10યાકૂબ બેરશેબાથી નીકળ ને હારાન તરફ ગયો. 11 તે એક ન ત જગ્યાએઆ ો અને ૂયર્ આથમી જવાથી ત્યાં ુકામ

કય . તેણે તે જગ્યાએથી એક પથ્થર લીધો અને પોતાના માથા નીચે ૂક ને તે ત્યાં ૂઈ ગયો.
12 તેને સ્વપ્ન આ ું. સ્વપ્નમાં ૃથ્વી પર ઊભી કરેલી એક સીડ તેના જોવામાં આવી. તેનો ઉપરનો ભાગ આકાશ ુધી

પહોંચતો હતો અને ઈ રના દૂતો તેની પર ચઢતા ઊતરતા હતા. 13 તેના ઉપર* ઈ ર ઊભા હતા અને તેમણે ક ું, “હુ તારા
પતા ઇબ્રા હમ તથા ઇસહાકનો ઈ ર છુ. જે ૂ મ પર ું ઊંઘે છે, તે હુ તને તથા તારા સંતાનને આપીશ.
14 ૃથ્વીની રજ જટેલાં તારા સંતાન થશે અને એ સંતાનો ૂવર્, પ મ, ઉ ર તથા દ ક્ષણ તરફ દૂર ુધી ફેલાશ.ે તારામાં તથા

તારા સંતાનમાં ૃથ્વીનાં સવર્ કુળો આશીવાર્દ પામશ.ે 15જો, હુ તાર સાથે છુ, ાં કઈ ું જશે ત્યાં હુ તને સંભાળ શ. આ
દેશમાં હુ તને પાછો લાવીશ; હુ તને ત્યાગી દઈશ ન હ. જે વચન મેં તને આપ્ ું છે તે હુ ૂરુ કર શ.”

16યાકૂબઊંઘમાંથીજાગી ગયો અને તેણે ક ું, “ ન ે ઈ રઆજગ્યાએ છે તે મેં જાણ્ ું ન હ.” 17તે ગભરાયો અને બોલ્યો,
“આજગ્યા કેવી ભયાનક છે! આઈ રના ઘર સવાય બીજુ કઈ નથી. આસ્વગર્ ું દ્વાર છે.”

18 યાકૂબ વહેલી સવારે ઊઠ્યો અને જે પથ્થર તેણે તેના માથા નીચે ૂ ો હતો તે તેણે લીધો. તેણે તેને સ્તંભની જમે ઊભો
કય અને તેના ઉપરના ભાગ પર જતૈ તેલ રે ું. 19 તેણે તે જગ્યા ું નામ બેથેલ† પા ું, જો કે તે નગર ું ૂળ નામ ૂઝ હ ું.

20 યાકૂબે પ્ર તજ્ઞા કર કે, “જો ઈ ર માર સાથે રહેશે અને આ માગર્ કે જમેાં હુ ચા ું છુ તેમાં મારુ રક્ષણ કરશે, મને ખાવાને
અ અને પહેરવાને વ આપશ,ે 21અને મને મારા પતાના ઘરે ુર ક્ષત લાવશ,ે તો તેમને હુ મારા પ્ર ,ુ ઈ ર માનીશ; 22અને
આ પથ્થર જે મેં સ્તંભની જમે ઊભો કય છે તે યાદગીર ું પ વત્ર ાનક થશે અને ઈ ર જે કઈ મને આપશે તેમાંથી હુ ન ે
તેમને દશાંશ પાછુ આપીશ.”

29
યાકૂબ લાબાનને ઘરે આવી પહોંચે છે

1 પછ યાકૂબ ત્યાંથી આગળ ુસાફર કર ને ૂવર્ના લોકોના દેશમાં આ ો. 2તેણે જો ું કે, ખેતરમાં એક કૂવો હતો. ત્યાં તેની
નજીક ઘેટાંનાં ત્રણ ટોળાં હતા.ં તે કૂવામાંથી તેઓ ટોળાંને પાણી પીવડાવતા હતા. કૂવા પર મોટો પથ્થર ઢાંકવામાં આવેલો હતો.
3જયારે ત્યાં સવર્ ટોળાં ભેગાં થતાં ત્યારે ઘેટાંપાળકો કૂવાના પથ્થરને ગબડાવી દેતા અને ઘેટાંને પાણી પીવડાવતા હતા પછ તે
પથ્થરને પાછો તેની જગ્યાએ કૂવા પર ૂક દેતાં.

4 યાકૂબે તેઓને ૂ ું, “મારા ભાઈઓ, તમે ાંના છો?” તેઓએ ક ું, “અમે હારાનના છ એ.” 5 તેણે તેઓને ૂ ું, “ ું
તમે નાહોરના દ કરા લાબાનને ઓળખો છો?” તેઓએ ક ુ,ં “હા, અમે તેને ઓળખીએ છ એ.” 6 તેણે તેઓને ૂ ુ,ં “ ું તે
ક્ષેમકુશળ છે?” તેઓએ ક ું, “તે ક્ષેમકુશળ છે. ું સામે જો, તેની દ કર રાહેલ ઘેટાંને લઈને આવી રહ છે.”

7યાકૂબે ક ું, “હજી તો સાંજ પડ નથી. ઘેટાંને ભેગા કરવાનો સમય થયો નથી. માટે તમે ઘેટાંને પાણી પીવડાવો, પછ તેઓને
લઈ જાઓ અને ચરવા દો.” 8 તેઓએ ક ું, “ઘેટાંનાં બધાં ટોળાં અને ભરવાડો એકઠાં ન હ થાય ત્યાં ુધી અમે તેઓને પાણી
પીવડાવી શકતા નથી. કૂવા પરથી પથ્થર ખસેડાય તે પછ અમે ઘેટાંને પાણી પીવડાવી શક એ છે.

9 તે તેઓની સાથે વાત કરતો હતો એટલામાં રાહેલ તેના પતાનાં ઘેટાં લઈને આવી. તે તેઓને ચરાવતી અને સાચવતી હતી.
10 યાકૂબે તેના મામા લાબાનની દ કર રાહેલને તથા તેમનાં ઘેટાંને જોયાં ત્યારે યાકૂબે પાસે આવીને કૂવાના મોં પરથી પથ્થર
ખસેડ્યો અને તેના મામા લાબાનના ઘેટાંને પાણી પા ુ.ં

11 યાકૂબે રાહેલને ુંબન ક ુ અને રડ પડ્યો. 12 યાકૂબે રાહેલને જણા ું કે, “હુ તારા પતાનો સંબંધી એટલે તેની બહેન
રબકાનો દ કરો છુ.” એજાણીને રાહેલે દોડ જઈને તેના પતાને ખબરઆપી.
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13જયારે લાબાને તેની બહેનના દ કરા યાકૂબની ખબર સાંભળ ત્યારે તે તેને મળવા દોડ આ ો અને ભેટ ને તેને ૂમ્યો અને
તેને પોતાના ઘરે લા ો. યાકૂબે લાબાનને પોતાના આવવા વષેની વાત કર . 14 લાબાને તેને ક ું, “વાસ્તવમા,ં આપણે એક જ
લોહ તથા માંસના છ એ.” પછ યાકૂબ તેની સાથે લગભગ એક મ હના ુધી ર ો.

યાકૂબ લાબાનની ચાકર કરે છે
15 પછ લાબાને યાકૂબને ક ું, “ ું મારો સંબંધી છે, તે માટે તારે મારા કામ કાજ મફત કરવા જોઈએ ન હ. મને કહે, ું કેટ ું

વેતન લઈશ?” 16 હવે, લાબાનને બે દ કર ઓ હતી. મોટ દ કર ું નામ લેઆ અને નાની ું નામ રાહેલ હ ું. 17 લેઆની આંખો
નબળ * હતી. રાહેલ દેખાવમાં ુંદર તથા ઘાટ લી હતી. 18 યાકૂબ રાહેલને પ્રેમ કરતો હતો તેથી તેણે ક ું, “તાર નાની દ કર ,
રાહેલને સારુ સાત વષર્ હુ તાર ચાકર કર શ.

19લાબાને ક ું, “બીજા કોઈને હુ માર દ કર આ ું તેના કરતાં હુ તેને આ ું તે સારુ છે. માર સાથે રહે.” 20 યાકૂબે રાહેલને
સારુ સાત વષર્ ુધી લાબાનની સેવા કર ; તે સાત વષર્ તેને બહુ ઓછા દવસો જવેા લાગ્યાં, કેમ કે તે રાહેલને પ્રેમ કરતો હતો.

21 પછ યાકૂબે લાબાનને ક ું, “હવે માર પત્ની મને આપ કેમ કે માર ચાકર નાં વષ ની ુદ્દત ૂર થઈ છે, જથેી હુ તેની સાથે
ુખ ભોગ ું.” 22 તેથી લાબાને ત્યાંના સવર્ માણસોને નમં ત્રત કર ને મજબાની કર .
23 રાત્રે અંધારામાં, લાબાન તેની દ કર લેઆને યાકૂબની પાસે લા ો અને યાકૂબે તેની સાથે શર ર ુખ માણ્ ુ.ં 24 લાબાને

તેની દ કર લેઆને સેવા ચાકર માટે ઝલ્પા નામે દાસી પણ આપી. 25 સવારે યાકૂબના જોવામાં આ ું કે, તે તો લેઆ હતી!
યાકૂબે લાબાનને ૂ ું, “આતેં મને ું ક ુ છે? ું રાહેલને સારુ મેં તાર સેવા ચાકર કર નહોતી? તેં મને શા માટે છેતય ?”

26 લાબાને ક ું, “મોટ દ કર ના લ અગાઉ નાની દ કર ું લ કર ું એવો રવાજ અમારા દેશમાં નથી. 27 આ દ કર
સાથે નવવ ુ તર કે ું અઠવા ડ ું ૂરુ કર પછ બીજાં સાત વષર્ ું માર ચાકર કરજે અને તેના બદલામાં અમે રાહેલને પણ તને
આપી ું.”

28 યાકૂબે તે પ્રમાણે ક ુ અને લેઆ સાથે અઠવા ડ ું ૂરુ ક ુ. પછ લાબાને તેની દ કર રાહેલ પણ યાકૂબને પત્ની તર કે
આપી. 29 વળ લાબાને રાહેલની સેવા માટે બલ્હા નામે દાસી પણ આપી 30 યાકૂબે રાહેલ સાથે પણ લ ક ુ. તે લેઆ કરતાં
રાહેલ પર વધારે પ્રેમ રાખતો હતો. તેથી યાકૂબે બીજાં સાત વષર્ લાબાનની ચાકર કર હતી.

યાકૂબનાં સંતાન
31 ઈ રે જો ું કે લેઆને પ્રેમ કરવામાં આવતો નથી, તે માટે તેમણે તે ું ગભર્ ાન ઉઘા ું, પણ રાહેલ ન:સંતાન હતી.

32 લેઆ ગભર્વતી થઈ અને તેણે દ કરાને જન્મ આપ્યો. તે ું નામ રુબેન પાડવામાં આ ુ.ં કેમ કે તેણે ક ું, “ઈ રે મારુ દઃુખ
જો ું છે માટે હવે મારો પ ત મને પ્રેમ કરશે.”

33 પછ તે ફર થી ગભર્વતી થઈ અને દ કરાને જન્મ આપ્યો. તેણે ક ું, “હુ નાપસંદ છુ તે ઈ રે સાંભ ું છે, માટે તેમણે આ
દ કરો પણ મને આપ્યો છે” તેણે તે ું નામ શમયોન પા ું. 34 પછ તે ત્રીજીવાર ફર ગભર્વતી થઈ અને દ કરાને જન્મ આપ્યો.
તેણે ક ું, “હવે આ સમયે મારો પ ત માર સાથે પ્રેમથી બંધાશે. કેમ કે મેં તેના ત્રણ દ કરાને જન્મ આપ્યો છે.” તે માટે તે ું નામ
લેવી રાખવામાં આ ુ.ં

35 તે ચોથી વખત ગભર્વતી થઈ અને દ કરાને જન્મ આપ્યો. તેણે ક ું, “હવે આ સમયે હુ ઈ રની સ્ ુ ત કર શ.” તેથી તેણે
તે ું નામ યહૂદા પા ું. ત્યાર પછ તેને સંતાન જનમવા ું બંધ થ ું.

30
1જયારે રાહેલે જો ું કે તે પોતે બાળકોને જન્મઆપી શકતી નથી ત્યારે તેણે તેની બહેન પર અદેખાઈ રાખી અને યાકૂબને ક ું,

“મને બાળકો આપ ન હ તો હુ મર જઈશ.” 2 યાકૂબે રાહેલ પર ુસ્સે થઈને ક ું, “ઈ ર જમેણે તને બાળકોનો જન્મ આપતા
અટકાવી છે, ું હુ તેમને ાને છુ?”

3તેણે ક ું, “ ું, માર દાસી બલ્હાની પાસે જા કે જથેી તે તારા સંબંધથી બાળકોને જન્મઆપે અને તેનાથી હુ બાળકો મેળવી
શકુ.” 4 તેણે પત્ની તર કે તેની દાસી બલ્હા યાકૂબને આપી અને યાકૂબે તેની સાથે પત્ની તર કેનો સંબંધ રા ો.

5 બલ્હા ગભર્વતી થઈ. તેણે યાકૂબના દ કરાને જન્મ આપ્યો. 6 પછ રાહેલે ક ું, “ઈ રે મારુ સાંભ ું છે. તેમણે ન ે
માર વનંતી સાંભળ ને મને દ કરો આપ્યો છે.” તે માટે તેણે તે ું નામ ‘દાન’ પા ું.

7 રાહેલની દાસી બલ્હા ફર ગભર્વતી થઈ અને તેણે યાકૂબના બીજા દ કરાને જન્મ આપ્યો. 8 રાહેલે ક ું, “મેં માર બહેન
સાથે જબરદસ્ત લડાઈ લડ છે અને હુ જીતી છુ.” તેણે તે ું નામ ‘નફતાલી’ પા ું.

9જયારે લેઆએજો ું કે તેને પોતાને સંતાન જનમવા ું બંધ થ ું છે, ત્યારે તેણે તેની દાસી ઝલ્પાને યાકૂબની પત્ની થવા સારુ
આપી. 10 લેઆની દાસી ઝલ્પાએ યાકૂબના દ કરાને જન્મ આપ્યો. 11 લેઆએ ક ું, “આના પર ઈ રની દયા છે!” તેથી તેણે
તે ું નામ ‘ગાદ’ પા ું.

12 પછ લેઆની દાસી ઝલ્પાને યાકૂબથી બીજો દ કરો જન્મ્યો. 13 લેઆએ ક ું, “હુ આ શષીત છુ! કેમ કે અન્ય ીઓ
મને આશીવાર્ દત માનશે.” તેથી તેણે તે ું નામ ‘આશેર’ એટલે આ શષીત પા ું.

14રુબેન ઘઉંની કાપણીના દવસોમાં ખેતરમાં ગયો હતો ત્યાં એક છોડ પર ર ગણા*ં હતા. તેમાંથી કેટલાંક ર ગણાં તે લેઆની
પાસે લઈ આ ો. તે જોઈને રાહેલે લેઆને ક ું, “તારા દ કરાના ર ગણાંમાંથી થોડાં મને આપ.” 15લેઆએ તેને ક ું, “તેં મારા
પ તને લઈ લીધો છે, એ ું ઓછુ છે? તો હવે મારા દ કરાનાં ર ગણાં પણ તારે લેવાં છે? “રાહેલે ક ું, “તારા દ કરાનાં ર ગણાં
બદલે આજ રાત્રે યાકૂબ તાર સાથે સહશયન કરશ.ે”
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16સાંજે યાકૂબ ખેતરમાંથી આ ો. લેઆ તેને મળવાને બહાર ગઈ અને ક ુ,ં “આજે રાત્રે તારે માર સાથે સહશયન કરવા ું
છે. કેમ કે મારા દ કરાનાં ર ગણાં આપીને મેં આ શરત કર છે.” માટે તે રાત્રે યાકૂબ તેની સાથે ૂઈ ગયો. 17 ઈ રે લેઆ ું
સાંભ ું અને તે ગભર્વતી થઈ. તેણે યાકૂબના પાંચમા દ કરાને જન્મ આપ્યો. 18 લેઆએ ક ું, “ઈ રે મને બદલો આપ્યો છે,
કેમ કે મેં મારા પ તને માર દાસી આપી હતી.” તેણે તે ું નામ ‘ઇસ્સાખાર†’ પા ું.

19લેઆ ફર ગભર્વતી થઈ અને તેણે યાકૂબના છઠ્ઠા દ કરાને જન્મઆપ્યો. 20લેઆએ ક ું, “ઈ રે મને સાર ભેટઆપી છે.
હવે મારો પ ત મને માન આપશે, કેમ કે મેં તેના છ દ કરાને જન્મઆપ્યો છે. “માટે તેણે તે ું નામ ઝ ુલોન‡ પા ું. 21 ત્યાર પછ
તેણે એક દ કર ને જન્મઆપ્યો અને તેણીએ તે ું નામ દ ના પા ું.

22 ઈ રે રાહેલને યાદ કર ને તેની પ્રાથર્ના સાંભળ . તેને સંતાન પ્રા પ્તનો આશીવાર્દ આપ્યો. 23 તે ગભર્વતી થઈ અને તેણે
દ કરાને જન્મઆપ્યો. તેણે ક ું, “ઈ રે માર શરમ દૂર કર છે” 24 તેણે તે ું નામ ‘ ૂસફ’ પાડ ને ક ું, “ઈ ર એક બીજો દ કરો
પણ મને આપો.”

યાકૂબ લાબાન સાથે સોદો કરે છે
25 રાહેલે ૂસફને જન્મ આપ્યો ત્યાર પછ યાકૂબે લાબાનને ક ું, “મને વદાય કર, કે જથેી હુ મારો દેશ, એટલે મારા પોતાના

ઘરે જાઉં. 26 માર પત્નીઓ તથા મારાં બાળકો જઓેને સારુ મેં તાર સેવા ચાકર કર છે, તે મને આપ. મને જવા દે, કેમ કે મેં
તાર જે ચાકર કર છે, તે ું જાણે છે.”

27 લાબાને તેને ક ુ,ં “જો, હવે તાર દ્ર માં મેં કૃપા પ્રાપ્ત કર હોય તો રહે, કેમ કે ઈ ર દ્વારા મને જણા ું છે કે તારે લીધે
ઈ રે મને ઘણો આશીવાર્દ આપ્યો છે.” 28 પછ તેણે ક ું, “તાર ઇચ્છા અ ુસાર ું જટે ું માંગીશ તેટ ું હુ તને આપીશ.”

29યાકૂબે તેને ક ું, “ ું જાણે છે કે મેં તાર કેવી ચાકર કર છે અને તારાં જાનવરોમાં કેટલો બધો વધારો થયો છે. 30 હુ અહ
આ ો તે પહેલાં તાર પાસે થોડુ હ ું અને હવે તે ઘણું વધી ગ ું છે. ાં મેં કામ ક ુ છે ત્યાં ઈ રે તને આશીવાર્દ આપ્યો છે.
હવે મારા પોતાના ઘર કુટુબ માટે પણ મારે ઘણું કરવા ું છે. તે હુ ારે ૂરુ કર શ?”

31 લાબાને ક ું, “તને હુ ું વેતન આ ુ?ં” યાકૂબે ક ુ,ં “ ું મને ક ું જ ન આપીશ. જો ું મારા માટે આટ ું કરે તો હુ ફર
તારાં ઘેટાંબકરાંને ચાર શ અને તેમને સંભાળ શ. 32આજે મને તારાં બધાં ઘેટાંબકરાંના ટોળાંમાં જવા દે કે તેમાંથી છાંટવાળા,ં
ટપકાંવાળાં તથા કાળાં ઘેટાંને અને ટપકાંવાળાં તથા છાંટવાળાં બકરાંને હુ અલગ કરુ. મારા વેતન તર કે ું તે મને આપ.

33 જયારે મારા વેતન તર કે આપેલાં ઘેટાંબકરાં ું તપાસશે ત્યારે પાછળથી માર પ્રામા ણકતા માટે તેઓ સાક્ષીરૂપ થશે કે
બકરાંમાં જે છાંટવાળા કે ટપકાંવાળા નથી અને ઘેટાંમાં પણ જે કાળાં નથી એવાં જો માર પાસે મળે તો તે સવર્ ચોર નાં ગણાશે.”
34લાબાને ક ું, “તાર માંગણી પ્રમાણે હુ સંમત છુ.”

35 તે દવસે લાબાને પટ્ટાવાળાં તથા ટપકાંવાળાં બકરાં અને છાંટવાળ તથા સફેદ ટપકાંવાળ બધી બકર ઓને અને
ઘેટાંઓમાંથી પણ જે કાળાં હતા તેઓને અલગ કયાર્ અને એ ઘેટાંબકરાં યાકૂબના દ કરાઓને ુપ્રત કયા. 36અને ત્રણ દવસનો
પ્રવાસ થાય એટલા અંતર દૂર તેઓને લઈ જવા જણા ું. યાકૂબે લાબાનનાં બાક રહેલા ઘેટાંબકરાંને ત્યાં જ રહ ને સાચ ાં.

37 યાકૂબે લીમડાની, બદામની તથા આમ ન ઝાડની લીલીછમ ડાળ ઓ કાપી અને તેની છાલ એવી ર તે ઉખાડ કે તેમાં સફેદ
પટ્ટા દેખાય. 38પછ તેણે જાનવરો પાણી પીવાઆવે ત્યાં ખાડામાં જે ડાળ ઓછોલી હતી તે તેઓનીઆગળઊભી કર . જયારે
તેઓ પાણી પીતા ત્યારે તેઓ ગભર્ ધારણ કરવા માટે આશક્ત થતાં હતા.

39 ડાળ ઓ આગળ ઘેટાંબકરાં ગભર્ધારણ કરતાં હતાં પછ તેઓએ પટ્ટાદાર, છાંટવાળાં તથા ટપકાંવાળાં બચ્ચાંઓને જન્મ
આપ્યો. 40 યાકૂબે ઘેટ ને અલગ કર અને લાબાનનાં જાનવરોમાં જે પટાદાર તથા સવર્ કાળાં હતાં તેઓની તરફ તેઓના મોં
રા ા.ં પછ તેણે પોતાના ટોળાંને જુદાં પાડ્યાં અને લાબાનનાં ટોળાંની પાસે તેમને રા ાં ન હ.

41 જયારે ટોળાંમાંના સશક્ત પ્રાણી સંવનન કરતાં ત્યારે યાકૂબ તે ડાળ ઓ ટોળાંની નજરો આગળ ખાડામાં ૂકતો હતો.
42પણ ટોળાંમાંના નબળા પ ુ આવતાં ત્યારે તે તેઓનીઆગળ ડાળ ઓ ૂકતો નહોતો. તેથી નબળા ઘેટાંબકરાં લાબાનનાં અને
સશક્ત યાકૂબનાં થયાં.

43 પ રણામે યાકૂબના ઘેટાંબકરાંમાં ઘણો વધારો થયો. તેની પાસે દાસો તથા દાસીઓ, ઊંટો તથા ગધેડાં ઉપરાંત વશાળ
પ્રમાણમાં અન્ય જાનવરોની સંપ હતી.

31
યાકૂબ લાબાનને ત્યાંથી નાસી છૂટયો

1 હવે યાકૂબે લાબાનના દ કરાઓને એવી વાતો કહેતા સાંભ ાં કે, “જે સઘ ું આપણા પતા ું હ ું તે યાકૂબે લઈ લી ું છે.
આપણા પતાની સવર્ સંપ તેણે મેળવી છે.” 2 યાકૂબે લાબાનના ુખ પર જોતાં તેને જણા ું કે તેના પ્રત્યે ું લાબાન ું વલણ
બદલાયે ું છે. 3 પછ ઈ રે યાકૂબને ક ું, “ ું તારા પ ૃઓના દેશમાં તથા તારા કુટુબીજનો પાસે પાછો જા અને હુ તાર સાથે
હોઈશ.

4 યાકૂબે માણસ મોકલીને રાહેલને તથા લેઆને ખેતરમાં તેના ટોળાં પાસે બોલાવી લીધાં. 5અને તેઓને ક ું, “તમારા પતા ું
મારા પ્રત્યે ું વલણ બદલાઈ ગ ું છે પણ મારા પતાના ઈ ર માર સાથે છે. 6 તમે જાણો છો કે મેં મારા ૂરા સામથ્યર્ સ હત
તમારા પતાની ચાકર કર છે.

7 તમારા પતાએ મને ઠગ્યો છે અને મારા વેતનનો કરાર દસ વાર ભંગ કરેલો છે. પણ ઈ રે તેનાથી મારુ ુકસાન થવા દ ું
ન હ.” 8 તેણે ક ું હ ું કે, ‘છાંટવાળાં પ ુઓ તારુ વેતન થશ,ે’ પછ સવર્ પ્રાણીઓને છાંટવાળાં બચ્ચાં થયાં. વળ તેણે ક ું,
પટ્ટાવાળાં પ ુઓ તારુ વેતન થશે અને પછ સવર્ પ ુઓને પટ્ટાવાળાં બચ્ચાં જન્મ્યા.ં 9એ ર તે ઈ રે તમારા પતાના જાનવરોને
લઈને મને આપ્યાં છે.
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10એકવાર મેં સ્વપ્નમાં જો ું કે ગભર્ધારણ કરવાની ઋ ુમાં જે બકરાં ટોળાં સાથે મળ નેઆવતાં હતાં તેઓપટ્ટાદાર, છાંટવાળાં
તથા કાબરચીતરાં હતા.ં 11ઈ રના દૂતે મને સ્વપ્નમાં ક ું, ‘યાકૂબ.’ મેં ક ું, ‘હુ આ ર ો”

12 તેણે ક ું, ‘તાર આંખો ઊંચી કર ને જો કે ટોળાં સાથે જે બકરાં સંબંધ બાંધે છે તેઓ સવર્ પટ્ટાદાર, છાંટવાળા તથા
કાબરચીતરા છે. કેમ કે લાબાન તને જે કરે છે તે સવર્ મેં જો ું છે. 13 ાં તેં સ્તંભને અ ભ ષક્ત કય હતો અને ાં તેં માર
પ્ર તજ્ઞા લીધી હતી, તે બેથેલનો ઈ ર હુ છુ. હવે આ દેશમાંથી ું તાર જન્મ ૂ મના દેશમાં પાછો જા.”

14 રાહેલે તથા લેઆએ તેને ઉ ર આપ્યો, “ ું અમારા પતાના ઘરમાં અમારે સારુ કઈ હસ્સો કે વારસો છે? 15 ું તેમણે
અમાર સાથે વદેશી જવેો વહાર કય નથી? કેમ કે તેણે અમને વેચી દ ધી છે અને અમારા તમામ પૈસા પણ ખાઈ ગયા છે.
16 કેમ કે ઈ રે અમારા પતા પાસેથી જે સંપ લઈ લીધી, તે સવર્ અમાર તથા અમારા બાળકોની છે. તો પછ હવે, ઈ રે
તમને જે કઈ ક ું છે તે પ્રમાણે કરો.”

17 પછ યાકૂબે ઊઠ ને તેના દ કરાઓને તથા તેની પત્નીઓને ઊંટો પર બેસાડ્યાં. 18 તેના પતા ઇસહાકના દેશ કનાન તરફ
જવાને તેણે તેનાં સવર્ ઘેટાંબકરાં તથા જે બધી સંપ તેણે મેળવી હતી, એટલે જે અન્ય જાનવરોની સંપ તેણે પાદ્દાનારામમાં
પ્રાપ્ત કર હતી તે બધાની સાથે ત્યાં રવાના થવાની શરૂઆત કર .

19પછ લાબાન પોતાનાં ઘેટાંને કાતરવા ગયો હતો અને રાહેલે તેના પતાના ઘરની ૂ તઓચોર લીધી હતી. 20યાકૂબે પોતાના
જવાની ખબર તેને આપી ન હ અને લાબાન અરામીને છેતય . 21 તેની પાસે જે હ ું તે સવર્ લઈને તે વદાય થયો અને ઝડપથી
નદ પાર ઊતર ગયો અને ગલ્યાદ પવર્ત તરફ આગળ વધ્યો.

લાબાન યાકૂબનો પીછો કરે છે
22 ત્રીજે દવસે લાબાનને કહેવામાં આ ું કે યાકૂબ નાસી ગયો છે. 23 તેથી તે તેની સાથે તેના સગાંઓને લઈને સાત દવસની
ુસાફર જટેલા અંતર ુધી તેની પાછળ પડ્યો. તે ગલ્યાદ પવર્ત પર તેની આગળ નીકળ આ ો હતો.
24હવે રાત્રે લાબાનઅરામીના સ્વપ્નમાં ઈ રે ક ું હ ું, “ ું યાકૂબને ખરુઅથવા ખોટુ કહેવા વષે સાવચેત રહેજ.ે” 25લાબાન

યાકૂબની આગળ પહોંચી ગયો હતો. હવે યાકૂબે પહાડ પર તેનો તં ુ બાંધ્યો હતો. લાબાને પણ તેના સગાંઓ સાથે ગલ્યાદ
પહાડ પર તં ુ બાંધ્યો હતો.

26લાબાને યાકૂબને ક ું, “આતેં ું ક ુ છે, તેં મને છેતય અને લડાઈમાં પકડલેા કેદ ઓની જમે માર દ કર ઓને ું લઈજાય
છે? 27 શા માટે છાનોમાનો નાસી જાય છે? તેં કુ ુ ક્તથી મને અજાણ રા ો છે. હુ ગીતોથી, ખંજર થી તથા વીણા વગાડ ને
ઊજવણી કર ને તને વદાય આપત. 28 તેં મને મારા પૌત્રોને ુંબન કરવા દ ું ન હ અને માર દ કર ઓને ‘આવજો’ કહેવા પણ
ન દ ુ. તેં ભારે ૂખાર્ઈ કર છે.

29 તને ુકસાન કરવાની તાકાત મારા હાથમાં છે પણ તારા પતાના ઈ રે ગતરાત્રે માર સાથે વાત કરતા ક ું, ‘ ું યાકૂબને
ખરુખોટુ કહેવા વષે સાવચેત રહેજ”ે 30અને હવે તારે જ ું જોઈએ, કેમ કે તારા પતાના ઘર માટે ું ઘણો આ ુર થયો છે. પણ
તેં માર ૂ તઓને કેમ ચોર લીધી છે?”

31યાકૂબે ઉ રઆપીને લાબાનને ક ું, “હુ તારાથી ગભરાઈ ગયો હતો અને મેં વચા ુ કે કદાચ ું તાર દ કર ઓમાર પાસેથી
બળજબર થી લઈ લેશે તેથી હુ છાની ર તે નાસી આ ો. 32જણેે તારા દેવો ચોયાર્ હશે તે જીવતો રહેશે ન હ. માર પાસે જે કઈ
છે તારુ છે. જો ૂ તઓ હોય તો તે આપણા સગાઓની હાજર માં ું લઈ લે.” કેમ કે યાકૂબ જાણતો નહોતો કે રાહેલે તેઓને
ચોર લીધી હતી.

33 લાબાન યાકૂબના તં ુમા,ં લેઆના તં ુમાં અને બે દાસીઓના તં ુમાં ગયો, પણ તેને તે ૂ તઓ મળ ન હ. તે લેઆના
તં ુમાંથી બહાર નીકળ ને રાહેલના તં ુમાં ગયો.

34 હવે રાહેલ ઘરની ૂ તઓને લઈને ઊંટોના જીન ઉપર તેઓને ૂક ને તે પર બેઠ હતી માટે લાબાનને તે મળ ન હ. 35 તેણે
તેના પતાને ક ું, “મારા પતા, ુસ્સે ન થાઓ, કેમ કે ીઓની ર ત પ્રમાણે મને થ ું હોવાથી હુ તમાર આગળ ઊઠ શકતી
નથી.” આમ લાબાને શોધ કર પણ ઘરની ૂ તઓ તેને મળ ન હ.

36 યાકૂબ ુસ્સે થયો અને લાબાન સાથે વવાદ કય . યાકૂબે લાબાનને ક ું, “મારો અપરાધ શો છે? મારુ પાપ ું છે કે ું
આટલી ઉગ્ર ર તે માર પાછળ પડ્યો છે? 37 કેમ કે તેં મારો સવર્ સામાન તપાસ્યો છે. પણ તારા ઘર ું ક ું મળ આ ું નથી. જો
ચોરે ું ક ું પકડા ું હોય તો તે અહ આપણા સંબંધીઓની આગળ ૂક, કે જથેી તેઓઆપણા બ ેનો ન્યાય કરે.

38 વીસ વષર્થી હુ તાર સાથે ર ો છુ. તાર ઘેટ ઓ તથા તાર બકર ઓ જન્મઆપવામાં અસફળ ગઈ નથી, ના તો હુ તારા
ટોળાંનાં ઘેટાંઓને ખાઈ ગયો. 39 ફાડ નાખે ું હુ તાર પાસે લા ો ન હતો. તે ું ુકસાન હુ પોતે ભોગવી લેતો હતો. દવસે
અથવા રાત્રે ચોરાઈ ગયે ું તે ું માર પાસેથી માગતો. 40 દવસે તાપથી તથા રાત્રે હમથી મારો ક્ષય થયો; અને માર આંખની
ઊંઘ જતી રહ ; એવી માર હાલત હતી.

41આવીસ વષર્ ુધી હુ એ પ્રમાણે તારા ઘરમાં ર ો. તાર બે દ કર ઓને સારુ ચૌદ વષર્ તથા તારાં જાનવરોને સારુ છ વષર્ મેં
તાર ચાકર કર છે. તેં દસ વાર મારા વેતનનો કરાર ભંગ કય હતો. 42જો મારા દાદા ઇબ્રા હમ તથા પતા ઇસહાક જે ઈ રના
ભયમાં ચાલતા હતા, તે ઈ ર માર સાથે ન હોત, તો ન ે આ વખતે ું મને ખાલી હાથે વદાય કરત. ઈ રે તારો અત્યાચાર
તથા માર સખત મહેનત જોયાં છે અને તેથી તેમણે ગતરાત્રે તને ઠપકો આપ્યો છે.”

યાકૂબ અને લાબાનની વચ્ચે સં ધ
43લાબાને ઉ રઆપીને યાકૂબને ક ું, “આદ કર ઓમાર દ કર ઓ છે, આછોકરાઓ મારા છોકરા છે અનેઆ ટોળાં મારાં

ટોળાં છે. જે સવર્ ું જુએ છે તે મારુ છે. પણ હવે આ માર દ કર ઓને તથા તેઓએજે બાળકોને જન્મઆપ્યો છે, તેઓને લીધે
તને હુ ું કરુ? 44 તેથી હવે ચાલ, આપણે બ ે કરાર કર એ અને તે માર તથા તાર વચ્ચે સાક્ષી થશ.ે”
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45 તેથી યાકૂબે પથ્થર લીધો અને સ્તંભ તર કે તેને ઊભો કય . 46 યાકૂબે તેના સંબંધીઓને ક ું, “પથ્થર એકઠા કરો.” તેથી
તેઓએપથ્થર લાવીને ઢગલો કય . પછ તેઓએતે ઢગલા પાસે ખા ું. 47લાબાને તે ઢગલાને યગાર-સાહદૂથા* ક ો અને યાકૂબે
તેને ગાલેદ ક ો.

48 લાબાને ક ું, “માર તથા તાર વચ્ચે આ પથ્થરનાં ગંજ આજે સાક્ષી છે.” તે માટે તે ું નામ ગાલેદ કહેવાશે. 49 તે ું નામ
મસ્પાહ† પણ પાડવામાં આ ુ,ં કેમ કે લાબાને ક ુ,ં “જયારે આપણે એકબીજાથી જુદા પડ એ, ત્યારે ઈ ર માર અને તાર
પર નજર રાખ.ે 50જો ું માર દ કર ઓ સાથે ખરાબ વતર્ન કરે અથવા માર દ કર ઓ સવાય બીજી પત્નીઓ કરે, તોઆપણી
વચ્ચે કોઈ માણસ ન હ પણ ઈ ર સાક્ષી છે.”

51 લાબાને યાકૂબને ક ું, “આ પથ્થરનાં ગંજને એટલે તાર તથા માર વચ્ચે મેં જે સ્તંભ ઊભો કય છે તે જો. 52આ ગંજ
અને આ સ્તંભ સાક્ષીને અથ થાય. તારુ અ હત કરવાને આ ગંજ ઓળંગીને હુ તાર પાસે આવવાનો નથી અને આ ગંજ તથા
સ્તંભ ઓળંગીને મારુ અ હત કરવાને ું માર પાસે આવીશ ન હ. 53 ઇબ્રા હમના ઈ ર તથા નાહોરના ઈ ર, એટલે તેઓના
પતાના ઈ ર આપણી વચમાં ન્યાય કરો.” યાકૂબે પોતાના પતા ઇસહાક જે ઈ રનો ભય રાખતા હતા તેમના સમ ખાધા.
54 યાકૂબે પહાડ પર બ લદાનઆપ્ ું અને ભોજન કરવાને તેના સંબંધીઓને બોલા ા. તેઓએ ભોજન ક ુ અને આખી રાત

પહાડ પર વતાવી. 55 વહેલી સવારે લાબાન ઊઠ્યો અને પોતાના પૌત્રો-પૌત્રીઓને તથા પોતાની દ કર ઓને ુંબન કર ને તેઓને
આશીવાર્દ આપ્યો. પછ લાબાન ત્યાંથી પાછો વળ ને પોતાને ઘરે પાછો ગયો.

32
યાકૂબ એસાવને મળવા તૈયાર કરે છે

1યાકૂબ પણ પોતાના રસ્તે ચાલતો થયો અને રસ્તામાં ઈ રના દૂતો તેને મ ા. 2જયારે યાકૂબે તેઓને જોયા ત્યારે તે બોલ્યો,
“આતો ઈ રની છાવણી છે,” તેથી તેણે તે જગ્યા ું નામ ‘માહનાઇમ*’ પા ુ.ં

3 યાકૂબે પોતાની આગળ અદોમના દેશમાંના સેઈર પ્રદેશમાં તેના ભાઈ એસાવની પાસે સંદેશાવાહકો મોકલ્યા. 4 તેણે તેઓને
આજ્ઞાઆપીને ક ું, “મારા મા લક એસાવને તમે એમ કહેજો: તારો સેવક યાકૂબ કહે છે કે: ‘આજ ુધી મામા લાબાનને ત્યાં હુ
ર ો હતો. 5 માર પાસે બળદ, ગધેડા,ં ઘેટાંબકરાં, દાસ તથા દાસીઓ છે. મેં મારા માણસોને આ ખબર આપવાને મારા ઘણી
પાસે મોકલ્યા છે, જથેી ું મારા પ્રત્યે ભલાઈ અને સહા ુ ૂ ત દશાર્વ.ે”

6એસાવને મળ ને પાછા આ ા પછ સંદેશાવાહકોએ યાકૂબને ક ું, “અમે તારા ભાઈ એસાવની પાસે ગયા હતા. તે તને
મળવાને આવી ર ો છે અને તેની સાથે ચારસો માણસો છે. 7 તેથી યાકૂબ ઘણો ગભરાઈને ચતા ુર થયો. તેણે પોતાની સાથેના
લોકોના, ઘેટાંબકરાંના, ઊંટોના તથા અન્યજાનવરોના ભાગ પાડ ને બે છાવણી કર . 8તેણે ક ું, “જોએસાવ એક છાવણી પાસે
આવીને તેની પર હુમલો કરે, તો બાક રહેલી છાવણી બચી જશ.ે

9 યાકૂબે ક ું, “પ્ર ુ, મારા પતા ઇબ્રા હમ તથા પતા ઇસહાકના ઈ ર, જમેણે મને ક ું હ ું, ‘ ું તારા દેશ તથા તારા
સંબંધીઓની પાસે પાછો જાઅને હુ તને સ ૃદ્ધ કર શ,’ 10 તમે કરેલા કરાર સંબંધી તમે મારા પર જે કૃપા કર છે તેને તથા તમાર
સત્ય ન ાને હુ લાયક જ નથી. કેમ કે હુ કેવળ માર લાકડ લઈને યદન પાર ગયો હતો અને હવે માર પાસે જાનવરોના ટોળાંની
બે છાવણી છે.

11 કૃપા કર ને મારા ભાઈના હાથથી એટલે એસાવના હાથથી મને બચાવો, કેમ કે હુ તેનાથી ગભરાઉં છુ કે તે આવીને મારા પર,
મારા દ કરાઓ પર તથા તેઓની માતાઓ પર હુમલો કરે. 12 પણ તમે તો કહે ું છે કે, ‘ ન ે હુ તને સ ૃદ્ધ કર શ અને સ ુદ્રના
કાંઠાની રેતી જનેી સં ા ગણી શકાય ન હ, તેના જટેલો તારો વંશ કર શ.’ ”

13 યાકૂબ તે રાત્રે ત્યાં જ ર ો. તેના ભાઈ એસાવને ભેટ આપવા સારુ તેની પાસે જે હ ું તેમાંથી તેણે થોડુ લી ુ.ં 14એટલે
બસો બકર ઓ, વીસ બકરાં, બસો ઘેટ ઓ તથા વીસ ઘેટા,ં 15 ત્રીસ દઝુણી ઊંટડ તેઓનાં બચ્ચાં સ હત, ચાળ સ ગાય, દસ
બળદ, વીસ ગધેડ ઓ તથા દસ ગધેડાં લીધાં. 16એ સવર્ના જુદાં જુદાં ટોળાં કર ને તેણે તેના દાસોના હાથમાં સોંપ્યાં અને તેના
દાસોને ક ું, “તમે માર આગળજાઓઅને દરેક ટોળાંઓની વચ્ચે અંતર રાખો.

17 તેણે પહેલાને આજ્ઞા આપી, “મારો ભાઈ એસાવ તને મળે અને તને ૂછે, ‘ ું ાંનો છે? ું ાં જાય છે? તાર આગળ
આ જે પ્રાણીઓ ચાલે છે તે કોનાં છે?’ 18 ત્યારે ું કહેજ,ે ‘તેઓ તારા દાસ યાકૂબનાં છે. તેઓ મારા મોટા ભાઈ અને મા લક
એસાવને મોકલેલી ભેટ છે. અને જો, તે પણ અમાર પાછળઆવે છે.’ ”

19યાકૂબે બીજાને, ત્રીજાને તથા જે માણસો ટોળાંની પાછળ જતા હતા તે સવર્ને પણ ૂચનોઆપ્યાં કે, “જયારે તમે એસાવને
મળો ત્યારે એ જ પ્રમાણે કહેજો. 20તમે એમ પણ કહેજો, ‘તારો દાસ યાકૂબ અમાર પાછળઆવે છે.’ કેમ કે તેણે વચા ,ુ “જે
ભેટો માર આગળજાય છે, તેથી હુ તેને શાંત કર શ. જયારે પાછળથી હુ તેને મળ શ ત્યારે કદાચ તે મારો સ્વીકાર કરે.” 21 તેથી
સવર્ ભેટો તેની આગળ ગઈ. તે રાત્રે તે પોતાની છાવણીમાં ર ો.

પનીએલ ુકામે યાકૂબ ું મલ ્લ ુદ્ધ
22યાકૂબ રાત્રે ઊઠ્યો અને તેણે તેની બે પત્નીઓ, તેઓની બે દાસીઓ તથા તેના અ ગયાર દ કરાઓને લીધા અને યાબ્બોકના

નદ ની પાર મોકલ્યા. 23આ ર તે તેણે તેઓને તેની સઘળ સંપ સાથે નદ ની પાર પહોંચાડ દ ધા.
24 યાકૂબ એકલો રહ ગયો અને સવાર થતાં ુધી એક ુરુષે તેની સાથે મલ ુદ્ધ ક ુ. 25જયારે તે માણસે જો ું કે તે તેને

હરાવી શ ો નથી ત્યારે તેણે તેની જાંઘના સાંધા પર પ્રહાર કય અને તેની સાથે મલ ુદ્ધ કરતાં કરતાં યાકૂબની જાંઘનો સાંધો
ખસી ગયો. 26 તે માણસે ક ું, “સવાર થઈ છે માટે મને જવા દે.” યાકૂબે ક ું, “ ું મને આશીવાર્દ ન હ આપે ત્યાં ુધી હુ તને
જવા દઈશ ન હ.”
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27 તે માણસે તેને ૂ ું, “તારુ નામ ું છે? “યાકૂબે ક ું, “યાકૂબ.” 28 તે માણસે ક ું, “હવેથી તારુ નામ યાકૂબ ન હ, પણ
ઇઝરાયલ† કહેવાશે. કેમ કે ઈ રની તથા માણસોની સાથે તેં સંઘષર્ કય છે અને ું જય પામ્યો છે.”

29 યાકૂબે તેને ૂ ું, “કૃપા કર ું તારુ નામ મને કહે.” તેણે ક ું, “મારુ નામ ું શા માટે ૂછે છે?” પછ તેણે તેને આશીવાર્દ
આપ્યો. 30 યાકૂબે તે જગ્યા ું નામ પનીએલ‡ પા ું, કેમ કે તેણે ક ુ,ં “મેં ઈ રને ુખો ુખ જોયા છે તોપણ મારો જીવ બચી
ગયો છે.”

31 યાકૂબ પ ુએલની પાર જતો હતો ત્યારે ૂય દય થયો. તે જાંઘના કારણે લંગડાતો ચાલતો હતો. 32 તે માટે ઇઝરાયલના
લોકો આજ ુધી જાંઘના સાંધા પર ું માંસ ખાતા નથી. કેમ કે તે માણસે યાકૂબની જાંઘના સાંધા પરના સ્ના ુને ઈજા કર હતી.
તેનાથી યાકૂબની જાંઘનો સાંધો ખસી ગયો હતો.

33
યાકૂબ એસાવને મળે છે

1 યાકૂબે સામે દૂર ુધી નજર કર તો જોવામાં આ ું કે, એસાવ તથા તેની સાથે ચારસો માણસો આવી ર ા હતા. યાકૂબે
લેઆને, રાહેલને તથા તેઓની બે દાસીઓને બાળકો વહેંચી આપ્યા.ં 2 પછ તેણે દાસીઓને તથા તેઓનાં સંતાનોને આગળ
રા ાં, તે પછ લેઆ તથા તેના ુત્રો અને તે પછ છેલ્લે રાહેલ તથા ૂસફને રા ાં. 3 તે પોતે સૌની આગળ ચાલતો ર ો. તેના
ભાઈની પાસે તે આ ો ત્યાં ુધીમાં તેણે સાત વાર નમીને તેને દડવત પ્રણામ કયાર્.

4એસાવ તેને મળવાને ઉતાવળે આ ો. તે તેને ગળે ભેટ ને ૂમ્યો. પછ તેઓ ભા ુક થઈને રડ પડ્યા. 5જયારે એસાવે
સામે જો ું તો તેણે ીઓ તથા છોકરાંને જોયા. તેણે ક ું, “તાર સાથે આ કોણ છે?” યાકૂબે ક ું, તેઓ તો ઈ રે કૃપા કર ને
તારા દાસને આપેલાં સંતાનો છે.”

6 પછ દાસીઓ તેઓનાં સંતાનો સાથે આગળ આવી અને તેઓએ સા ાંગ દડવત પ્રણામ કયાર્. 7 પછ લેઆ પણ તેનાં
સંતાનો સાથે આવી અને તેઓએ પણ સા ાંગ દડવત પ્રણામ કયાર્. છેલ્લે ૂસફ તથા રાહેલ આ ાં અને તેઓએ પણ સા ાંગ
દડવત પ્રણામ કયાર્. 8એસાવે ક ું, “આજે સવર્ જાનવરોના ટોળાં મને મ ાં તેનો મતલબ ું છે?” યાકૂબે ક ું, “મારા મા લકની
નજરમાં કૃપા પામવા માટેની એ ભેટ છે.”

9એસાવ બોલ્યો, “મારા ભાઈ, માર પાસે ૂર ું છે. તારુ સઘ ું ું તાર પાસે રાખ.” 10યાકૂબે ક ુ,ં “એમ ન હ, જો હુ તાર
નજરમાં કૃપા પામ્યો હોઉં તો કૃપા કર મારા હાથથી માર ભેટ સ્વીકાર, કેમ કે જાણે ઈ ર ું ુખ જો ું હોય તેમ મેં તારુ ુખ
જો ું છે અને તેં મને સ્વીકાય છે. 11 માર જે ભેંટ તાર પાસે લાવવામાં આવી છે તે કૃપા કર સ્વીકાર, કેમ કે ઈ રે મારા ઉપર
કૃપા કર છે તેથી માર પાસે ુષ્કળ છે.” યાકૂબે તેને આગ્રહ કય અને એસાવે તેનો સ્વીકાર કય .

12પછ એસાવે ક ું, “ચાલો, આપણેઆપણા રસ્તે જઈએ. હુ તાર આગળ ચાલીશ.” 13યાકૂબે તેને ક ું, “મારા મા લક ું
જાણે છે કે સંતાનો કશોર છે અને બકર ઓનાં તથા અન્ય જાનવરોના બચ્ચાં માર સાથે છે. જો તેઓને એક દવસ પણ વધારે
લાંબા અંતરે હાંકવામાં આવે તો સવર્ ટોળાં મર જાય એ ું થાય. 14 માટે મારા મા લક તારા દાસની આગળ જા. હુ સેઈરમાં
તાર પાસે આવી પહોંચીશ, ત્યાં ુધી જે જાનવરો માર આગળ છે તેઓ તથા સંતાનો ચાલી શકે તે પ્રમાણે હુ ધીમે ધીમે ચાલતો
આવીશ.”

15એસાવે ક ું, “માર સાથેના લોકોમાંથી હુ થોડા તાર પાસે રહેવા દઉં છુ.” પણ યાકૂબે ક ું, “શા માટે? હુ મારા મા લકની
નજરમાં કૃપા પા ું એટ ું ૂર ું છે.” 16 તેથી તે દવસે એસાવ સેઈર જવાને પાછો ફય . 17 ુ ોથમાં યાકૂબ ચાલતો આ ો,
તેણે પોતાને માટે ઘર બાંધ્ ું અને તેનાં ઢોરને માટે આશ્રય ાનો બના ા. એ માટે તે જગ્યા ું નામ ુ ોથ પ ું.

18 જયારે યાકૂબ પાદ્દાનારામમાંથી આ ો, ત્યારે તે કનાન દેશના શખેમ ુધી સહ સલામત આ ો. તેણે શહેરની નજીક
ુકામ કય . 19 પછ જે જમીનના ટુકડામાં તેણે પોતાનો ુકામ કય હતો, તે જમીન તેણે શખેમના પતા હમોરના દ કરાઓની

પાસેથી સો ચાંદ ના સ ાથી વેચાતી લીધી. 20 ત્યાં તેણે વેદ બાંધી અને તે ું નામ એલ-એલોહે ઇઝરાયલ* પા ું.

34
દ ના અને શેખેમ વાસીઓ

1 હવે લેઆથી જન્મેલી યાકૂબની દ કર દ ના તે દેશની ીઓને મળવા બહાર ગઈ. 2 હમોર હવ્વી જે દેશનો હાકેમ હતો,
તેના દ કરા શખેમે તેને જોઈને તેને પકડ અને બળાત્કાર કય . 3 યાકૂબની દ કર દ ના પર તે ું દલ મોહ પ ું. તેણે તે જુવાન
દ ના પર પ્રેમ કય અને તેણે તેની સાથે વાત કર .

4 શખેમે પોતાના પતા હમોરને ક ું, “આ ુવાન કન્યા સાથે મારુ લ કરાવી આપ.” 5 હવે યાકૂબે સાંભ ું કે માર દ કર
દ નાની સાથે તેણે બળાત્કાર કય છે. તેના દ કરા ખેતરમાં જાનવરોની પાસે હતા, તેથી તેઓઆ ા ત્યાં ુધી યાકૂબ ૂપ ર ો.

6શખેમનો પતા હમોર યાકૂબની સાથે વાતચીત કરવાને તેની પાસે બહાર ગયો. 7જયારે યાકૂબના દ કરાઓએ એ સાંભ ું
ત્યારે તેઓ ુસ્સે ભરાયા અને ખેતરમાંથી આ ા. તેઓ ક્રો ધત થયા, કેમ કે શખેમે યાકૂબની દ કર સાથે બળાત્કાર કર ને
ઇઝરાયલને બદનામ ક ુ હ ું આ બનાવ અણઘટતો હતો.

8 હમોર તેઓની સાથે વાતચીત કર ને બોલ્યો, “મારો દ કરો શખેમ તમાર દ કર ને પ્રેમ કરે છે. કૃપા કર તેને તેની સાથે લ
કરાવી આપો. 9આપણે અરસપરસ વવાહ કર એ, એટલે તમાર દ કર ઓ અમને આપો અને અમાર દ કર ઓ તમે પોતાને
માટે લો. 10 તમે અમાર સાથે રહો અને દેશ તમાર આગળ છે, તેમાં તમે રહો અને વેપાર કર ને માલ મલકત મેળવો.

11શખેમે તેના પતા તથા ભાઈઓને ક ું, “મહેરબાની કર ને માર પર કૃપા દશાર્વો, તો તમે મને જે કહેશો તે હુઆપીશ. 12તમે
માર પાસે ગમે તેટ ું ૂલ્ય તથા ભેટ માગો અને જે તમે મને કહેશો, તે પ્રમાણે આપીશ, પણ આ ુવાન કન્યા દ નાના લ માર
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સાથે કરાવો.” 13 તેઓની બહેન દ ના પર તેણે બળાત્કાર કય હતો, માટે યાકૂબના દ કરાઓએ શખેમ તથા તેના પતા હમોરને
કપટથી ઉ ર આપ્યો.

14 તેઓએ તેઓને ક ું, “જે માણસની ુ ત ન થઈ હોય તેને અમાર બહેન આપવી એ કામ અમે કર શકતા નથી, કેમ
કે તેથી અમાર બદનામી થાય. 15 કેવળ આ શરતે અમે તમારુ માનીએ કે: જમે અમે ુ ત પામેલા છ એ, તેમ તમારાં સવર્
ુરુષોની ુ ત કરાય. 16 પછ અમે અમાર દ કર ઓનાં લ તમાર સાથે કરાવીએ, તમાર દ કર ઓ સાથે અમે લ કર એ

અને તમાર સાથે રહ એ. આપણે પરસ્પર એકતામાં આવીએ. 17 પણ જો ુ ત કરવા વષે તમે અમારુ ન સાંભળો, તો અમે
અમાર બહેનને લઈને ચાલ્યા જઈ ુ.ં”

18 તેઓની વાત હમોર તથા તેના દ કરા શખેમને સાર લાગી. 19 તે જુવાન માણસે તે પ્રમાણે કરવામાં વાર ન લગાડ , કેમ કે
તે યાકૂબની દ કર માટે આશક્ત થયેલો હતો. તે પોતાના પતાના ઘરમાં સવર્ કરતાં માનવંત માણસ હતો.

20 હમોર તથા તેનો દ કરો શખેમ પોતાના નગરના દરવાજે આ ા અને પોતાના નગરના માણસો સાથે વાતચીત કર ને ક ું,
21 “આમાણસો આપણી સાથે શાં તથી રહે છે, તે માટે તેઓને દેશમાં રહેવા દો; અને તેમાં વેપાર કરવા દો કેમ કે ન ,ે આ દેશ
તેઓ માટે ૂરતો છે. આપણે તેઓની દ કર ઓ સાથે લ કર એ અને તેઓઆપણી દ કર ઓ સાથે લ કરે.

22 તેથી જમે તેઓમાંના દરેક ુરુષની ુ ત કરવામાં આવે છે, તેમ આપણા પણ દરેક ુરુષની ુ ત કરવામાં આવ,ે કેવળ
આએક શરતે તેઓઆપણી સાથે રહેવા અને એકતામાં જોડાવાને સંમત થશ.ે 23 તેઓના ટોળા,ં તેઓની સંપ તથા તેઓનાં
ઢોરઢાંક, ું આપણાં ન હ થશ?ે તેથી આપણે તેઓની વાત માનીએ. તેઓઆપણી મધ્યે રહેશે.”

24શહેરના સવર્ ુરુષોએ હમોર તથા તેના દ કરા શખેમનો પ્રસ્તાવ સ્વીકાર લીધો અને સવર્ ુરુષોની ુ ત કરવામાં આવી.
25 ત્રીજા દવસ,ે ુ તના કારણે જયારે તેઓ પીડાતા હતા, ત્યારે યાકૂબના બે દ કરા, દ નાના ભાઈઓ, શમયોન તથા લેવીએ
તેમની તલવાર લીધી અને ઓ ચતા નગરમાં ધસી જઈને સવર્ ુરુષોને માર ના ા. 26તેઓએ હમોરને તથા તેના દ કરા શખેમને
તલવારની ધારથી માયાર્ અને શખેમના ઘરેથી દ નાને લઈને ચાલ્યા ગયા.

27 યાકૂબના બાક ના દ કરાઓએ ૃત્ ુ પામેલાઓના એ નગરમાં આવીને તેને ૂ ુ,ં કેમ કે તે લોકોએ તેઓની બહેનને ભ્ર
કર હતી. 28 તેઓએ તેઓનાં ઘેટાંબકરાં, ગધેડાં અને અન્ય જાનવરો તથા નગરમાં તથા ખેતરમાં જે હ ું તે સવર્ તેઓની સંપ
સ હત ૂંટ લી ુ.ં 29 તેઓનાં સવર્ બાળકો તથા તેઓની પત્નીઓને તેઓએ કબજે કર . વળ તેઓએ તેઓના ઘરોમાં જે હ ું
તે બ ું પણ લઈ લી ું.

30 યાકૂબે શમયોનને તથા લેવીને ક ું, “તમે મારા પર ુશ્કેલી લા ા છો, આ દેશના રહેવાસીઓ એટલે કનાનીઓ તથા
પ રઝ ઓમાં તમે મને તરસ્કારપાત્ર કય છે. સં ામાં મારા માણસો થોડા છે. જો તેઓ માર વરુદ્ધ એકઠા થઈને હુમલો કરે
તો પછ મારો અને મારા પ રવારનો નાશ થશ.ે” 31 પણ શમયોન તથા લેવીએ ક ું, “શખેમ ગ ણકાની સાથે જે ું વતર્ન કરે તે ું
જ વતર્ન અમાર બહેન સાથે કરે એ ું બરાબર છે?”

35
યાકૂબ બેથેલમાં પાછા ફય

1ઈ રે યાકૂબને ક ું, “હવે ું બેથેલમાં જાઅને ત્યાં રહે. જયારે ું તારા ભાઈ એસાવથી ડર ને નાસી ગયો હતો ત્યારે જમેણે
તને દશર્ન આપ્ ું હ ું, તે ઈ રને સારુ ું ત્યાં વેદ બાંધ.” 2 પછ યાકૂબે તેના ઘરનાંને તથા જે સવર્ તેની સાથે હતાં તેઓને ક ું,
“તમાર વચ્ચે જે અન્ય દેવો છે તેઓને દૂર કરો, પોતપોતાને ુદ્ધ કરો અને તમારાં વ બદલો. 3 પછ આપણે બેથેલમાં જઈએ.
જે ઈ રે માર આપ ના દવસે મને સાંભ ો હતો અને ાં કઈ હુ ગયો ત્યાં જઓે માર સાથે ર ા, તેમને સારુ ત્યાં વેદ
બાંધવાની છે.”

4 તેથી તેઓએ તેમની પાસે જે અન્ય દેવો હતા, તથા તેમના કાનમાં જે કુડળો હતાં તે સવર્ યાકૂબને આપ્યા.ં યાકૂબે શખેમની
પાસે એલોન ૃક્ષ નીચે તેઓને દાટ દ ધા.ં 5જમે જમે તેઓ આગળ વધતાં ગયાં, તેમ તેમ ઈ રે તેઓની ચારેગમનાં નગરોને
ભયભીત કયાર્. તેથી ત્યાંના લોકોએ યાકૂબના દ કરાઓનો પીછો કય ન હ.

6 યાકૂબ તથા તેની સાથેના સવર્ લોકો કનાન દેશમાં આવેલા ૂઝ એટલે બેથેલમાં પહોંચ્યા.ં 7 તેણે ત્યાં વેદ બાંધી અને
તે જગ્યા ું નામ એલ બેથેલ* પા ું, કેમ કે જયારે તે તેના ભાઈથી નાસી જતો હતો, ત્યારે ત્યાં ઈ રે તેને દશર્ન આપ્ ું હ ું.
8 રબકાની સંભાળ રાખનાર દાઈ દબોરા ૃત્ ુ પામી. તેને બેથેલ પાસે એલોન ૃક્ષ નીચે દફનાવામાં આવી તેથી તે ૃક્ષ ું નામ
એલોન-બા ૂથ† રાખવામાં આ ુ.ં

9જયારે પાદ્દાનારામથી યાકૂબ આ ો ત્યારે ઈ રે તેને ફર દશર્ન આપ્ ું અને આશીવાર્દ આપ્યો. 10 ઈ રે તેને ક ું, “તારુ
નામ યાકૂબ છે પણ હવેથી તારુ નામ યાકૂબ કહેવાશે ન હ. તારુ નામ ઇઝરાયલ થશ.ે” તેમણે તે ું નામ ઇઝરાયલ પા ું.

11ઈ રે તેને ક ું, “હુ સવર્સમથર્ ઈ ર છુ. ું સફળ થા અને ૃ દ્ધ પામ. તારા વંશમાં પ્રજાઓઅને પ્રજાઓના સ ુદાયો પેદા
થશે અને તારાં સંતાનોમાંથી કેટલાંક રાજાઓ થશ.ે 12 મેં જે દેશ ઇબ્રા હમને તથા ઇસહાકને આપ્યો છે, તે હુ તને આપીશ અને
તારા પછ તારા સંતાનોને પણ હુ તે દેશ આપીશ.” 13જે જગ્યાએ ઈ રે તેની સાથે વાત કર હતી ત્યાંથી તેઓ ચાલ્યા ગયા.

14 ાં ઈ રે તેની સાથે વાત કર હતી તે જગ્યાએ યાકૂબે પથ્થર ું એક સ્મારક એટલે સ્તંભ ઊભો કય . તેણે તેના પર
પેયાપર્ણ ક ુ તથા તેલ રે ું. 15 ાં ઈ રે તેની સાથે વાત કર હતી તે જગ્યા ું નામ યાકૂબે બેથેલ પા ું.

રાહેલ અને ઇસહાકની ૃત્ ુ
16 તેઓ બેથેલથી આગળ વધ્યા. એફ્રાથ પહોંચવાને હજી થોડુ અંતર બાક ર ું હ ું ત્યારે રાહેલને પ્ર ૂ તપીડા થઈ. તેને

સખત દઃુખાવો ઊપડ્યો. 17જયારે તે સખત પીડાતી હતી ત્યારે તેને તેની દાઈએ ક ુ,ં “બીશ ન હ, કેમ કે હવે તને બીજો દ કરો
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જન્મ્યો છે.” 18જયારે તેનો જીવ જવા જવેો થયો ત્યારે તેના છેલ્લાં ાસે તેણે તે ું નામ બેનોની‡ પા ું પણ તેના પતાએ તે ું
નામ બન્યામીન§ પા ું. 19 રાહેલ ૃત્ ુ પામી. તેને એફ્રાથ એટલે બેથલેહેમને રસ્તે દફનાવવામાં આવી. 20યાકૂબે તેની કબર પર
સ્તંભ ઊભો કય , તે આજ ુધી રાહેલની કબરનો સ્તંભ કહેવાય છે. 21 ઇઝરાયલ ુસાફર કરતાં આગળ વધ્યો અને મગ્દાલ
એદેરના ુરજની પેલી બાજુએ ુકામ કય . 22જયારે ઇઝરાયલ તે દેશમાં હતો, ત્યારે રુબેન તેના પતાની ઉપપત્ની બલ્હાની
પાસે જઈને તેની સાથે ૂઈ ગયો. તે ઘટના ઇઝરાયલના સાંભળવામાં આવી.
યાકૂબના બાર દ કરા હતા. 23 લેઆના દ કરા: યાકૂબનો ે દ કરો રુબેન તથા શમયોન, લેવી, યહૂદા, ઇસ્સાખાર તથા

ઝ ુલોન. 24 રાહેલના દ કરા: ૂસફ તથા બન્યામીન. 25 રાહેલની દાસી બલ્હાના દ કરા: દાન તથા નફતાલી.
26 લેઆની દાસી ઝલ્પાના દ કરા: ગાદ તથા આશેર. યાકૂબના દ કરા જે તેને પાદ્દાનારામમાં થયા તેઓ એ હતા. 27 મામરે,

એટલે કયાર્થ-આબાર્ જે હેબ્રોન કહેવાય છે, ાં ઇબ્રા હમ તથા ઇસહાક ર ાં હતા, ત્યાં યાકૂબ તેના પતા ઇસહાકની પાસે
આ ો.

28ઇસહાક ું આ ુષ્ય એકસો એંસી વષર્ ું હ ું. 29ઇસહાક ઘણી ૃદ્ધ ઉંમરે મરણ પામ્યો અને તેના ૂવર્જો સાથે મળ ગયો.
તેના દ કરા એસાવે તથા યાકૂબે તેને દફના ો.

36
એસાવની વંશાવળ

1એસાવ એટલે અદોમની વંશાવળ આ છે. 2એસાવે કનાનીઓની દ કર ઓસાથે લ કયાર્. આતેની પત્નીઓ હતી: આદા
જે એલોન હ ીની દ કર ; ઓહોલીબામાહ જે સબયોન હવ્વીની દ કર અનાની દ કર હતી, 3અને બાસમાથ જે ઇશ્માએલની
દ કર , નબાયોથની બહેન.

4 આદાએ એસાવને માટે અ લફાઝને જન્મ આપ્યો અને બાસમાથે રેઉએલને જન્મ આપ્યો. 5 ઓહોલીબામાહએ યેઉશ,
યાલામ તથા કોરાને જન્મ આપ્યા.ં એસાવને કનાન દેશમાં જે દ કરા જન્મ્યા હતા તેઓ એ હતા.

6એસાવ તેની પત્નીઓ, તેના દ કરા, તેની દ કર ઓ, તેના ઘરના સવર્ લોકો, તેનાં સવર્ જાનવરો, તથા તેની સવર્ માલ મલકત
જે તેણે કનાન દેશમાં મેળવી હતી, તે સવર્ લઈને તેના ભાઈ યાકૂબની પાસેથી બીજા દેશમાં ગયો. 7 તેણે આમ ક ુ કેમ કે તેઓની
સંપ એટલી બધી હતી કે તેઓએકસાથે રહ શકે તેમ ન હ ું. જે દેશમાં તેઓ રહેતા હતા ત્યાં તેઓનાં જાનવરોને લીધે તેઓને
કોઈ આશરો ન મ ો. 8 તેથી એસાવ એટલે જે અદોમ કહેવાય છે તેણે સેઈર પહાડ પર જઈને વસવાટ કય .

9 સેઈર પહાડ પરના અદોમી લોકના ૂવર્જ, એસાવની વંશાવળ આ પ્રમાણે છે. 10એસાવના દ કરાઓ: એસાવની પત્ની
આદાનો દ કરો અ લફાઝ; અને એસાવની પત્ની બાસમાથનો દ કરો રેઉએલ. 11 તેમાન, ઓમાર, સફો, ગાતામ તથા કનાઝ એ
અ લફાઝના દ કરા હતા. 12એસાવના દ કરા અ લફાઝની ઉપપત્ની તમ્ના હતી, તેણે અ લફાઝને માટે અમાલેકને જન્મઆપ્યો.
એસાવની પત્ની આદાના દ કરા એ છે.

13 રેઉએલના દ કરા આ છે: નાહાથ, ઝેરાહ, શામ્મા તથા મઝઝા. આ એસાવની પત્ની બાસમાથના દ કરા હતા.
14 સબયોનની દ કર અનાની દ કર ઓહોલીબામાહ જે એસાવની પત્ની હતી તેના દ કરા આ છે: તેણે યેઉશ, યાલામ તથા
કોરાને જન્મઆપ્યો.

15એસાવના વંશજોનાં સરદારોઆહતાં: એસાવના ે દ કરા અ લફાઝના દ કરા: તેમાન, ઓમાર, સફો, કનાઝ, 16કોરા,
ગાતામ તથા અમાલેક હતા. જે સરદારો અ લફાઝથી અદોમ દેશમાં થયા તેઓ એ છે. તેઓઆદાના પૌત્રો હતા.

17એસાવના દ કરા રેઉએલના કુટુબો આ છે: નાહાથ, ઝેરાહ, શામ્મા, મઝઝા. એ વંશજો રેઉએલથી અદોમ દેશમાં થયા.
એ એસાવની પત્ની બાસમાથના દ કરા હતા. 18એસાવની પત્ની ઓહોલીબામાહના દ કરા આ છે: યેઉશ, યાલામ, કોરા. એ
સરદારોને એસાવની પત્ની ઓહોલીબામાહ જે અનાની દ કર હતી તેણે જન્મ આપ્યાં હતા. 19એસાવના દ કરા અને તેઓના
સરદારો આ છે.

20સેઈર હોર ના દ કરા જે દેશના રહેવાસીઓ હતા તેઓઆ છે: લોટાન, શોબાલ, સબયોન, અના, 21 દશોન, એસેર તથા
દશાન. તે સેઈર હોર ઓના કુટુબનાં સરદારો જે અદોમ દેશમાં થયા એ હતા. 22લોટાનના દ કરા હોર તથા હોમામ હતા. તમ્ના
લોટાનની બહેન હતી.

23 શોબાલના દ કરા આ છે, એટલે આલ્વાન, માનાહાથ, એબાલ, શફો તથા ઓનામ. 24 સબયોનના દ કરા આ છે, એટલે
એયાહ તથા અના, જનેે તેના પતા સબોનનાં ગધેડાં ચરાવતાં અરણ્યમાં ગરમ પાણીનાં ઝરા* મ ા હતા તે એ છે.

25 અનાનાં સંતાનો આ છે: દશોન તથા અનાની દ કર ઓહોલીબામાહ. 26 દશોનના દ કરા આ છે; હેમ્દાન, એશ્બાન,
યથ્રાન તથા ખરાન. 27એસેરના દ કરા આ છે; બલ્હાન, ઝાવાન, તથા અકાન. 28 દશાનના દ કરા આ છે; ઉસ તથા આરાન.
29હોર ઓના સરદારો આ છે; લોટાન, શોબાલ, સબયોન તથા અના. 30 દશોન, એસેર, દશાન; સેઈર દેશમાં સરદારોની યાદ
પ્રમાણે હોર ઓ ું કુટુબ એ છે.

અદોમના શાસકો
31 ઇઝરાયલીઓ પર કોઈ રાજાએ રા કયાર્ પહેલા અદોમ દેશમાં જે રાજાઓ રા કરતા હતા તે આ છે: 32બેઓરનો

દ કરો બેલા અદોમમાં રા કરતો હતો અને તેના શહેર ું નામ દનહાબા હ ું. 33જયારે બેલા ૃત્ ુ પામ્યો, ત્યારે તેની જગ્યાએ
બોસરામાંના ઝેરાહનો દ કરો યોબાબ રાજા થયો.

34જયારે યોબાબ ૃત્ ુ પામ્યો ત્યારે તેની જગ્યાએ તેમાન દેશના હુશામે રાજ ક ુ. 35જયારે હુશામ ૃત્ ુ પામ્યો ત્યારે તેની
જગ્યાએ બદાદના દ કરા હદાદે રાજ ક ુ. તેણે મોઆબના પ્રદેશમાં મદ્યાનીઓને હરા ા હતા. તેના શહેર ું નામ અવીથ હ ું.
36 ારે હદાદ ૃત્ ુ પામ્યો ત્યારે તેની જગ્યાએ માસરેકામાંના સામ્લાએ રાજ ક ુ. 37જયારે સામ્લા ૃત્ ુ પામ્યો ત્યારે તેની
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જગ્યાએ નદ પાસેના રહોબોથના શાઉલે રાજ ક ુ. 38જયારે શાઉલ ૃત્ ુ પામ્યો ત્યારે તેની જગ્યાએઆખ્બોરના દ કરા બાલ-
હનાને રાજ ક ુ. 39જયારે આખ્બોરનો દ કરો બાલ-હનાન ૃત્ ુ પામ્યો ત્યારે તેની જગ્યાએ હદારે રાજ ક ુ. તેના શહેર ું નામ
પાઉ હ ું. તેની પત્ની ું નામ મહેટાબેલ હ ું, તે માટે્રદની દ કર , મેઝાહાબની પૌત્રી હતી.

40 એસાવના વંશજોના, તેમના કુટુબનાં આગેવાનોના નામ તેમના પ્રદેશ પ્રમાણે આ છે: તમ્ના, આલ્વાહ, યથેથ,
41ઓહોલીબામાહ, એલા, પીનોન, 42 કનાઝ, તેમાન, મબ્સાર, 43 માગ્દ એલ તથા ઇરામ; તેઓએ કબજે કરેલ દેશમાં તેમના
વતન પ્રમાણે અદોમના કુટુબોના વડા એ છે. અદોમીઓનો પતા એસાવ છે.

37
ૂસફના સપના

1યાકૂબ તેનો પતા જે દેશમાં રહેતો હતો તેમા,ં એટલે કનાન દેશમાં ર ો. 2યાકૂબના વંશ સંબં ધતઆ ૃતાંત છે. ૂસફ સ ર
વષર્નો જુવાન થયો, ત્યારે તે તેના ભાઈઓની સાથે ઘેટાંબકરાં સાચવતો હતો. તે તેના પતાની પત્નીઓ બલ્હા તથા ઝલ્પાના
દ કરાઓની સાથે હતો. ૂસફ તેઓના દરુાચારની જાણ તેના પતાને કરતો રહેતો હતો.

3 હવે ઇઝરાયલ તેના સવર્ દ કરાઓ કરતાં ૂસફ પર વશેષ પ્રેમ રાખતો હતો, કેમ કે તે તેના ૃદ્ધાવ ાનો દ કરો હતો. તેણે
તેને સારુ રગબેરગી ઝભ્ભો સીવડા ો. 4 તેના ભાઈઓએજાણ્ ું કે તેઓનો પતા તેના તમામ દ કરાઓમાંથી ૂસફ પર વશેષ
પ્રેમ કરે છે. તેથી તેઓ તેને નફરત કરતા હતા અને તેની સાથે ુદ્ધ હૃદયથી વાત કરતા નહોતા.

5 ૂસફને સ્વપ્નઆ ું અને તેણે તેના ભાઈઓને તેના વષે કહ સંભળા ું. તેથી તેઓ તેને વધારે નફરત કરવા લાગ્યા. 6તેણે
તેઓને ક ુ,ં “મેં જે સ્વપ્નમાં જો ું છે તે મહેરબાની કર સાંભળો.”

7આપણે ખેતરમાં અનાજની ૂળ ઓ બાંધતા હતા. ત્યારે માર ૂળ ઊભી થઈ. તેની સામે તમાર ૂળ ઓ ચારેતરફ ઊભી
રહ . તેઓ માર ૂળ નીઆગળ નમી.” 8તેના ભાઈઓએતેને ક ું, “ ું ું ખરેખર અમારા પર રાજ કરશ?ે ું ું ખરેખર અમારા
પર અ ધકાર ચલાવશ?ે “તેઓ તેના સ્વપ્નને લીધે તથા તેની વાતને લીધે તેના પર વધારે નફરત કરવા લાગ્યા.

9 તેને ફર બીજુ સ્વપ્ન આ ું. તે વષે તેણે તેના ભાઈઓને ક ું, “જુઓ, મને બીજુ એક સ્વપ્ન આ ુ:ં ૂયર્, ચંદ્ર તથા
અ ગયાર તારાઓ માર આગળ નમ્યા.ં” 10જે ું તેણે તેના ભાઈઓને ક ું તે ું તેણે તેના પતાને પણ ક ું અને તેના પતાએ તેને
ધમકા ો. તેણે તેને ક ું, “જે સ્વપ્ન તને આ ું તે ું છે? તાર આગળ જમીન ુધી નમવાને હુ, તાર માતા તથા તારા ભાઈઓ
ું ખરેખર આવી ુ?ં” 11 તેના ભાઈઓને તેના પર અદેખાઈઆવી, પણ તેના પતાએ તે વાત મનમાં રાખી.

ૂસફ તેના ભાઈઓ દ્વારા વેચી દેવાયો
12 તેના ભાઈઓ તેઓના પતાના ટોળાં ચરાવવાને શખેમમાં ગયા. 13 ઇઝરાયલે ૂસફને ક ું, “ ું તારા ભાઈઓ શખેમમાં

ઘેટાંબકરાં ચરાવતા નથી? હુ તને તેઓની પાસે મોક ું છુ.” ૂસફે તેને ક ું, “હુ તૈયાર છુ.” 14 તેણે તેને ક ું, “હવે જા, તારા
ભાઈઓ તથા ટોળાં સારાં છે કે ન હ તે જો અને માર પાસે ખબર લઈઆવ.” પછ યાકૂબે તેને હેબ્રોનની ખીણમાંથી રવાના કય
અને ૂસફ શખેમમાં ગયો.

15 જુઓ, ૂસફ ખેતરમાં ભટકતો હતો એટલામાં એક માણસ તેને મ ો. તે માણસે તેને ૂ ુ,ં “ ું કોને શોધે છે?” 16 ૂસફે
ક ું, “હુ મારા ભાઈઓને શો ું છુ. કૃપા કર , મને કહે કે, તેઓ અમારા પ ુઓનાં ટોળાંને ાં ચરાવે છે?” 17 તે માણસે ક ું,
“તેઓ દોથાન તરફ ગયા છે, કેમ કે મેં તેઓને એ ું કહેતાં સાંભ ાં હતા કે, “ચાલો આપણે દોથાન જઈએ.” ૂસફે પોતાના
ભાઈઓની પાછળ જઈને દોથાનમાં તેઓને શોધી કાઢ્યા.ં

18તેઓએતેને દૂરથી જોયો અને તેઓની પાસે તે આવી પહોંચે તે અગાઉ તેને માર નાખવાને પેંતરો રચ્યો. 19તેના ભાઈઓએ
એકબીજાને ક ું, “જુઓ, આસ્વપ્નપ તઆવી ર ો છે. 20હવે ચાલો, આપણે તેને માર નાખીને કોઈએકખાડામાં નાખી દઈએ.
પછ આપણે જાહેર કર ું કે, ‘કોઈ જગલી પ ુ તેને ખાઈ ગ ું છે.’ પછ તેના સ્વપ્ન ું ું થાય છે તે આપણે જોઈ ું.”

21રુબેને તે સાંભ ું અને ભાઈઓના હાથમાંથી તેણે તેને છોડા ો. તેણે ક ું, “આપણે તેનો જીવ લેવો નથી.” 22 તેઓના
હાથમાંથી તેને છોડાવીને તેના પતાને સોંપવા માટે રુબેને તેઓને ક ું, “તે ું લોહ ન વહેવડાવીએ. પણઆઅરણ્યમાં જે ખાડો
છે તેમાં તેને નાખી દઈએ; પણ તેને કશી ઈજા કર એ ન હ.”

23 ૂસફ જયારે તેના ભાઈઓની પાસે પહોંચ્યો, ત્યારે તેઓએ તેના અંગ પરનો ઝભ્ભો ઝંૂટવી લીધો. 24 તેઓએ તેને પકડ ને
ખાડામાં નાખી દ ધો. પણ તે ખાડો ખાલી હતો અને તેમાં પાણી ન હ ું.

25 પછ તેઓ ભોજન કરવા માટે નીચે બેઠા. તેઓએ તેમની આંખો ઊંચી કર ને જો ુ,ં તો, ઇશ્માએલીઓનો સંઘ ગલ્યાદથી
આવતો હતો. પોતાની સાથે ુગંધીઓ, ઔષધ તથા બોળથી લાદેલાં ઊંટોને લઈને તેઓ મસર દેશમાં જતા હતા. 26 યહૂદાએ
તેના ભાઈઓને ક ું, “જોઆપણે આપણા ભાઈને માર નાખીને તે ું લોહ સંતાડ દઈએ તો તેથી આપણને ું મળે?

27ચાલો, આપણે તેને ઇશ્માએલીઓને વેચી દઈએ અને આપણે તેને ક ું ુકસાન કર એ ન હ. કેમ કે તે આપણો ભાઈ તથા
આપણા કુટુબનો છે.” તેના ભાઈઓએ તે ું કહે ું સ્વીકા .ુ 28 મદ્યાની વેપાર ઓ તેઓની પાસેથી પસાર થઈને જતા હતા ત્યારે
ૂસફના ભાઈઓએ તેને ખાડામાંથી બહાર લાવીને વીસ ચાંદ ના સ ામાં* ૂસફને ઇશ્માએલીઓને વેચી દ ધો. ઇશ્માએલીઓ
મસરમાં લઈ ગયા.
29 રુબેન પાછો ખાડાની પાસે આ ો અને જુઓ, ૂસફ તો ખાડામાં નહોતો. તેણે તેનાં વ ો ફાડ ને શોક પ્રદ શત કય .

30 તેણે તેના ભાઈઓની પાસે પાછા આવીને ક ું, “ ુસફ ાં છે? અને હુ ાં જાઉં?”
31 પછ તેઓએ એક બકરુ કાપ્ ું અને ૂસફના ઝભ્ભાને લઈને તેના લોહ માં પલા ો. 32 પછ તેઓ તે ઝભ્ભાને તેના

પતાની પાસે લા ા અને તે બતાવીને ક ું, “આ ઝભ્ભો અમને મ ો છે. કૃપા કર ઓળખ, તે તારા દ કરાનો ઝભ્ભો છે કે
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ન હ?” 33યાકૂબે તે ઓળખીને ક ું, “તે મારા દ કરાનો ઝભ્ભો છે. કોઈ જગલી પ ુએ તેને ફાડ ખાધો છે. ચો સ ૂસફને ફાડ
ખાવામાં આ ો છે.”

34 યાકૂબે તેનાં વ ો ફાડયાં અને તેની કમરે ટાટ બાંધ્ ુ.ં તેણે તેના દ કરાને માટે ઘણાં દવસો ુધી શોક કય . 35 તેના સવર્
દ કરાઓ તથા તેની સવર્ દ કર ઓ તેને દલાસો આપવા માટે આવીને ઊભા ર ાં. પણ તેણે દલાસો પામવાની ના પાડ . તેણે
ક ું, “હુ ન ે શોક કરતો શેઓલમાં મારા દ કરાની પાસે જઈશ.” તેનો પતા તેને સારુ રડ્યો. 36 પેલા મદ્યાનીઓએ ૂસફને
મસરમાં ફારુનના રક્ષકોના સરદાર પોટ ફારને વેચી દ ધો.

38
યહૂદા અને તામાર

1 તે સમયે યહૂદા તેના ભાઈઓની પાસેથી જઈને હ રા નામે એક અદલુ્લામીને ત્યાં ર ો. 2 ત્યાં યહૂદા એક કનાની માણસની
દ કર જે ું નામ ૂઆ હ ું તેને મ ો. તેણે તેની સાથે લ ક ુ અને તેની સાથે સંબંધ કય .

3 ૂઆ સગભાર્ થઈ અને તેણે દ કરાને જન્મઆપ્યો. તેણે તે ું નામ એર પા ું. 4 તે ફર થી ગભર્વતી થઈ અને દ કરાને જન્મ
આપ્યો. તેણે તે ું નામ ઓનાન પા ું. 5 તેણે ત્રીજા દ કરાને જન્મ આપ્યો અને તે ું નામ શેલા પા ુ.ં ત્યારે યહૂદા ખઝ બમાં
રહેતો હતો.

6 યહૂદાએ તેના જયે દ કરા એરનાં લ કરા ા.ં તેની પત્ની ું નામ તામાર હ ું. 7 યહૂદાનો જયે દ કરો એર ઈ રની
દ્ર એ દુ હતો. તેથી ઈ રે તેને મરણાધીન કય .

8યહૂદાએઓનાનને ક ું, “ ું તારા ભાઈની પત્ની પર પ્રેમ કર. તેના પ્રત્યે ભાઈની ફરજ બજાવઅને તારા ભાઈને સારુ સંતાન
નપજાવ.” 9ઓનાને વચા ુ કે એ સંતાન તે ું ન હ ગણાય. તેથી, જયારે પણ તે તેના ભાઈની પત્નીની પાસે જતો, ત્યારે તેના
ભાઈના નામે સંતાન ન અપાય તે માટે તે પોતા ું વીયર્ તેના ભાભીના અંગમાં જવા દેવાને બદલે બહાર વેડફ દેતો હતો. 10 તે ું
આ કૃત્ય ઈ રની નજરમાં ખરાબ હ ું. તેથી ઈ રે તેને પણ મરણાધીન કય .

11 પછ યહૂદાએ તેની ુત્રવ ૂ તામારને ક ું કે, “મારો દ કરો શેલા ુખ્ત વયનો થાય, ત્યાં ુધી ું તારા પતાના ઘરમાં વધવા
તર કે રહે.” કેમ કે તેણે વચા ુ કે, “કદાચ તે પણ તેના ભાઈઓની જમે ૃત્ ુ પામ.ે” પછ તામાર જઈને તેના પતાના ઘરમાં રહ .

12 ઘણાં દવસો પછ , યહૂદાની પત્ની ૂઆ ૃત્ ુ પામી. યહૂદા દલાસો પામ્યા પછ તે તેના મત્ર હ રા અદલુ્લામી સાથે તેના
ઘેટાં કાતરનારાઓની પાસે તમ્ના ગયો. 13 તામારને ખબર મળ , “જો, તારાં સસરા તેના ઘેટાં કાતરવાને તમ્ના જઈ ર ો છે.”
14તેણે તેની વૈધ અવ ાનાં વ તેના શર ર પરથી ઉતાયાર્ અને ૂંઘટથી પોતાનેઆચ્છા દત કર ને એનાઈમના દરવાજા પાસ,ે
તમ્નાના માગર્ની બાજુએ જઈને બેઠ . કેમ કે તેણે જાણ્ ું કે શેલા મોટો થયો છે, પણ તેને તેની પત્ની થવા માટે આપવામાં આવી
નથી.

15જયારે યહૂદાએ તેને જોઈ, ત્યારે તેણે વચા ુ કે તે ગ ણકા હશે, કેમ કે તેણે તે ું ુખ ઢાં ું હ ું. 16 તે માગર્ની બાજુએ
તેની પાસે ગયો અને ક ું, “ચાલ, મને તાર સાથે સંબંધ બાંધવા દે.” કેમ કે તે તેની ુત્રવ ૂ છે એ તે જાણતો નહોતો. તેણે ક ું,
“માર સાથે સંબંધ બાંધવાના બદલામાં ું મને ું આપીશ?

17 તેણે ક ું, “ટોળાંમાંથી એક લવારુ હુ તને મોકલી આ ું છુ.” તેણીએ ક ું, ાં ુધી ું તે ના મોકલે ત્યાં ુધી ું મને ક ું
ગીરવે આ ુ?ં 18તેણે ક ું, હુ તને ું ગીરવે આપી શકુ? તેણે ક ું, “તાર ુદ્રા, તારો અછોડો તથા તારા હાથમાંની લાકડ .” તેણે
તેને તે આપ્યા.ં પછ તે તેની પાસે ગયો. તેના સંસગર્થી તે ગભર્વતી થઈ.

19 તે ઊઠ ને ચાલી. પછ તેણે તેનો ુંઘટ ઉતાય અને તેનાં વૈધ નાં વ પહેયાર્. 20 તે ીના હાથમાંથી ગીરવે ૂકેલી વસ્ ુ
લેવા માટે યહૂદાએ તેના મત્ર અદલુ્લામીની સાથે લવારુ મોકલ્ ુ,ં પણ તે તેને મળ ન હ.

21 પછ અદલુ્લામીએ તે જગ્યાના માણસોને ૂ ું, “જે ગ ણકા એનાઈમ પાસેના માગર્ પર હતી તે ાં છે?” તેઓએ ક ું,
“અહ તો કોઈ ગ ણકા નથી.” 22 તે યહૂદાની પાસે પાછો આ ો અને ક ુ,ં “મને તે મળ નથી. ત્યાંના માણસોએ પણ ક ું કે,
‘અહ કોઈ ગ ણકા ન હતી.’ ” 23યહૂદાએ ક ું, “તે ભલે તેની પાસે વસ્ ુઓ રાખે, રખેને આપણે શરમજનક તમાં ુકાઈએ.
તેને લીધ,ે મેં આ લવારુ મોકલ્ ુ,ં પણ તને તે મળ ન હ.”

24 પછ આશરે ત્રણેક મ હના પછ યહૂદાને ખબર મળ કે, “તેની ુત્રવ ૂ તામારે ભચાર કય છે અને તે ગભર્વતી થઈ
છે.” યહૂદાએ ક ું, “તેને અહ લાવો અને સળગાવી દો.” 25જયારે તેને ત્યાં લાવવામાં આવી ત્યારે તેણે પેલા ુરાવા સાથે તેના
સસરાને સંદેશ કહેવડા ો કે, “આવસ્ ુઓ જનેી છે, તેનાથી હુ ગભર્વતી થયેલી છુ” તેણે ક ું, “આ ુદ્રા, અછોડો તથા લાકડ
કોનાં છે, તે મહેરબાની કર ને ું ઓળખી લે.” 26 યહૂદાએ એ વસ્ ુઓને ઓળખી અને ક ું, “તે મારા કરતાં ન્યાયી છે, કારણ કે
મેં તેને મારા દ કરા શેલાને પત્ની તર કે ન આપી. તે પછ તેણે તેની સાથે સંબંધ બાંધ્યો ન હ.

27 તેની પ્ર ૂ તના સમયે એમ થ ું કે, તેના પેટમાં જો ડયાં બાળકો હતા.ં 28જન્મ આપતી વખતે પ્રથમના એક બાળકે તેનો
હાથ બહાર કાઢ્યો તેથી દાસીએ તેનો હાથ પકડ્યો અને તેના હાથ પર લાલ દોરો બાંધ્યો. તેણે ક ું, “આનો જન્મ પ્રથમ થયો
છે.”

29 પછ તેણે તેનો હાથ પાછો ખેંચ્યો ત્યારે, તેના ભાઈનો જન્મ થયો અને દાસીએ ક ું, ું કેમ કર ને જન્મ પામ્યો? તેણે તે ું
નામ પેરેસ* પા ું. 30 પછ તેનો ભાઈ, જનેે હાથે લાલ દોરો હતો તે જન્મ પામયો. તે ું નામ ઝેરાહ† પ ું.
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1 ૂસફને મસરમાં લાવવામાં આ ો. ત્યાં જે ઇશ્માએલીઓ તેને લઈને આ ા હતા, તેઓની પાસેથી પોટ ફાર નામનો એક
મસર , જે ફારુનનોએકઅમલદાર તથા રક્ષકોનો સરદાર હતો, તેણે ૂસફને વેચાતો લીધો. 2ઈ ર ૂસફની સાથે હતા. પોટ ફાર
ઘણા સંપ વાન માણસ હતો. ૂસફે તેના મા લક, મસર પોટ ફારના ઘરમાં વસવાટ કય .

3 તેના મા લકે જો ું કે ઈ ર ૂસફની સાથે છે અને તે જે કઈ કરે છે તેમાં ઈ ર તેને સફળ કરે છે. 4 તેથી ૂસફ તેની દ્ર માં
કૃપાપાત્ર થયો અને તેણે પોટ ફારની સેવા કર . પોટ ફારે તેને તેના ઘરનો કારભાર ઠરાવીને તે ું જે સવર્ હ ું તે તેનો વહ વટ તેના
હાથમાં સોંપ્યો.

5તેણે તેના ઘરનો તથા તેની સવર્ મલકતનો કારભાર તેને ઠરા ો, ત્યાર પછ થી ઈ રે ૂસફને લીધે મસર ના ઘરનેઆશીવાર્દ
આપ્યો. ઘરમાં તથા ખેતરમાં જે સવર્ તે ું હ ું તે પર ઈ રનો આશીવાર્દ હતો. 6 પોટ ફાર ું જે હ ું તે સવર્ તેણે ૂસફના હાથમાં
સોંપ્ ુ.ં તે જે અ ખાતો તે સવાય તે ું પોતા ું ું ું છે, એ કઈપણ તે જાણતો નહોતો. ૂસફ ુંદર તથા આકષર્ક હતો.

7 પછ એ ું થ ું કે તેના મા લક પોટ ફારની પત્નીએ ૂસફ પર કુદ્ર કર ને ક ું, “માર સાથે ૂઈ જા.” 8 પણ તેણે ઇનકાર
નકાર કર ને તેના મા લકની પત્નીને ક ું, “જો, ઘરમાં ું ું મારા હવાલામાં છે તે મારો મા લકજાણતો નથી અને તેણે તે ું જે સવર્
છે તે મારા હાથમાં સોંપ્ ું છે. 9આઘરમાં મારા કરતાં કોઈ મોટો નથી. તેણે તારા વના બીજા કશા જ પર મારા માટે રોક લગાવી
નથી, કેમ કે ું તેની પત્ની છે. તો પછ આ ું મોટુ દષુ્કમર્ કર ને હુ શા માટે ઈ રનો અપરાધી થાઉં?”

10 દરરોજ તે ૂસફને મોહપાશમાં આકષર્તી હતી, પણ તેણે તેના પર મો હત થવાનો તથા તેની સાથે રહેવાનો ઇનકાર કય .
11એક દવસે એમ થ ું કે ૂસફ પોતા ું કામ કરવા માટે ઘરમાં ગયો. ઘર ું અન્ય કોઈ માણસ અંદર ન હ ું. 12 ત્યારે પોટ ફારની

ીએ ૂસફના વ ો પકડ ને ક ું, “માર સાથે ૂઈ જા.” પણ તે તે ું વ તેના હાથમાં રહેવા દઈને નાસીને બહાર જતો ર ો.
13જયારે ીએજો ું કે તે તે ું વ તેના હાથમાં ૂક ને બહાર નાસી ગયો છે, 14 ત્યારે તેણે તેના ઘરમાંનાં માણસોને બોલાવીને

તેઓને ક ું, “જુઓ, મારો પ ત પોટ ફાર આપણું અપમાન કરવાને આ હ ૂ માણસને આપણી પાસે લા ો છે. તે માર સાથે
ુવા માટે માર પાસે આ ો એટલે મેં ૂમ પાડ . 15અને મેં જયારે ૂમ પાડ , ત્યારે તે સાંભળ ને તે તે ું વ મારા હાથમાં રહેવા

દઈને નાસી ગયો અને બહાર જતો ર ો.”
16 તેનો પ ત ઘરે આ ો ત્યાં ુધી તેણે તે ું વ પોતાની પાસે રાખી ૂ ું. 17 તેણે તેના પ ત સમક્ષ ુલાસો કય કે, “આ

હ ૂ દાસ કે જનેે ું આપણા ઘરમાં લા ો છે, તે માર આબરુ લેવા માટે માર પાસે આ ો હતો. 18 પણ જયારે મેં ૂમ પાડ ,
ત્યારે તે તે ું વ માર પાસે રહેવા દઈને નાસી છૂટ્યો.”

ૂસફ કેદખાનામાં
19જયારે તેના મા લકે તેની પત્નીની કહેલી વાત સાંભળ કે, “તારા દાસે મને આમ ક ુ,” ત્યારે તે ઘણો ુસ્સે થયો. 20 તેણે
ૂસફને જે જગ્યાએ રાજાના કેદ ઓ કેદ કરાતા હતા, તે કેદખાનામાં ુરાવી દ ધો.
21 પણ ઈ ર ૂસફની સાથે હતા અને તેમણે તેના પર દયા કર . તેને કેદખાનાના અમલદારની દ્ર માં કૃપા પમાડ . 22જે

કેદ ઓ કેદખાનામાં હતા તેઓ સવર્ને અમલદારે ૂસફના હાથમાં સોપ્યા. ત્યાં જે કામ તેઓ કરતા તેની દેખરેખ ૂસફ રાખતો
હતો. 23તે કેદખાનાનો અમલદાર ૂસફનાં કોઈપણ કામમાં મા ું મારતો ન હતો કે તેની ચતા કરતો ન હતો. કેમ કે ઈ ર ૂસફની
સાથે હતા. તેણે જે કઈ કામ ક ુ તેમાં ઈ રે તેને સફળતા બક્ષી.
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1એ બીનાઓ પછ એમ થ ું કે મસરના રાજાના પાત્રવાહકે તથા રસોઈયાએ તેમના મા લક મસરના રાજાનો ુન્હો કય .
2 ફારુન તેના બ ે સેવકો પર, એટલે ુ પાત્રવાહક તથા ુ રસોઈયા પર ક્રો ધત થયો. 3 ાં ૂસફ બંદ વાન હતો તે
કેદખાનામાં એટલે અંગરક્ષકોના ઉપર અમલદારને ત્યાં તેણે તે બ ેને કેદ કરા ા.

4અંગરક્ષકોના ઉપર અમલદારે ૂસફને તેઓના ઉ રદાયી તર કે નીમ્યો. તેણે તેઓની દેખભાળ રાખી. તેઓ કેટલીક ુદત
ુધી કેદમાં ર ા. 5અને મસરના રાજાનો પાત્રવાહકને તથા રસોઈયાને એક જ રાત્રે, સ્વપ્નના જુદા જુદા અથર્ પ્રમાણે, સ્વપ્ન

આ ાં.
6 ૂસફે સવારે તેઓની પાસે અંદર આવીને તેઓને જોયા ત્યારે તેઓ ઉદાસ હતા. 7 ફારુનના એ અમલદારો કે જઓે તેની

સાથે તેના મા લકના ઘરમાં કેદ હતા તેઓને ૂસફે ૂ ું, “તમે આજે ઉદાસ કેમ દેખાઓ છો?” 8 તેઓએ તેને ક ું, “અમને
બ ેને સ્વપ્નઆ ું છે અને તેનો અથર્ બતાવે એવો કોઈ મળ શકે તેમ નથી.” ૂસફે તેઓને ક ું, “અથર્ બતાવવો એ ું ઈ ર ું
કામ નથી? તમારા સ્વપ્ન વષે મને જણાવો તો ખરા!”

9 ુ પાત્રવાહકે તે ું સ્વપ્ન ૂસફને જણા ુ,ં “જુઓ, મારા સ્વપ્નમાં માર સામે એક દ્રાક્ષવેલો દેખાયો. 10 તે દ્રાક્ષવેલાને
ત્રણ ડાળ ઓ હતી. તેઓને જાણે કળ ઓઆવી, મોર ખીલ્યો અને તેના ુચ્છામાં દ્રાક્ષો પાક . 11 ફારુનનો પ્યાલો મારા હાથમાં
હતો. મેં દ્રાક્ષો લઈને ફારુનના પ્યાલામાં તેનો રસ નચોવીને એ પ્યાલો ફારુનના હાથમાં આપ્યો.”

12 ૂસફે તેને ક ું, “એનો અથર્ આ છે: ત્રણ ડાળ તે ત્રણ દવસ છે. 13 ત્રણ દવસમાં ફારુન તને પ્ર ત ત કરશે અને તને
પાછો તાર અસલ ફરજ પર ુનઃ ન ુક્ત કરશ.ે ું તેનો પાત્રવાહક હતો ત્યારની પ્રણાલી પ્રમાણે ું ફારુનને તેનો પ્યાલો તેના
હાથમાં આપીશ.

14 પણ તારુ સારુ થાય ત્યારે કૃપા કર ને મને યાદ કર ને મારા પર દયા કરજ.ે મારા વષે ફારુનને જણાવીને આ કેદમાંથી હુ
બહારઆ ું એ ું કરજ.ે 15 કેમ કે હ ૂઓના દેશમાંથી હુ ખરેખર ફેંકાઈ ગયેલો છુ. અહ પણ કેદમાં નંખાવા જવેો કોઈ અપરાધ
મેં કરેલો નથી.”

16જયારે ુ રસોઈયાએ જો ું કે ુલાસાનો અથર્ સારો છે, ત્યારે તેણે ૂસફને ક ું, “મને પણ સ્વપ્ન આ ું હ ું. રોટલી
ભરેલી ત્રણ ટોપલીઓ મારા માથા પર હતી. 17ઉપલી ટોપલીમાં ફારુનને માટે સવર્ પ્રકારનાં પકવાન હતાં, પણ મારા માથા પરની
એ ટોપલીઓમાંથી પક્ષીઓ ખાઈ જતા હતા.ં”
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18 ૂસફે ઉ ર આપીને ક ું, “એનો અથર્ આ છે. તે ત્રણ ટોપલી ત્રણ દવસ છે. 19 ત્રણ દવસમાં ફારુન તારુ મા ું તારા ધડ
પરથી દૂર કરશે અને તને ઝાડ પર લટકાવવામાં આવશે. પક્ષીઓ તારુ માંસ ખાશે.”

20 ત્રીજે દવસ,ે એટલે ફારુનના જન્મ દવસે એમ થ ું કે તેણે તેના સવર્ સેવકોને મજબાની આપી. તેણે તેના બીજા
અ ધકાર ઓ સમક્ષ કરતાં ુ પાત્રવાહક તથા ુ રસોઈયા પર ધ્યાન આપ્ ુ.ં 21 તેણે ુ પાત્રવાહકને તેની અસલની
પદવી પર પાછો ન ુક્ત કય અને તેણે પ્યાલો ફારુનના હાથમાં ફર થી ુ ો. 22 ૂસફે ુ રસોઈયાને અથર્ સમજા ો હતો
તે પ્રમાણે ફારુને તેને ફાંસી આપી. 23 પણ ુ પાત્રવાહકે ૂસફને યાદ કય ન હ. તે તેને ૂલી ગયો.

41
ફરુનના સ્વપ્નો

1બે વષર્ પછ ફારુનને સ્વપ્નઆ ુ.ં તેમાં તે નીલ નદ ની પાસે ઊભો હતો. 2 ત્યાં ુંદર તથા ુ એવી સાત ગાયો નદ માંથી
બહાર આવીને સરકટના બીડમાં ચરવા લાગી. 3અચાનક તેઓની પાછળ કદરૂપી તથા ૂકાઈ ગયેલી એવી બીજી સાત ગાયો
નીલ નદ માંથી બહાર આવી. તેઓ નદ ને કનારે અન્ય ગાયોની પાસે ઊભી રહ .

4 પછ કદરૂપી તથા ૂકાઈ ગયેલી ગાયો પેલી સાત ુંદર તથા ુ ગાયોને ગળ ગઈ. એટલામાં ફારુનની ઊંઘ ઊડ ગઈ.
5 પછ તે પાછો ઊંઘી ગયો અને તેને બીજુ સ્વપ્ન આ ુ.ં એક સાંઠા પર દાણા ભરેલાં તથા સારાં એવાં સાત કણસલાં આ ા.ં
6 તેઓની પછ ુકાઈ ગયેલાં તથા ૂવર્ના પવનથી ચીમળાયેલાં એવાં સાત કણસલાં આ ાં.

7અને ુકાઈ ગયેલાં કણસલાં પેલા સાત પાકાં તથા દાણા ભરેલાં કણસલાંને ગળ ગયા.ં ફારુન જાગી ગયો. તેને થ ું કે, તે
તો સ્વપ્ન હ ું. 8સવારે તે ઊઠ્યો ત્યારે તે ું મન ગભરા ું. તેણે મસરના સવર્ શા ીઓને તથા જ્ઞાનીઓને બોલા ા; અને પોતે
જોયેલાં સ્વપ્ન વષે તેઓને જણા ુ;ં પણ તેઓમાં એવો કોઈ ન હતો કે જે ફારુનનાં સ્વપ્નનો અથર્ જણાવી શકે.

9 એટલામાં ુ પાત્રવાહકે ફારુનને ક ું, “આજે મને મારો અપરાધ યાદ આવે છે. 10 જયારે ફારુનને પોતાના દાસો પર
ુસ્સોઆ ો હતો અને મને તથા ુ રસોઈયાને અંગરક્ષકોના ઉપર અમલદારના ઘરમાં નજરકેદ કયાર્ હતા, 11 ત્યારે મને અને

તેને એક જ રાત્રે સ્વપ્ન આ ાં હતા.ં 12 ત્યાં એક હ ૂ જુવાન જે અંગરક્ષકોના ઉપર અમલદારનો દાસ હતો, તે અમાર સાથે
કેદમાં હતો. અમે તેને અમારા સ્વપ્નો જણા ાં અને તેણે અમારા સ્વપ્નના અથર્ કહ બતા ા હતા. તેણે અમને બ ેને અમારા
સ્વપ્ન પ્રમાણે ુલાસા કર બતા ાં હતા. 13 તેણે અમને સ્વપ્નના જે ુલાસા કર બતા ા હતા, તે જ પ્રમાણે થ ું. મને માર
પદવી પર પાછો ન ુક્ત કરવામાં આ ો અને રસોઈયાને ફાંસી આપવામાં આવી હતી.”

14 ફારુને માણસો મોકલીને ૂસફને બોલાવી મંગા ો. તેઓ તેને અંધાર કોટડ માંથી ઉતાવળે બહાર લા ા. તેની હજામત
કરાવી. તેને નવાં વ ો પહેરા ાં અને ફારુનની સમક્ષ હાજર કય . 15 ફારુને ૂસફને ક ું, “મને સ્વપ્ન આ ું હ ું, પણ તેનો
અથર્ જણાવનાર કોઈ નથી. પણ મેં તારા વષે સાંભ ું છે કે, ું સ્વપ્ન સાંભળ ને તેનો અથર્ કહ જણાવે છે.” 16 ૂસફે ફારુનને
ઉ ર આપ્યો, “હુ ન હ, પણ ઈ રઆપને શાં ત થાય એવો ઉ ર આપશે.”

17 ફારુને ૂસફને ક ું, “હુ મારા સ્વપ્નમાં નીલ નદ ને કનારે ઊભો હતો. 18 ત્યાં ુ તથા ુંદર એવી સાત ગાયો નીલ
નદ માંથી બહાર આવીને સરકટના બીડમાં ચરવા લાગી.

19 તેઓની પાછળ નબળ , બહુ કદરૂપી તથા ુકાઈ ગયેલી એવી બીજી સાત ગાયો નદ માંથી બહાર આવી. તે એટલી બધી
કદરૂપી હતી કે તેમના જવેી કદરૂપી ગાયો મેં આખા મસર દેશમાં કદ જોઈ નથી. 20 તે કદરૂપી તથા દબુળ ગાયો બીજી સાત
ુ ગાયોને ગળ ગઈ. 21 ારે તેઓ તેને ખાઈ ગઈ, તો પણ તેઓ તેને ખાઈ ગઈ હોય એ ું મા ૂમ પ ું ન હ, પણ તેઓ

અગાઉની જમે જ કદરૂપી અને નબળ રહ . પછ હુ જાગી ગયો.
22ફર થી હુ ઊંધી ગયો ત્યારે મેં મારા સ્વપ્નમાં જો ું કે, એકસાંઠા પર દાણાએભરેલાં તથા પાકાં એવાં સાત કણસલાંઆ ા,ં

23અને તેઓની પાછળ ુકાઈ ગયેલાં તથા ૂવર્ના પવનથી ચીમળાઈ ગયેલાં એવાં સાત કણસલાં આ ા.ં 24 ુકાઈ ગયેલાં
કણસલાં પેલા સાત સારાં કણસલાંને ગળ ગયા.ં આસ્વપ્ન મેં જ્ઞાનીઓને ક ા, પણ કોઈ એવો મ ો ન હ કે જે મને તેનો અથર્
જણાવી શકે.”

25 ૂસફે ફારુનને ક ું, “આપનાં સ્વપ્નો એક જવેા જ છે. ઈ ર જે કરવાના છે તે તેમણે આપને જણા ું છે. 26જે સાત
સાર ગાયો તે સાત વષ છે અને સાત સારાં કણસલાં તે પણ સાત વષ છે. સ્વપ્નો તો એકસમાન જ છે.

27 તેઓની પાછળ જે ુકાઈ ગયેલી તથા કદરૂપી ગાયો આવી તે સાત વષર્ છે અને દાણા વગરના તથા ૂવર્ના વા ુથી
ચીમળાયેલાં જે સાત કણસલાં તે દકુાળનાં સાત વષર્ છે. 28 જે વાત મેં ફારુનને કહ તે આ છે. ઈ ર જે કરવાના છે તે
તેમણે આપને બતા ું છે. 29 જુઓ, આખા મસર દેશમાં ઘણી ુષ્કળતાનાં સાત વષર્ આવશ.ે

30 પછ દકુાળના સાત વષર્ આવશે અને મસર દેશમાં સવર્ ુષ્કળતા ૂલી જવાશે અને દકુાળ દેશનો નાશ કરશે. 31 તે
આવનાર દકુાળને કારણે દેશમાં ુષ્કળતા જણાશે ન હ કેમ કે તે દકુાળ બહુ કપરો હશ.ે 32 ફારુનને બે વાર સ્વપ્ન આ ાં તે એ
માટે કે એ વાત ઈ રે ન ઠરાવી છે અને ઈ ર તે થોડ જ વારમાં ૂર કરવાના છે.

33 હવે ફારુને ુ દ્ધવંત તથા જ્ઞાની એવા માણસને શોધી કાઢ ને તેને મસર દેશ પર ઠરાવવો જોઈએ. 34 વળ ફારુને આમ
કર ું: મસર દેશ પર ઉપર ઓ ઠરાવવા અને ુષ્કળતાનાં સાત વષર્ દર મયાન પેદાશનો પાંચમો ભાગ લઈને રા ભંડારમાં ભરે.

35જે સારાં વષર્ આવશ,ે તેઓમાં તેઓ સઘળો ખોરાક એકઠો કરે અને ફારુનના હાથ નીચે સઘ ું અનાજ નગરેનગર ખોરાકને
માટે એકઠુ કર ને તેને રાખી ૂકે. 36 પછ દકુાળનાં જે સાત વષર્ મસર દેશમાં આવશે તે માટે તે અ દેશને માટે સંગ્રહ થશે. આ
ર તે દકુાળથી દેશનો નાશ ન હ થાય.

ૂસફને મસર દેશનો અ ધકાર બના ો
37આવાત ફારુનને તથા તેના સવર્ દાસોને સાર લાગી. 38 ફારુને પોતાના દાસોને ક ું, “જનેામાં ઈ રનોઆત્મા હોય, એવો

આના જવેો અન્ય કોઈ માણસઆપણને મળે ખરો?”
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39 તેથી ફારુને ૂસફને ક ું, “ઈ રે આ સવર્ તને બતા ું છે, તે જોતાં તારા જવેો ુ દ્ધમાન તથા જ્ઞાની બીજો કોઈ જણાતો
નથી. 40 ું મારા રા નો ઉપર થા. મારા સવર્ લોકો તાર આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલશે. રા ાસન પર હુ એકલો જ તારા કરતાં મોટો
હોઈશ.” 41 ફારુને ૂસફને ક ું, “આજથી હુ તને આખા મસર દેશના ુ અ ધકાર તર કે ન ુક્ત કરુ છુ.”

42 ફારુને પોતાની ુદ્રાવાળ વીંટ અ ધકારના પ્ર તક તર કે ૂસફની આંગળ એ પહેરાવી. તેને શણનાં વ ો અને સોનાનો
હાર પહેરા ો. 43 તેને બીજા દરજ્જાના રથમાં બેસાડ્યો અને લોકો તેની આગળ “ ૂંટણ ટેકવો” એમ પોકારો પાડતા. ફારુને
તેને આખા મસર દેશનો ઉપર ન ુક્ત કય .

44 ફારુને ૂસફને ક ું, “હુ ફારુન છુ અને મસરના આખા દેશમાં તારો સં ૂણર્ અ ધકાર રહેશે.” 45 ફારુને ૂસફ ું નામ
“સાફનાથ-પાનેઆ” પા ું. ઓનના યાજક પોટ ફારની ુત્રી આસનાથ સાથે તેનાં લ કરા ા.ં ૂસફ આખા મસર દેશમાં
સન્માન પામ્યો.

46 ૂસફ મસરના રાજા ફારુનની સમક્ષ દેશનો અ ધપ ત થયો, ત્યારે તે ત્રીસ વષર્નો હતો. તેણે આખા મસર દેશમાં ફર ને
મા હતી મેળવી. 47 ુષ્કળતાનાં સાત વષર્માં જમીનમાંથી ુષ્કળ અનાજ પા ુ.ં

48 મસર દેશમાં એ સાત વષર્ દર મયાન ઉપજે ું સઘ ું અનાજ તેણે એકઠુ ક ુ. તે અનાજ નગરોમાં ભર રા ુ.ં દરેક નગરની
આસપાસ જે ખેતરો હતાં તેઓ ું અનાજ તેણે તે જ નગરમાં ભે ું ક ુ. 49 ૂસફે સ ુદ્રની રેતી જટેલાં અનાજનો સંગ્રહ કય .
એટ ું બ ું અનાજ એકત્ર થ ું કે તેનો તેણે હસાબ રાખવા ું પણ ૂક દ ું.

50 દકુાળનાં વષ આ ાં તે અગાઉ ૂસફને બે દ કરા થયા, જે આસનાથ, ઓનના યાજક પોટ ફારની દ કર થી જન્મ્યા.
51 ૂસફે પોતાના ે દ કરા ું નામ મનાશ્શા* પા ુ,ં કેમ કે તેણે ક ું, “ઈ રે મારાં સવર્ ક તથા મારા પતાના ઘર ું સવર્ મને
વીસરાવી દ ું છે.” 52બીજા દ કરા ું નામ તેણે એફ્રાઇમ† પા ુ,ં કેમ કે તેણે ક ું, “મારા દઃુખના દેશમાં ઈ રે મને સફળ કય
છે.”

53 મસર દેશમાં ભર ૂર પણાનાં જે સાત વષર્ આ ાં હતાં તે વતી ગયા.ં 54 ૂસફના ક ા પ્રમાણે, દકુાળનાં સાત વષર્ શરૂ
થયાં. દકુાળ સવર્ દેશોમાં ાપેલો હતો, પણઆખા મસર દેશમાં અ ના ભંડાર ભરેલા હતા.

55જયારે આખો મસર દેશ ૂખે મરવા લાગ્યો, ત્યારે લોકોએ ફારુનની આગળ અનાજને માટે કાલાવાલા કયાર્. ફારુને સવર્
મસર ઓને ક ું, “ ૂસફની પાસે જાઓઅને તે તમને જે કહે તે કરો.” 56 પછ ૂસફે સવર્ કોઠારો ઉઘાડ ને મસર ઓને અનાજ
વેચા ું આપ્ ુ.ં જો કે મસર દેશમાં તે દકુાળ બહુ વકટ હતો. 57સવર્ દેશોના લોકો મસર દેશમાં ૂસફની પાસે અનાજ વેચા ું
લેવાને આ ા, કેમ કે આખી ૃથ્વી પર સખત દકુાળ હતો.

42
ૂસફના ભાઈઓ મસરમાં જાય છે

1 હવે યાકૂબના જાણવામાં આ ું કે મસરમાં અનાજ મળે છે. તેથી તેણે તેના દ કરાઓને ક ું, “તમે એકબીજા સામે જોતા
કેમઊભા છો?” 2મારા સાંભળવામાંઆ ું છે કે, “ મસરમાં અનાજ ઉપલબ્ધ છે. ત્યાં જાઓઅને ત્યાંથીઆપણે સારુઅનાજ
વેચા ું લાવો કેઆપણે ખાઈને મરણથી બચીએઅનેજીવતા રહ એ.” 3 ૂસફના દસભાઈઓઅનાજખર દવાને મસરમાં ગયા.
4 પણ તેઓની સાથે ૂસફના ભાઈ બન્યામીનને યાકૂબે મોકલ્યો ન હ, કેમ કે તેણે ક ું, “કદાચને તેના પર કઈ વઘ્નઆવી પડ.ે”

5બીજા લોકો કે જઓે અનાજ વેચા ું લેવા આવેલા હતા તેઓની સાથે ઇઝરાયલના દ કરા પણ અનાજ માટે આ ા હતા.
કેમ કે કનાન દેશમાં પણ દકુાળ હતો. 6અહ મસર દેશનો અ ધપ ત ૂસફ હતો. દેશના સવર્ લોકોને અનાજ વેચા ું આપનાર તે
જ હતો. ૂસફના ભાઈઓઆ ા અને તેઓએ જમીન ુધી માથાં નમાવીને તેને સા ાંગ દડવત પ્રણામ કયાર્.

7 ૂસફે પોતાના ભાઈઓને જોયાં. તેઓને ઓળ ા, પણ તે જાણે તેઓને ઓળખતો ન હોય તેમ તેઓની સાથે વત્ય . તેણે
તેઓની સાથે કઠોરતાથી વાત કર ને ૂ ું, “તમે ાંથી આ ા છો? “તેઓએ ક ું, “અમે કનાન દેશથી અનાજ વેચા ું લેવાને
આ ા છ એ. 8 ૂસફે તેના ભાઈઓને ઓળ ા પણ તેઓએ તેને ઓળ ો ન હ.

9 ૂસફને તેઓ વષે જે સ્વપ્ન આ ાં હતાં તે યાદ આ ાં. તેણે તેઓને ક ું, “તમે જા ૂસ છે. અનાજને બહાને જા ૂસી
કરવા આ ા છો.” 10 તેઓએ તેને ક ું, “ના, મારા મા લક, તારા દાસો અનાજ વેચા ું લેવાને આ ા છે. 11અમે સવર્ એક
માણસના દ કરાઓ છ એ. અમે પ્રમા ણક ુરુષો છ એ. જા ૂસો નથી.”

12 પણ ૂસફે તેઓને ક ુ,ં “ના, તમે તો દેશની જા ૂસી માટે આ ા છો.” 13 તેઓ બોલ્યા, “અમે તારા દાસો બાર ભાઈઓ
છ એ, કનાન દેશના એક માણસના દ કરા છ એ. જુઓ, નાનો ભાઈ અમારા પતાની પાસે છે અને એક ભાઈનો તો પ ો નથી.”

14 ૂસફે તેઓને ક ું, “જમે મેં તમને ક ું કે તમે જા ૂસ છો, એ વાત ખર છે. 15 તેથી તમાર તપાસ કરવામાં આવશ.ે
ફારુનના જીવના સમ કે તમારો નાનો ભાઈ અહ આ ા વના તમને અહ થી જવા દેવામાં આવશે ન હ. 16 તમે તમારામાંથી
એકને મોકલો. તે તમારા ભાઈને લઈને અહ આવ.ે તમને કેદમાં રાખવામાં આવશ.ે તમાર વાતની ખાતર કરાશે કે તમે સા ું
બોલો છો કે ન હ. હુ તો ફારુનના સમ ખાઈને કહુ છુ કે તમે જા ૂસ જ છો.” 17 તેણે તેઓને ત્રણ દવસ ુધી કેદમાં ૂર રા ા.

18 ત્રીજે દવસે ૂસફે તેઓને ક ું, “તમે એક કામ કરો અને જીવતા રહો. કેમ કે હુ ઈ રથી ડરુ છુ. 19જો તમે પ્રમા ણક
અને સાચા ુરુષો હો, તો તમારામાંનો એક ભાઈ કેદખાનામાં રહે અને બાક ના જાઓઅને દકુાળને લીધે તમારા ઘર માટે અનાજ
લઈ જાઓ. 20 તમારા નાના ભાઈને માર પાસે લાવો. જથેી તમાર વાત સાચી ઠરશે અને તમે મરણને પાત્ર થશો ન હ.” તેથી
તેઓએએમ જ ક ુ.
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21તેઓએએકબીજાને ક ું, “ ન ે આપણેઆપણા ભાઈ સંબંધી અપરાધી છ એ, કેમ કે જયારે તેણે કાલાવાલા કયાર્ ત્યારે
આપણે તેની પીડા જોઈ, પણ તે ું સાંભ ું ન હ. તેથી આ સંકટ આપણા પર આવી પ ું છે.” 22રુબેને તેઓને ઉ ર આપ્યો,
“ ું મેં તમને ક ું ન હ ું, ‘આછોકરા સંબંધી તમે પાપ ન કરો?’ પણ તમે માન્ ું ન હ. હવે તેના લોહ નો બદલો લેવામાં આવે છે.”

23 તેઓજાણતા ન હતા કે ૂસફ તેમની વાત સમજે છે, કેમ કે તેઓની અને ૂસફની વચ્ચે દભુા ષયા મારફતે વાતચીત થતી
હતી. 24 ૂસફ તેના ભાઈઓની પાસેથી દૂર જઈને રડ પડ્યો. તેણે તેઓની પાસે પાછાઆવીને વાત કર . તેઓમાંથી શમયોનને
લઈને તેઓના દેખતાં તેને બાંધ્યો.

ૂસફના ભાઈઓ કનાન પાછા આ ા
25 પછ ૂસફે તેના ચાકરોને આજ્ઞાઆપી કે તેઓની ૂણોમાં અનાજ ભરો, દરેક માણસે ૂકવેલાં નાણાં તેમની ૂણમાં પાછાં
ૂકો તથા તેઓની ુસાફર ને માટે ખાધસામગ્રી આપો. ચાકરોએ ૂસફની ૂચના પ્રમાણે ક ુ.
26તેઓ તેમનાં ગધેડાં પર અનાજ લાદ ને ત્યાંથી ઘરે જવા રવાના થયા. 27 રસ્તામાં રાતવાસો કય ત્યારે એક ભાઈએ પોતાનાં

ગધેડાંને દાણા ખવડાવવાને તેની ૂણ છોડ , ત્યારે તેણે તેમાં પોતાનાં નાણાં જોયાં. તે તેની ૂણમાં ૂકેલા હતા.ં 28 તેણે તેના
ભાઈઓને ક ું, “મારાં નાણાં મને પાછાં મ ાં છે. તે માર ૂણમાં હતા.ં” તેઓનાં મન ગભરાયા અને તેઓ ભયભીત થયા.
તેઓએ ક ું, “ઈ રે આપણને આ ું ક ુ છે?”

29તેઓ કનાન દેશમાં તેઓના પતા યાકૂબ પાસેઆ ા. તેઓની સાથે જે બન્ ું હ ું તે બધી બાબતની વાત પતા સમક્ષ કરતાં
તેઓએ ક ું, 30 “જે માણસ તે દેશનો મા લક છે તે અમાર સાથે કઠોરતાથી વત્ય અને અમને દેશના જા ૂસ ગણ્યા. 31અમે
તેને ક ું, ‘અમે પ્રામા ણક માણસો છ એ. અમે જા ૂસ નથી. 32અમે બાર ભાઈઓ, અમારા પતાના દ કરા છ એ. એકનો તો
પ ો નથી અને નાનો અમારા પતાની પાસે હમણાં કનાન દેશમાં છે”

33 તે માણસે એટલે દેશના મા લકે અમને ક ું, ‘તમે પ્રામા ણક માણસો છો એની ખાતર માટે તમારા એક ભાઈને માર પાસે
રહેવા દો. તમે તમારા ૂખે મરતા કુટુબને માટે અનાજ લઈને જાઓ. 34 તમે તમારા નાના ભાઈને માર પાસે લઈઆવો. તેથી હુ
જાણીશ કે તમે જા ૂસ નથી, પણ પ્રામા ણક માણસો છો. પછ હુ તમારા ભાઈને ુક્ત કર ને તમને પાછો આપીશ અને તમને
આ દેશમાં વેપાર કરવા દઈશ એટલે શમયોનને ત્યાં રહેવા દેવો પડ્યો છે.’ ”

35તેઓ પોતાની ૂણો ખાલી કરતા હતા ત્યારે, દરેક માણસના નાણાંની થેલી તેની ૂણમાં હતી. જયારે તેઓએ તથા તેઓના
પતાએ તેઓનાં નાણાંની થેલીઓ જોઈ ત્યારે તેઓ ૂબ ગભરાયા. 36 તેઓના પતા યાકૂબે તેઓને ક ું, “ઓમારા દ કરાઓ,
તમે મને ુત્રહ ન કય છે. ૂસફ ર ો નથી, શમયોન મસરમાં છે અને તમે બન્યામીનને લઈ જવા બ ું જ માર વરુદ્ધ થાય છે.”

37 રુબેને તેના પતાને ક ું, “જો હુ બન્યામીનને તાર પાસે પાછો ન લા ું તો ું મારા બે દ કરાને માર નાખજ.ે તેને મારા
હાથમાં સોંપ અને હુ તેને તાર પાસે પાછો લાવીશ.” 38યાકૂબે ક ું, “મારો દ કરો તમાર સાથે ન હઆવે. કેમ કે તેનો ભાઈ મર
ગયો છે અને તે એકલો ર ો છે. જે માગ તમે જાઓછો ત્યાં જો તેના પર વઘ્નઆવી પડ,ે તો તમારાથી માર આ ૃદ્ધાવ ામાં
મારુ મરણ થાય, તમે એ ું કરવા ઇચ્છો છો.”
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મસરની બીજી ુસાફર

1 કનાન દેશમાં ભયંકર દકુાળ તો ાપેલો જ હતો. 2 તેઓ મસરમાંથી જે અનાજ લા ા હતા, તે ૂરુ થવાઆ ું હ ું ત્યારે
તેઓના પતાએ તેઓને ક ું, “તમે ફર થી જઈને આપણે માટે અ વેચા ું લઈ આવો.”

3 યહૂદાએ તેને ક ું, “તે માણસે અમને ગંભીરતાથી ચેતવણી આપેલી છે, ‘જો તમારો ભાઈ તમાર સાથે ન હ આવ,ે તો તમે
માર આગળ આવી શકશો ન હ.’ 4જો ું અમારા ભાઈને અમાર સાથે મોકલે તો જ અમે જઈને આપણે માટે અનાજ લાવી
શક એ એ ું છે. 5 પણ જો ું તેને ન હ મોકલે તો અમે જઈ ું ન હ. કેમ કે તે માણસે અમને ક ું છે, ‘તમારો ભાઈ તમાર સાથે
ન હ આવ,ે તો તમે માર આગળઆવી શકશો ન હ.’ ”

6 ઇઝરાયલે ક ું, “અમારો બીજો ભાઈ છે, એમ તે માણસને કહ ને તમે માર સાથે આ ું વતર્ન કેમ ક ુ?” 7 તેઓએ ક ું,
“આપણા વષે તથા આપણા કુટુબ વષે તે માણસે ૂછપરછ કર ને ક ું, ‘ ું તમારો પતા હજુ હયાત છે? ું તમારો બીજો કોઈ
ભાઈ છે?’ અમે તેના પ્ર ો પ્રમાણે તેને ઉ ર આપ્યો. અમને ું ખબર કે તે એમ કહેશે, ‘તમારા ભાઈને અહ લાવો?’ ”

8 યહૂદાએ તેના પતા ઇઝરાયલને ક ું, “અમાર સાથે બન્યામીનને મોકલ કે, અમે રવાના થઈએ અને મસરમાંથી અનાજ
લાવીએ કે જથેી આપણે જીવતા રહ એઅને મર જઈએ ન હ. 9 હુ તેની ખાતર આ ું છુ કે ું તેને માર પાસેથી માગજ.ે જો હુ
તેને તાર પાસે ન લા ું અને તેને તાર આગળ રજૂ ન કરુ, તો તેનો દોષ સદા મારા પર રહેશે. 10 કેમ કે જો આપણે વલંબ કય
ન હોત, તો ચો સ અમે અત્યાર ુધીમાં બીજીવાર જઈને પાછા આ ા હોત.”

11ઇઝરાયલે તેઓને ક ું, “હવે જો એમ જ હોય, તોઆ દેશની કેટલીક ઉ મ ચીજ વસ્ ુઓ તે માણસને ભેટ તર કે આપવા
માટે તમાર સાથે લઈ જાઓ: ખાસ કર ને દેશની ઔષધ, મધ, મસાલા, બોળ, પસ્તા તથા બદામ લઈ જાઓ. 12 તમાર મોટ
ૂણોમાં ૂક ને પાછુ અપાયે ું નાણું પણ લઈ જાઓ. કદાચ એ ૂલથી આવી ગ ું હશે.
13તમારા ભાઈ બન્યામીનને પણ સાથે લઈજાઓ. તૈયાર થાઓઅને મસરમાં તે માણસ પાસે ફર થી જાઓ. 14સવર્સમથર્

ઈ ર તમને તે માણસ દ્વારા કૃપા દશાર્વે કે જથેી તે તમાર સાથે તમારા બીજા ભાઈને તથા બન્યામીનને ુક્ત કરે. જો મારે મારા
દ કરાથી વં ચત થવા ું થાય તો તે સહન કર ું જ પડશ.ે 15 તેઓએ ભેટ લીધી, બમણાં નાણાં લીધાં અને બન્યામીનને સાથે
લઈને તેઓ મસરમાં ગયા; અને ૂસફની સમક્ષઆવીને ઊભા ર ા.

16જયારે ૂસફે તેઓની સાથે બન્યામીનને જોયો, ત્યારે તેણે તેના ઘરના કારભાર ને ક ું, “આ માણસોને ઘરમાં લઈ આવ,
પ ુને કાપીને તેને રાંધીને તે માણસોને માટે તૈયાર કર; કે જથેી તેઓ બપોરે માર સાથે જમે.” 17જે પ્રમાણે ૂસફે ક ું હ ું તે
પ્રમાણે કારભાર એ ક ુ. તે તેઓને ૂસફના ઘરે લઈઆ ો.
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18તેઓને ૂસફના ઘરમાં લાવવામાંઆ ા તેથી તેઓને બીક લાગી. તેઓબોલ્યા, “આપણે પ્રથમ વારઆ ા ત્યારેઆપણા
થેલાઓ સાથે જે નાણું પાછુ આપવામાં આ ું હ ું, તેને કારણે તે આપણી વરુદ્ધ તક શોધતો હોય એ ું શ છે. તે કદાચ
આપણી અટકાયત કરે, આપણને ુલામ બનાવે અને આપણા ગધેડાં પણ જપ્ત કર લે ખરો.” 19તેઓ ૂસફના ઘરના કારભાર
પાસે ગયા, ઘરના દરવાજાઆગળ તેઓએ વાતચીત કરતાં તેને ક ું, 20 “ઓઅમારા મા લક, અમે પ્રથમવાર અનાજ ખર દવાને
આ ા હતા. 21 ત્યારે એ ું બન્ ું હ ું કે, અમે જયારે અમારા ઉતારાના ાને પહોંચ્યા અને અમે અમારા થેલાઓ છોડ્યા, ત્યારે
અમારામાંના દરેકની ૂણોમાં અમે ૂકવેલાં નાણાં અમારા જોવામાં આ ાં. અમે તે નાણાં પાછાં લા ા છ એ. 22 તે ઉપરાંત
વધારાનાં નાણાં પણ અમે અનાજ ખર દવા લા ા છ એ. અમારા થેલાઓમાં નાણાં કોણે ૂકેલાં હતાં એ અમે જાણતા નથી.”
23 કારભાર એ ક ું, “તમને શાં ત થાઓ, ગભરાશો ન હ. તમારા તથા તમારા પતાના ઈ રે જએ નાણું તમારા થેલાઓમાં ૂ ું
હશે. મને તમારા નાણાં મ ા હતા.” ત્યાર પછ કારભાર શમયોનને તેઓની પાસે લા ો.

24પછ કારભાર બધા ભાઈઓને ૂસફના ઘરમાં લઈ ગયો. તેણે તેઓને પાણીઆપ્ ું અને તેઓએ પગ ધોયા. તેણે તેઓનાં
ગધેડાંને ચારો આપ્યો. 25 તેઓએજાણ્ ું કે અમારે ૂસફના ઘરે જમવા ું છે, માટે ૂસફ ઘરે આવે તે પહેલા તેઓએ ભેટો તૈયાર
કર .

26જયારે ૂસફ ઘરમાંઆ ો, ત્યારે તેઓના હાથમાં જે ભેટો હતી તે તેની પાસે ઘરમાં લઈઆવીને જમીન ુધી નમીને પ્રણામ
કયા. 27 ૂસફે તેઓની ખબરઅંતર ૂછ ને ક ું, “જે ૃદ્ધ પતા વષે તમે મને ક ું હ ું તે ું ક્ષેમકુશળ છે? તે ું હજી હયાત
છે?”

28 તેઓએ ક ું, “તારો દાસ અમારો પતા ક્ષેમકુશળ છે. તે હજી હયાત છે.” ફર થી તેઓએ નમીને ૂસફને પ્રણામ કયા.
29 ૂસફે તેના ભાઈ બન્યામીનને એટલે તેની માતાના દ કરાને જોયો અને બોલ્યો, “ ું આ તમારો સૌથી નાનો ભાઈ છે કે જનેા
વષે તમે મને ક ું હ ું? “તેણે ૂ ું, “મારા દ કરા, ું કેમ છે? ઈ રની કૃપા તારા પર થાઓ.”
30 ૂસફ ઉતાવળથી ઓરડાની બહાર ચાલ્યો ગયો, કારણ કે તેના ભાઈને લીધે તે ું હૃદય ભરાઈઆ ું. ત્યાં જઈને તે રડ્યો.

31 તેણે પોતાનો ચહેરો ધોયો અને બહાર આ ો. તેની લાગણીઓ દબાવી રાખીને બોલ્યો, “ચાલો, આપણે જમીએ.”
32 દાસોએ ૂસફને માટે, તેના ભાઈઓને માટે તથા જે મસર ઓ તેની સાથે જમવાના હતા તેઓને માટે અલગ અલગ ટેબલ

પર ભોજન પીરસ્ ુ.ં કેમ કે મસર ઓ હ ૂઓ સાથે જમતા ન હતા, કેમ કે મસર ઓ તેઓ સાથે અમંગળપણું લાગે છે.
33 ૂસફે ભાઈઓને તેઓની ઉંમર પ્રમાણે પ્રથમજ નતથી માંડ ને મોટાથી નાના ુધી દરેકને ક્રમા ુસાર બેસાડ્યા હતા. તેથી
તેઓ અંદરોઅંદર વ સ્મત થયા. 34 ૂસફના ટેબલ પરના ખોરાકમાંથી ભાઈઓને પીરસવામાં આ ુ.ં બન્યામીનને બધાના
કરતાં પાંચગણું વધારે પીરસા ું. તેઓ સંતોષથી જમ્યા અને ૂસફની સાથે આનંદ કય . પછ ુષ્કળ પ્રમાણમાં દ્રાક્ષારસ પણ
આપવામાં આ ો.
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ૂસફ ું ચાંદ નો પ્યા ું

1 ૂસફે તેના ઘરના કારભાર ને આજ્ઞા આપી કે, “આ માણસોની ૂણોમાં અનાજ ભર દો. તેઓ ઊંચક શકે તેટ ું અનાજ
ભરો અને દરેકની ૂણોમાં અનાજની ઉપર તેઓએ ૂકવેલા નાણાં પાછા ૂક ને ૂણો બંધ કરો. 2 મારો પ્યાલો જે ચાંદ નો છે તે
તથા અનાજના નાણાં સૌથી નાના ભાઈની ૂણમાં ઉપર ૂકો.” ૂસફે કારભાર ને જે ું ક ું હ ું તેમ તેણે ક ુ.

3 સવાર થતાં જ તે માણસો તેમનાં ગધેડાં સાથે રવાના થયા. 4 તેઓ શહેરની બહાર પહોંચ્યા એટલામાં તો ૂસફે પોતાના
કારભાર ને ક ું, “ઊઠ, તે માણસોનો પીછો કર. જયારે ું તેઓની પાસે પહોંચે ત્યારે તેઓને કહેજ,ે ‘તમે ભલાઈનો બદલો
દુ તાથી શા માટે વા ો છે? 5 મારા મા લકનો પાણી પીવાનો ચાંદ નો પ્યાલો તમે કેમ ચોર લીધો છે? એ પ્યાલાનો ઉપયોગ તો
તે ુકન જોવા માટે પણ કરે છે. આતમે જે ક ુ છે તે તો દષુ્કૃત્ય છે.’ ”

6 કારભાર એ તેમની પાસે પહોંચીને તેઓને આ શ ો ક ા. 7 તેઓએ તેને ક ું, “શા માટે મારો મા લકઆ શ ો અમને કહે
છે? આ ું કઈ પણ તારા સેવકો કદા પ ન કરો!

8અગાઉઅમાર ૂણોમાંથી અમને પાછાં મળેલા નાણાં જયારે અમે કનાનથી પાછાઆ ા ત્યારે અમે તે પરત લા ા હતા. તો
પછ અમે તારા મા લકના ઘરમાંથી સોના અથવા ચાંદ ની ચોર શા માટે કર એ? 9હવે તપાસી લ.ે અમારામાંથી જનેી ૂણોમાંથી
પ્યાલો મળે તે માય જાય. બાક ના અમે પણ મારા મા લકના ુલામ થઈ જઈ ુ.ં” 10 કારભાર એ ક ું, “હવે તમારા ક ા પ્રમાણે
થશ.ે જનેી પાસેથી તે પ્યાલો મળશે તે ુલામ થશે અને બીજા બધા નદ ષ ઠરશો.”

11 પછ દરેકે પોતાની ૂણો ઝડપથી ઉતાર ને જમીન પર ૂક અને તેને ખોલી. 12 કારભાર એ શોધ કર . તેણે મોટાથી માંડ ને
નાના ુધીના સવર્ની ૂણો તપાસી. ત્યારે પ્યાલો બન્યામીનની ૂણમાંથી પકડાયો. 13 તેઓએ પોતાનાં વ ો ફાડ્યાં અને રડ્યા.
તેઓ ૂણો પાછ ગધેડાં પર ૂક ને પાછા શહેરમાં આ ા.

14 યહૂદા તથા તેના ભાઈઓ ૂસફના ઘરે આ ા. તે હજુ પણ ત્યાં જ હતો. તેઓએ તેની આગળ જમીન ુધી પડ ને નમન
ક ુ. 15 ૂસફે તેઓને ક ું, “તમે આ ું ક ુ છે? ું તમે જાણતા નથી કે હુ ુકન જોઉં છુ?”

16 યહૂદા બોલ્યો, “અમે અમારા મા લકને ું કહ એ? ું મોં બતાવીએ? અમે અમાર જાતને કેવી ર તે ન્યાયી ઠરાવીએ?
ઈ રે અમારો અન્યાય ધ્યાનમાં લીધો છે. હવે અમે તથા જનેી ૂણમાંથી પ્યાલો મ ો તે તમારા ુલામો છ એ.” 17 ૂસફે ક ું,
“એ ું ન હ. બધા ન હ પણ માત્ર જનેી પાસેથી પ્યાલો મ ો છે તે જ મારા ુલામ તર કે અહ રહે. બાક ના તમે બધા શાં તથી
તમારા પતાની પાસે પાછા જાઓ.”

યહૂદા બન્યામીન માટે વનંતી કરે છે
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18 પછ યહૂદાએ તેની પાસે આવીને ક ું, “ઓમારા મા લક, કૃપા કર ને તારા આ દાસને તારા કાનમાં એક વાત કહેવા દે જો
કે ું ફારુન સમાન છે તો પણ તારા આ સેવક પર ક્રો ધત ન થઈશ. 19જયારે મારા ઘણીએઅમોને ૂ ું હ ું કે, “ ું તમારે પતા
અથવા ભાઈ છે?

20અમે અમારા ઘણીને ક ું હ ું કે, ‘અમારે ૃદ્ધ પતા છે અને પતાને મોટ ઉંમરે મળેલ ુત્ર એટલે અમારો નાનો ભાઈ છે.
તેનો ભાઈ ૃત્ ુ પામ્યો છે અને તેની માતાને તે એકલો જ ુત્ર બાક ર ો છે તેથી તેના પતા તેના પર ૂબ પ્રેમ કરે છે.” 21પછ તેં
તારા ચાકરોને ક ું, ‘તેને અહ માર પાસે લાવો કે હુ તેને જોઈ શકુ.’ 22અને અમે અમારા ઘણીને ક ું, ‘તે છોકરો તેના પતાથી
અલગ થઈ શકે તેમ નથી. કેમ કે જો તે પોતાના પતાને છોડ ને આવે તો તેના પતા ું ૃત્ ુ થવાનો સંભવ છે.”

23અને તેં અમને ક ુ,ં ‘ ાં ુધી તમારો નાનો ભાઈ તમાર સાથે ન હ આવે ત્યાં ુધી હુ તમાર સાથે રૂબરૂ વાત ન હ કરુ.’
24 પછ જયારે અમે અમારા પતાની પાસે ગયા, ત્યારે અમે તેને અમારા ઘણીએ કહેલા શ ો સંભળા ા. 25 પછ અમારા
પતાએ ક ું, ‘ફર થી જાઓ; અને કેટ ુંક અનાજ ખર દ લાવો.’ 26 પણ અમે ક ું, ‘અમારાથી ન હ જવાય. જો અમારો નાનો
ભાઈ અમાર સાથે આવે, તો જ અમે જઈએ, કેમ કે અમારા નાના ભાઈને અમાર સાથે લઈ ગયા વગર અમે તે માણસની
ુલાકાત કર શક ું ન હ.”
27એટલે અમારા પતાએ અમને ક ું, ‘તમે જાણો છો કે માર પત્નીએ બે દ કરાઓને જન્મઆપ્યો હતો. 28 તેઓમાંનો એક

મારાથી દૂર થઈ ગયો છે અને મેં ક ું, “ચો સ તેના ટુકડાં થઈ ગયા છે. મેં તેને અત્યાર ુધી જોયો નથી.” 29 પછ પતાએ ક ું
કે તમે આને પણ માર પાસેથી લઈ જશો અને એને કોઈ ુકસાન થશ,ે તો આ ઉંમરે મારે મરવા ું થશ.ે”

30તેથી હવે, જયારે હુ મારા પતાની પાસે પાછો જઈશ ત્યારે જે દ કરામાં તેનો જીવ છે, તે અમાર સાથે ન હોય, 31અને તેના
જાણવામાં આવે કે તેનો દ કરો અમાર સાથે પાછો આ ો નથી તો તે આ વાતથી ૃત્ ુ પામશે અને અમારે અમારા પતાને દઃુખ
સ હત દફનાવવાનાં થશ.ે 32 કેમ કે હુ યહૂદા મારા પતાની પાસે બન્યામીનનો જામીન થયો હતો અને મેં ક ું હ ું, ‘જો હુ તેને
તાર પાસે પાછો ન લા ુ,ં તો હુ સવર્કાળ તારો અપરાધી થઈશ.”

33હવે કૃપા કર ને આ દ કરા બન્યામીનના બદલે તારા સેવકને એટલે મને મારા ઘણીના ુલામ તર કે રાખ અને બન્યામીનને
તેના ભાઈઓની સાથે પાછો ઘરે જવા દે. 34 કેમ કે જો તે માર સાથે ન હોય, તો હુ મારા પતાની પાસે કેવી ર તે જાઉં? મારા
પતા પર જે આપ આવે તે મારાથી જોઈ શકાશે ન હ.”

45
ૂસફ પોતાની ઓળખઆપે છે

1 પછ ૂસફ તેની આસપાસ ઊભા રહેલા સવર્ દાસોની ઉપ તમાં તેની સંવેદના સમાવી રાખી શ ો ન હ. તેણે મોટેથી
હુકમ કય , “દરેક ક્ત માર પાસેથી દૂરજાય.” તેઓગયા ત્યારે ૂસફે તેના ભાઈઓઆગળપોતાનીઓળખઆપી. તે વખતે
કોઈપણ ચાકર ત્યાં હતો ન હ. 2 પછ ૂસફ મોટેથી રડ્યો. તે ું રુદન મસર ઓએ તથા ફારુનના મહેલમાંના સૌએ સાંભ ુ.ં
3 ૂસફે પોતાના ભાઈઓને ક ું, “હુ ૂસફ છુ. ું આપણા પતા હજુ હયાત છે? “તેના ભાઈઓ તેને ઉ ર આપી શ ા ન હ.
તેઓ ૂસફને ઓળખીને સખત ગભરાઈ ગયા હતા.

4 પછ ૂસફે ભાઈઓને ક ું, “કૃપા કર માર પાસે આવો.” તેઓ પાસે આ ા અને તેણે ક ું, “હુ તમારો ભાઈ ૂસફ છુ,
જનેે તમે મસરમાં વેચી દ ધો હતો. 5 પર ુ તમે મને અહ વેચી દ ધો હોવાને કારણે હવે કશો અપરાધ કે ઉચાટ અ ુભવશો ન હ,
કેમ કે એ ઈ રની યોજના હતી. જીવનો બચાવવા માટે તેમણે મને તમાર અગાઉ અહ મોકલ્યો છે. 6 કેમ કે બે વષર્થી દેશમાં
દકુાળ છે અને હજી બીજા પાંચ વષર્ ુધી વાવણી તથા કાપણી થશે ન હ.

7 ૃથ્વીમાં તમારાં સંતાનો જીવંત રાખવાને તથા તમારા જીવનો બચાવવાને ઈ રે તમાર આગળ મને મોકલ્યો છે. 8 તેથી હવે
તમે ન હ, પણ ઈ ર મને અહ લા ા હતા. તેમણે જ મને ફારુનનો સલાહકાર, તેના સમગ્ર રા નો પ્ર ુ તથા આખા મસરનો
અ ધપ ત બના ો છે.

9 તમે જમે બને તેમ જલ્દ આપણા પતા પાસે પાછા જાઓઅને તેને કહો, ‘તારો દ કરો ૂસફઆ પ્રમાણે કહે છે, ઈ રે મને
સમગ્ર મસરનો અ ધપ ત બના ો છે. ું માર પાસે આવ અને વલંબ કર શ ન હ. 10ગોશેન દેશમાં તારો ુકામ થશ.ે ું, તારાં
સંતાનો, તારા સંતાનોનાં સંતાનો, તારા જાનવરો તથા તારુ સવર્સ્વ અહ માર નજીક રહેશો. 11 ું, તારુ કુટુબ તથા જઓે પણ
તાર સાથે છે તેઓ સવર્ ગર બાઈમાં ન આવી પડે તે માટે હુ સવર્ ું પાલનપોષણ કર શ, હજુ દકુાળનાં બીજા પાંચ વષર્ બાક છે.”

12ભાઈઓ, જુઓ, તમાર આંખો તથા મારા ભાઈ બન્યામીનની આંખો જોઈ રહ છે કે મારુ ુખ તમાર સાથે બોલી ર ું
છે. 13 મસરમાં મારો સવર્ મ હમા તથા જે સવર્ તમે જો ું તે મારા પતાને જણાવો. જલ્દ જઈને મારા પતાને અહ લઈઆવો.”

14 પછ ૂસફ તેના નાના ભાઈ બન્યામીનને ભેટ ને રડ્યો અને બન્યામીન પણ તેને ભેટ ને રડ્યો. 15 તેણે સવર્ ભાઈઓને
ુંબન ક ુ અને તેઓને ભેટ ને ગળગળો થયો. તે પછ તેના ભાઈઓએ હૃદય ખોલીને તેની સાથે વાતચીત કર .
16 ફારુનના કુટુબમાં આ સમાચાર જણાવાયા કે, “ ૂસફના ભાઈઓ આ ા છે.” ત્યારે ફારુનને તથા તેના દાસોને તે વાત

સાર લાગી. 17 ફારુને ૂસફને ક ું, “ ું તારા ભાઈઓને કહે, ‘તમે આમ કરો, તમારાં પ ુઓ પર અનાજ લાદ ને કનાન દેશમાં
જાઓ. 18 પછ તમારા પતાને તથા તમારા સમગ્ર કુટુબને અહ મસરમાં માર પાસે લઈ આવો. હુ તેઓને મસર દેશનો ઉ મ
પ્રદેશ રહેવા માટે આપીશ અને દેશની ઉ મ પેદાશો તેઓ ખાશે.”

19 હવે હુ તને તારા ભાઈઓને આ પ્રમાણે કહેવાની આજ્ઞા આ ું છુ, ‘આ પ્રમાણે કરો. તમારાં બાળકોને માટે તથા તમાર
પત્નીઓને માટે મસર દેશમાંથી ગાડાં લઈ જાઓ અને તેમાં બેસાડ ને તમારા પતા સ હત બધાને અહ લઈ આવો. 20 તમાર
માલ મલકતની ચતા ન કરો, કેમ કે આખા મસર દેશમાં જે ઉ મ છે તે તમારુ છે.’ ”

21ઇઝરાયલના ુત્રોએ તે માન્ય રા ું. ૂસફે ફારુનની આજ્ઞા પ્રમાણે તેઓને ગાડાં આપ્યાં અને તેઓની ુસાફર ને માટે સવર્
વ ા પણ કર આપી. 22 તેઓમાંના દરેકને ૂસફે એક જોડ વ ો આપ્યા,ં પણ બન્યામીનને તેણે ત્રણસો ચાંદ ના સ ા
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અને પાંચ જોડ વ ો આપ્યા.ં 23 તેણે તેના પતાને માટે આ પ્રમાણે ભેટસોગાદો મોકલી: મસર દેશની ઉ મ વસ્ ુઓથી લાદેલા
દસ ગધેડા;ં અને ુસાફર ને માટે તેના પતાને સારુ અનાજ, રોટલી તથા અન્ય ખોરાકથી લાદેલી દસ ગધેડ ઓ.

24આર તે તેણે તેના ભાઈઓને વદાય કયા અને તેઓના જતા અગાઉ તેણે તેઓને ક ું, “જુઓ, માગર્માં ુસાફર દર મયાન
લડ પડતાં ન હ.” 25 તેઓ મસરમાંથી નીકળ ને કનાન દેશમાં તેના પતા યાકૂબની પાસે આ ા. 26 તેઓએ તેને ક ુ,ં “ ૂસફ
હજી ુધી જીવે છે અને તે આખા મસર દેશનો અ ધપ ત થયેલો છે.” તે સાંભળ ને યાકૂબ સ્તબ્ધ થઈ ગયો, તેણે તેઓની વાત
પર વ ાસ કય ન હ.

27 પણ ારે ૂસફે તેઓને જે જે વાત કર હતી તે સવર્ તેઓએ પતાને જણાવી અને ૂસફે તેને લેવા માટે જે ગાડાં મોકલ્યા
હતાં તે જયારે તેના પતા યાકૂબે જોયાં, ત્યારે તે સ્વ થયો. 28ઇઝરાયલે ક ું, “આટ ું ૂર ું છે. મારો દ કરો ૂસફ હજુ જીવે
છે. મારા ૃત્ ુ પહેલા હુ મસરમાં જઈશ અને તેને જોઈશ.”

46
યાકૂબ મસરમાં જાય છે

1 ઇઝરાયલ પોતાના કુટુબકબીલા અને સવર્ સ હત બેરશેબા આ ો. અહ તેણે પોતાના પતા ઇસહાકના ઈ રને અપર્ણો
ચઢા ાં. 2 ઈ રે ઇઝરાયલને રાત્રે સ્વપ્નમાં સંદશર્ન આપીને ક ું, “યાકૂબ, યાકૂબ.” તેણે ક ું, “હુ અહ છુ.” 3 તેમણે ક ું,
“હુ પ્ર ુ, તારા પતાનો ઈ ર છુ. મસરમાં જતા બીશ ન હ, કેમ કે ત્યાં હુ તારાથી વશાળ પ્રજા ઉત્પ કર શ. 4 હુ તાર સાથે
મસરમાં આવીશ અને હુ ત્યાંથી ન ે તારા વંશજોને પાછા લાવીશ. મસરમાં તારા ૃત્ ુસમયે ૂસફ તાર પાસે હશે.”
5 યાકૂબ બેરશેબાથી રવાના થયો. તેને લઈ જવાને જે ગાડાં ફારુને મોકલ્યાં હતાં તેમાં ઇઝરાયલના ુત્રોએ પોતાના પતા

યાકૂબને, પોતાના બાળકોને તથા પોતાની પત્નીઓને બેસાડ્યાં. 6 તેમનાં જાનવરો તથા જે સંપ તેઓએ કનાન દેશમાં મેળવી
હતી તે લઈને યાકૂબ તથા તેની સાથે તેના વંશજો મસરમાં આ ા. 7 તેના દ કરા તથા તેની સાથે તેના દ કરાના દ કરા, તેની
દ કર ઓ તથા તેના દ કરાઓની દ કર ઓને તથા તેના સવર્ સંતાનને તે તેની સાથે મસરમાં લા ો.

8જે ઇઝરાયલ ુત્રો મસરમાં આ ા તેઓનાં નામઆ છે: યાકૂબ તથા તેના દ કરા: યાકૂબનો ે દ કરો રુબેન; 9રુબેનના
દ કરા: હનોખ, પાલ્ ,ૂ હેસ્રોન તથા કામ ; 10 શમયોન તથા તેના દ કરા: ય ુએલ, યામીન, ઓહાદ, યાખીન, સોહાર તથા કનાની
પત્નીનો દ કરો શાઉલ; 11લેવી તથા તેના દ કરા: ગેશ ન, કહાથ તથા મરાર .

12યહૂદા તથા તેના દ કરા: એર, ઓનાન, શેલા, પેરેસ તથા ઝેરાહ, પણએર તથાઓનાન કનાન દેશમાં મરણ પામ્યા. પેરેસના
દ કરા હેસ્રોન તથા હા ૂલ હતા; 13ઇસ્સાખાર તથા તેના દ કરા: તોલા, ુવાહ, લોબ તથા શમ્રોન; 14ઝ ુલોન તથા તેના દ કરા:
સેરેદ, એલોન તથા યાહલેલ. 15યાકૂબને લેઆથી પાદ્દાનારામમાં જન્મેલા દ કરા તથા તેની દ કર દ ના. તેઓ સવર્ મળ ને તેત્રીસ
જણ હતા.ં

16 ગાદ તથા તેના દ કરા: સફયોન, હાગ્ગી, ૂની, એસ્બોન, એર , અરોદ તથા આરએલી; 17 આશેર તથા તેના દ કરા:
યમ્ના, ય ા, ય ી, બ રયા તથા તેઓની બહેન સેરાહ; અને બ રયાના દ કરા: હેબેર તથા માલ્ક એલ. 18લાબાને તેની દ કર
લેઆને જે દાસી ઝલ્પા આપી હતી તેનાં સંતાનો એ છે. તેઓ તેને યાકૂબ દ્વારા થયાં, તેઓ સવર્ મળ ને સોળ જણ હતા.ં

19યાકૂબની પત્ની રાહેલના દ કરા: ૂસફ તથા બન્યામીન; 20 ૂસફના મસર દેશમાં જન્મેલા દ કરાઓમનાશ્શા તથાએફ્રાઇમ.
તેઓને ઓનના યાજક પોટ ફારની દ કર આસનાથે જન્મ આપ્યો હતો; 21 બન્યામીનના દ કરા: બેલા, બેખેર, આશ્બેલ, ગેરા,
નામાન, એહ , રોશ, ુ પીમ, હુ પીમ તથા આદ. 22 તેઓ રાહેલના દ કરા, જે યાકૂબ દ્વારા થયા. તેઓ સવર્ મળ ને ચૌદ જણ
હતા.

23 દાન તથા તેનો દ કરો હુશીમ; 24 નફતાલી તથા તેના દ કરા: યાહસએલ, ૂની, યેસેર તથા શલ્લેમ. 25લાબાને તેની દ કર
રાહેલને જે દાસી બલ્હા આપી તેના દ કરા એ છે જઓે યાકૂબ દ્વારા તેને થયા. તે સવર્ મળ ને સાત જણ હતા.

26યાકૂબના દ કરાઓની પત્નીઓ સવાય કનાનમાં જન્મેલાં જે સવર્ માણસ યાકૂબ સાથે મસરમાં આ ાં તેઓ છાસઠ જણ
હતા.ં 27 ૂસફના દ કરા જે મસર દેશમાં તેને જન્મ્યા હતા, તે બે હતા. યાકૂબના ઘરનાં સવર્ માણસો જે મસરમાં આ ાં તેઓ
સ ેર હતા.ં

ૂસફ કુટુબસહ મસરમાં આ ો
28 યાકૂબે તેની આગળ યહૂદાને ૂસફની પાસે મોકલ્યો કે તે આગળ જઈને ગોશેનનો માગર્ બતાવે અને તેઓ ગોશેન દેશમાં

આ ા. 29 ૂસફે તેના રથ તૈયાર કયાર્ અને તેના પતા ઇઝરાયલને મળવાને તે ગોશેનમાં આ ો. પતાને જોઈને ૂસફ ભેટ ને
ઘણી વાર ુધી રડ્યો. 30ઇઝરાયલે ૂસફને ક ું, “મેં તારુ ુખ જો ું અને ું હજી હયાત છે. હવે મારુ મરણ ભલે આવે.”

31 ૂસફે તેના ભાઈઓને તથા તેના પતાના ઘરનાંને ક ુ,ં “હુ જઈને ફારુનને જણાવીને કહ શ કે, ‘મારા ભાઈઓ તથા મારા
પતાના ઘરનાં જે કનાન દેશમાં હતાં તેઓ માર પાસે આ ાં છે. 32 તેઓ ભરવાડ છે અને જાનવરો પાળનારા છે. તેઓ તેમનાં
બકરાં, અન્ય જાનવરો તથા તેઓ ું જે સવર્ છે તે બ ું લા ા છે.”

33અને એમ થશે કે, જયારે ફારુન તમને બોલાવે અને તમને ૂછે, તમારો વસાય શો છે?’ 34 ત્યારે તમારે આ પ્રમાણે કહે ું,
‘તારા ચાકરોનો એટલે અમારો તથા અમારા પ ૃઓનો વસાય નાનપણથી તે અત્યાર ુધી જાનવરો પાળવાનો છે.’ આપ્રમાણે
કહેશો એટલે તમને ગોશેન દેશમાં રહેવાની પરવાનગી મળશે. કેમ કે મસર ઓ ભરવાડોને ધ ારે છે.”

47
1 પછ ૂસફ ફારુનને મળવા ગયો. તેણે ફારુનને ક ું, “મારા પતા, મારા ભાઈઓ તથા તેઓનાં બકરાં, અન્ય જાનવરો તથા

જે સવર્ તેઓ ું છે તે સ હત તેઓ કનાન દેશથીઆ ા છે. તેઓગોશેન દેશમાં છે.” 2તેણે પોતાના ભાઈઓમાંના પાંચનો પ રચય
ફારુન સાથે કરા ો.
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3 ફારુને તેના ભાઈઓને ૂ ું, “તમારો વસાય શો છે? “અમે તારા દાસો અમારા ૂવર્જોની જમે ભરવાડો છ એ. 4 પછ
તેઓએ ફારુનને ક ુ,ં “અમેઆ દેશમાં પ્રવાસી તર કેઆ ા છ એ. કેમ કે કનાન દેશમાં દકુાળ ભારે હોવાને લીધે અમારા ટોળાંને
સારુ ચારો નથી. માટે હવે અમને કૃપા કર ને ગોશેન દેશમાં રહેવા દે.”

5 પછ ફારુને ૂસફને ક ું, “તારા પતા તથા તારા ભાઈઓ તાર પાસે આ ા છે. 6 આખો મસર દેશ તાર આગળ છે.
દેશમાં ઉ મ ળે તારા પતાને તથા તારા ભાઈઓને રહેવા દે. તેઓ ગોશેન દેશમાં રહે. જો ું જાણતો હોય કે તેઓમાં કોઈ
માણસો હો શયાર છે, તો મારાં જાનવરો પણ તેઓના હવાલામાં સોંપ.”

7પછ ૂસફે તેના પતા યાકૂબને ફારુનની સમક્ષબોલા ો. યાકૂબે ફારુનનેઆશીવાર્દઆપ્યો. 8ફારુને યાકૂબને ક ું, “તમાર
ઉંમર કેટલી થઈ છે?” 9 યાકૂબે ફારુનને ક ું, “મારા જીવનપ્રવાસના એકસો ત્રીસ વષર્ થયાં છે. એઅ ત પ રશ્રમવાળા ર ાં છે.
હજી મારા પ ૃઓના પ્રવાસમાં તેઓની ઉંમરના જટેલાં મારા વષ થયાં નથી.” 10 પછ યાકૂબ ફારુનને આશીવાર્દ આપીને તેની
હજૂરમાંથી બહાર ગયો.

11 ૂસફે તેના પતાને તથા તેના ભાઈઓને રહેવાને જગ્યાઆપી. તેણે તેઓને મસર દેશની ઉ મ જગ્યામાં એટલે રામસેસમાં
ફારુનની આજ્ઞા પ્રમાણે વસવાનો પ્રદેશઆપ્યો. 12 ૂસફે તેના પતાને, ભાઈઓને તથા તેના પતાના ઘરનાં સવર્ને તેઓની સં ા
પ્રમાણે અ ૂરુ પા ું.

દકુાળ
13 હવે તે આખા દેશમાં અ ન હ ું; કેમ કે દકુાળ વધતો જતો હતો. મસર દેશ તથા કનાન દેશના લોકો દકુાળને કારણે

વેદનાગ્રસ્ત થયા. 14લોકોએ જે અ વેચા ું લી ું તેને બદલે જે નાણાં મસર દેશમાંથી તથા કનાન દેશમાંથી મ ા, તે સવર્ ૂસફે
એકઠા કયા. પછ ૂસફે તે નાણાં ફારુનના રા ભંડારમાં જમા કરા ા.

15જયારે મસર દેશમાં તથા કનાન દેશમાં નાણાંની અછત થઈ, ત્યારે સવર્ મસર ઓ ૂસફની પાસે આવીને બોલ્યા, “અમને
ખાવા ું આપ! શા માટે અમે તાર આગળ મર એ? અમાર પાસે હવે નાણાં ર ાં નથી.” 16 ૂસફે ક ું, “જો તમારાં નાણાં પતી
ગયાં હોય, તો તમારાં જાનવરો આપો અને તમારાં જાનવરોના બદલે હુ તમને અનાજઆપીશ.” 17 તેથી તેઓ પોતાના જાનવરો
ૂસફ પાસે લા ા.ં ૂસફે ઘોડા, બકરા,ં અન્યજાનવરો તથા ગધેડાંના બદલામાં તેઓને અનાજઆપ્ ુ.ં તેણે પ ુઓના બદલામાં

તે વષ તેઓ ું ભરણપોષણ ક .ુ
18જયારે તે વષર્ ૂરુ થ ું, ત્યારે તેઓએ બીજા વષ ૂસફની પાસે આવીને તેને ક ું, “નાણાંની અછત છે એ અમે અમારા

ઘણીથી છુપાવી રાખતાં નથી. વળ અમારા જાનવરો પણ તાર પાસે છે. અમારા શર રો તથા અમાર જમીન સવાય અમાર
પાસે બીજુ કઈ બાક ર ું નથી. 19તારા દેખતાં અમે, અમારા ખેતરો સ હત શા માટે મરણ પામીએ? અનાજને બદલે અમને તથા
અમાર જમીનને વેચાતાં લે અને અમે તથા અમારા ખેતર ફારુનને હવાલે કર ું. અમને અનાજ આપ કે અમે જીવતા રહ એ,
મર એ ન હ. અમે મજૂર કર ું અને જમીન પડતર ન હ રહે.”

20તેથી ૂસફે મસર ઓની સવર્ જમીન ફારુનને સારુ વેચાતી લીધી. દરેક મસર એ પોતાની જમીન ફારુનને વેચી દ ધી હતી,
કેમ કે દકુાળ તેઓને માથે સખત હતો. આ ર તે તે દેશની જમીન ફારુનની થઈ. 21 તેણે મસરની સીમાના એક છેડાથી તે બીજા
છેડા ુધી લોકોને નગરોમાં મોકલ્યા. 22 ફક્ત યાજકોની જમીન તેણે વેચાતી લીધી ન હ, કેમ કે યાજકોને ફારુનની પાસેથી ભાગ
મળતો હતો. તેઓનો જે ભાગ ફારુને તેઓને આપ્યો હતો તેનાથી તેઓ ુજરાન ચલાવતા હતા. તેથી તેઓએ તેમની જમીન
વેચવી પડ ન હ.

23 પછ ૂસફે લોકોને ક ું, “જુઓ, મેં તમને તથા તમાર જમીનને ફારુનને માટે આજે વેચાતાં લીધાં છે. હવે અહ તમારા
માટે બયારણ છે. તે હુ તમને આ ું છુ. જમીનમાં તેની વાવણી કરજો. 24 તેમાંથી જે ઊપજ થાય તેનો પાંચમો ભાગ ફારુનને
આપજો અને બાક ના ચાર ભાગ ખેતરના બીજ માટે, તમારા પોતાના, તમારાં ઘરનાં તથા તમારાં છોકરાંનાં ખોરાકને માટે તમે
રાખજો.”

25 તેઓએ ક ું, “તેં અમારા જીવ બચા ા છે. અમારા પર તાર કૃપાદ્ર રાખજે અને અમે ફારુનના દાસ થઈને રહ ુ.ં”
26 મસર દેશમાં ૂસફે એવો કા ૂન બના ો કે બધી જમીનનો પાંચમો ભાગ ફારુનને મળે અને એ કા ૂન આજ ુધી ચાલે છે.
ફક્ત યાજકોની જમીન ફારુનના તાબામાં ન આવી.

યાકૂબની આખર વનંતી
27ઇઝરાયલ અને તેનાં સંતાનો મસર દેશના ગોશેનમાં ર ા. તેના લોકોએ ત્યાં માલ મલકત વસાવી. તેઓ સફળ થઈને બહુ

વધ્યા. 28 યાકૂબને મસર દેશમાં આ ે સ ર વષર્ થયાં, તેની ઉંમરના વષ એકસો ુડતાળ સ થયાં.
29જયારે ઇઝરાયલના મરણનો સમય પાસે આ ો, ત્યારે તેણે તેના દ કરા ૂસફને બોલાવીને ક ું, “હવે જો તને મારા પર

વહાલ હોય તો મને વચન આપ. ું ખરા હૃદયથી માર સાથે વતર્જે અને મહેરબાની કર ને ૃત્ ુ પછ મને મસરમાં દફનાવીશ
ન હ. 30જયારે મારુ મરણ થાય ત્યારે ું મને મસરમાંથી કનાન લઈ જજે અને મારા પ ૃઓની સાથે તેઓના કબર ાનમાં
દફનાવજ.ે” ૂસફે ક ું, “હુ તારા ક ા પ્રમાણે કર શ.” 31 ઇઝરાયલ બોલ્યો, “માર આગળ પ્ર તજ્ઞા લે,” ૂસફે તેની આગળ
પ્ર તજ્ઞા લીધી. પછ ઇઝરાયલઓશીકા પર મા ું ટેકવીને પથાર માં ૂઈ ગયો.

48
યાકૂબ મનાશ્શા અને એફ્રાઇમને આશીવાર્દ આપે છે

1એ બાબતો થયા પછ કોઈએ ૂસફને ક ુ,ં “જો, તારો પતા બીમાર પડ્યો છે.” તેથી તે પોતાના બે દ કરા મનાશ્શાને તથા
એફ્રાઇમને સાથે લઈને પતાની પાસે ગયો. 2 યાકૂબને કોઈએ ખબર આપી, “જો, તારો દ કરો ૂસફ તાર પાસે આવી પહોંચ્યો
છે,” ત્યારે ઇઝરાયલ બળ કર ને પલંગ પર બેઠો થયો.
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3યાકૂબે ૂસફને ક ું, “કનાન દેશના ૂઝમાં સવર્સમથર્ ઈ રે મને દશર્નઆપ્ ું હ ું. તેમણે મને આશીવાર્દઆપીન,ે 4 ક ું હ ું,
‘ધ્યાન આપ, હુ તને સફળ કર શ અને તને વધાર શ. હુ તારાથી મોટો સ ુદાય ઉત્પ કર શ. તારા પછ હુ તારા વંશજોને આ
દેશ સદાકાળના વતનને માટે આપીશ.”

5હવે મસર દેશમાં તાર પાસે મારાઆ ાઅગાઉ તારા બે દ કરા મસર દેશમાં જન્મ્યા છે તેઓએટલે એફ્રાઇમ તથા મનાશ્શા
મારા છે. રુબેન તથા શમયોનની જમે તેઓ મારા થશ.ે 6 તેઓ પછ તારાં જે સંતાનો થશે તેઓ તારાં થશ;ે અને તારા તરફથી
એફ્રાઇમ તથા મનાશ્શાને મળનારા ભાગના વારસ થશ.ે 7 જયારે અમે પાદ્દાનથી આવતા હતા ત્યારે એફ્રાથ પહોંચવાને થોડો
રસ્તો બાક હતો એટલામાં રાહેલ મારા દેખતાં માગર્માં કનાન દેશમાં ૃત્ ુ પામી. ત્યાં એફ્રાથના એટલે બેથલેહેમના માગર્માં મેં તેને
દફનાવી.”

8 ઇઝરાયલે ૂસફના દ કરાઓને જોઈને ૂ ું કે, “આ કોણ છે?” 9 ૂસફે તેના પતાને ક ું, “તેઓ મારા દ કરા છે, જમેને
ઈ રે મને અહ આપ્યાં છે.” ઇઝરાયલે ક ું, “તેઓને માર પાસે લાવ કે હુ તેઓને આશીવાર્દ આ ું.” 10 હવે ઇઝરાયલની
આંખો તેની ૃદ્ધાવ ાને કારણે ઝાંખી પડ હતી, તે બરાબર જોઈ શકતો ન હતો. તેથી ૂસફ તેઓને તેની એકદમ નજીક લા ો
અને તેણે તેઓને ુંબન કર ને તેઓને બાથમાં લીધા.

11 ઇઝરાયલે ૂસફને ક ું, “મને જરા પણ આશા નહોતી કે હુ તારુ ુખ જોઈ શક શ. પણ ઈ રે તો તારા સંતાન પણ મને
બતા ાં છે.” 12 ૂસફે તેઓને ઇઝરાયલ પાસેથી થોડા દૂર કયાર્ અને પોતે જમીન ુધી નમીને તેને પ્રણામ કયાર્. 13 પછ ૂસફે
તે બ ેને લઈને પોતાને જમણે હાથે એફ્રાઇમને ઇઝરાયલના ડાબા હાથની સામે અને પોતાને ડાબે હાથે મનાશ્શાને ઇઝરાયલના
જમણા હાથની સામે રા ા અને એમ તેઓને તેની પાસે લા ો.

14ઇઝરાયલે તેનો જમણો હાથ લાંબો કર ને એફ્રાઇમજે નાનો હતો તેના માથા પર ૂ ો અને તેનો ડાબો હાથ મનાશ્શાના માથા
પર ૂ ો. તેણે સમજ ૂવર્ક તેના હાથ એ ર તે ૂ ા હતા. આમ તો મનાશ્શા ે હતો. 15 ઇઝરાયલે ૂસફને આશીવાર્દ
આપીને ક ું, “જે ઈ રની આગળ મારા પ ૃઓ ઇબ્રા હમ તથા ઇસહાક ચાલ્યા, જે ઈ રે મને આજ ુધી સંભા ો અને
16 દૂત સ્વરૂપે મને સવર્ દુ તાથી બચા ો છે, તે આ દ કરાઓને આશીવાર્દ આપો. તેઓ મારુ, મારા દાદા ઇબ્રા હમ ું તથા પતા
ઇસહાક ું નામ પ્ર ત ત કરનારા થાઓ. તેઓ ૃથ્વીમાં વધીને વશાળ સ ુદાય થાઓ.”

17જયારે ૂસફે જો ું કે તેના પતાએ તેનો જમણો હાથ એફ્રાઇમના માથા પર ૂ ો, ત્યારે તે ના ુશ થયો. એફ્રાઇમના માથા
પરથી મનાશ્શાના માથા પર ૂકવાને તેણે તેના પતાનો હાથ ઊંચો કય , 18 ૂસફે પતાને ક ું, “મારા પતા, એમ ન હ; કેમ કે
મનાશ્શા ે છે. તેના માથા પર તારો જમણો હાથ ૂક.”

19 તેનો પતાએ ઇનકાર કરતા ક ું, “હુ જાણું છુ, મારા દ કરા, હુ જાણું છુ. તે પણ એક પ્રજા થશે અને તે પણ મહાન થશ.ે
પણ તેનો નાનો ભાઈ તો તેના કરતાં વધારે મહાન થશે અને તેનાં વંશજોની બે ુમાર ૃ દ્ધ થશ.ે” 20 ઇઝરાયલે તે દવસે તેઓને
આ ર તે આશીવાર્દ આપ્યો, “ઇઝરાયલ લોકો તમારુ નામ લઈને એકબીજાને આશીવાર્દ આપીને કહેશે, ‘ઈ ર એફ્રાઇમ તથા
મનાશ્શા જવેો તને બનાવ.ે’ આ ર તે તેણે એફ્રાઇમને મનાશ્શા કરતાં અગ્ર ાન આપ્ ુ.ં

21ઇઝરાયલે ૂસફને ક ું, “હુ મરણ પામી ર ો છુ, પણ ઈ ર તમાર સાથે રહેશે અને તમનેઆપણા પ ૃઓના કનાન દેશમાં
પાછા લઈ જશ.ે 22 મેં શખેમનો પ્રદેશ તારા ભાઈઓને ન હ પણ તને આપ્યો છે. એ પ્રદેશ મેં માર તલવારથી તથા ધ ુષ્યથી
અમોર ઓના હાથમાંથી જીતી લીધો હતો.”

49
યાકૂબના છેલ્ લા શ ો

1 યાકૂબે તેના દ કરાઓને બોલાવીને ક ું, “તમે ભેગા થાઓ કે ભ વષ્યમાં તમારુ ું થશે તે હુ તમને કહ જણા ું.
2 “યાકૂબના ુત્રો, તમે એકઠા થાઓ અને સાંભળો. તમારા પતા ઇઝરાયલને સાંભળો.

3રુબેન, ું મારો જયે ુત્ર, મારુ બળ તથા મારા સામથ્યર્માં પ્રથમ છે,
ગૌરવમાં તથા તાકાતમાં ું ઉત્કૃ છે.
4 ું વહેતા પાણી જવેો અ ર હોવાથી અગ્રીમ ાનની પ્ર ત ા પામશે ન હ,
ું તારા પતાની પથાર એ ગયો અને તેને ભ્ર કર ; તેં આ ું દરુાચરણ ક ુ તેથી સૌ કરતાં તારુ ાન ઊતર ું રહેશે.

5 શમયોન તથા લેવી ભાઈઓ છે. હસાખોર ના હ થયારો તેઓની તલવારો છે.
6 તેથી હે મારા આત્મા ું અલગ રહે, તેઓની બેઠકોમાં સામેલ ન થા. જો કે મારા હૃદયમાં તેઓને માટે ગવર્ તો છે.
તેઓએ ક્રોધમાં માણસની હત્યા કર છે.
ઉન્મ ાઈથી બળદની નસ કાપી નાખીને તેને લંગડો કય છે.
7 તેઓનો ક્રોધ શા પત થાઓ, કેમ કે તે ઉગ્ર હતો - તેઓનો રોષ શા પત થાઓ - કેમ કે તેઓ નદય હતા.
હુ તેઓને યાકૂબના સંતાનોમાંથી અલગ કર શ અને ઇઝરાયલમાં તેઓને વખેર નાખીશ.

8 યહૂદા, તારા ભાઈઓ તાર પ્રશંસા કરશ.ે
તારો હાથ તારા શ ુઓનો નાશ કરશ.ે
તારા ભાઈના ુત્રો તને નમન કરશ.ે
9 યહૂદા એક મોટુ સહ ું* બચ્ ું છે.
મારા દ કરા, ું શકાર ું ભોજન પતાવીને આ ો છે.
તે સહ તથા સહણની જમે શાં તથી નીચે બેઠો છે.
તેને ઉઠાડવાની હમત કોણ કરશે?
10 ાં ુધી શીલો આવશે ન હ† ત્યાં ુધી યહૂદાથી રાજદડ અલગ થશે ન હ,

* 49:9 49:9 સહ ું સહણ † 49:10 49:10 ાં ુધી શીલો આવશે ન હ ાં ુધી અ ધકારમાં આવશે ન હ
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લોકો તેની આધીનતામાં રહેશે.
11 તેણે તેના વછેરાને દ્રાક્ષવેલાએ બાંધ્યો છે,
અને તેના ગધેડાને શ્રે દ્રાક્ષવેલાઓમાં બાંધ્યા છે.
તેણે તેના વ દ્રાક્ષારસમાં ધોયાં છે
અને તેનો ઝભ્ભો દ્રાક્ષોના રસરૂપી રક્તમાં ધોયો છે.
12 દ્રાક્ષારસને લીધે તેની આંખો લાલ
અને દૂધને લીધે તેના દાંત ેત થશે.

13ઝ ુલોન સ ુદ્રના કાંઠાની પાસે રહેશે.
તે વહાણોને સારુ બંદરરૂપ થશે
અને તેની સરહદ સદોન ુધી વસ્તારવામાં આવશે.

14ઇસ્સાખાર બળવાન ગધેડો,
બે ઘેટાંવાડાઓના‡ વચ્ચે ૂતેલો છે.
15 તેણે સાર આરામદાયક જગ્યા અને
અને ુખપ્રદ પ્રદેશ જોયો છે.
તે બોજો ઊંચકવાને તેનો ખભો નમાવશ;ે
અને તે વૈતરુ કરનારો ુલામ થશ.ે

16ઇઝરાયલનાં અન્ય કુળોની માફક,
દાન તેના લોકોનો ન્યાય કરશ.ે
17 દાન માગર્ની બાજુમાંના સાપ જવેો,
અને સીમમાં ઊડતા ઝેર સાપ જવેો થશે,
તે ઘોડાની એડ ને એવો ડખ મારશે,
કે તેનો સવાર લથડ પડશ.ે
18 હે ઈ ર, મેં તમારા ઉદ્ધારની રાહ જોઈ છે.

19ગાદ પર હુમલાખોરો હુમલો કરશ,ે
પણ ગાદ પ્ર તકાર કર ને તેમને પછાડશ.ે
20આશેર ું અ ુ કારક થશ;ે
અને તે રાજવી મ ાન ૂરા પાડશે.
21 નફતાલી છૂટ ૂકેલી હરણી છે,
તે ઉ મ વચનો ઉચ્ચારે છે.

22 ૂસફ ફળદ્રપ ડાળ છે;
તે ઝરા પાસેના ૃક્ષ પરની ફળવંત ડાળ છે,
આ ડાળ દ વાલ પર વકસે છે.
23 ધ ુધાર્ર ઓએ તેના પર હુમલો કયાર્,
અને તેના પર તીરદાજી કર , તેને ત્રાસઆપ્યો
અને તેને સતા ો.
24 પણ તે ું ધ ુષ્ય ર રહેશે,
પણ યાકૂબના સામથ્યર્વાન ઈ રના હાથે એ તીરો નાકામયાબ કયાર્.
અને તે ઘેટાંપાળક તથા ઇઝરાયલનો ખડક થયો.
25 તારા પતાના ઈ ર જે તાર સહાય કરશે તેમનાંથી,
એટલે સવર્શ ક્તમાન ઈ ર જે ઉપર આકાશના આશીવાર્દોથી
તથા નીચે ઊંડાણના આશીવાર્દોથી,
જાનવરો તથા સંતાનોના આશીવાર્દોથી તને વે ત કરશ.ે
26 તારા પતાના આશીવાર્દ મારા ૂવર્જોના આશીવાર્દો §કરતાં અ ત વશેષ થયેલા છે,
તે અનંતકા ળક પવર્તોની અ ત દૂરની સીમા ુધી વસ્તરેલા છે;
તેઓ ૂસફના શર પર રહેશે,
આઆશીવાર્દો પોતાના ભાઈથી જુદા કરાયેલા ૂસફના માથા પર ુગટ સમાન થશે.
27 બન્યામીન પ ુને ફાડ ખાનાર ૂ ા વરુ જવેો છે:
સવારે તે શ ુઓનો શકાર કરશ;ે અને સંધ્યાકાળે ૂંટ વહેંચશે.”

28 એ સવર્ ઇઝરાયલનાં બાર કુળ છે; તેઓના પતાએ તેઓને જે ક ું અને તેઓને જે આશીવાર્દો આપ્યાં તે એ છે. તેણે
પ્રત્યેકને તેઓની યોગ્યતા પ્રમાણેના આશીવાર્દ આપ્યા.ં 29 પછ તેણે તેઓને ૂચનો આપીને ક ું, “હુ મારા ૂવર્જો પાસે જવાનો
છુ; એફ્રોન હ ીના ખેતરમાંની ુફામાં મારા પ ૃઓની પાસે, 30એટલે કનાન દેશમાં મામરેની સામેના માખ્પેલા ખેતરમાં જે ુફા
એફ્રોન હ ીના ખેતર સ હત ઇબ્રા હમે કબરસ્તાનને માટે વેચાતી લીધી હતી તેમાં મને દફનાવજો.

31 ત્યાં મારા દાદા ઇબ્રા હમને તથા દાદ સારાને દફનાવવામાં આવેલા છે. વળ મારા પતા ઇસહાક તથા માતા રબકાને
દફનાવેલા છે. ત્યાં મેં લેઆને પણ દફનાવી છે. 32એ ખેતર તથા તેમાંની ુફા હેથના લોકો પાસેથી ખર દવામાં આ ા હતા.ં”

‡ 49:14 49:14 ઘેટાંવાડાઓના જીનની થેલીઓ § 49:26 49:26 પતાના આશીવાર્દ મારા ૂવર્જોના આશીવાર્દો તારા પતાના આશીવાર્દ મારા અનંત પવર્ત
કરતા વશેષ છે
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33જયારે યાકૂબે તેના દ કરાઓને ૂચનો તથા અં તમ વાતો કહેવા ું ૂરુ ક ુ ત્યારે તેણે પોતાના પલંગ પર લંબાવીને પ્રાણ છોડ્યો
અને પોતાના ૂવર્જોની સાથે ભળ ગયો.

50
1 પછ ૂસફ તેના પતાના દેહને ભેટ ને રડ્યો અને તેને ુંબન ક ુ. 2 ૂસફે તેના દાસોમાં જે વૈદો હતા તેઓને તેના પતાના

દેહમાં ુગંધીઓ ભરવાની આજ્ઞા આપી. તેથી વૈદોએ ઇઝરાયલના દેહમાં ુગંધીઓ ભર . 3 ુગંધીઓ ભરવા ું કામ ચાલીસ
દવસ પછ ૂરુ થ ુ.ં યાકૂબના મરણ ન મ ે મસર ઓએ સ ેર દવસ શોક પા ો.
4જયારે તેના શોકના દવસો ૂરા થયા ત્યારે ૂસફે ફારુનની રાજસભાને ક ું, “તમે મારા પર સહા ુ ૂ ત દશાર્વેલી છે. તો

હવે મારા વતી ફારુનને એમ કહો, 5 ‘મારા પતાએ મને સમઆપીને ક ું હ ું કે, “હુ ૃત્ ુ પામવાનો છુ. મેં મારા માટે કનાન દેશમાં
કબર ખોદાવેલી છે, ત્યાં મને દફનાવજો.” તો હવે ફારુન મારા પતાને દફનાવવા માટે મને જવા દે. એ વ ધ ૂર કયાર્ પછ હુ
પાછો આવીશ.’ 6 ફારુને જવાબઆપ્યો, “તારા પતાએ તને સમઆપ્યાં છે તે ુજબ તારા પતાને દફનાવવા માટે જા.”

7 ૂસફ તેના પતાને દફનાવવા માટે ગયો. ફારુનના સવર્ અ ધકાર ઓ, તેના ઘરના સભ્યો, મસર દેશના સવર્ ઉચ્ચઅ ધકાર ઓ
પણ તેની સાથે ગયા. 8 ૂસફના ઘરનાં સવર્, તેના ભાઈઓઅને તેના પતાના ઘરનાં સવર્ પણ ગયા.ં તેઓએ તેમનાં નાનાં બાળકો,
તેમના ટોળાં તથા તેમનાં અન્ય જાનવરોને ગોશેન દેશમાં રહેવા દ ધા.ં 9 તેની સાથે રથો તથા ઘોડસેવારો સ હત લોકોનો વશાળ
સ ુદાય હતો.

10જયારે તેઓ યદનની સામે પાર આટાદની ખળ છે ત્યાં પહોંચ્યા ત્યારે તેઓએ આક્રદ ક ુ. પતાને માટે સાત દવસ ુધી
શોક કય . 11આટાદની ખળ માં તે દેશના કનાનીઓએ તે શોક ું વાતાવરણ જો ુ,ં ત્યારે તેઓ બોલ્યા, “ મસર ઓના માટે આ
એક શોકની મોટ જગ્યા છે.” તે માટે તે જગ્યા ું નામ આબેલ- મસરાઈમ* કહેવાય છે, જે યદન પાર છે.

12 પોતાના દ કરાઓને જવેા સલાહ ૂચનો યાકૂબે આપ્યાં હતાં તે પ્રમાણે તેઓએ પતાને સારુ ક ુ. 13 તેના દ કરાઓ તેને
કનાન દેશમાં લા ા અને મામરે નજીક, માખ્પેલાના ખેતરમાંની ુફામાં તેને દફ્ના ો. ઇબ્રા હમે કબરસ્તાન માટે તે ખેતર ુફા
સ હત એફ્રોન હ ી પાસેથી વેચા ું લી ું હ ું. 14 તેના પતાને દફના ા પછ ૂસફ તથા તેના ભાઈઓઅને જઓે તેના પતાને
દફનાવવા માટે તેની સાથે ગયા હતા, તે સવર્ મસરમાં પાછા આ ા.

ૂસફે પોતાના ભાઈઓને આપેલી ખાતર
15 પતાના ૃત્ ુને લીધે ૂસફના ભાઈઓ ગભરાઈ ગયા. તેઓને મનમાં થ ું કે, “જો ૂસફ આપણો દ્વષે કરશે અને આપણે

તેની સાથે જે દુ ર્વહાર કય હતો તે ું વેર વાળવા ું તે ઇચ્છશે તો આપણું ું થશ?ે” 16 તેથી તેઓએ ૂસફને સંદેશ કહેવડાવી
મોકલ્યો, “તારા પતાએ ૃત્ ુ પામ્યા અગાઉ ૂચનઆપીને અમને ક ું હ ું, 17 ‘તમે આ પ્રમાણે ૂસફને કહેજો, “તેઓએ તાર
સાથે જે ખરાબ વતર્ન ક ુ અને તારો અપરાધ કય તે માટે કૃપા કર ને તારા પતાના ઈ રના ભાઈઓને માફ કરજ.ે’ જયારે તે
સંદેશ તેને મ ો ત્યારે ૂસફ ગળગળો થઈ ગયો.

18 તેના ભાઈઓએ જઈને તેને સા ાંગ પ્રણામ કયાર્. તેઓએ ક ું, “જો, અમે તારા દાસો છ એ.” 19 પણ ૂસફે તેઓને
જવાબ આપ્યો, “બીશો ન હ. ું હુ ઈ રના ાને છુ? 20 તમે તો મારુ ખરાબ કરવા ઇચ્ ું હ ું પણ તમે આજે જમે જો ું
તેમ ઘણાં લોકોના જીવ બચાવવા ઈ રે તેમાં સારુ ક ુ. 21 તે માટે હવે ગભરાશો ન હ. હુ પોતે તમાર તથા તમારાં બાળકોની
સંભાળ રાખીશ.” એમ તેણે તેઓને દલાસો આપ્યો અને તેઓની સાથે હેતથી વાત કર .

ૂસફ ું ૃત્ ુ
22 ૂસફ પોતાના ભાઈઓ અને સંતાનો સાથે મસરમાં ર ો. તે એકસો દસ વષર્ની વયે મરણ પામ્યો. 23 ૂસફે ત્રીજી પેઢ
ુધી એફ્રાઇમનાં બાળકો જોયાં. તેણે મનાશ્શાના દ કરા માખીરના દ કરાઓ પણ જોયા. તેઓ ૂસફના ખોળામાં મોટા થયા.
24 ારે ૃત્ ુ થવા ું હ ું ત્યારે ૂસફે તેના ભાઈઓઅને પ રવારને ક ું, “હુ તો ૃત્ ુ પામી ર ો છુ પણ ઈ ર ન ે તમાર

ખબર લેશે અને તેમણે જે દેશ સંબંધી આપણા પ ૃઓ ઇબ્રા હમ, ઇસહાક તથા યાકૂબનીઆગળ પ્ર તજ્ઞા લીધી હતી, તે ુજબ
ઈ ર આ દેશમાંથી આપણા દેશમાં તમને લઈ જશ.ે” 25 પછ ૂસફે ઇઝરાયલ ુત્રોને પ્ર તજ્ઞા લેવડાવીને ક ું, “ઈ ર તમાર
પાસે ન ે આવશ;ે તમે અહ થી જાઓ તે સમયે તમે મારાં અ અહ થી લઈ જજો.” 26 ૂસફ એકસો દસ વષર્નો થઈને ૃત્ ુ
પામ્યો અને તેઓએ તેના દેહમાં ુગંધીઓ ભર ને તેને મસરમાં શબપેટ માં સાચવી રા ો.

* 50:11 50:11આબેલ- મસરાઈમ મસર ઓના મોટો શોક
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નગર્મન
લેખક

પારપા રક ર તે ૂસાને લેખક ગણવામાં આવે છે. કેમ ૂસાને બેશક આ ુસ્તકના ઈ રપ્રે રત લેખક તર કે સ્વીકાર શકાય
તેના બે સંગીન કારણો છે. પ્રથમ, નગર્મન ું ુસ્તક પોતે ૂસાની લેખન પ્ર ૃ વષે જણાવે છે. નગર્મન 34:27 માં ઈ ર ૂસાને
“આશ ો લખવા” કહે છે. બીજો શા ભાગ જણાવે છે કે ઈ રની આજ્ઞાને પાળતા “ ૂસાએ પ્ર ુના બધા જ વચનો લ ા”
(24:4). તે અ ુમાન લગાવ ું વાજબી છે કે આ કલમો ૂસાના લખાણનો ઉલ્લેખ કરે છે કે જે નગર્મનના ુસ્તકમાં જોવા મળે
છે. બીજુ, નગર્મનના ુસ્તકમાં દશાર્વેલ ઘટનાઓને ૂસાએ જોઈ હતી અથવા તો પછ તેણે તેઓમાં ભાગ લીધો હતો. તેને
ફારૂનના પ રવારમાં શક્ષણ અપા ું હ ું અને લેખનકાયર્ માટે તે લાયકાત ધરાવતો હતો.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 1446 થી 1405 વચ્ચેનો છે.
તેઓના અ વ ા ુપણાને કારણે આ સમય અગાઉના 40 વષ ઇઝરાયલે અરણ્યમાં ભટકવામાં કાઢ્યા હતા. આ ુસ્તક

લખવાનો આ સૌથી સંભ વત સમય છે.
વાંચકવગર્

આ ુસ્તકનો વાંચકવગર્ નગર્મન સમયે છુટકારો પામેલી પેઢ હોવો જોઈએ. ૂસાએ નગર્મન ું ુસ્તક સનાઈના સ ુદાય માટે
લ ું કે જમેને તે મસરમાંથી બહાર દોર લા ો હતો. ( નગર્મન 17:14; 24:4; 34:27-28).

હે ુ
નગર્મન કેવી ર તે ઇઝરાયલીઓ યહોવાહની પ્રજાબન્યા તેને વણર્નાત્મક રૂપમાં પ્રગટ કરે છે અને લોકોએ ઈ રની પ્રજા તર કે

જનેા દ્વારા જીવવા ું હ ું તે કરારની શરતો પ્રસ્ ુત કરે છે. નગર્મન વ ા ુ, સમથર્, બચાવનાર અને પ વત્ર ઈ ર ું ચા ર ય પ્રગટ
કરે છે કે જમેણે ઇઝરાયલ સાથે કરાર ા પત કય હતો. ઈ ર ું ચા ર ય તેમના નામ અને કાય એમ બંને દ્વારા પ્રગટ કરા ું છે.

ારે ઈ રે ઇબ્રા હમના વંશજોને મસરની ુલામગીર માંથી છોડા ા ત્યારે, કેવી ર તે ઈ ર ું ઇબ્રા હમને આપે ું વચન (ઉ
15:12-16) પ ર ૂણર્ થ ું હ ું તે બતાવે છે. તે તો એક એવા કુટુબની વાતાર્ છે કે જે પસંદ કરાયે ું રા બન્ ું ( નગર્મન 2:24;
6:5; 12:37). મસરમાંથી બહાર નીકળેલા હ ૂઓની સં ા 20 થી 30 લાખ હોવી જોઈએ.

ુદ્રાલેખ
છુટકારો

રૂપરેખા
1. પ્રસ્તાવના — 1:1-2:25
2. ઇઝરાયલનો છુટકારો — 3:1-18:27
3. સનાઈ પવર્ત પર અપાયેલ કરાર — 19:1-24:18
4. ઈ રનો રાજવી મંડપ — 25:1-31:18
5. બળવાને પ રણામે ઈ રથી જુદાઇ — 32:1-34:35
6. ઈ રના મંડપની રાજવી ાપના — 35:1-40:38

મસરમાં ઇઝરાયલ પ્રજા પર જુલમ
1 ઇઝરાયલના જે ુત્રો પોતાના કુટુબકબીલા સ હત તેઓના પતા યાકૂબ સાથે મસર દેશમાં આ ા તેઓનાં નામ આ છે:

2રુબેન, શમયોન, લેવી અને યહૂદા, 3ઇસ્સાખાર, ઝ ુલોન અને બન્યામીન, 4 દાન, નફતાલી, ગાદ અને આશેર. 5યાકૂબ અને
તેનાં સંતાનો મળ ને કુલ સ ેર જણા હતા. ૂસફ તો અગાઉથી જ મસરમાં આ ો હતો.

6 કેટલાક સમય બાદ ૂસફ, તેના બધા ભાઈઓ અને તે પેઢ નાં સવર્ માણસો ૃત્ ુ પામ્યા.ં 7 પછ ની પેઢ ના ઇઝરાયલીઓ
સફળ થયા અને સં ામાં ઘણા પ્રમાણમાં વધ્યા અને બળવાન થયા; તેઓની વસ્તીથી દેશ ભરચક થઈ ગયો.

8 પછ મસરમાં એક નવો રાજા સ ા પર આ ો, તેને ૂસફ વષે કશી જાણકાર ન હતી. 9 તે રાજાએ પોતાની પ્રજાને ક ું,
“આઇઝરાયલીઓને જુઓ; તેઓઆપણા કરતાં સં ામાં વધારે અને ૂબ બળવાન છે. 10માટેઆપણે તેઓસાથે ચાલાક થી
વત એ, ન હ તો તેઓ વધી જશે અને સંજોગોવશાત આપણને કોઈની સાથે લડાઈ થાય તો સંભવ છે કે તેઓઆપણા દશુ્મનો
સાથે ભળ જાય, આપણી સામે લડે અને દેશમાંથી જતા રહે.”

11 તેથી મસર ઓએ ઇઝરાયલીઓ પાસે સખત મજૂર કરાવીને તેઓને પીડા આપવા માટે તેઓના ઉપર ુકાદમો નીમ્યા.
તેઓની જબરજસ્તી વેઠ ને ઇઝરાયલીઓએ ફારુનને માટે પીથોમ અને રામસેસ નગરો તથા ુરવઠા કેન્દ્રો બાંધ્યા.ં 12 પણ જમે
જમે તેઓ ઇઝરાયલીઓને પીડા આપતા ગયા તેમ તેમ તેઓ સં ામાં ૃ દ્ધ પામતા ગયા. તેથી મસરના લોકો ઇઝરાયલના
લોકોથી ઘણા ભયભીત થયા.

13 મસરના લોકોએ ઇઝરાયલીઓ પાસે સખત વેઠ કરાવી. 14 તેઓની પાસે જાતજાતની મજૂર કરાવવા માંડ . ઈંટ અને
ૂનો તૈયાર કરવાની તથા ખેતરોમાં ખેડવાથી માંડ ને લણણી ુધીની મહેનતનાં કામો કરાવીને તેઓ ું જીવન અસ બનાવી દ ુ.ં

15 મસરમાં શફ્રાહ અને ૂઆહ નામની બે હ ૂ દાયણો હતી. તેઓને મસરના રાજાએ કડક આદેશ આપ્યો, 16 “ ારે તમે
હ ૂ ીઓની પ્ર ૂ ત કરાવવા માટે ખાટલા પાસે જાઓ ત્યારે જો તેઓને છોકરા જન્મે તો તેઓને માર નાખવા. પણજો છોકર
જન્મે તો તમારે તેઓને જીવતી રહેવા દેવી.” 17 પર ુ આ દાયણો ઈ રની બીક રાખનાર અને વ ા ુ હતી, એટલે તેઓએ
મસરના રાજાની આજ્ઞા માની ન હ અને છોકરાઓને જીવતા રહેવા દ ધા.
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18એ જાણીને મસરના રાજાએ દાયણોને બોલાવીને ક ું, “તમે આ ું શા માટે ક ુ? માર આજ્ઞા કેમ ઉથાપી? નરબાળકોને
કેમ જીવતા રહેવા દ ધા?” 19 ત્યારે દાયણોએ ફારુનને ક ું, “હે રાજા, હ ૂ ીઓ મસર ીઓ જવેી નબળ હોતી નથી.
તેઓ સશક્ત અને ખડતલ હોય છે; અમે પહોંચીએ તે પહેલાં જ તેઓ જલદ થી સંતાનોને જન્મ આપી દે છે.”

20 તેથી ઈ રે એ દાયણો પર કૃપા દશાર્વી. 21આમ ઇઝરાયલ પ્રજા પણ સં ામાં અને શ ક્તમાં ૃ દ્ધ પામતી રહ . દાયણો
ઈ રથી ડર ને ચાલતી હતી એટલે ઈ રે તેઓને સંતાનોનાં કૃપાદાન આપ્યા.ં 22 પછ ફારુને પોતાના બધા લોકોને ફરમાન ક ુ
કે, “નવા જન્મેલા બધા જ હ ૂ છોકરાને નીલ નદ માં ફેંક દેવા, પણ છોકર ઓ ભલે જીવતી રહે.”

2
ૂસાનો જન્મ

1એસમયમાં ઇઝરાયલના લેવી કુળના એક જુવાને પોતાના જ કુળની કન્યા સાથે લ ક ુ. 2તેઓના સંસારમાં એક દ કરાનો
જન્મ થયો. તે ૂબ ુંદર હતો. તેની માએ તે દ કરાને ત્રણ માસ ુધી સંતાડ રા ો.

3 પર ુ તેનાથી વધારે સમય ુધી તેને સંતાડ રાખવા ું શ ન હ ું, તેથી તેણે ગોમ ૃણની એક પેટ બનાવી, તેને ચીકણી
માટ અને ડામરથી લીંપીને છોકરાને તેમાં ુવાડ્યો. પછ પેટ ને તે નીલ નદ કનારે બરુઓના છોડ વચ્ચે ૂક આવી. 4 પછ તે
છોકરા ું ું થાય છે, તે જોવા માટે થોડકે દૂર તે છોકરાની બહેનને ઊભી રાખી.

5એટલામાં ફારુનની રાજકુવર નદ માં સ્નાન કરવા માટે ત્યાં આવી. તેની સાથે તેની દાસીઓ પણ હતી. તેઓ નદ કનારે
આમતેમ ફરવા લાગી. કુવર ની નજર બરુઓની વચ્ચે પડલેી પેલી પેટ પર પડ . તેણે પોતાની દાસીને મોકલીને તે પેટ મંગાવી
લીધી. 6 કુવર એ પેટ ઉઘાડ ને જો ું, તો તેમાં એક છોકરો હતો. તે રડતો હતો. તેના હૃદયમાં બાળક પ્રત્યે લાગણી થઈ. તે
સમજી ગઈ કે, આ કોઈ હ ૂનો જ છોકરો છે.

7પછ તે છોકરાની બહેન ફારુનની દ કર ની પાસેઆવી. તેને ક ું, “હુ જઈને કોઈ હ ૂ ીને બોલાવી લા ું? તેઆછોકરાને
સાચવે અને તેના લાલનપાલનમાં તમાર મદદ કરે?” 8 ફારુનની દ કર એ તેને ક ું, “હા, જઈને બોલાવી લાવ.” એટલે તે છોકર
જઈને તે બાળકની માતાને જ બોલાવી લાવી.

9 ફારુનની દ કર એ તેને ક ું, “આ નાના છોકરાને લઈ જા અને મારા વતી તેને સંભાળ ને સ્તનપાન કરાવજ.ે તે બદલ હુ તને
સારુ વેતન આપીશ.” તેથી ી તેના છોકરાને લઈ ગઈ અને તે ું લાલનપાલન ક ુ. 10 પછ તે છોકરો મોટો થયો. એટલે તે તેને
ફારુનની કુવર પાસે લઈ ગઈઅને તેને સોંપ્યો. કુવર એ તેને પોતાના ુત્રની જમે ઉછેય . “મેં એને પાણીમાંથી બહાર કાઢ્યો હતો,
એમ કહ ને કુવર એ તે ું નામ ‘ ૂસા*’ એટલે પાણીમાંથી બહાર કાઢેલો રા ું.”

ૂસા મદ્યાનમાં નાસી જાય છે
11સમય વીતતાં ૂસા મોટો થયો. એક દવસ તે પોતાના સાથી હ ૂ લોકો પાસે ગયો, ત્યાં તેણે જો ું કે પોતાના માણસો પર

સખત કામ કરાવવા માટે બળજબર થાય છે. વળ તેના જોવામાં આ ું કે એક મસર એક હ ૂને મારતો હતો. 12 ૂસાએ
આમતેમ નજર કર તો તેને ખાતર થઈ કે પોતાને કોઈ જો ું નથી, એટલે તેણે મસર ને માર ના ો અને તેના શબને રેતીમાં
દફનાવી દ ું.

13બીજે દવસે તે ફર થી બહાર ફરવા નીક ો, ત્યારે તેણે બે હ ૂઓને અંદરોઅંદર લડતા જોયા. જનેો વાંક હતો તે માણસને
તેણે ક ું, “ ું શા માટે તારા પોતાના જ હ ૂ ભાઈને મારે છે?” 14એટલે તેણે ૂસાને ક ું, “તને અમારા પર ઉપર અને ન્યાયાધીશ
કોણે બના ો છે? તેં ગઈકાલે પેલા મસર ની હત્યા કર તેમ ું માર હત્યા કરવા માગે છે?” તે સાંભળ ને ૂસા ડર ગયો, કારણ
કે તેણે જાણ્ ું કે તેણે કરેલી હત્યાની બધાંને ખબર પડ ગઈ છે.

15આવાતની જાણ ફારુનને થઈ, તેણે ૂસાને પકડ ને માર નાખવાનો હુકમ કય . પણ ૂસા મસરમાંથી મદ્યાન દેશમાં નાસી
ગયો. એક વખત તે ત્યાં એક કૂવા પાસે બેઠો હતો.

16 ત્યારે મદ્યાનના યાજકની સાત દ કર ઓ ત્યાં આવી. અને પોતાના પતાનાં ઘેટાંબકરાંને પાણી પીવડાવવા માટે કૂવામાંથી
પાણી ખેંચીને હોજ ભરવા લાગી. 17 પણ ત્યાં કેટલાક ભરવાડો આ ા, તેઓ આ ુવતીઓને નસાડવા લાગ્યા, પણ ૂસા
તેઓની મદદે આ ો અને તેઓને ભરવાડોથી છોડાવીને તેઓનાં ઘેટાંબકરાંને પાણી પા ું.

18 પછ આ દ કર ઓ તેઓના પતા રેઉએલ પાસે ગઈ ત્યારે તેણે ૂ ું, “આજે તમે ટોળાંને પાણી પાવા ું કામ આટ ું બ ું
વહે ું કેવી ર તે ૂરુ ક ુ?” 19 તેઓએજવાબઆપ્યો, “એક મસર એ ભરવાડોથી અમારુ રક્ષણ કર ને અમારે માટે તેણે પાણી
પણ કાઢ આપ્ ું અને ઘેટાંબકરાંને પા ું.” 20 પછ રેઉએલે પોતાની દ કર ઓને ૂ ું, “બેટા, એ મસર કયાં છે? તમે તેને ત્યાં
જ રહેવા દઈને કેમ આ ા?ં જાઓ, જમવા માટે તેને આપણા ઘરે બોલાવી લાવો.”

21 નમંત્રણ મળવાથી ૂસા આ ો. અને તેઓના ઘરે રહેવા સંમત થયો. રેઉએલે પોતાની દ કર ઓમાંની એક સ પોરાહનાં
લ ૂસા સાથે કયા. 22 તેઓના કુટુબમાં એક દ કરો જનમ્યો. ૂસાએ તે ું નામ ગેશ મ એટલે વદેશી પા ું. કેમ કે તે વખતે
ૂસા વદેશમાં ુસાફર હતો.
23 કેટલાંક વષ વીતી ગયા પછ મસરનો રાજા ૃત્ ુ પામ્યો. ઇઝરાયલીઓ ુલામીમાં પડાતા હતા. તેઓ આક્રદ કર ને

મદદ માટે પ્ર ુને પોકાર કરતા હતા. તેઓનો વલાપ અને પ્રાથર્ના ઈ રે સાંભળ . 24આરુદન અને આતર્નાદ સાંભળ ને ઈ રને
ઇબ્રા હમ, ઇસહાકઅને યાકૂબ સાથે કરેલા કરાર ું સ્મરણ થ ુ.ં 25ઈ રે ઇઝરાયલીઓપર કરુણાભર દ્ર કર . અને તેઓના
ઉદ્ધારનો સમયઆવી પહોંચ્યો હોવાથી તેઓની ુલાકાત લીધી.

3
ૂસા અને સળગ ું ઝાડ ું

* 2:10 2:10 ૂસા બાહર કાઢેલો
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1હવે ૂસા પોતાના સસરાના એટલે મદ્યાનના યાજક યથ્રોનાં ઘેટાંબકરાં સાચવતો હતો; એક દવસ તે ઘેટાંબકરાંને ચરાવવા
અરણ્યની પ મ દશામાં ઈ રના પવર્ત* હોરેબ પર ગયો. 2 ત્યાં યહોવાહના દૂતે ઝાડવાં વચ્ચે આગના ભડકામાં તેને દશર્ન
દ ું. તેણે જો ું ઝાડ ું સળગ ું હ ું. પણ બળ ને ભસ્મ થ ું ન હ ુ.ં 3તેથી ૂસાએ વચા ુ કે, “હુ નજીક જઈને આ મહાન દ્રશ્ય
જોઉં. આઝાડ ું બળે છે પણ ભસ્મ કેમ થ ું નથી?”

4 યહોવાહે જો ું કે ૂસા અહ ઝાડ ું જોવા આવી ર ો છે, તેથી તેમણે ઝાડવામાંથી તેને ૂમ પાડ , “ ૂસા, ૂસા!” અને
ૂસાએ ક ું, “હા, હુ અહ જ છુ.” 5 ત્યારે યહોવાહે ક ું, “નજીકઆવીશ ન હ, તારાં પગરખાં ઉતાર. કારણ કે ાં ું ઊભો

છે તે ૂ મ પ વત્ર છે.” 6 “હુ તારા પ ૃઓ ઇબ્રા હમ, ઇસહાક અને યાકૂબનો ઈ ર છુ.” તે સાંભળ ને ૂસાએ પોતા ું ુખ ઢાંક
દ ું. કેમ કે ઈ ર તરફ જોતાં તેને બીક લાગી.

7પછ યહોવાહે ક ું, “મેં મસરમાં મારા લોકોને દઃુખી હાલતમાં જોયા છે. તેઓના ુકાદમો તેમને પીડાઆપે છે તેથી તેઓનો
વલાપ મેં સાંભ ો છે. તેઓની ુશ્કેલીઓ મેં જાણી છે. 8 હુ તેઓને મસર ઓના સકજામાંથી ુક્ત કરાવવા અને તેઓને એ
દેશમાંથી બહાર લાવીને એક સારા, વશાળ અને દૂધ તથા મધથી રેલછેલવાળો દેશમાં લઈ જવા માટે આ ો છુ. ત્યાં હાલમાં
કનાનીઓ, હ ીઓ, અમોર ઓ, પર ઝ ઓ, હવ્વીઓ અને ય ૂસીઓ રહે છે.

9મેં ઇઝરાયલીઓ ું રુદન સાંભ ું છે અને મસર ઓ તેઓના ઉપર જે અત્યાચાર ુજારે છે તે મેં નહા ા છે. 10માટે હવ,ે
મારા ઇઝરાયલી લોકોને મસરમાંથી બહાર લઈઆવવા હુ તને ફારુન પાસે મોક ું છુ.”

11 પર ુ ૂસાએ ઈ રને ક ું, “હુ તે કોણ કે ફારુનની પાસે જઈને ઇઝરાયલીઓને મસરમાંથી બહાર કાઢ લા ુ?ં” 12 પણ
ઈ રે ક ું, “હુ અવશ્ય તાર સાથે જ હોઈશ. અને મેં જ તને મોકલ્યો છે, એની નશાની તારા માટે એ થશે કે ારે ું એ લોકોને
મસરમાંથી બહાર લઈઆવશે પછ તમે સૌ આ પવર્ત પર માર ભ ક્ત કરશો.”

ઈ ર પોતાના નામને પ્રગટ કરે છે
13 ૂસાએ ઈ રને ક ું, “હુ ઇઝરાયલ લોકો પાસે જાઉં અને તેઓને કહુ કે, ‘તમારા પ ૃઓના પ્ર ુએ મને તમાર પાસે

મોકલ્યો છે.’ અને તેઓ મને ૂછે કે, ‘તેમ ું નામ ું છે?’ તો હુ તેઓને શો જવાબઆ ું?” 14 ત્યારે ઈ રે ૂસાને ક ું, “હુ જે છુ
તે છુ.” ું ઇઝરાયલીઓને કહેજે કે ‘હુ છુ એ મને તમાર પાસે મોકલ્યો છે.’ ”

15 વળ ઈ રે ૂસાને એ ું પણ ક ું, “ ું ઇઝરાયલીઓને કહેજે કે, ‘તમારા પ ૃઓના ઈ ર યહોવાહે એટલે કે ઇબ્રા હમ,
ઇસહાક અને યાકૂબના ઈ રે મને તમાર પાસે મોકલ્યો છે. મારુ નામ સદાને માટે એ જ છે અને પેઢ દરપેઢ લોકો મને એ નામે
જ યાદ રાખશે.’ ”

16 વળ ઈ રે ક ું, “ ું જા અને ઇઝરાયલના વડ લોને ભેગા કર ને તેઓને કહેજે કે, ‘તમારા પ ૃઓના ઈ ર, ઇબ્રા હમ,
ઇસહાક અને યાકૂબના પ્ર ુએ, મને દશર્નઆપીને ક ું છે મેં ન ે તમાર ખબર લીધી છે અને મસરમાં તમે જે ુશ્કેલીઓસહન
કર ર ા છો તે મેં જોઈ છે; 17અને મેં નણર્ય કય છે કે હુ તમને મસરના આ દદુશામાંથી ુક્ત કરાવીને કનાનીઓ, હ ીઓ,
અમોર ઓ, પર ઝ ઓ, હવ્વીઓ અને ય ૂસીઓના દેશમાં લઈ જઈશ. એ દૂધ તથા મધથી રેલછેલવાળો દેશ છે.’ 18 લોકો
તાર વાણી સાંભળશે, પછ ું અને ઇઝરાયલના વડ લો મસરના રાજા પાસે જઈને તેને કહેજો કે, ‘ હ ૂઓના ઈ ર યહોવાહ
અમને મ ા છે. એ અમારા ઈ ર યહોવાહની આગળ યજ્ઞાપર્ણ કરવા માટે અમે ત્રણ દવસની ુસાફર કર ને જઈ શક એ
એટલે દૂર અરણ્યમાં અમને જવા દે.”

19જો કે મને ખબર તો છે જ કે મસરનો રાજા તમને ત્યાં ન હ જવા દે. હા, કોઈ સામથ્યર્વાન હાથ જ તમને ત્યાં લઈ જશ.ે
20આથી હુ મારા સામથ્યર્ દ્વારા તેઓની વચ્ચે ચમત્કાર બતાવીશ અને મસરના લોકોને માર શ. ત્યાર પછ તે તમને જવા દેશે.
21અને મસર ઓની નજરમાં ઇઝરાયલી લોકો પર દયા દશાર્વાય તે ું હુ કર શ. તેને પ રણામે ારે તમે મસરમાંથી બહાર જવા
રવાના થશો ત્યારે ખાલી હાથે બહાર ન હઆવો. 22પણ દરેક ી પોતાની મસર પડોશણ પાસેથી અને પોતાના ઘરમાં રહેનાર
મસર ી પાસેથી સોનાચાંદ નાં ઘરેણાં અને ુંદર કમતી વ ો માગી લેશે અને તમે પોતાના દ કરાદ કર ઓને તે પહેરાવશો.
આમ તમે મસર ઓ ું ધન ૂંટ લેશો.”

4
ઈ રે ૂસાને ચમત્કા રક સામથ્યર્ આપે છે

1 ત્યારે ૂસાએ ઈ રને જણા ુ,ં “પ્ર ુ હુ ઇઝરાયલના લોકોને કહ શ કે યહોવાહે મને મોકલ્યો છે, ત્યારે તેઓ મારા કહેવા
પર વ ાસ ન હ કરે અને કહેશે કે, “યહોવાહે તને દશર્ન દ ું નથી.” 2પર ુ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “તારા હાથમાં ું છે?” ૂસાએ
જવાબ આપ્યો, “લાકડ .” 3 ત્યારે યહોવાહે ક ું, “તાર લાકડ ને જમીન પર નાખ.” એટલે ૂસાએ લાકડ જમીન પર નાખી,
ત્યારે તે બદલાઈને સાપ બની ગઈ. તે જોઈને ૂસા બી ગયો અને ત્યાંથી ખસી ગયો.”

4પર ુ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ ું સાપનીઆગળજાઅને તારા હાથથી તેને ૂંછડ થી પકડ લ.ે” એટલે ૂસાએ સાપને પકડ્યો
ત્યારે તેના હાથમાં સાપની લાકડ બની ગઈ. 5 તેથી યહોવાહે ક ું, “તાર લાકડ નો આ પ્રમાણે ઉપયોગ કરજ,ે એટલે લોકોને
વ ાસ બેસશે કે તેઓના પ ૃઓના ઈ ર પ્ર ુએ એટલે ઇબ્રા હમ, ઇસહાક અને યાકૂબના ઈ રે તને દશર્ન દ ું છે.”
6 વશેષમાં યહોવાહે તેને ક ું, “હુ તને બીજો ચમત્કાર બતા ું છુ. તારો હાથ તેં પહેરેલા ઝભ્ભા નીચે છાતી પાસે ૂક.” તેમ

કયાર્ પછ ૂસાએ ારે હાથ પાછો બહાર કાઢયો ત્યારે તેનો હાથ કુ રોગથી બરફ જવેો સફેદ થઈ ગયો હતો. 7પછ યહોવાહે
ૂસાને ક ું, “તારો હાથ પાછો ઝભ્ભા નીચે છાતી પર ૂક.” એટલે તેણે તે પ્રમાણે ક ુ, પછ જયારે તેણે હાથ બહાર કાઢયો

ત્યારે તે હાથ અગાઉના જવેો દરુસ્ત થઈ ગયો હતો.

* 3:1 3:1 ઈ રના પવર્ત પ વત્ર પવર્ત
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8 પછ યહોવાહે ક ું, “જો લોકો લાકડ ના ચમત્કારની નશાની પછ પણ તારુ કહે ું ન હ માને તો આ બીજા ચમત્કારની
નશાનીથી તેઓ તારા પર ભરોસો કરશ.ે 9વળ જોઆબે ચમત્કારો બતા ા પછ પણ તેઓ તાર વાત ના સાંભળે, તો ું નીલ
નદ માંથી થોડુ પાણી લઈને જમીન પર ઢોળજ,ે ત્યાં તે પાણી રક્ત થઈ જશે.”

10 પર ુ ૂસાએ યહોવાહને ક ું, “હે પ્ર ુ યહોવાહ, હુ સા ું કહુ છુ કે, હુ કોઈ સારો વક્તા નથી. હુ લોકો સાથે કુશળતા ૂવર્ક
વાત કરવાની ક્ષમતા ધરાવતો નથી. તમાર સાથે વાતચીત થઈ તે પછ પણ હુ બોલવામાં મંદ છુ. માર જીભ બરાબર ચાલતી
નથી.” 11 ત્યારે યહોવાહે તેને ક ું, “માણસ ું ુખ કોણે બના ું છે? તેને ૂક કે બ ધર અને તેને અંધ કે નહાળ શકતો કોણ
બનાવે છે? અને માણસને દેખતો કે અંધ કોણ બનાવે છે? આ બ ું હુ જ કર શકુ છુ. હુ યહોવાહ છુ. 12 માટે હવે જા, તારા
ુખમાં હુ શ ો ૂક શ અને તારે ું કહે ું તે હુ તને શીખવીશ.” 13છતાં ૂસાએ ક ું, “હે પ્ર ુ યહોવાહ, કૃપા કર ને મારા સવાય

બીજા કોઈને મોકલો, મને ન હ.”
14આવા અનાદરને લીધે યહોવાહ ૂસા પર ૂબ ુસ્સે થયા અને ક ું, “તાર સાથે હુ તારા ભાઈ હારુન લેવીને મોકલીશ. તે

કુશળ વક્તા છે. વળ જો, તે તને મળવા આવી ર ો છે, તને જોઈને તે ું હૃદય આનંદ પામશ.ે 15 ું તેની સાથે વાત કરજે અને
ું કહેવા ું છે તે તેને શીખવજ.ે હુ તમારા બ ેના ુખમાં વાણી ૂક શ અને તમો બ ેએ ું કરવા ું છે તે તમને શીખવીશ. 16 તે

તારા વતી લોકોની સાથે વાત કરશ.ે તે તારુ ુખ બનશે અને ું તેને માટે ઈ રને ઠેકાણે થશ.ે 17 માટે હવે આ તાર લાકડ સાથે
લઈ જા. એના વડે ું ચમત્કારો કર બતાવજ.ે”

ૂસા મસરમાં પાછા ફરે છે
18 પછ ત્યાંથી ૂસા પોતાના સસરા યથ્રો પાસે પાછોઆ ો અને તેને ક ું, “કૃપા કર ને મને મારા લોકો પાસે મસરમાં પાછો

જવા દે.” હુ જોવા મા ું છુ કે તેઓ હજી હયાત છે કે ન હ! યથ્રોએ તેને ક ું, “શાં તથી જા.” 19 ૂસા મદ્યાનમાં હતો, ત્યારે
ઈ રે તેને ક ું, “ ું મસરમાં જા. હવે ત્યાં તારે માટે ક ું જોખમ નથી. કેમ કે જે લોકો તને માર નાખવા માટે શોધતા હતા
તેઓ બધા ૃત્ ુ પામ્યા છે.” 20આથી ૂસા પોતાની પત્ની અને ુત્રોને ગધેડા પર બેસાડ ને પાછો મસર જવા રવાના થયો. તેણે
ઈ રની લાકડ પોતાની સાથે રાખી.

21 રસ્તામાં યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ મસરમાં પહોંચ્યા પછ મેં જે ચમત્કારો તને નશાની તર કે બતા ા છે તે ું ફારુન સમક્ષ
કર બતાવજ.ે પણ હુ તેને હઠાગ્રહ બનાવી દઈશએટલે તે તારા લોકોને જવા દેશે ન હ. 22તે વખતે ું ફારુનને કહેજ:ે ‘યહોવાહ
કહે છે કે: ઇઝરાયલ મારો જયે ુત્ર છે 23અને મેં તને ક ું છે કે, “મારા ુત્રને માર ભ ક્ત કરવા માટે જવા દે.” અને જો ું તેને
જવા દેવાની ના પાડશે, તો હુ તારા જયે ુત્રને માર નાખીશ.’ ”

24 ૂસા મસર તરફ ુસાફર કર ર ો હતો ત્યારે એક ળે તેણે ુકામ કય , ત્યાં યહોવાહ તેને મ ા અને તેને માર નાખવા ું
ઇચ્છા કર . 25 પણ સ પોરાહએ ચકમકનો એક ધારદાર પથ્થર લઈને તેના વડે પોતાના ુત્રની ુ ત કર . તેની ચામડ ૂસાના
પગ*ેઅડકાડ ને તેણે ક ું, “ખરેખર ું તો મારા લોહ નો વર છે.” 26 તેથી યહોવાહે ૂસાને જતો કય . ત્યારે સ પોરાહએ ક ું,
“ ુ તના કારણથી ું મારે માટે લોહ નો વર છે.”

27યહોવાહે હારુન સાથે વાત કર હતી અને તેને ક ું હ ું, “અરણ્યમાં જાઅને તારા ભાઈ ૂસાને મળ.” તેથી હારુન ઈ રના
પવર્ત પર જઈને તેને મ ો અને ભેટ્યો. 28 ૂસાએ પોતાને યહોવાહે જે બાબત કહ હતી અને જે ચમત્કારો બતાવવા ું જણા ું
હ ું તેની મા હતી તેને આપી.

29 ૂસા અને હારુન મસરમાં ગયા અને ત્યાં ઇઝરાયલીઓના લોકોના બધા વડ લોને એક ત્રત કયા. 30અને યહોવાહે ૂસાને
કહેલી સવર્ વાતો હારુને તેઓને કહ સંભળાવી તથા ૂસાએ તેઓની સમક્ષ ચમત્કાર કર બતા ા. 31 લોકોએ વ ાસ કય
કે યહોવાહે જ તેઓને મોકલ્યા છે. વડ લોએ સાંભ ું અને તેઓ સમ ા કે ઈ રે પોતાના લોક ઇઝરાયલની ખબર લીધી છે
અને તેઓનાં દઃુખ જોયાં છે, ત્યારે તેઓએ શર ઝુકાવીને યહોવાહની સ્ ુ ત કર .

5
ૂસા અને હારુન ફારુનઆગળ

1લોકોની સાથે વાત કયાર્ પછ ૂસા અને હારુને મસરના રાજા ફારુન પાસે આવીને તેને ક ું, “ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહ
કહે છે, ‘મારા લોકોને મારે માટે પવર્ પાળવા સારુ અરણ્યમાં જવા દે.’ 2 પર ુ ફારુને ક ું, “યહોવાહ તે વળ કોણ છે કે હુ તેની
ૂચના માનીને ઇઝરાયલીઓને જવા દઉં? તમે જનેે ઈ ર માનો છો, તેને હુ ઓળખતો નથી, વળ હુ ઇઝરાયલીઓને જવા

દેવાની પણ ના પાડુ છુ.”
3 ત્યારે હારુન અને ૂસાએ ક ું, “ હ ૂઓના ઈ રે અમને લોકોને દશર્ન આપ્ ું છે. અમારા ઈ ર ું ભજન કરવા માટે ું

અમને અરણ્યમાં ત્રણ દવસનો પ્રવાસ કરવા જવા દે, ત્યાં અમે યહોવાહને યજ્ઞાપર્ણ કર ુ.ં જો અમને ન હ જવા દે તો ઈ ર
તરફથી દેશ પર મરક અને તલવારરૂપીઆફતઆવી પડશ.ે” 4પર ુ મસરના રાજાએ તેઓને ક ું કે, “હે ૂસા અને હારુન, તમે
લોકોના કામમાં કેમ અડચણરૂપ થાઓ છો? તમે તમારુ કામ કરો અને લોકોને તેમ ું કામ કરવા દો.” 5 વળ તેણે ક ું, “હમણાં
આપણા દેશમાં હ ૂ લોકોની સં ા વધી ગઈ છે અને તમે તે લોકોને કામ કરતાં અટકાવવા માગો છો.”

6 તે જ દવસે ફારુને ઇઝરાયલી લોકો પાસે સખત કામ કરાવવા માટે ુકાદમોને આદેશ આપ્યો કે, 7 “હવે તમારે ઈંટો પાડવા
માટે લોકોને પરાળઆપ ું ન હ; તેઓજાતે પરાળ લઈઆવ.ે 8વળ ધ્યાન રાખજો કે, અત્યાર ુધી તેઓજટેલી ઈંટો બનાવતા
આ ા છે એમાં ઘટાડો થવો જોઈએ ન હ. હવે એ લોકો આળ ુ થઈ ગયા છે. તેથી ૂમો પાડે છે કે, અમને અમારા ઈ રને
યજ્ઞો કરવા જવા દો. 9તેઓને સતતએટલા બધા કામમાં રોક રાખો કે પછ તેઓની પાસે ૂસાની જૂઠ વાતો સાંભળવાનો સમય
જ રહે ન હ.”
* 4:25 4:25 પગે ૂસાનો શર રનો અંગત ભાગ
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10 તેથી એ લોકોના ુકાદમોએ તેઓને જણા ું કે, “ફારુને નણર્ય કય છે કે, તે ઈંટો પાડવા માટે તે તમને પરાળ ન હઆપ.ે
11તમારે જાતે જ તમારા કામ માટે પરાળ ભે ું કર લાવ ું પડશ.ે તેથી જાઓ, પરાળ ભે ું કરો. તોપણ તમારે બનાવવાની ઈંટોની
સં ા ું પ્રમાણ તો એટ ું જ રહેશે. તે ઓછુ કરવામાં ન હ આવ.ે”

12આથી લોકો પરાળ ભે ું કરવા માટે આખા મસરમાં ફર વ ા. 13 ુકાદમો ધમક આપતા જ ર ા કે, “અગાઉ પરાળ
મળ ું હ ું ત્યારે રોજ ું જટે ું કામ કરતા હતા તેટ ું જ કામ તમારે ૂરુ કર ું પડશે.” 14 ફારુનના ુકાદમોએ ઇઝરાયલીઓ પર
દેખરેખ માટે જે ઉપર ઓને ન ુક્ત કયાર્ હતા તેઓને ૂબ માર માર ને ૂછવામાં આવ ું હ ું કે, “જટેલી ઈંટો અત્યાર ુધી તમે
પાડતા હતા તેટલાં પ્રમાણમાં અગાઉની માફક કેમ ૂર કરતા નથી?”

15એટલે ઇઝરાયલીઓના ઉપર ઓ ફારુનની સમક્ષઆવીને આતર્નાદ કરવા લાગ્યા, “તમે તમારા સેવકો સાથે આવો વતાર્વ
કેમ રાખો છો? 16 હવે અમને પરાળઆપવામાં આવ ું નથી તેમ છતાં અમને કહેવામાં આવે છે કે ૂરતી ઈંટો પાડો; જરા જુઓ
તો ખરા, અમને કેવો ત્રાસ આપવામાં આવે છે! ખરેખર, વાંક તો તમારા ઉપર ઓનો જ છે.” 17 ત્યારે ફારુને તેઓને ધમકા ા,
“તમે લોકો આળ ુ થઈ ગયા છો, તેથી કહો છો કે અમને યહોવાહના યજ્ઞો કરવા જવા દો. 18 હવે જાઓ, કામે લાગી જાઓ,
તમને પરાળ ૂરુ પાડવામાં ન હ આવ;ે અને ઈંટોની સં ા તો ન કરેલ પ્રમાણે તમારે ૂર કરવી જ પડશે.”

19ઇઝરાયલી ઉપર ઓના ધ્યાનમાં આ ું કે હવે તેઓની ત કફોડ થવાની છે. કારણ કે તેઓ હવે અગાઉના જટેલી ઈંટો
તૈયાર કરાવી શકતા નથી. 20અને પછ ફારુનની પાસેથી તેઓ પાછા આ ા ત્યારે રસ્તામાં ઊભેલા ૂસા અને હારુન તેઓને
સામા મ ા. 21 તેઓએ ૂસા અને હારુનને ક ું, “તમે ું ક ુર્ છે એ યહોવાહ ધ્યાનમાં લે અને તમને શક્ષા કરે. કારણ તમે
અમને ફારુનની અને તેના સેવકોની નજરમાં તરસ્કૃત બનાવી દ ઘા છે; અને તેઓ અમને માર નાખે તે માટે જાણે તમે તેઓના
હાથમાં તલવાર આપી છે!”

ૂસા યહોવાહને ફ રયાદ કરે છે
22 ત્યારે ૂસાએ યહોવાહને પ્રાથર્ના કર , “હે પ્ર ુ યહોવાહ, તમે આ લોકોની આવી ખરાબ હાલત શા માટે કર ? વળ તમે

મને શા માટે મોકલ્યો છે? 23 હે પ્ર ,ુ હુ તમારા નામે ફારુન સાથે વાત કરવા ગયો ત્યારથી તેણે આ લોકો ું અ હત કરવા માં ું
છે અને તમે તમારા લોકોને બચાવવા માટે ક ું કરતા નથી.”

6
ઈ ર ૂસાને બોલાવે છે

1 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “હવે, તને જોવા મળશે કે હુ ફારુનની શી હાલત કરુ છુ. મારા સામથ્યર્ને કારણે ફારુન તેઓને
જવા દેશે. અને મારા બળવાન હાથનાં પરાક્રમને કારણે તે ઇઝરાયલ લોકોને દેશમાંથી ુક્ત કરશે.”

2અને ઈ રે ૂસાને ક ું, “હુ યહોવાહ છુ.” 3અને ‘સવર્સમથર્ ઈ ર*’ એ નામે મેં ઇબ્રા હમ, ઇસહાક અને યાકૂબને દશર્ન
આપ્ ું હ ું. ઈ ર, યહોવાહ એ મારા નામની જાણકાર તેઓને ન હતી. 4 મેં તેઓની સાથે કરાર કય હતો. તેઓ જે દેશમાં
જઈને વસ્યા હતા તે કનાન દેશ તેઓને આપવા ું મેં વચન આપ્ ું હ ું. તેઓ ત્યાં રહેતા હતા, પણ તે તેઓનો પોતાનો પ્રદેશ ન
હતો. 5 મેં ઇઝરાયલી લોકોની રડારોળ સાંભળ છે. તેઓ મસરમાં ુલામ છે અને મેં મારો કરાર યાદ કય છે.

6 તેથી ઇઝરાયલીઓને કહે કે, ‘હુ યહોવાહ છુ.’ હુ તેઓ ું રક્ષણ કર શ. મારા સામથ્યર્ વડે મસર ઓની ુલામીમાંથી તેઓને
ુક્ત કર શ. હુ મસર ઓને ભયંકર શક્ષા કર શ. 7 “હુ તેઓને મારા લોક તર કે સ્વીકાર શ. ત્યારે તેઓને ખબર પડશે કે મસરની
ુલામીમાંથી તેઓને ુક્ત કરનાર તેઓનો ઈ ર હુ છુ.
8 હુ યહોવાહ છુ, મેં ઇબ્રા હમ, ઇસહાક અને યાકૂબને જે દેશ આપવાનો કરાર કય છે, તે દેશમાં હુ ઇઝરાયલ લોકોને લઈ

જઈશ. વતન તર કે એ દેશ તેઓને આપીશ અને વારસ બનાવીશ.” 9 ૂસાએ ઈ રની એ વાત ઇઝરાયલીઓને કહ . પણ તે
વખતે તેઓઆકર ુલામીથી હતાશ થઈ ગયેલા તેથી તેઓએ ઈ રની વાત કાને ધર ન હ.

10 ત્યારે યહોવાહે ૂસાને ક ું, 11 “ ું જઈને મસરના રાજા ફારુનને કહે કે, તે ઇઝરાયલીઓને તારા દેશમાંથી જવા દે.”
12 પર ુ ૂસાએ યહોવાહને ક ું, “ઇઝરાયલી લોકો જ મારુ સાંભળતાં નથી; તો પછ ફારુન તો શાનો સાંભળે? વળ મને તો
છટા ૂવર્ક બોલતાં† પણ આવડ ું નથી.” 13 પર ુ યહોવાહે ૂસા અને હારુન સાથે વાતચીત કર . તેઓને આજ્ઞા કર કે, “તમે
મસરના રાજા ફારુન પાસે જાઓ. અને તેને તાક દ આપો કે ઇઝરાયલી લોકોને મસરમાંથી ુક્ત કરે.”

ૂસા અને હારુનનો વંશાવળ
14 ઇઝરાયલીઓના પ ૃઓનાં કુળોના આગેવાનો આ છે: ઇઝરાયલના જયે રુબેનના ચાર ુત્રો: હનોખ, પાલ્ ,ૂ હેસ્રોન

અને કામ . 15 શમયોનના ુત્રો; ય ુએલ, યામીન, ઓહાદ, યાખીન, સોહાર તથા કનાની પત્નીથી જન્મેલો શાઉલ.
16 લેવીના ુત્રો: ગેશ ન, કહાથ અને મરાર . લેવી ું આ ુષ્ય એકસો સાડત્રીસ વષર્ ું હ ું. 17 ગેશ નના ુત્રો: લબ્ની અને

શમઈ. 18 કહાથના ુત્રો: આમ્રામ, યસ્હાર, હેબ્રોન અને ઉ ઝયેલ. કહાથ ું આ ુષ્ય એકસો તેત્રીસ વષર્ ું હ ું. 19 મરાર ના
ુત્રો: માહલી અને ુશી. આબધા ઇઝરાયલના ુત્ર લેવીના વંશજો હતા.
20આમ્રામે પોતાની ફોઈ યોખેબેદ સાથે લ ક ુ. તેઓના કુટુબમાં હારુન અને ૂસાના જન્મ થયા. આમ્રામ ું આ ુષ્ય એકસો

સાડત્રીસ વષર્ ું હ ું. 21 યસ્હારના ુત્રો: કોરાહ, નેફેગ અને ઝખ્રી. 22ઉ ઝયેલના ુત્રો: મીશાએલ, એલ્સાફાન અને સથ્રી.
23હારુન ું લ આમ્મીનાદાબની ુત્રી અને નાહશોનની બહેનઅલીશેબા સાથે થ ું. તેઓના ુત્રો: નાદાબ, અબીહૂ, એલાઝાર

અને ઈથામાર. 24 કોરાહના ુત્રો: આસ્સીર, એલ્કાના અને અ બઆસાફ. 25 હારુનના ુત્ર એલાઝારે ૂટ એલની ુત્રી સાથે
લ ક ુ. તેઓનો ુત્ર: ફ નહાસ. તેઓ બધા લેવીના વંશજો હતા.

* 6:3 6:3 સવર્સમથર્ ઈ ર એલ-શદાઈ † 6:12 6:12 છટા ૂવર્ક બોલતાં બે ુ ત જીભ
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26 આ ર તે હારુન અને ૂસા લેવી કુળના વંશજો હતા. તેઓની સાથે ઈ રે વાત કર હતી કે, “ઇઝરાયલીઓને તેઓનાં
કુળોના સ ૂહ પ્રમાણે મસરમાંથી બહાર લઈઆવો.” 27એજ હારુન અને ૂસાએ મસરના રાજા ફારુન સાથે વાત કર ને તેને
ક ું કે, “તે ઇઝરાયલી લોકોને મસરની બહાર જવા દે.”

ૂસા અને હારુન ઈ રનો કહે ું માને છે
28 ઈ રે મસર દેશમાં ૂસા સાથે વાત કર તે દવસ;ે 29 તેમણે ૂસાને ક ું, “હુ યહોવાહ છુ, હુ તને કહુ છુ, તે બ ું જ ું

મસરના રાજા ફારુનને કહેજ.ે” 30અને ૂસાએ ઈ રની સમક્ષ ક ું કે, “હુ સ્પ ર તે બોલી શકતો નથી તો પછ ફારુન માર
વાત કેવી ર તે સાંભળશે?”

7
1 યહોવાહે ૂસાને ક ું, “જો, મેં તને ફારુનની આગળ ઈ રને ઠેકાણે ઠરા ો છે. તારો ભાઈ હારુન તારો પ્રબોધક થશ.ે 2 હુ

તને જે આદેશ આ ું છુ તે બધા ું હારુનને જણાવજ.ે તારો ભાઈ હારુન એ વગત ફારુનને જણાવશે કે ફારુન ઇઝરાયલી
લોકોને મસર દેશમાંથી જવા દે.

3 પણ હુ ફારુનને હઠાગ્રહ બનાવી દઈશ, જથેી ું જે કઈ કહેશે, તેને તે માનશે ન હ. તેથી હુ મસર દેશમાં અનેક ચમત્કારો
કર શ. 4પણ ફારુન તમારુ સાંભળશે ન હ, એટલે હુ મસર દેશ પર મારો હાથ ઉગામીશ, કઠોર શક્ષા કર શ. અને મારાં સૈન્યોન,ે
માર ઇઝરાયલી પ્રજાન,ે મસરમાંથી બહાર લાવીશ. 5 ત્યારે મસરના લોકોને ખબર પડશે કે, “હુ યહોવાહ છુ, તેઓજોતા રહેશે
અને હુ મારા લોકો ઇઝરાયલીઓને ુક્ત કર શ.”

6 ૂસાએ અને હારુને યહોવાહના આદેશો ું પાલન ક .ુ 7 તેઓએ દરબારમાં ફારુનની સમક્ષ રજૂઆત કર . ત્યારે ૂસાની
ઉંમર એંસી વષર્ની અને હારુનની ઉંમર ત્યાસી વષર્ની હતી.

હારુનની લાકડ સાપ બની જાય છે
8 યહોવાહે ૂસા અને હારુનને ક ું, 9 “ ારે ફારુન તમને એ ું કહે કે, તમારા પરાક્રમના ુરાવા માટે ‘કોઈ ચમત્કાર બતાવો.’

ત્યારે ું હારુનને કહેજે કે, ‘તાર લાકડ લઈને ફારુનની આગળ જમીન પર નાખી દે’ એ નાખશે ત્યારે લાકડ સાપ બની જશ.ે”
10 પછ ૂસા અને હારુન મસરના રાજા ફારુન પાસે ગયા. અને યહોવાહની આજ્ઞા પ્રમાણે તેમણે ક ુર્. હારુને ફારુન અને તેના
અમલદારો સમક્ષ પોતાની લાકડ જમીન પર નાખી અને તે સાપ બની ગઈ.

11 ત્યારે ફારુને જ્ઞાની પં ડતોને અને જાદગુરોને બોલા ા. મસરના જાદગુરોએ પણ મંત્રતંત્ર દ્વારા હારુનના જવેો જ ચમત્કાર
કર બતા ો. 12 તેઓએ પોતાની લાકડ ઓ જમીન પર નાખી. એ લાકડ ઓના સાપ બની ગઈ. પણ હારુનની લાકડ તેઓની
લાકડ ઓને ગળ ગઈ. 13 તેમ છતાં ફારુને હઠાગ્રહ છોડ્યો ન હ. લોકોને જવા દેવાની ના પાડ . અને યહોવાહના ક ા ુજબ
ૂસા અને હારુનની કહેલી વાત ફારુને લક્ષમાં લીધી ન હ.

પહેલી મરક -લોહ
14પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ફારુન હઠ લો થયો છે, એમારા લોકોને જવા દેવાનો ઇનકાર કરે છે; 15જો ફારુન સવારે નીલ

નદ ના કનારા પર આવશ.ે ું તેને મળવા ને ઘાટ પર ઊભો રહેજ,ે અને જે લાકડ સાપ થઈ ગઈ હતી, તે સાથે લઈને જજ.ે
16 “ફારુન આવે ત્યારે કહેજે કે, હ ૂઓના ઈ ર યહોવાહે મને તાર પાસે મોકલ્યો છે અને કહેવડા ું છે કે, મારા લોકોને

મારુ ભજન કરવા માટે અરણ્યમાં જવા દે; ‘જો અત્યાર ુધી તેં યહોવાહની વાત કાને ધર નથી.” 17હવે યહોવાહ કહે છે કે, ‘હુ
યહોવાહ છુ. એની તમને ખબર પડ જશ.ે હવે હુ મારા હાથમાંની લાકડ નીલ નદ ના પાણી પર પછાડ શ એટલે સમગ્ર પાણી
રક્ત થઈ જશ.ે 18 નીલ નદ ની માછલીઓ મર જશ.ે નદ માંથી દગુધ ફેલાશે અને મસરવાસીઓને માટે એ ું પાણી પીવાલાયક
પણ રહેશે ન હ.’ ”

19પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ ું હારુનને કહે કે, તાર લાકડ હાથમાં લઈને મસરનાં તમામ જળાશયો, નદ ઓ, નહેરો અને
તળાવો પર તારો હાથ ફેરવ એટલે તેમાં ુ બ ું જ પાણી રક્ત બની જશે. અને સમગ્ર મસર દેશમાં લાકડાંનાં અને પથ્થરનાં બધાં
વાસણોમાંના પાણી ું પણ રક્ત થઈ જશ.ે”

20 તેથી ૂસા અને હારુને યહોવાહે આપેલી આજ્ઞા ું પાલન ક ુ. હારુને ફારુન અને તેના અમલદારોના દેખતાં લાકડ વડે
નીલના પાણી પર પ્રહાર કય . તેથી તેમાં ું બ ું જ પાણી રક્ત થઈ ગ ું. 21 નદ માંની બધી માછલીઓ મર ગઈ. અને નદ માંથી
દગુધ પ્રસરવા લાગી. અને મસરના લોકો માટે નીલ નદ ું પાણી પીવા લાયક ર ું ન હ. સમગ્ર મસરમાં ું તમામ પાણી રક્ત થઈ
ગ ું. 22 તો સામે પક્ષે મસરના જાદગુરોએ પણ પોતાના તંત્રમંત્રથી તે પ્રમાણે ક ુ. ફારુને ૂસા અને હારુનની વાત કાને ન ધર .
યહોવાહના જણા ા ુજબ ફારુન હઠ લો થઈ ગયો.

23 તેણે ક ું ગણકા ુ ન હ. ફારુન પોતાના મહેલમાં ગયો. 24 નીલ નદ ું પાણી મસરવાસીઓથી પવાય એ ું ર ું ન હ ું.
તેથી તેઓએ નદ ની આજુબાજુ કૂવાઓ ખોદ્યા અને વીરડા ગા ા. 25 યહોવાહે નીલ નદ પર પ્રહાર કયાર્ પછ સાત દવસ
પસાર થઈ ગયા.

8
બીજી મરક - દેડકાં

1 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ફારુન પાસે જઈને તેને જણાવ કે યહોવાહ એ ું કહે છે: ‘મારા લોકોને માર સેવા કરવા જવા
દે.’ 2 પણ જો ું તેઓને જવા દેવાની ના પાડશે તો, હુ મસર દેશમાં દેડકાંઓ દ્વારા ઉપદ્રવ કરાવીશ. 3 નીલ નદ દેડકાંઓથી
ભરાઈ જશ.ે વળ એ દેડકાં નદ માંથી બહારઆવીને તારા મહેલમા,ં ઘરોમા,ં શયનખંડમાં તથા પલંગમાં અને તારા અમલદારોના
તથા પ્રજાનાં ઘરોમા,ં રસોડામાં અને પાણીનાં પાત્રોમાં ભરાઈ જશ.ે 4 ું તાર પ્રજાઅને તારા અમલદારો ઠેરઠેર દેડકાંના ઉપદ્રવથી
હેરાન થઈ જશો.”
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5પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “હારુનને કહે કે, તે પોતાના હાથની લાકડ ને નહેરો, નદ ઓઅને સરોવરો તરફ ઊંચી કરે. જથેી
મસર દેશ પર દેડકાંઓ ચઢ આવે.” 6 ત્યારે હારુને મસર દેશમાં આવેલા પાણીનાં ળો તરફ તેના હાથ ઊંચા કયાર્ અને
પાણીમાંથી દેડકાંઓ બહાર આવીને સમગ્ર મસર દેશમાં છવાઈ ગયાં. 7 મસરના જાદગુરોએ પણ એ ું જ ક ુ. તેઓ પણ
મસર દેશમાં દેડકાંઓ લઈઆ ા.
8 પછ ફારુને ૂસા અને હારુનને બોલાવીને ક ું, “તમે યહોવાહને પ્રાથર્ના કરો કે તે મને અને માર પ્રજાને દેડકાંના ઉપદ્રવથી

છોડાવે, એ દેડકાંને દૂર કરે. પછ હુ તમારા લોકોને યહોવાહને યજ્ઞો અપર્વા જવા દઈશ.” 9 ૂસાએ ફારુનને ક ુ,ં “સારુ, ું કૃપા
કર ને મને કહે કે મારે તારા માટે, તારા અમલદારો માટે અને તાર પ્રજા માટે યહોવાહને ારે પ્રાથર્ના કરવી, જથેી દેડકાં તમાર
પાસેથી અને તમારા ઘરોમાંથી પાણીનાં ળોમાં જતા રહે અને ત્યાં જ રહે.”

10 ફારુને ક ું, “આવતી કાલ.ે” ૂસાએ ક ું, “ ું કહે છે તે પ્રમાણે થશ.ે” જથેી તને મા ૂમ પડશે કે અમારા ઈ ર યહોવાહ
સમાન અન્ય કોઈ ઈ ર નથી. 11 દેડકાં તાર આગળથી અને ઘરોમાંથી અને તારા મહેલમાંથી અને તારા અમલદારો તેમ જ
પ્રજાની આગળથી જતાં રહેશે. અને તેઓ પાણીનાં ળોમાં અને નીલ નદ માં જ રહેશે.” 12 પછ ૂસા અને હારુન ફારુન
પાસેથી વદાય થયા. ૂસાએ દેડકાંઓ વષે યહોવાહને વનંતી કર .

13 અને યહોવાહે ૂસાની વનંતી પ્રમાણે ક ુ. ઘરોમાંના,ં ઘરના ચોકમાંનાં તથા ખેતરોમાંનાં દેડકાં મર ગયાં. 14 મરેલાં
દેડકાંઓના ઢગલા ભેગા થયા. તેથી દેશભરમાં દગુધ પ્રસર ગઈ. 15પણ ારે ફારુને જો ું કે છૂટકો મ ો છે, ત્યારે યહોવાહના
ક ા પ્રમાણે ફારુને પોતા ું હૃદય હઠ ું કર ને તેઓ ું માન્ ું ન હ.

ત્રીજી મરક - ૂળની જુઓ
16 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “હારુનને કહે કે, તે પોતાની લાકડ જમીન પરની ૂળ પર મારે. કે જથેી આખા મસર દેશમાં

સવર્ત્ર ૂળની જૂ થઈ જાય.” 17 ૂસાએ હારુનને ક ું, હારુને હાથમાં લાકડ લઈને જમીનની ૂળ પર પ્રહાર કય , એટલે સવર્ત્ર
ૂળની જૂ થઈ ગઈ. અને તે જુઓ મસરના સવર્ માણસો અને જાનવરો પર છવાઈ ગઈ.
18 મસરના જાદગુરોએ પોતાના જતરમંતરનો ઉપયોગ દ્વારા જૂઓ લાવવા પ્રયત્ન કય , પર ુ તેઓને નષ્ફળતા મળ . 19હવે

જાદગુરોએ ફારુનનીઆગળ ક ૂલ ક ુ કે, આતો ઈ રની શ ક્તથી જ બને ું છે. પર ુ ફારુને તેઓને સાંભ ા ન હ, તે હઠ લો
જ ર ો. યહોવાહે ક ું હ ું એ જ પ્રમાણે ફારુન વત્ય .

ચોથો મરક - માખીઓ
20 યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ ું ફારુન પાસે જજ.ે ફારુન સવારે નદ કનારે ફરવા નીકળે ત્યારે સવારે વહેલો ઊઠ ને તેની રાહ

જોઈ ત્યાં ઊભો રહેજ.ે અને તે આવે ત્યારે કહેજે કે, યહોવાહ એ ું કહે છે કે, ‘મારા લોકોને મારુ ભજન કરવા જવા દે. 21જો
ું મારા લોકોને ન હ જવા દે તો હુ તારા પર, તારા અમલદારો પર તથા તાર પ્રજા પર તથા ઘરોમાં માખીઓ મોકલીશ. અને
મસરના લોકોનાં ઘરો માખીઓથી ભરાઈ જશ;ે ઠેરઠેર માખીઓ જ હશે.’ ”
22પણ તે દવસે હુ મારા ઇઝરાયલી લોકોને સંભાળ લઈશ. જે ગોશેન પ્રાંતમાં તેઓ વસે છે ત્યાં માખી ું નામ નશાન હશે ન હ,

એટલે તને ખાતર થશે કે સમગ્ર ૃથ્વીમાં હુ એકલોજ યહોવાહ છુ. 23આમ હુ મારા લોકઅને તારા લોક વચ્ચે ભેદભાવ* રાખીશ;
તને મારા ચમત્કાર જોવા મળશે.” 24 પછ યહોવાહે તે ુજબ ક ુ. તેમના ક ા પ્રમાણે ફારુનના મહેલમાં, તેના અમલદારોનાં
ઘરોમાં તથા આખા મસર દેશમાં માખીઓનાં ઝંુડઝંુેડ ધસી આ ાં અને સમગ્ર દેશ માખીઓથી પરેશાન થઈ ગયો હતો.

25એટલે ફારુને ૂસા અને હારુનને બોલા ા. તેઓને ક ું, “તમે લોકો તમારા ઈ રને આ દેશમાં યજ્ઞાપર્ણ ચઢાવો.” 26પર ુ
ૂસાએ ક ું, “એ પ્રમાણે કર ું ઉ ચત નથી, કારણ કે અમે અમારા ઈ ર યહોવાહને અપર્ણ ચઢાવીએ તેને મસરના લોકો

અપ વત્ર ગણે છે. તેથી મસરના લોકો જનેે પ વત્ર ગણે છે તેવી આહુ ત જો અમે આપીએ તો તેઓ અમને પથ્થરો માર ને માર
નાખે ન હ? 27અમને ત્રણ દવસ ુધી અરણ્યમાં જવા દે અને અમારા ઈ ર યહોવાહને યજ્ઞો અપર્વા દે. યહોવાહે અમને એ ું
કરવા ફરમાવે ું છે.”

28એટલે ફારુને ક ું, “હુ તમને લોકોને તમારા ઈ ર યહોવાહને યજ્ઞો અપર્વા માટે અરણ્યમાં જવા દઈશ, પર ુ તમારે ઘણે
દૂર જ ું ન હ અને મારા માટે પણ પ્રાથર્ના કરવી.” 29 ૂસાએ ક ું, “સારુ, હુ અહ થી તાર આગળથી જઈને તરત જ યહોવાહને
વનંતી કર શ કે, ફારુન અને તારા અમલદારોને તથા તાર પ્રજાને આવતી કાલે સવારે માખીઓના ત્રાસથી ુક્ત કરે. પણ તમે
અમને ૂખર્ ન બનાવતા, યહોવાહને યજ્ઞો અપર્વા અમને અરણ્યમાં જવા દેવાના છે; અમને ના પાડવા ું નથી.”

30એટલે ૂસા ફારુન પાસેથી વદાય થઈને યહોવાહ પાસે ગયો અને પ્રાથર્ના કર , 31અને યહોવાહે ૂસાની વનંતી અ ુસાર
ક ુ. ત્યારે ફારુન, તેના અમલદારો અને તેની પ્રજા માખીઓના ત્રાસથી ુક્ત થયા. દેશમાં એક પણ માખી રહ ન હ. 32 પર ુ
ફારુન તો ફર પાછો હઠાગ્રહ થઈ ગયો અને તેણે ઇઝરાયલી લોકોને જવા દ ધા ન હ.

9
પાંચમો મરક -જાનવરો ું મરણ

1 ત્યારે યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ફારુનની પાસે જા અને તેને કહે કે, હ ૂઓના ઈ ર યહોવાહ એમ કહે છે કે, ‘મારા લોકોને
મારુ ભજન કરવા જવા દે.’ 2હજુ પણજો ું ના પાડશે અને તેઓને રોક રાખશે તો ધ્યાનથી સાંભળ લે, 3 હુ યહોવાહ, ખેતરનાં
તારાં જાનવરો એટલે ઘોડાઓમા,ં ગધેડાંઓમા,ં ઊંટોમા,ં ગાયબળદોમાં અને ઘેટાંબકરાંઓમાં ભારે રોગચાળો ફેલાવીશ અને તને
સજા કર શ. 4 પર ુ હુ યહોવાહ ઇઝરાયલીઓના અને મસરનાં જાનવરો વચ્ચે ભેદભાવ રાખીશ. જથેી ઇઝરાયલીઓ ું એક
પણજાનવર મરશે ન હ.”

5 “હુ યહોવાહઆવતી કાલે આ દેશમાં એનો અમલ કર શ.” 6અને બીજે દવસે સવારે મસરમાં ઈ રે પોતાના ક ા પ્રમાણે
ક ુ, મસર ઓનાં બધાં જાનવર મર ગયાં પર ુ ઇઝરાયલીઓ ું એક પણજાનવર મ ુ ન હ. 7 ફારુને પોતાના માણસોને તપાસ
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કરવા મોકલ્યા કે ઇઝરાયલના લોકો ું એકે જાનવર મ ુ છે કે ન હ. તપાસ દ્વારા તેને જણાવવામાં આ ું કે ઇઝરાયલીઓ ું એક
પણજાનવર મ ુ નથી. આટ ું થયા છતાં ફારુને હઠાગ્રહ ચા ુ રા ો. તેણે લોકોને જવા દ ધા ન હ.

છ મરક - ૂમડાં
8યહોવાહે ૂસા અને હારુનને ક ું, “તમારા હાથમાં ભઠ્ઠ માંથી ુઠ્ઠ ઓભર ને રાખ લો અને ૂસા ફારુનના દેખતાં તેને હવામાં

ઊંચે ઉડાડ.ે 9 એ રાખની ઝ ણી રજકણો આખા મસર દેશમાં ફેલાઈ જશ.ે તેની અસરથી સમગ્ર મસરના માણસો અને
જાનવરોને શર રે ૂમડાં ટ નીકળશ.ે” 10એટલે ૂસા અને હારુને ભઠ્ઠ માંથી રાખ લીધી. પછ ફારુનની આગળ ઊભા રહ ને
ૂસાએઆકાશ તરફ રાખ ઉડાડ . તેના ફેલાવાથી માણસોને અને જાનવરોને ૂમડાં થયા.ં
11 મસરના જાદગુરો ૂસાને આ ું કરતાં રોક શ ા ન હ, કારણ કે જાદગુરોને તથા બધા જ મસરના લોકોને ૂમડાં ટ

નીક ાં હતાં. 12પર ુ યહોવાહે ફારુન ું હૃદય હઠ ું બના ું. અને તેમણે ક ું હ ું તે પ્રમાણે ફારુને ૂસાની અને હારુનની વાત
સાંભળ ન હ.

સાતમો મરક - કરા
13 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “સવારમાં વહેલો ઊઠ ને ફારુન પાસે જજ.ે અને તેને કહેજે કે, હ ૂઓના ઈ ર યહોવાહ

એ ું કહે છે કે, ‘મારા લોકોને મારુ ભજન કરવા જવા દે.’ 14 જો ું ન હ જવા દે તો હુ માર બધી મરક ઓ તારા પર, તારા
સરદારો પર અને તારા લોકો પર મોકલીશ. ત્યારે તને ખબર પડશે કે જગતમાં મારા જવેો અન્ય કોઈ ઈ ર નથી.”

15જો અત્યાર ુધીમાં મેં, તારા પર અને તાર પ્રજા પર મરક મોકલીને તને સજા કર હોત તો ું ૂ મ ઉપરથી ન થઈ ગયો
હોત. 16 પણ મેં તને એટલા માટે જીવતો રા ો છે કે હુ તને મારુ પરાક્રમ બતા ું. અને સમગ્ર ૃથ્વી પર મારુ નામ પ્રગટ થાય.
17 ું ું હજુ પણ મારા લોકોની વરુદ્ધ છે? ું મારા લોકો સાથે પોતાને ઊંચો રાખીને તેઓને જવા દેતો નથી?

18યાદ રાખજ,ે આવતી કાલે આ જ સમયે હુ ભારે કરાનો એવો વરસાદ વરસાવીશ કે મસરની ાપનાથી આજ ુધી એવા
કરા મસરમાં કદ ય વરસ્યા નથી. 19એટલે અત્યારે જ માણસો મોકલીને તારાં જાનવરોને તથા ખેતરમાં જે કોઈ હોય તે બધાંને
ુર ક્ષત જગ્યાએ મંગાવી લેજ.ે કારણ જે કોઈ માણસ કે જાનવર ખેતરમાં હશે અને તેઓને ઘરમાં લાવવામાં આ ાં ન હ હોય,

તેઓના પર કરા વરસશે અને તેઓ મરણ પામશ.ે 20 ફારુનના કેટલાક અમલદારો યહોવાહની આ વાણી સાંભળ ને ગભરાઈ
ગયા. તેઓએજલ્દ થી પોતાના ચાકરોને અને જાનવરોને ઘરમાં લાવી દ ધા.ં 21પણજઓેએ યહોવાહની વાણીને ધ્યાનમાં લીધી
ન હ તેઓએ પોતાના ુલામોને અને જાનવરોને ખેતરમાં જ રહેવા દ ઘાં.

22 યહોવાહે ૂસાને ક ું, “તારા હાથ આકાશ તરફ લંબાવ, જથેી આખા મસર દેશમાં માણસો, જાનવરો અને ખેતરની બધી
વનસ્પ ત પર કરા પડ.ે” 23 પછ ૂસાએ પોતાની લાકડ આકાશ ભણી ઊંચી કર એટલે યહોવાહે ભારે ગજના સાથે જમીન પર
કરા વરસા ા. તે સાથે ૃથ્વી પર અ ધસીઆ ો અનેઆખા મસર દેશ પર કર ૂટ પડયા. 24વરસતા કરાની સાથે વીજળ
ઝબકારા મારતી હતી. મસર દેશ પાયો ત્યારથીઆજ ુધી કદ ન પડયો હોય એવો ભારે કરાનો વરસાદઆખા દેશમાં પડયો.

25 તેને લીધે મસરના ખેતરોમાંની તમામ વનસ્પ ત અને પાકનો નાશ થઈ ગયો. અને કરાના કારણે આખા મસર દેશમાં જે
માણસો, જાનવરો, તથા ખેતરોમાં જે કાંઈ હ ું તે બધાનો નાશ થયો. કરાએ ખેતરોમાંના દરેક છોડને તેમ જ ઝાડને ન કયાર્.
26 ફક્ત ગોશેન પ્રાંતમાં કે ાં ઇઝરાયલીઓ રહેતા હતા ત્યાં કરા પડયા ન હ.

27 પછ ફારુને ૂસા અને હારુનને બોલાવીને તેઓને ક ું, “આવખતે મેં પાપ ક ુર્ છે, યહોવાહ ન્યાયી છે. હુ તથા માર પ્રજા
અપરાધી છ એ. 28 તમે યહોવાહને અરજ કરો, કારણ કેઆ કરા અને ભયંકર ગજનાથી અમે ત્રાસી ગયા છ એ. હુ તમને જવા
દઈશ, હવે તમારે અહ રોકા ું ન હ પડ.ે”

29 ૂસાએ ફારુનને ક ું, “હુ નગરમાંથી બહાર જઈશ. ત્યારે હુ પ્રાથર્ના માટે યહોવાહનીઆગળ મારા હાથ લંબાવીશ. એટલે
તરત વીજળ ના કડાકા બંધ થઈ જશ.ે અને કરા પડવા ું પણઅટક જશ.ે આપરથી તને ખબર પડશે કે આખી ૃથ્વી પ્ર ુની છે.
30 પણ હુ જાણું છુ કે ું અને તારા અમલદારો તથા લોકો હજુ પણ યહોવાહથી ડરવાના નથી. અને તેમ ું સન્માન પણ કરવાના
નથી.”

31શણઅને જવનો ઘાણ વળ ગયો. કારણ કે જવ ઊગી નીક ા હતા અને શણને લ બેઠાં હતા.ં 32પર ુ ઘઉં અને કઠોળ
ન થયા ન હ કારણ કે તેને પાકવાની વાર હતી. 33 ૂસા ફારુનને છોડ ને નગર બહારઆ ો. અને તેણે યહોવાહ સમક્ષ પોતાના
હાથ લંબાવીને પ્રાથર્ના કર . એટલે કડાકા અને કરા બંધ થઈ ગયા.

34 પછ ારે ફારુને જો ું કે વષાર્, કરા અને કડાકા બંધ થઈ ગયા એટલે ફર થી તેણે અને તેના સરદારોએ પોતાના હૃદય
હઠ લાં કયાર્. 35 ફારુને ઇઝરાયલ લોકોને ુક્ત ર તે જવા દેવાની ના પાડ દ ધી. યહોવાહે ૂસાને ક ું હ ું તે પ્રમાણે જ થ ું.
ફારુન પાછો હઠે ભરાયો.

10
આઠમો મરક -તીડો

1 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ ું ફારુન પાસે જા. મેં તેને અને તેના સરદારોને એટલા માટે હઠાગ્રહ બના ા છે કે જથેી હુ
મારુ ચમત્કા રક સામથ્યર્ તેઓની સમક્ષ પ્રગટ કરુ. 2અને ું તારા ુત્રને અને પૌત્રોને કહ શકે કે મેં આ મસરના લોકોને કેવી
સખત શક્ષા કર હતી, અને મેં તેઓને કેવા ચમત્કાર બતા ા હતા. આથી તમને ખબર પડશે કે હુ જ યહોવાહ છુ.”

3 ૂસા અને હારુન ફારુન પાસે ગયા અને ક ું, “ હ ૂઓના યહોવાહ કહે છે; ‘ ું કયાં ુધી માર આજ્ઞા ઉથાપ્યા કર શ? મારા
લોકોને મારુ ભજન કરવા જવા દે.’ 4 સાંભળ લે, જો ું મારા લોકોને મારુ ભજન ઉપાસના કરવા જવા દેવાની ના પાડશે તો
ખાતર રાખજે આવતી કાલે હુ તારા દેશમાં તીડોનો ઉપદ્રવ મોકલીશ.

5 એ તીડો જમીન પર એવાં છવાઈ જશે કે જમીન દેખાશે જ ન હ. અને કરાની વષાર્ પછ તાર પાસે જે કાંઈ બચે ું છે,
તે તેઓ ખાઈ જશ;ે તેઓ તારા ખેતરમાંના તમામે છોડ ખાઈ જશ.ે 6 તેઓ તારા મહેલોને તથા તારા અમલદારોના અને તમામ
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મસરવાસીઓનાં ઘરોને ભર દેશે. તારા પ ૃઓએ મસરમાં વસવાટ શરૂ કય ત્યારથી આજ ુધી જોયાં ના હોય એટલાં બધાં
જથ્થાબંધ તીડો છવાઈ જશે.” પછ ૂસા ફારુન પાસેથી ચાલ્યો ગયો.

7 ફારુનના સરદારોએ તેને ક ું, “અમે ાં ુધીઆ લોકો તરફથી ત્રાસ ભોગવતા રહ ુ?ં એલોકોને તેઓના ઈ ર યહોવાહ
ું ભજન કરવા જવા દે. ું ું નથી જાણતો કે હવે મસરનો સવર્નાશ થવા બેઠો છે?” 8એટલે ૂસાને અને હારુનને ફારુન પાસે

બોલાવવામાં આ ા. ફારુને તેઓને ક ું, “ભલે, તમે જાઓઅને તમારા ઈ ર યહોવાહ ું ભજન કરો. પણ મને જણાવો કે તમે
કોણ કોણ જશો?”

9 ૂસાએ જવાબ આપ્યો, “અમે અમારા ુવાનોને, વયસ્કોન,ે દ કરાદ કર ઓન,ે ઘેટાંબકરાંઓને તથા અન્ય જાનવરોને લઈ
જઈ ું. અમે બધાં જ જઈ ુ.ં કારણ એ અમારા માટે અમારા યહોવાહ ું પવર્ છે.” 10 ફારુને તેઓને ક ું, “જમે હુ તમને અને
તમારાં સવર્ બાળકોને મસરમાંથી જવા દઈશ. ઈ ર તમાર સાથે રહો. જો કે મને તો એ ું લાગે છે કે તમે કપટ વચાર ર ા
છો. 11 ના, બધાં જ ન હ, પણ તમારામાંથી માત્ર ુખ્ત ુરુષો જ યહોવાહ ું ભજન કરવા જાઓ. બાક નાં જઈ શકશે ન હ.”
પછ ફારુને ૂસા અને હારુનને ત્યાંથી કાઢ ૂ ા.

12પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ મસર દેશ પર તારો હાથ ઊંચો કર એટલે તમામ ૂ મ પર તીડો છવાઈ જશે. એ તીડો કરાથી
બચી ગયેલાં તમામ ૃક્ષો અને છોડવાઓને અને અન્ય વનસ્પ તને ખાઈ જશ.ે” 13 ૂસાએ પોતાની લાકડ ને મસર દેશ પર ઊંચી
કર . યહોવાહે તે આખો દવસ અને આખી રાત દરમ્યાન ૂવર્ તરફથી પવનનો મારો ચલા ો અને સવાર થતાં ુધીમાં તો ૂવર્થી
આવતો તોફાની પવન તીડોનાં ટોળેટોળાં લઈઆ ો.

14 સમગ્ર મસર પર તીડો પથરાઈ ગયાં અને આખા દેશની ૂ મ પર બેસી ગયા.ં આવાં તીડોનાં ટોળાં અગાઉ કદ આ ાં
નહોતાં અને ભ વષ્યમાં કદા પ આવશે પણ ન હ. 15 ઢગલાબંધ તીડો ૂ મ પર છવાઈ ગયા.ં તેઓથી ૂ મ ઢકાઈ ગઈ. કરાથી
સમગ્ર મસર દેશના જે ૃક્ષો અને વનસ્પ ત બચી ગયાં હતાં તેના પરનાં બધાં જ ફળ તીડો ખાઈ ગયાં. સમગ્ર મસર દેશનાં લીલાં
ૃક્ષો અને અન્ય વનસ્પ ત નામશેષ થઈ ગયાં. ખેતરમાંનાં ૃક્ષો કે વનસ્પ ત પર એકે પાંદડુ ર ું ન હ.
16 પછ ફારુને ઉતાવળ કર ને ૂસા અને હારુનને બોલાવીને ક ું, “મેં તમારા ઈ ર પ્ર ુ અને તમાર વરુદ્ધ પાપ ક ુ છે.

17આટલી વખતઆમારો અપરાધ માફ કરો અને તમારા ઈ ર યહોવાહને વનંતી કરો તે મને તીડોના ત્રાસમાંથી અને મોત જવેી
હાલતમાંથી બચાવ.ે 18 ૂસા ફારુનની પાસેથી વદાય થયો. અને તેણે યહોવાહને પ્રાથર્ના કર .

19એટલે યહોવાહે પવનની દશા બદલી નાખી; અને પ મમાંથી ભારે તોફાની પવન કાવા લાગ્યો. એ પવને તીડોને ઉડાડ ને
રાતા સ ુદ્રમાં નાખી દ ધા.ં સમગ્ર મસરમાં એક પણ તીડ ર ું ન હ. 20 પર ુ યહોવાહે ફારુનને વળ પાછો હઠાગ્રહ બના ો.
અને તેણે ઇઝરાયલીઓને જવા ન દ ધા.

નવમાં મરક -અંધકાર
21 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “તારા હાથ આકાશ તરફ ઊંચા કર. મસર દેશમાં ગાઢ અંધકાર ાપી જશે. માણસોએ

અંધારામાં અટવા ું પડશ.ે” 22એટલે ૂસાએ આકાશ તરફ હાથ ઊંચો કય . ત્યારે પ્રગાઢ અંધકારને લીધે મસર દેશમાં ઘોર
અંધારુ છવાઈ ગ ુ.ં મસરમાં ત્રણ દવસ ુધી અંધકાર છવાયેલો ર ો. 23 કોઈ પણ ક્ત બીજા કોઈને જોઈ શકતી ન હતી.
અને ત્રણ દવસ ુધી કોઈ પોતાની જગ્યાએથી ઊઠ શ ું ન હ. પર ુઆ યર્ની વાત એ હતી કે ાં ઇઝરાયલીઓના વસવાટ
હતો તે સવર્ ઘરોમાં તો પ્રકાશ ઝગમગી ર ો હતો.

24 ફારુને ફર થી ૂસાને બોલા ો અને ક ું, “તમે લોકો જાઓ, યહોવાહ ું ભજન કરો. તમે તમાર સાથે તમારાં બાળકોને
પણ લઈ જઈ શકો છો. ફક્ત તમારાં ઘેટાંબકરાં અને અન્ય જાનવરોને અહ રહેવા દેજો.” 25 પણ ૂસાએ ક ું, “અમે
અમારાં ઘેટાંબકરાં સ હત જાનવરોને અમાર સાથે લઈ જઈ ું; એટ ું જ ન હ પર ુ ારે અમે લોકો જઈ ું ત્યારે તારે અમને
દહનીયાપર્ણો માટેનાં અપર્ણો પણઆપવાં પડશ.ે અને અમે લોકો એઅપર્ણો ઈ ર યહોવાહને ચઢાવી ુ.ં 26અમે લોકો અમારાં
જાનવરો અમાર સાથે અમારા ઈ ર યહોવાહ ું ભજન કરવા માટે લઈ જઈ ુ.ં ખર વા ું એક પણ પ ુ અહ રહેશે ન હ.
અમારાં પ ુઓમાંથી અમે અમારા ઈ ર યહોવાહને યજ્ઞ ચઢાવવાના છ એઅને ાં ુધી અમે નયત જગ્યાએ પહોંચીએ ન હ
ત્યાં ુધી અમને કેવી ર તે ખબર પડે કે અમારે યહોવાહને ું અપર્ણ કરવા ું છે?” તેથી બધાં જ જાનવરોને અમે અમાર સાથે
લઈ જઈ ુ.ં”

27 યહોવાહે વળ પાછાં ફારુનને હઠાગ્રહ બના ો, તેથી ફારુને તેઓને જવા દેવા માટે ના પાડ દ ધી. 28અને ફારુને ૂસાને
ક ું, “માર પાસેથી જતો રહે, મારુ ુખ હવે પછ ફર થી ું જોવા આવીશ ન હ. એમ છતાં જો ું મને મળવા આવીશ તો તે
દવસે ું માય જશ.ે” 29 પછ ૂસાએ ફારુનને ક ું, “ ું જે કહે છે તે સા ું છે. હુ ફર થી કદ તને રૂબરૂ મળવા આવવાનો નથી
અને તારુ ુખ જોવાનો નથી.”

11
પ્રથમજ નતોના ૃત્ ુની આગાહ

1 ત્યારે યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ફારુન અને મસર પર હુ બીજી એક આફત લાવીશ. ત્યાર પછ તે તમને અહ થી જવા દેશે;
તે કોઈને અહ રહેવા ન હ દે; બધાને મોકલી દેશે. 2 તમે ઇઝરાયલીઓને કહેજો કે; ‘પ્રત્યેક ુરુષ પોતાના પડોશી પાસેથી અને
પ્રત્યેક ી પોતાની પડોશણ પાસેથી સોનાચાંદ ના ઘરેણાં માગી લ.ે’ 3 પછ યહોવાહે મસરવાસીઓના હૃદયમાં ઇઝરાયલીઓ
પ્રત્યે સદભાવ ઉપજા ો. ફારુનના ચાકરો અને લોકોની નજરમાં ૂસા મહાન અને આદરપાત્ર મનાયો.”

4 ૂસાએ લોકોને ક ું, “યહોવાહ એ ું કહે છે કે, ‘આજે મધ્યરા ત્રએ હુ મસરમાં ફર શ.’ 5 અને મસર દેશમાંના સવર્
પ્રથમજ નત પછ તે રા ાસન પર બરાજનાર ફારુનનો પ્રથમજ નત હોય કે ઘંટ એ દળણાં દળનાર દાસીનો પ્રથમજ નત હોય
તે સવર્ ૃત્ ુ પામશે.’ ”
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6અને સમગ્ર મસર દેશમાં અગાઉ કદ પણ થઈ ના હોય એવી ભારે રડારોળ સજાર્શ.ે એ ું આક્રદ ભ વષ્યમાં ફર થી કદ
થશે ન હ. 7 પર ુ ઇઝરાયલના કોઈ પણ મ ુષ્ય કે જાનવર ું કોઈ નામ લઈ શકશે ન હ. તેઓની સામે કૂતરા પણજીભ હલાવશે
ન હ. એના પરથી તમે જાણી શકશો કે યહોવાહ મસર ઓ તથા ઇઝરાયલ ુત્રો વચ્ચે ભેદ રાખે છે. 8 પછ તમારા આ બધા
જ ચાકરો માર પાસે આવશ.ે મને પગે લાગશે. અને કહેશે કે, તમે તથા તમારા બધા લોકો જતા રહો. અને ત્યારપછ જ હુ તો
અહ થી જવાનો છુ. પછ ૂસા કોપાયમાન થઈને ફારુનની પાસેથી જતો ર ો.”

9પછ યહોવાહે ૂસાને ક ુ,ં “ફારુને તમાર વાત કેમ સાંભળ ન હ? એમાટે કે હુ મસર દેશમાં વધારે ચમત્કારો બતાવી શકુ.”
10 તેથી ૂસાએ અને હારુને ફારુનના દેખતાં જ આ બધા ચમત્કારો કર બતા ા. અને યહોવાહે ફારુનને હઠાગ્રહ બના ો
અને તેણે ઇઝરાયલીઓને પોતાના દેશની બહાર જવા દ ઘા ન હ.

12
પાસ્ખા પવર્

1 ૂસા અને હારુન ારે મસરમાં હતા ત્યારે યહોવાહે તેઓને ક ું, 2 “તમારા લોકો માટેઆમાસ વષર્નો પ્રથમ માસગણાશે.”
3સમગ્ર ઇઝરાયલીઓ માટે આદેશ છે કે: “આ માસના દસમા દવસે પ્રત્યેક ુરુષે પોતાના પતાના કુટુબ દ ઠ એક હલવાન

લે ુ.ં 4અને જો કુટુબમાં આ ું એક હલવાન ૂરે ૂરુ ખાઈ શકે તેટલાં માણસો ના હોય તો તેઓએ પોતાના પડોશીઓને નમંત્રણ
આપ ુ.ં અને તેઓની તથા કુટુબની સં ા પ્રમાણે હલવાન લે ુ.ં ુરુષના આહાર પ્રમાણે હલવાન વષે વચાર ને ન કર ુ.ં”

5 પસંદ કરેલ હલવાન ખોડખાંપણ વગરનો પ્રથમ વષર્નો ઘેટો અથવા બકરો જ હોવો જોઈએ. 6 તમારે આ હલવાનને એ જ
માસના ચૌદમા દવસ ુધી સાચવી રાખવો. તે દવસે સંધ્યાકાળે તમામ ઇઝરાયલીઓ પોતપોતાની પાસે રાખેલા હલવાનને કાપે.
7 તમારે તે હલવાનો ું રક્ત લઈને જે ઘરમાં તે ખાવા ું હોય તે ઘરની બ ે બારસાખ પર અને ઓતરગ પર છાંટ ું જોઈએ. 8 “તે
જ રાત્રે તમારે હલવાનના માંસને શેક ું અને તેને બેખમીર રોટલી તથા કડવી ભાજી સાથે ખા ુ.ં”

9એ માંસ કા ું કે પાણીમાં બાફ ને ન ખા ું. પગ, મા ું અને આંતરડાં સાથે શેક ને ખા ુ.ં 10 તે રાત્રે જ બ ું માંસ ખાઈ લે ુ.ં
અને જો એમાં ું કઈ વધે અને સવાર ુધી રહે તો તેને તમારે આગમાં બાળ ૂક ું. 11તમારે તે આ ર તે જ ખા ુ;ં તમારે પ્રવાસનાં
વ ો પહેરવાં, પગમાં પગરખાં પહેરવાં, હાથમાં લાકડ લેવી અને ઉતાવળ* કર ને ખા ું. કેમ કે આ યહોવાહ ું પાસ્ખા† છે.

12 “કેમ કે રાત્રે હુ મસરમાં ફર શ અને આખા મસર દેશના બધા મ ુષ્યના અને પ ુઓના પ્રથમજ નતોને માર નાખીશ.
મસરના બધા દેવોને પણ હુ સજા‡ કર શ. અને હુ તેઓને બતાવીશ કે હુ યહોવાહ છુ. 13પર ુ તમારા ઘર પર છાંટવામાં આવે ું
રક્ત એ ચ રહેશે જનેે હુ જોઈશ એટલે તમારા ઘરને ટાળ ને હુ આગળ જઈશ. મસરના લોકો પર મરક આવશ.ે પણ તમારા
ઘરોમાં વનાશક મરક આવશે ન હ. 14 તેથી તમે લોકો આજનીઆ રાત ું સદા સ્મરણ કરજો અને એને યહોવાહના પાસ્ખાપવર્
તર કે પાળજો. અને નત્ય નયમા ુસાર તમારા વંશજોએ પણ યહોવાહના માનમાં તેની ઊજવણી કરવી.”

બેખમીર રોટલી ું પવર્
15 “આપ વત્ર પવર્ના સાત દવસો દરમ્યાન તમારે બેખમીર રોટલી ખાવી. પવર્ના પહેલે દવસે પોતપોતાના ઘરોમાંથી બ ું જ

ખમીર દૂર કર ુ.ં અને જો કોઈ માણસઆ સાત દવસ ુધી ખમીરવાળ રોટલી ખાય તો તેને ઇઝરાયલથી જુદો કરવામાં આવ.ે
16આ પ વત્ર પવર્ના પ્રથમ દવસે અને અં તમ સાતમા દવસે પ વત્ર મેળાવડા ભરવા. એ દવસો દરમ્યાન બીજુ કોઈ કામ કર ું
ન હ. માત્ર પ્રત્યેકે જરૂ રયાત ુજબ જમવા ું તૈયાર કરવા ું કામ કર ુ.ં

17 તમારે બેખમીર રોટલી ું પવર્ પાળ ુ,ં કારણ કે એ જ દવસે હુ તમારા લોકોને મસર દેશમાંથી બહાર લા ો હતો. તેથી
એ દવસે તમારા વંશજોએ પરપરા ુજબ આ વ ધ પાળવો. 18 પ્રથમ માસના ચૌદમા દવસની સાંજથી માંડ ને તે માસના
એકવીસમા દવસની સાંજ ુધી તમારે ખમીર વગરની રોટલી ખાવી.

19સાત દવસ ુધી તમારાં ઘરોમાં ખમીર હો ું જોઈએ ન હ. જો કોઈ માણસખમીરવાળ વાનગી ખાશે તો તેનો ઇઝરાયલની
જમાતમાંથી બ હષ્કાર કરવામાં આવશ.ે પછ તે દેશનો વતની હોય કે પરદેશી હોય. 20 ખમીરવાળ કોઈ પણ વાનગી તમારે
ખાવી ન હ અને તમારાં બધાં જ ઘરોમાં તમારે ખમીર વગરની રોટલી જ ખાવી.”

પ્રથમ પાસ્ખા પવર્
21 તેથી ૂસાએ ઇઝરાયલના બધા જ વડ લોને એક જગ્યાએ બોલા ા. અને તેઓને ક ું, “જાઓ, તમારા પ રવાર પ્રમાણે

હલવાન લઈઆવો અને પાસ્ખાના એ બ લને કાપો. 22 પછ ઝુફા ડાળ લઈને તેને હલવાનના રક્તના પાત્રમાં બોળ ને ઓતરગ
પર અને બ ે બારસાખ પર તે પાત્રમાં ું રક્ત લગાડજો. અને સવાર ુધી તમારામાંથી કોઈએ ઘરમાંથી બહાર નીકળ ું ન હ.”

23 કારણ કે મસરવાસીઓના બધા પ્રથમજ નતોનો સંહાર કરવા યહોવાહ દેશમાં ઘરેઘરે ફરશ.ે અને તે સમયે તેઓ તમારા
ઘરની બ ે બારસાખ પર અને ઓતરગ પર રક્ત જોશે એટલે તે તમારુ ઘર ટાળ ને આગળ જશે. અને મરણના દૂતને તમારા
ઘરમાં પ્રવેશીને કોઈનો સંહાર કરવા દેશે ન હ.

24 તમે લોકો આ વ ધને સદા યાદ રાખજો. અને તમે તથા તમારા દ કરાઓ કાયમના વ ધ તર કે પાળજો. 25વળ યહોવાહે
તમને જે દેશ આપવા ું વચનઆપે ું છે તે દેશમાં તમે પહોંચો ત્યારે પણ તમારે આ નયમ ું પાલન કર ુ.ં

26 ારે તમને તમારાં સંતાનો તરફથી ૂછવામાંઆવે કે, ‘આપણેઆપવર્ શા માટે પાળ એછ એ?’ 27 ત્યારે તમે સમજાવજો
કે, ‘એ તો યહોવાહના માનમાં પાળવાનો પાસ્ખા યજ્ઞ છે,’ કારણ કે ારે યહોવાહે મસરવાસીઓનો સંહાર કય , ત્યારે આપણાં
ઘરોને તેમણે ઉગાર લીધાં હતા.ં ત્યારેઆપણા ઇઝરાયલીઓએમસ્તક નમાવીને ભજન ક ુ હ ું. 28યહોવાહે જેઆદેશ ૂસાને
અને હારુનને આપ્યો હતો, તે પ્રમાણે ઇઝરાયલી લોકોએ તેનો અમલ કય .

* 12:11 12:11 ઉતાવળ જલ્દ તૈયાર થ ું † 12:11 12:11 પાસ્ખા પાસ્ખા પવર્ એ માટે ઉજવવામાં આવે છે કારણ કે સંહાર દૂતે મસર ઓને માર નાખતા
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પ્રથમજ નતોનો સંહાર
29અને મધ્યરા ત્રએ યહોવાહે મસર દેશના ફારુનના રાજકુવર, જે તેના સહાસન પર બેસતો હતો, કેદ ઓના તથા મસર

દેશમાંના સવર્ પ્રથમજ નતોનો તથા મસરનાં સવર્ જાનવરોના પ્રથમજ નતોનો સંહાર કય . 30 ત્યારે ફારુન અને તેના બધા જ
સરદારો તથા બધા મસરવાસીઓ મધરાતે જાગી ઊઠ્યા અને હચમચી ગયા. સમગ્ર મસરમાં હાહાકાર અને વલાપ થયો. કેમ
કે જે ઘરમાં કોઈ પ્રથમજ નત માય ગયો ના હોય એ ું એક પણ ઘર બાકાત ન હ ું.

31 તે રાત્રે ફારુને ૂસાને અને હારુનને તાક દે બોલા ા. અને તેઓને ક ું, “તમે અને સમગ્ર ઇઝરાયલ લોકો અમારા મસર
લોકોમાંથી અહ થી તાત્કા લક વદાય થઈ જાઓ. અને તમે જે ક ું હ ું તે પ્રમાણે જઈને યહોવાહ ું ભજન કરો. 32 અને
તમારા ક ા પ્રમાણે તમે તમારાં ઘેટાંબકરાં અને અન્ય જાનવરોને પણ લઈ જાઓ. અને મને આશીવાર્દ આપો.” 33 વળ
મસરવાસીઓએ પણ તેઓને જલદ થી આ દેશમાંથી ચાલ્યા જવાનો આગ્રહ કય . અને ક ું કે “અમે તો મર ગયા!”

રામસેસથી ુ ોથ ુધી જ ું
34 ઇઝરાયલીઓ પાસે રોટલીના લોટમાં ખમીર નાખવાનો સમય ર ો ન હ તેથી તેઓએ ખમીર મેળ ા વનાનો લોટ જે

કથરોટોમાં હતો તેને ચાદરમાં બાંધીને ખભા પર ૂક દ ધી. 35 પછ જતાં ૂવ ઇઝરાયલીઓએ ૂસાના ક ા પ્રમાણે “પોતાના
મસર પડોશીઓ પાસેથી વ ો તથા સોનાચાંદ નાં ઘરેણાં માગી લીધા.ં 36 યહોવાહે મસરવાસીઓના હૃદયમાં ઇઝરાયલીઓ
પ્રત્યે સદભાવ પેદા કય , તેથી ઇઝરાયલીઓએજે જે માગ્ ું તે તેઓએ તેઓને આપ્ ુ.ં આમ તેઓને મસર ઓની સંપ પ્રાપ્ત
થઈ.”

ઇઝરાયલી લોકો મસર છોડ ચાલ્યા
37 ઇઝરાયલીઓ મસરના રામસેસથી ુ ોથ આ ા. તેઓમાં છે લાખ ુખ્ત વયના ુરુષો હતા. તે ઉપરાંત સગીરો અને
ીઓ હતા.ં 38અન્ય જાતના લોકો પણ મોટ સં ામાં તેઓની સાથે હતા. વળ ુષ્કળ ઘેટાંબકરાં અને અન્ય જાનવરો પણ

હતાં. 39 મસરમાંથી પ્રયાણ કરતી વખતે લોટમાં ખમીર નાખવાનો સમય ન હોવાથી મસરથી લોટની જે કણક તેઓ સાથે લા ા
હતા તેની બેખમીર રોટલી બનાવી. તેઓને મસરમાંથી ઝટપટ વદાય થઈજવા ું થયે ું હોવાથી તેઓથી ભા ું તૈયાર કર શકા ું
ન હ ું. 40ઇઝરાયલી લોકો મસરમાં ચારસો ત્રીસ વષર્ ુધી ર ા હતા.

41અને ચારસો ત્રીસ વષર્ ૂરાં થયાં તે જ દવસે યહોવાહના આ લોકોનાં તમામ કુળો મસરમાંથી વદાય થયા.ં 42આ એક
બહુ જ ખાસ રાતને લોકોએ યાદ રાખવી કે મસર દેશમાંથી યહોવાહ તેઓને બહાર લા ા તે કારણે તે રાત તેમના માનાથ
ઇઝરાયલના સવર્ લોકોએ વંશપરપરાગત તેને એક રાત તર કે ઊજવવાની છે.”

પાસ્ખાનો વ ધ
43 પછ યહોવાહે ૂસાને અને હારુનને ક ું, “આ પાસ્ખાનો વ ધ છે. કોઈ પણ બનઇઝરાયલી વદેશી પાસ્ખા ખાય ન હ.

44 પર ુ ઇઝરાયલી ક્તએ ૂલ્ય ૂકવીને ખર દેલ અને ુ ત કરેલ હશે તે પાસ્ખા ખાઈ શકશે.”
45 પર ુ પરદેશમાંથી આવીને અહ વસેલો કોઈ માણસ, પગાર દાર નોકર અથવા મજૂર તે ખાઈ શકે ન હ. 46 “દરેક પ રવારે

પાસ્ખા ું આ ભોજન પોતાના ઘરમાં જ કરવા ું છે. તેમાં ું જરાય માંસ બહાર લઈ જ ું ન હ. તમારે હલવાન ું એકેય હાડકુ
ભાગ ું ન હ.”

47સમગ્રઇઝરાયલી લોકઆપવર્ને અવશ્ય પાળે અને ઊજવ.ે 48પણ કોઈ વદેશી તમાર સાથે રહેતો હોય, તે જો યહોવાહ ું
પાસ્ખાપવર્ પાળવા ઇચ્છતો હોય તો તે અને તેના ઘરના બધા ુરુષો ુ ત કરાવે ત્યારપછ તે પાસ્ખાપવર્ પાળ શકે. તેને દેશના
વતની જવેો માનવામાં આવ.ે પર ુ ુ ત કરા ા વનાના કોઈ પણ માણસે તે ખા ું ન હ.

49 “દેશમાં વતનીઓ માટે અને તમાર સાથેના પ્રવાસી પરદેશીઓ માટેના નયમો એક સરખા જ હોય.” 50ઇઝરાયલના બધા
લોકોએએમજ ક ુર્. યહોવાહે ૂસાને અને હારુનનેઆજ્ઞા કર હતી તે પ્રમાણે તેઓએ ક ુ. 51તે જ દવસે યહોવાહ ઇઝરાયલી
લોકોને તેઓનાં કુળો સ હત મસર દેશમાંથી બહાર લઈઆ ા.
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પ્રથમજ નતોને પ વત્ર કર ું

1 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 “તમામ ઇઝરાયલીઓએ પોતાના બધા જ પ્રથમજ નતને પ વત્ર કરવા. પ રવારમાં પ્રથમ
જન્મેલા ુરુષને તથા પ ુને મારે માટે પ વત્ર કરવા; તેઓ મારા છે.”

બેખમીર રોટલી ું પવર્
3 ૂસાએ લોકોને ક ું, “જે દવસે તમે મસરમાંથી એટલે ુલામીના ઘરમાંથી બહાર આ ા તે દવસને તમે યાદ રાખજો,

યહોવાહ પોતાના પરાક્રમ વડે તમને બહાર લા ા છે. તેથી તમારે ખમીરવાળ રોટલી ખાવી ન હ. 4આબીબ માસના આ દવસે
તમે બહાર આ ા છો. 5 અને તમારા પ ૃઓને આપેલા વચન પ્રમાણે યહોવાહ તમને દૂધ તથા મધથી રેલછેલવાળો* એવા
કનાનીઓ, હ ીઓ, અમોર ઓ, હવ્વીઓ અને ય ૂસીઓના દેશમાં લઈ જાય ત્યારે તમારે આ પ્રમાણે ભજન કર ુ.ં”

6 “સાત દવસ ુધી તમારે ખમીર વગરની રોટલી ખાવી. સાતમે દવસે ઈ ર ું આ પવર્ પાળ ુ.ં” 7 એ સાત દવસ ુધી
બેખમીર રોટલી ખાવી. તમારા આખા પ્રદેશમાં ાંય પણ ખમીરવાળ રોટલી હોવી જોઈએ ન હ.

8 તે દવસે તમારે તમારાં બાળકોને કહે ું કે, ‘ઈ ર અમને મસરમાંથી બહાર લા ા ત્યારે યહોવાહે અમારા માટે જે ક ુર્
હ ું, તે માટે આ પવર્ પાળવામાં આવે છે.’ 9 “આ પવર્ ું પાલન તમારા હાથ પર અને તમાર આંખો વચ્ચે કપાળ પર યાદગીર ના
ૂચક ચ જે ું રહેશે. તે તમને યાદ રખાવશે તમારા ુખમાં યહોવાહનાં વચનો રહે. કેમ કે યહોવાહ તમને સામથ્યર્વાન હાથથી
મસરમાંથી બહાર લઈઆ ા છે. 10એટલા માટે તમારે આ પવર્ દર વષ નયત સમયે પાળ ું અને ઊજવ ુ.ં”

મેઘસ્તંભ અને અ સ્તંભ
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11 “યહોવાહ તમને અને તમારા ૂવર્જોને આપેલા વચન પ્રમાણે તમને કનાનીઓના દેશમાં લઈ જાય અને તે દેશ તમને આપે,
12 ત્યારે તમારા સવર્ પ્રથમજ નતોને તથા સવર્ પ ુઓનાં પ્રથમજ નતોને તમારે યહોવાહ ને માટે સમ પત કરવા જથેી તમામ નર
પ્રથમજ નતો યહોવાહના થાય. 13 પ્રત્યેક ગધેડા†ના પ્રથમ બચ્ચાંને તેને બદલે એક હલવાન અપર્ણ કર ન,ે યહોવાહ પાસેથી તે
પાછુ મેળવ ુ.ં અને જો તેને મેળવવાની કે છોડાવવાની તમાર મરજી ના હોય તો તેની ગરદન તમારે ભાંગી નાખવી. વળ તમારા
ુત્રોમાંના સવર્ પ્રથમજ નતોને પણ તારે ૂલ્ય આપીને છોડાવવા.”
14 “ભ વષ્યમાં તમારાં બાળકો તમને ૂછે કે, ‘આનો અથર્ શો છે?’ ત્યારે તમે કહેજો કે, ‘યહોવાહ પોતાના હાથનાં સામથ્યર્

વડે અમને મસરમાંથી, ુલામીના દેશમાંથી બહાર લા ા હતા. 15 ફારુન હઠે ચડયો હતો, તેથી તે અમને બહાર જવા દેતો ન
હતો. ત્યારે યહોવાહે મસર દેશના બધા પ્રથમજ નતને એટલે પ્રથમજ નત ુરુષોનો તથા પ્રથમજ નત નર જાનવરોનો સંહાર
કય હતો. તેથી પ્રથમજ નત સવર્ નર પ ુઓને અમે યહોવાહને અપર્ણ કર એ છ એ, પણ અમારા ુત્રોમાંના અપર્ણ કરેલા સવર્
પ્રથમજ નતોને અમે ૂલ્ય ૂકવીને છોડાવીએ છ એ.’ 16 અને એ વ ધ તમારા હાથ પર ચ રૂપ તથા તમાર આંખોની વચ્ચે
કપાળ પર ચાંદરૂપ બની રહેશે; કારણ કે યહોવાહ આપણને પોતાના પરાક્રમી હાથથી મસરની બહાર લઈ આ ા હતા. એની
આ સ્ ૃ ત બની છે.”

મેઘસ્તંભ અને અ સ્તંભ
17 ારે ફારુને લોકોને જવા દ ઘા ત્યારે એમ બન્ ું કે પ લસ્તીઓના દેશમાં થઈને જવાનો રસ્તો ટૂકો હોવા છતાં પણ તે

રસ્તે તેઓને લઈ ગયા ન હ. કેમ કે યહોવાહે વચા ુ કે, “રખેને ુદ્ધ થાય અને લોકો પોતાનો વચાર બદલી પાછા મસર ચાલ્યા
જાય.” 18એટલે યહોવાહ તેઓને બીજે રસ્તે થઈને એટલે રાતા સ ુદ્ર પાસેના અરણ્યના રસ્તે તેઓને લઈ ગયા. ઇઝરાયલ ુત્રો
શ સજજ‡ થઈને મસરમાંથી બહાર આ ા હતા.

19 ૂસાએ ૂસફનાં અ સાથે લઈ લીધાં હતા.ં કેમ કે ૂસફે ઇઝરાયલ ુત્રોને સોગન દઈને ક ું હ ું કે, “યહોવાહ જરૂર
તમાર મદદે આવશ,ે તમને અહ થી છોડાવશે. ત્યારે તમે વદાય થાઓ તે વખતે તમે મારાં અ અહ થી લઈ જજો.” 20 પછ
ઇઝરાયલીઓએ ુ ોથથી પ્રયાણ કર ને અને એથામમાં અરણ્યની સરહદ પર ુકામ કય . 21 દવસે તેઓને રસ્તો બતાવવા
માટે યહોવાહ મેઘસ્તંભમાં તેમ જ રાત્રે તેમને પ્રકાશ મળે તેથી અ સ્તંભમાં તેઓની આગળ ચાલતા હતા. 22 દવસે મેઘસ્તંભ
અને રાત્રે અ સ્તંભ તેઓની આગળથી જરા પણ ખસતા ન હતા, યહોવાહ સતત તેઓની સાથે રહેતા હતા.

14
લાલસ ુદ્ર પાર જ ું

1 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 “ઇઝરાયલી લોકોને કહે કે, પાછા ફર ને પીહાહ રોથની આગળ, મગ્દોલ અને લાલસ ુદ્રની
વચ્ચે બઆલ-સફોનની આગળ સ ુદ્રને કનારે છાવણી કરે. 3એટલે ફારુનને એ ું લાગશે કે, “ઇઝરાયલીઓ અરણ્યમાં ૂલા
પડ્યા છે અને અટવાઈ ગયા છે.”

4 હુ ફારુન ું હૃદય હઠ ું કર શ, એટલે તે તમારો પીછો કરશ.ે પણ હુ તેના લશ્કરનો પરાજય કર ને મારો મ હમા વધાર શ.
ત્યારે મસરવાસીઓજાણશે કે, હુ ઈ ર છુ.” અને ઇઝરાયલીઓએઈ રના ક ા પ્રમાણે ક ુ. 5 ારે મસરના રાજાને ખબર
આપવામાં આવી કે, ઇઝરાયલી લોકો જતા ર ા છે. ત્યારે ફારુન ું અને તેના સરદારો ું વલણ બદલાઈ ગ ું. તેઓને થ ું કે,
“આપણે ું ક ુર્? આપણે તેઓને કેમ જવા દ ધા? આપણે આપણા ુલામોને ુમા ા છે.”

6એટલે ફારુને પોતાનો રથ અને લશ્કરને તૈયાર ક ુ. 7 ફારુને પોતાના રથદળમાંથી મસરના સૌથી શ્રે છસો સરદારોને અને
અન્ય રથો સ હત તેઓના સરદારોને સાથે લીધા. 8યહોવાહે મસરના રાજા ફારુનને હઠ લો બના ો, તે પોતા ું સૈન્ય લઈને નીડર
ઇઝરાયલીઓની પાછળ પડ્યો. 9 મસરના લશ્કરના અસં ઘોડસેવારો તથા રથસવારો તથા અન્ય સૈ નકોએ ઇઝરાયલીઓનો
પીછો કય . અને તેઓ બઆલ-સફોનની આગળ પીહાહ રોથની પાસે સ ુદ્ર કનારે છાવણીમાં તેઓની નજીકઆવી પહોંચ્યા.

10 ફારુન તેઓની નજીક આવી પહોંચ્યો, તે જોઈને ઇઝરાયલીઓને ખબર પડ કે મસર ઓ તેઓની પાછળ પડ્યા છે!
તેથી તેઓ ૂબ ભયભીત થયા અને તેઓએ સહાય માટે યહોવાહને પોકાર કય . 11 તેઓએ ૂસાને ક ું, “ ું અમને શા માટે
મસરમાંથી બહાર લા ો છે? ું મસરમાં કબરો નહોતી? ું તો અમને આ રણપ્રદેશમાં મરવા માટે લા ો છે. શાં ત ૂવર્ક ૃત્ ુ
પામવા અમારે માટે મસરમાં ઘણી કબરો હતી. 12 અમે મસરમાં જ તને નહો ું ક ું કે, ‘અમને લોકોને અમે જમે છ એ તેમ
રહેવા દે, મસરવાસીઓની સેવા કરવા દે? અમારે માટે અહ અરણ્યમાં મરવા કરતાં મસરવાસીઓની ુલામી કરવી એ વધારે
સારુ હ ું.”

13 પર ુ ૂસાએ લોકોને આ ાસનઆપ્ ુ,ં “ગભરાશો ન હ. ાં છો ત્યાં જ મ મતા ૂવર્ક ઊભા રહો અને જુઓ કે આજે
યહોવાહ તમારો કેવી અજાયબ ર તે બચાવ કરે છે! જે મસરવાસીઓને તમે અત્યારે જુઓ છો તેઓ હવે પછ ારેય તમને
દેખાશે ન હ. 14 તમારે તો આંગળ પણ અડાડવાની નથી; માત્ર જોયા કરવા ું છે. યહોવાહ તમારે માટે ુદ્ધ કરશ.ે”

15 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “મને પોકારો કરવાની શી જરૂર છે? ઇઝરાયલી લોકોને કહે કે આગળ કૂચ કરે, પ્રવાસ ચા ુ
રાખ.ે 16 ું તાર લાકડ ને રાતા સ ુદ્ર પર ઊંચી કર. તારો હાથ સ ુદ્ર ઉપર લંબાવ અને સ ુદ્ર બે ભાગ થઈ જશે. ઇઝરાયલ
લોકો સ ુદ્રની કોર જમીન પર થઈને સ ુદ્ર પાર કરશ.ે 17પછ હુ મસરવાસીઓને હઠ લા અને આવેશી બનાવીશ. એટલે તેઓ
તમારા પર સ ુદ્ર તરફ ધસી આવશ.ે ફારુનને, તેના રથસવારો, ઘોડસેવારો અને સમગ્ર સૈન્યને હુ ન કર શ. તેઓ મારુ ગૌરવ
નહાળશ.ે 18 ત્યારે ફારુન અને તેના સૈન્ય સ હત સમગ્ર મસરવાસીઓને ખબર પડશે કે હુ યહોવાહ છુ.”
19 પછ ઇઝરાયલી સૈન્યની આગળ ચાલતો યહોવાહનો જે દૂત હતો તે ત્યાંથી ખસીને તેઓની પાછળ ગયો, તેથી મેઘસ્તંભ

પણ તેઓની આગળથી ખસીને તેઓની પાછળ થંભ્યો. 20આ ર તે મેઘસ્તંભ મસર ઓના સૈન્ય અને ઇઝરાયલીઓના સૈન્યની
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વચ્ચે આવીને થંભ્યો. ત્યારે વાદળો અને અંધકાર હોવા છતાં મેઘસ્તંભ પણ રાત્રે ઇઝરાયલીઓને પ્રકાશઆપતો હતો. મસરની
સેના માટે સમગ્ર રાત્રી દર મયાન અંધકાર હોવાને લીધે તે ઇઝરાયલીઓ પાસે આવી શક ન હ.

21 ૂસાએ પોતાનો હાથ લાલ સ ુદ્ર પર ઊંચો કર ને લંબા ો, એટલે યહોવાહે આખી રાત ૂવર્ તરફથી ભારે પવન કાવીને
સ ુદ્રને પાછો હઠા ો, તેથી તેના પાણીના બે ભાગ પડ ગયા. અને સ ુદ્રની જગ્યાએ કોર જમીન બનાવી હતી. 22ઇઝરાયલી
લોકો કોર જમીન પર ચાલીને સ ુદ્રમાં થઈને પાર ગયા. તેઓની ડાબી અને જમણી બાજુએ પાણીની દ વાલો બની ગઈ હતી.

23 મસર ઓ તેઓની પાછળ પડયા. ફારુનના બધા જ રથસવારો, ઘોડસેવારો તથા અન્ય સૈ નકો તેઓની પાછળ સ ુદ્રની
વચ્ચે પહોંચી ગયા. 24 પછ પ્રભાતના પ્રથમ પહોરમાં અ સ્તંભ તથા મેઘસ્તંભમાંથી યહોવાહે મસર ઓના સૈન્ય પર નજર
કર . તેઓના પર હુમલો કય . તેઓનો પરાજય કય . 25 યહોવાહે તેઓના રથનાં પૈડાં જમીનમાં એવા ુંપાવી દ ધાં કે તે ફર
શકતાં ન હતા.ં આથી મસરના સૈ નકો ૂમ પાડવા લાગ્યા, “આતો યહોવાહ પોતે ઇઝરાયલીઓને પક્ષે આપણી સામે લડ ર ા
છે. ચાલો, આપણે પાછા જતા રહ એ.”

મસર સૈન્યો ઉપર વજય
26 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “હવે ું તારો હાથ સ ુદ્ર પર ઊંચો કર ને લંબાવ. જથેી મસરવાસીઓ પર, તેમના રથસવારો

પર અને તેઓના ઘોડસેવારો પર પાણી ફર વળે.” 27એટલે તે પરોઢ થવાના સમયે ૂસાએ સ ુદ્ર પર હાથ લંબા ો ત્યારે સ ુદ્ર
પોતાની અસલ તમાં પાછો આવી ગયો. મસરના સૈન્યએ સ ુદ્રમાં નાસભાગ કરવા માંડ પણ યહોવાહે તેઓને સ ુદ્રમાં
વચ્ચોવચ્ચ ડુબાવી માયાર્. 28સ ુદ્રના પાણીએ પાછાં વળ ને રથસવારોન,ે ઘોડસેવારોને અને ફારુનના સમગ્ર સૈન્યને ડુબાડ દ ુ.ં
તેઓમાંથી કોઈ બચી શ ું ન હ.

29 પર ુ ઇઝરાયલના લોકો તો સ ુદ્રની વચ્ચેથી કોર ૂ મ પર થઈને પસાર થઈ ગયા. તેઓની ડાબી અને જમણી બાજુએ
પાણીની ભીંતો થઈ ગઈ હતી. 30 આ ર તે તે દવસે યહોવાહે ઇઝરાયલીઓને મસર ઓના હાથમાંથી બચાવી લીધા. અને
ઇઝરાયલીઓએ સ ુદ્ર કનારે મસર ઓના ૃતદેહો પડલેા જોયા. 31અને યહોવાહે મસર ઓ વરુદ્ધ જે પરાક્રમ ક ુ હ ું તે
જોઈને ઇઝરાયલીઓ ગભરાઈ ગયા અને યહોવાહ પર અને તેના સેવક ૂસા પર તેઓએ વ ાસ કય .

15
ૂસા ું ગીત

1 પછ ૂસાએ અને ઇઝરાયલના લોકોએ યહોવાહની સમક્ષઆ સ્ ુ તગાન ગા ું:
“હુ યહોવાહની સમક્ષ ગાયન કર શ,
તેમણે મહાન વજય પ્રાપ્ત કય છે.

તેમણે ઘોડા અને સવારોને સ ુદ્રમાં ડુબાડ દ ધા છે;
2 યહોવાહ મારુ સામથ્યર્ અને ગીત છે;

તે મારો ઉદ્ધાર થયા છે.
આમારા ઈ ર છે અને હુ તેમની સ્ ુ ત કર શ.
મારા ૂવર્જોના ઈ ર, હુ તેમને મહાન મા ું છુ.

3 યહોવાહ તો યોદ્ધા છે,
તેમ ું નામ યહોવાહ છે.
4 તેમણે ફારુનનાં રથદળોને સ ુદ્રમાં ડુબાડ દ ધા;
અને તેના માનીતા સરદારોને પણ ૂફ સ ુદ્રમાં ડુબાડ દ ઘા છે.
5 પાણીના પ્રવાહો તેઓના પર ફર વ ા છે.
તેઓ પથ્થરની માફક છેક ત ળયે ડૂબી ગયા છે.
6 હે યહોવાહ! તમારો જમણો હાથ, પરાક્રમે મ હમાવાન છે.
હે યહોવાહ! તમારો જમણો હાથ શ ુઓને પછાડ ને તેમના ૂરા કરે છે.
7 તમાર સામે થનારને તમે તમાર શ્રે તાના માહાત્મ્યથી પાયમાલ કરો છો.
તમે તમારા ભયાનક કોપથી તેઓને ઘાસના ૂળાની જમે બાળ નાખો છો.
8 હે યહોવાહ, તમારા ઉચ્છવાસથી પાણીના;
અને મોજાંઓ અટક ને તેમના જાણે ઊંચા ટેકરા બની ગયા.
અને દ રયાના ઊંડાણમાં જળના પ્રવાહો ઠર ગયા.
9શ ુએ સંકલ્પ કય કે, ‘હુ પાછળ પડ શ,
અને હુ તેઓ ું ધન ૂંટ લઈશ.
હુ માર તલવાર ઉગામીશ. અને મારે હાથે તેઓનો નાશ કર શ.’
10 પર ુ હે યહોવાહ! તમે તમારો પવન ો.
અને સ ુદ્રના પાણી તેઓ પર ફર વ ા.ં
તેઓ સીસાની માફક સ ુદ્રના મહાજળમાં ડૂબી ગયા.
11 હે યહોવાહ, તમારા જવેા અન્ય કોઈ ઈ ર નથી?
તમારા જવેા પરમપ વત્ર, મ હમાવાન;
સ્તોત્રોમાં ભયજનક અને પરાક્રમી બીજા કોણ છે?
12અને ૃથ્વી તેઓને તત્કાળ ગળ ગઈ,
તમે કેવળ જમણો હાથ ઊંચો કય .
13 તમે તમારા લોકોને છોડા ા.
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તમારા પ્રેમ અને કરુણાથી તમારા સામથ્યર્ વડે તમે તેઓન;ે
તમારા પ વત્ર નવાસમાં દોર લા ા છો.
14 પ્રજાઆસાંભળ ને કપે છે,
સવર્ પ લસ્તી વાસીઓ પીડા પામ્યા છે.
15 તે સમયે અદોમના સરદારો આ યર્ચ કત થયા,
મોઆબના શ ક્તશાળ અને પરાક્રમી ુરુષોને ૂજાર થઈ;
અને બધા કનાનવાસીઓનાં ગાત્રો શ થલ થઈ ગયાં;
16 તેઓ ઉપર ભય અને ત્રાસઆવી પડયા,
અને તમે ુક્ત કરેલા લોકો ાં ુધી ન ત ાને ન પહોંચો;,
અને તેઓની ુસાફર ૂર ન થાય ત્યાં ુધી યહોવાહ,
તમારા ુજના સામથ્યર્થી તેઓ પથ્થર જવેા સ્તબ્ધ થઈ ગયા,
17 હે પ્ર ુ જયાં તમારો આવાસ છે અને જે પ વત્ર ાન તમે ા પત ક ુ છે;
એટલે તમારા પ વત્ર પવર્તમાં તેઓને લાવીને તમે તેઓને ત્યાં ાયી વસાવવાના છો.
ત્યાં તમે તમારુ ભ ક્ત ાન બાંધશો.
18 હે યહોવાહ, તમે સદાસવર્કાળ ુધી રા કરવાના છો.”

19ખરેખરએ ું બન્ ું કે, ારે ફારુનના ઘોડસેવારો, રથો અને તેઓના સવારોએ સ ુદ્રમાં પ્રવેશ કય , ત્યારે યહોવાહે સ ુદ્રનાં
પાણી પાછાં વાળ ને તેઓ પર ફેરવી વા ા;ં પર ુ ઇઝરાયલી લોકો તો સ ુદ્ર મધ્યે થઈને કોર જમીન પર ચાલીને પસાર થઈ
ગયા.

મ રયમ ું ગીત
20 પછ હારુનની બહેન મ રયમ પ્રબો ધકાએ ખંજર હાથમાં લીધી અને તમામ ીઓ તેની પાછળ પાછળ ખંજર ઓ

વગાડતાં અને નાચતાં નાચતાં તેની પાછળ ચાલી. મ રયમે અને ીઓએ નાચગાન શરૂ કયાર્. 21 મ રયમે તેઓને ગવડા ું,
“ઈ રની આગળ ગાયન કરો, કેમ કે તેમણે ગૌરવી વજય પ્રાપ્ત કય છે,
તેમણે ઘોડા અને તેના સવારોને સ ુદ્રના ઊંડાણમાં ડુબાડ દ ધા છે.”

કડવાં પાણી મીઠાં થઈ જ ું
22પછ ૂસા ઇઝરાયલી લોકોને રાતા સ ુદ્રથીઆગળ લઈ ગયો. અને તેઓ ત્યાંથી નીકળ ને ૂરના અરણ્યમાં આ ા; તેઓ

ત્યાં ત્રણ દવસ એ અરણ્યમાં આગળ ચાલતા ર ા. ત્યાં તેઓને પાણી મ ું ન હ. 23 પછ તેઓ ‘મારાહ*’ નામની જગ્યાએ
આવી પહોંચ્યા. પણ ત્યાંનાં પાણી પી શ ા ન હ, કેમ કે તે કડવાં હતા.ં તેથી એ જગ્યા ું નામ ‘મારાહ’ પડ ું.

24 તેથી બધા લોકોએ ૂસાની વરુદ્ધ બબડાટ કય કે, “અમે ું પીઈએ?” 25એટલે ૂસાએ યહોવાહને પ્રાથર્ના કર , એટલે
યહોવાહે તેને એક ૃક્ષ ું થડ બતા ું. ૂસાએ તેને પાણીમાં ના ું અને પાણી મીઠાં થઈ ગયા.ં ત્યાં યહોવાહે તેઓની કસોટ
કર . તેઓને માટે વ ધ તથા એક નયમ ઠરા ો. અને ત્યાં જ તેમની કસોટ કર . 26 યહોવાહે ક ું, “જો તમે તમારા ઈ ર
યહોવાહની વાણી કાળજીથી સાંભળશો અને જે સત્ય છે તેને પાળશો તો મેં મસર ઓ પર જે રોગચાળો ફેલા ો હતો તેમાંનો
કોઈ હુ તમારા પર મોકલીશ ન હ. કેમ કે તમારા રોગ મટાડનાર હુ તમારો ઈ ર યહોવાહ છુ.”

27 પછ તેઓ એલીમ આવી પહોંચ્યા, ત્યાં પાણીના બાર ઝરા હતા અને સ ેર ખજૂર ઓ હતી, અહ ાં પાણી હ ું તે
જગ્યાએ તેઓએ છાવણી કર .

16
માન્ ના અને લાવર ઓ

1 ઇઝરાયલીઓએ એલીમથી પોતાની ુસાફર શરૂ કર . તેઓ મસરમાંથી બહાર આ ા પછ બીજા માસને પંદરમે દવસે
એલીમ અને સનાઈની વચ્ચે આવેલા સીનના અરણ્યમાં આવી પહોંચ્યા. 2અહ બધા ઇઝરાયલી લોકોએ આખા અરણ્યમાં
ૂસા અને હારુનની વરુદ્ધ બબડાટ કય રા ો. 3ઇઝરાયલીઓએ ૂસા અને હારુનને ક ું, “ ારે અમે માંસથી ભરેલાં વાસણ

પાસે બેસીને ધરાતાં ુધી ખાતા હતા, ત્યારે જ જો યહોવાહે પોતાને હાથે અમને મસરમાં માર ના ા હોત તો સારુ થાત. એ ું
થ ું હોત તો આ અરણ્યમાં અમને બધાને ૂખે મરવાનો વારો આ ો હોત ન હ.”

4 ત્યારે યહોવાહે ૂસાને ક ું, “હુ તમારે માટે રોટલીનો વરસાદ વરસાવીશ. આબધા લોકોએ દરરોજ બહાર આવીને તેમાંથી
તે દવસ ૂરતી રોટલી પોતાને માટે ભેગી કર લ;ે જથેી તેઓ મારા કા ૂન અ ુસાર ચાલશે કે ન હ તે વષે હુ તેઓની પર ક્ષા કરુ.
5 લોકો દરરોજ તે દવસ ૂરતી જ રોટલીનો સંગ્રહ કરે, પર ુ છઠ્ઠા દવસ*ે રોજ કરતાં બમણી રોટલી ભેગી કરે અને પોતાના

ળે રાંધે.”
6અને ૂસા અને હારુને ઇઝરાયલી લોકોને ક ું, “આજે રાત્રે તમે યહોવાહની શ ક્ત જોશો, અને તમને ખબર પડશે કે મસર

દેશમાંથી તમને બચાવીને બહાર લાવનાર તે ઈ ર તો યહોવાહ છે. 7 કાલે સવારે તમે લોકો યહોવાહ ું ગૌરવ જોશો કારણ કે
તેમણે તેઓની વરુદ્ધની તમાર ફ રયાદ કાને ધર છે, તમે હમેશાં અમને ફ રયાદ કરો છો, પણ અમે એમાં ું કર શક એ?”
8 પછ ૂસાએ ક ું, “યહોવાહ, સાંજે તમને ખાવા માટે માંસ આપશે અને સવારે ઘરાઈને ખાઓ એટલી રોટલી આપશે. કારણ
કે તમે તેમની વરુદ્ધ જે ફ રયાદો કરો છો તે તેમણે સાંભળ છે. તમાર ફ રયાદ અમાર વરુદ્ધ નથી, પણ યહોવાહની વરુદ્ધ
છે. અમે તે વળ કોણ?”

9 પછ ૂસાએ હારુનને ક ું, ું ઇઝરાયલી લોકોને કહે કે, ‘તમે યહોવાહની સમક્ષ આવો. કારણ કે તેમણે તમાર ફ રયાદો
સાંભળ છે.’ ” 10 ઇઝરાયલનો સમગ્ર સ ુદાય એક જ ાને ભેગો થયો હતો. ત્યારે હારુન તેઓની સાથે વાત કરતો હતો. તે
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દર મયાન તેઓએઅરણ્ય તરફ જો ું, તો વાદળમાં યહોવાહના ગૌરવ ું દશર્ન થ ું. 11યહોવાહે ૂસાને ક ું, 12 “મેં ઇઝરાયલના
લોકોની ફ રયાદ સાંભળ છે; તેઓને કહે કે, ‘સાંજે તમે માંસ ખાશો અને સવારે તમે ઘરાઈને રોટલી ખાશો;’ અને તમને ખાતર
થશે કે હુ તમારો ઈ ર યહોવાહ છુ.”

13 તે રાત્રે એ ું બન્ ું કે લાવર ઓએ ઊડ આવીને છાવણીને ભર દ ધી; સવારમાં છાવણીની આસપાસ ઝાકળ પ ુ.ં
14 ૂરજ ઊગતાં ઝાકળઊડ ગ ું અને હમના જવેો બાર ક નાનો પદાથર્ અરણ્યની સપાટ પર પડલેો હતો. 15ઇઝરાયલી લોકો
એ જોઈને પરસ્પર ૂછવા લાગ્યા, “એ ું છે?” કેમ કે તેઓઆ પદાથર્ વષે જાણતા નહોતા. ત્યારે ૂસાએ તેઓને ક ું, “એ તો
યહોવાહે તમને ખાવા માટે આપેલો ખોરાક છે.”

16 યહોવાહની એવી આજ્ઞા છે કે, ‘તમે પ્રત્યેક જણ પોતાના આહાર જટે ું ભે ું કર લો. તમારે તમારા કુટુબના માણસોની
સં ા પ્રમાણે તમારા તં ુમાં રહેનારા માટે ક્ત દ ઠ એક ઓમેર† જટે ું તે લે ુ.ં’ 17અને ઇઝરાયલી લોકોએ એ પ્રમાણે ક .ુ
પણ તેમાંના કેટલાકે વધારે તો કેટલાકે ઓછુ ભે ું કર લી ું. 18અને પછ તેઓએ ઓમેરના મા પયાથી માપ્ ું ત્યારે જણેે વ ુ
લી ું હ ું તેને વધી પ ું ન હ અને જણેે ઓછુ ભે ું ક ુર્ હ ું તેને ૂ ું ન હ. પ્રત્યેક માણસથી પોતાના આહાર ૂર ું જ એકઠુ
કરા ું હ ું.

19 ૂસાએ તેઓને ક ું, “તમારામાંથી કોઈએ તેમાંથી સવારને માટે રાખી ૂક ું ન હ.” 20પર ુ કેટલાકે ૂસા ું ક ું માન્ ું ન હ.
તેઓએ તેમાંથી થોડુઘણું સવારને માટે રા ું તો સવારે તેમાં ક ડા પડલેા હતા. અને તે ગંધાઈ ઊઠ ું. તેથી ૂસા તેમના પર ુસ્સે
થયો. 21 રોજ સવારે પ્રત્યેક જણ પોતાના આહાર જટેલો ખોરાક ભેગો કરતો હતો અને ૂયર્ તપતો ત્યારે જે વધ્ ું હોય તે બ ું
ઓગળ જ ું હ ું.

22અઠવા ડયાનાં છઠે્ઠ દવસે તેઓએ બમણો એટલે ક્ત પ્રમાણે બે ઓમેર જટેલો ખોરાક ભેગો કય . પછ સ ુદાયના
બધાઆગેવાનોએઆવીને ૂસાને તે વષે જણા ું. 23 ૂસાએ તેઓને ક ુ,ં યહોવાહની એઆજ્ઞા છે કે, “આવતી કાલે વશ્રામ
એટલે યહોવાહનો પ વત્ર વશ્રામવારનો દવસ છે; તેથી તમારે જે રાંધ ું હોય તે રાંધી લો, અને જે વધે તે તમારા માટે સવાર ુધી
રાખી ૂકો.”

24આથી ૂસાની આજ્ઞા પ્રમાણે તેઓએ તેમાંથી સવારને માટે રાખી ૂક ું, પણ તેમાં ક ડા પડયા ન હ અને તે ગંધાઈ ઊ ું
પણ ન હ. 25અને ૂસાએ ક ું, “આજે તે ખાઓ, કારણ કેઆજે વશ્રામવાર છે, યહોવાહનો દવસ છે; આજે તે તમને ખેતરમાં
મળશે ન હ.

26સપ્તાહના છે દવસ તમે એભે ું કરો; પણસાતમો દવસ વશ્રામવારનો છે, તેમાં તમને કઈ મળશે ન હ.” 27સાતમા દવસે
કેટલાક લોકો તે ભે ું કરવા માટે બહાર ગયા, પણ તેમને કઈ મ ું ન હ.

28 ત્યારે યહોવાહે ૂસાને ક ું, “કયાં ુધી તમે માર આજ્ઞાઓ અને નયમો ું પાલન કરવાનો ઇનકાર કરશો?” 29 જુઓ,
યહોવાહે તમને વશ્રામવાર આપ્યો છે, તેથી છઠે્ઠ દવસે તે તમને બે દવસ ચાલે તેટલો ખોરાક આપશે, એટલે સાતમે દવસે
તેઓએ દરેકે પોતપોતાના નવાસમાં જ રહે ું અને બહાર નીકળ ું ન હ.” 30 તેથી તે લોકોએ સાતમે દવસે વશ્રામ કય .

31ઇઝરાયલી લોકોએ તે વ શ ખોરાક ું નામ “મા ા” પા ુ.ં મા ા ધાણાના દાણા જે ું સફેદ હ ું. તેનો સ્વાદ મધ ચોપડલેી
પાતળ ૂર ના જવેો હતો. 32 ત્યારે ૂસાએ ક ું, “યહોવાહે તમનેઆદેશઆપ્યો છે કે, ‘તમારા વંશજોને માટે તેમાંથી એકઓમેર
જટે ું મા ા રાખી ૂકો; જથેી હુ તમને મસરમાંથી બહાર લઈ આ ો ત્યારે મેં તમને લોકોને જે ભોજન ખવડા ું હ ું તે તેઓ
જોઈ શકે.’ ”

33પછ ૂસાએ હારુનને ક ું કે, “એક વાસણલઈને તેમાં એકઓમેર મા ા ભર ને તમારા વંશજોને માટે સાચવી રાખવા સારુ
તેને યહોવાહની સમક્ષ ૂકો.” 34 યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞાઆપ્યા ુજબ હારુને તેને સાચવી રાખવા માટે કરારકોશ‡ આગળ તેને
ૂ ું. 35 પછ ત્યાંથી ઇઝરાયલી લોકો વસવાટ કરવા યોગ્ય પ્રદેશમાં આ ા, એ દર મયાન તેઓએ તે મા ા ખા ું. તેઓ કનાન

દેશની સરહદમાં પહોંચ્યા ત્યાં ુધી તેઓએ મા ા ખા ુ.ં 36 મા ાના માપ માટે વપરાતા પાત્રમાં એક ઓમેર§ મા ા સમા ું હ ું.
એકઓમેર એટલે એફાહનો દસમો ભાગ.

17
ખડકમાંથી પાણી
ગણ. 20:1-13

1 ઇઝરાયલના લોકોની સમગ્ર જમાતે સીનના રણમાંથી છાવણી ઉઠાવીને યહોવાહની આજ્ઞા ુજબ આગળ પ્રયાણ કર ને
રફ દ મમાં ુકામ કય . પર ુ ત્યાં લોકોને પીવા માટે પાણી દલુર્ભ હ ું. 2 તેથી લોકોએ ૂસા સાથે તકરાર કર અને ક ું, “અમને
પીવા માટે પાણી આપ.” એટલે ૂસાએ તેઓને ક ું, “તમે લોકો માર સાથે શા માટે તકરાર કરો છો? તમે યહોવાહની કસોટ
શા માટે કરો છો?” તમે એમ સમજો છો કે ઈ ર આપણી સાથે નથી?” 3 પર ુ લોકો બહુ તરસ્યા હતા. તેથી તેઓએ ૂસા
વરુદ્ધ બડબડાટ કરતાં ક ું કે, “ ું અમને, અમારાં ી, બાળકોને અને જાનવરોને તરસે મારવા શા માટે મસર દેશમાંથી અહ
લઈઆ ો?”

4 આથી ૂસાએ યહોવાહને યાચના કર , “આ લોકોને માટે હુ ું કરુ? તેઓ મને પથ્થરે માર નાખવા તૈયાર થયા છે.”
5 યહોવાહે ૂસાને ક ું, “જા, ઇઝરાયલના કેટલાક વડ લોને સાથે લઈને ું લોકોની આગળ ચાલતો થા. જે લાકડ થી તેં નીલ
નદ પર પ્રહાર કય હતો તે તારા હાથમાં રાખજ.ે 6જો, હોરેબ પવર્તના એક ખડક ઉપર હુ તાર સામે ઊભો રહ શ, પછ ું તે
ખડક પર પ્રહાર કરજ,ે એટલે તે ખડકમાંથી પાણી નીકળશે, જથેી લોકોને પીવા પાણી મળશે.” ઇઝરાયલના વડ લોના દેખતાં
ૂસાએ તે ુજબ ક ુર્. એટલે ત્યાં પાણી ું વહેણ થ ુ.ં 7 ૂસાએ તે જગ્યા ું નામ માસ્સાહ*અને મર બાહ† રા ું. કારણ કેઆ
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એજજગ્યા હતી ાં ઇઝરાયલના લોકો એની વરુદ્ધ થયા હતા. અને તેઓએ યહોવાહની કસોટ કર હતી, તે લોકો જાણવા
માગતા હતા કે યહોવાહ અમાર વચ્ચે છે કે ન હ?

અમાલેક ઓ સામે ુદ્ધ
8 અમાલેક ઓએ રફ દ મ આગળ આવીને ઇઝરાયલીઓ પર હુમલો કય . 9 પછ ૂસાએ યહો ુઆ‡ને ક ું કે, “ ું

આપણામાંથી જોઈતા માણસો પસંદ કર લે. આવતી કાલે અમાલેક ઓ સામે ુદ્ધ કર. હુ ઈ રની લાકડ મારા હાથમાં
લઈને પવર્તના શખર પર ઊભો રહ શ.” 10 યહો ુઆએ ૂસાની આજ્ઞાનો સ્વીકાર કય . તે અમાલેક ઓ સામે જગે ચડયો.
ૂસા તથા હારુન અને હૂર પવર્તના શખર પર પહોંચી ગયા.
11 ત્યાં ૂસા ારે પોતાના હાથ ઊંચા કરતો, ત્યારે ઇઝરાયલનો વજય થતો; પર ુ ારે તે પોતાના હાથ નીચા કરતો, ત્યારે

અમાલેક ઓ જીતતા હતા. 12 પણ ૂસાના હાથ થા ા એટલે તે લોકોએ એક પથ્થર લાવીને ત્યાં ૂ ો. ૂસા તેના પર બેઠો.
અને એક બાજુથી હારુને તથા બીજી બાજુથી હૂરે ટેકો દઈને ૂસાના હાથોને ર રા ા, આમ ૂયાર્સ્ત થતાં ુધી તેના હાથ
ઊંચા ર ા. 13 યહો ુઆ અને તેના લોકોએ અમાલેક ઓને તલવારથી ુદ્ધમાં પરા જત કયાર્.

14પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “આબાબતની યાદગીર રાખવા માટે તેને ુસ્તકમાં લખ. અને યહો ુઆને કહે કે, હુ અમાલેક ું
નામ નશાન આકાશ તથા ૃથ્વી પરથી સદાયને માટે ના ૂદ કર શ.” 15 ત્યાર બાદ ૂસાએ એક વેદ બંધાવી અને તેને “યહોવાહ
નસ્સી§” એ ું નામઆપ્ ુ.ં 16તેણે ક ું કે, “અમાલેક ઓ તેમના હાથ યહોવાહના સહાસન તરફ લંબા ા હતા અને યહોવાહે
પ્ર તજ્ઞા કર છે કે, તે વંશપરપરાગત અમાલેક સાથે ુદ્ધ કરશે.”

18
યથ્રો ૂસાની ુલાકાતે

1 યહોવાહે ૂસા અને ઇઝરાયલી લોકોને જે અનેક પ્રકારે સહાય કર હતી, તે બાબતમાં તથા જે ર તે તે ઇઝરાયલના લોકોને
માટે જે કઈ ક ુ હ ું તે વષે તથા યહોવાહે ઇઝરાયલીઓને કેવીર તે મસરમાંથી ુક્ત કયાર્ હતા તે વષે ૂસાના સસરાએ એટલે
મદ્યાનના યાજક યથ્રોએસાંભ ું. 2 ૂસાએ પોતાની પત્ની સ પોરાહને તેના બે ુત્રો સ હત મોકલી દ ધી હતી ત્યારે તેના સસરા
યથ્રોએ તેઓને પોતાને ઘરે રા ાં હતા.ં 3 ૂસાના બે ુત્રોમાંના પ્રથમ ુત્ર ું નામ ‘ગેશ મ*’ પાડવામાં આ ું હ ું; તેનો અથર્ થાય
છે કે ‘હુ પરદેશમાં પ્રવાસી થયેલો છુ.’ 4બીજા ુત્ર ું નામ ‘એ લએઝેર†’ હ ું. તેનો અથર્ થાય છે કે ‘ઈ રે માર સહાય કર ને મને
ફારુનની તલવારથી બચા ો છે.’ ”

5એટલા માટે યથ્રો ૂસાની પત્ની અને ુત્રોને લઈને અરણ્યમાં ઈ રના પવર્ત આગળ જયાં ૂસાએ છાવણી કર ને ુકામ
કય હતો ત્યાં તેની પાસે આ ો. 6 તેણે ૂસાને સંદેશો મોકલ્યો કે, “હુ તારો સસરો યથ્રો અહ આ ો છુ અને તાર પત્ની અને
બે ુત્રોને તાર પાસે લા ો છુ.”

7 તેથી ૂસા તેના સસરાને મળવા સામો ગયો. અને પ્રણામ કર ને તેણે તેને ુંબન ક ુર્. બ ેએ પરસ્પર ક્ષેમકુશળતાની ખબર
ૂછ . પછ તેઓ ૂસાની છાવણીમાં તેના તં ુમાં ગયા. 8 ત્યાં ૂસાએ પોતાના સસરા યથ્રોને યહોવાહે ઇઝરાયલના લોકો માટે

ફારુન અને મસરના લોકોના જે હાલહવાલ કયાર્ હતા તથા ઇઝરાયલના લોકોને માગર્માં જે જે વટબણાઓનો સામનો કરવો
પડયો હતો અને યહોવાહે તેઓને કેવી ર તે બચા ા હતા, તે વષે બ ું કહ સંભળા ું.

9 યહોવાહે ઇઝરાયલના લોકોને મસરના લોકોના હાથમાંથી છોડાવીને તેઓના પર જે ઉપકાર કય હતો તે જાણીને યથ્રો
ૂબ પ્રસ થયો. 10અને યથ્રોએ ક ું, “યહોવાહની સ્ ુ ત કરો કે જમેણે ઇઝરાયલી લોકોને મસરવાસીઓના અને ફારુનના

હાથમાંથી છોડા ા છે. 11 હવે મને ખાતર થઈ છે કે, સવર્ દેવો કરતાં યહોવાહ મહાન છે; મસરવાસીઓએ તમાર સાથે
ગેરવતાર્વ રા ો ત્યારે તમને સૌને યહોવાહે તેઓના પંજામાંથી ુક્ત કયાર્ છે.”

12 પછ ૂસાના સસરા યથ્રો યાજકે ઈ રને યજ્ઞો અને દહનીયાપર્ણો ચઢા ાં. અને હારુન ઇઝરાયલના સવર્ વડ લોને સાથે
લઈને ઈ ર સમક્ષ ૂસાના સસરા સાથે રોટલી ખાવાને માટે આ ો.

ન્યાયીઓનો નમણુંક
ુન. 1:9-18

13બીજે દવસે સવારે ૂસાએ ઘણા લોકોનો ન્યાય કરવા ું શરૂ ક ુ. તેઓ ન્યાય મેળવવા માટે સવારથી સાંજ ુધી આવતા
રહેતા હતા અને પોતાનો વારો આવે એની રાહ જોતા હતા. 14 ૂસા લોકો માટે જે કઈ કરતો હતો તે સઘ ું ૂસાના સસરાએ
જો ું, તેથી તેણે ૂસાને ક ું, “લોકોના માટે ું આ ું કરે છે? ન્યાયાધીશ તર કે ું એકલો બેસે છે અને આટલા બધા લોકો તાર
પાસે સવારથી સાંજ ુધી આવીને ઊભા રહે છે! તે ું ું કારણ છે?”

15 ત્યારે ૂસાએ ક ું, “લોકો માર પાસે તેઓની સમસ્યાઓના સંબંધમાં યહોવાહની ઇચ્છા વષે ૂછવા માટેઆવે છે. 16વળ
એ લોકોમાં કોઈ વવાદ થયો હોય, તેના ન્યાય ુકાદા માટે માર પાસે આવે છે. તેઓમાં કોણ સા ું છે તે હુ ન કરુ છુ. આ
ર તે હુ તેઓને યહોવાહના નયમો અને વ ધઓ વષે શીખ ું છુ.”

17પર ુ ૂસાને તેના સસરાએ ક ું, “ ું જે ર તે આ કર ર ો છે તે પધ્ધ ત યોગ્ય નથી. 18 ું તંગઆવી જશ.ે તારા એકલાથી
આ કામનો બોજો ઉપાડ શકાય એવો નથી. ું એકલો એ ન હ કર શકે.” 19 હુ તને સલાહઆ ું છુ અને તારે ું કર ું જોઈએ,
એ તને બતા ું છુ. “હુ ઈ રને પ્રાથર્ના કરુ છુ કે તે તને મદદ કરે. તારે યહોવાહ સમક્ષ એ લોકોના પ્ર ત ન ધ થ ું જોઈએ અને તે
લોકોના પ્ર ો યહોવાહની સમક્ષ રજૂ કરવા જોઈએ. 20અને તારે લોકોને યહોવાહના નયમો તથા વ ધઓ તેઓ પાળે અને તોડે
ન હ તે માટે ચેતવવાના છે અને તેઓને શીખવવા ું છે. તેઓને જીવનનો સાચો માગર્ કયો છે અને ું કર ું તે સમજાવવા ું છે.”
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21 “ વશેષમાં ું યહોવાહની બીક રાખનાર તથા સવર્ લોકોમાંથી હો શયાર અને વ ાસપાત્ર હોય, લાંચરુશવતને ધ ારનાર
તથા નસ્વાથર્ હોય એવા માણસોને પસંદ કર ને તેઓને હજાર હજાર, સો સો, પચાસ પચાસ અને દશ દશ માણસોના ઉપર ઓ
તર કે ન ુક્ત કર. 22 પછ એ ઉપર પ્ર ત ન ધઓને લોકોનો ન્યાય કરવા દે. જો કોઈ બહુ જ ગંભીર સમસ્યા હોય તો ઉપર
પ્ર ત ન ધ નણર્ય કરશે અને પછ તેઓ તાર પાસે આવી શકશે. પર ુ સામાન્ય પ્રકારના પ્ર ોનો નણર્ય તો તેઓ જ કરશ.ે આમ
તારા કાયર્માં તેઓ સહભાગી થશે અને તારુ કામ સરળ થશ.ે 23 હવે જો ું આ બ ું કર શ, તો યહોવાહની ઇચ્છા ૂણર્ થશ.ે
તને થાક લાગશે ન હ. અને આવનારા લોકો પણ સં ૂણર્પણે સંતોષી થઈ પોતાના ઘરે પાછા ફરશ.ે”

24 ૂસાએ પોતાના સસરાની સલાહ સ્વીકાર અને તેણે તે પ્રમાણે અમલ કય . 25 ૂસાએ સવર્ ઇઝરાયલના લોકોમાંથી ુનંદા
માણસો પસંદ કયાર્ અને તેઓમાંથી હજારના, સોના, પચાસના, તથા દશ માણસોના ઉપર તર કે ન ુક્ત કયા. 26 ત્યાર બાદ
તેઓ જ બધો સમય લોકોનો ન્યાય કરવા લાગ્યા. ફક્ત ુશ્કેલ પ્ર ો હોય તો જ તેઓ ૂસા આગળ લાવતા અને નાના સામાન્ય
પ્ર ો તેઓજાતે હલ કરતા હતા. 27 પછ ૂસાએ પોતાના સસરા યથ્રોને વદાય આપી. યથ્રો તેના વતનમાં પાછો ગયો.

19
ઇઝરાયલીઓ સનાઈના અરણ્યમાં આવી પહોંચ્યા

1 મસર દેશમાંથી પ્રયાણ કયાર્ પછ ત્રીજા માસના પ્રથમ દવસે જ ઇઝરાયલીઓ સનાઈના અરણ્યમાં આવી પહોંચ્યા.
2ઇઝરાયલીઓ રફ દ મથી સનાઈના અરણ્યમાં આ ા ત્યારે સનાઈ પવર્તની આગળ છાવણી કર .

3એ પવર્ત પર જઈને ૂસા યહોવાહ સમક્ષઊભો ર ો. અને યહોવાહે તેને પવર્ત પર ક ું, “ઇઝરાયલી લોકોને અને યાકૂબનાં
સંતાનોને આ કહેજે કે, 4 ‘તમે તમાર નજરે જો ું કે મેં મસરવાસીઓને ું ું ક ુ છે. અને તમને મસરમાંથી ગરુડની જમે પાંખો
પર ઊંચક ને હુ માર પાસે કેવી ર તે લા ો.’ 5 તેથી હવે જો તમે મારા ક ા પ્રમાણે કરશો અને મારા કરારને પાળશો, તો સવર્
પ્રજાઓમાં માત્ર તમે જ ખાસ પ્રજા થશો. સમગ્ર ૃથ્વી માર છે. તેમાં હુ તમને જ મારા ખાસ લોકો તર કે પસંદ કરુ છુ. 6 તમે
મારે સારુ ખાસ યાજકો ું રા બનશો તથા પ વત્ર દેશજા ત થશો.’ આબ ું તારે ઇઝરાયલના લોકોને કહેવા ું છે.”

7 આથી ૂસાએ આવીને લોકોના વડ લોને બોલાવડા ા. અને યહોવાહે તેને જણાવેલાં બધાં વચનો તેઓની સમક્ષ કહ
સંભળા ાં. 8 તે સાંભળ ને સવર્ લોકોએ એકસાથે જવાબ આપ્યો, “યહોવાહે જે ફરમા ું છે તે બધા ું અમે પાલન કર ુ.ં”
લોકોનોઆ પ્ર તભાવ ૂસાએ ઈ રની સમક્ષજાહેર કય . 9પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “જો હુ ઘાડાં વાદળમાં તાર પાસે આ ું
છુ, જથેી હુ તાર સાથે બો ું ત્યારે લોકો સાંભળ શકે અને તારા પર સદાસવર્દા વ ાસ રાખે.” અને ૂસાએ લોકોએ જે ક ુ
હ ું તે યહોવાહને કહ સંભળા ું.”

10 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ુ,ં “ ું લોકો પાસે જા અને તેઓને કહે કે, આજે અને આવતીકાલે તેઓ પોતાનાં શર રો ુદ્ધ કરે
અને પોતાનાં વ ો ુએ, 11અને ત્રીજા દવસને માટે તૈયાર થઈ જાય; કારણ કે, ત્રીજે દવસે હુ યહોવાહ સવર્ લોકોના દેખતાં
સનાઈના પવર્ત પર ઊતરવાનો છુ.
12 તે વેળાએ ું પવર્તની ચારેબાજુ લોકોને માટે હદ ન કરજે અને તેઓને કહેજે કે, ‘સાવચેત રહેજો, પવર્ત પર ચઢશો ન હ

અને તેની તળેટ ને પણ અડકશો ન હ. અને જે કોઈ તેને અડકશે તે ન ે માય જશ.ે’ 13જો કોઈ ક્ત તેને હાથ અડકાડ,ે તો
તેને પથ્થરે મારવો અથવા તીરથી વીંધી નાખવો. તે પ ુ હોય કે માણસ હોય પણ તે બચશે ન હ, જયારે રણ શગડુ લાંબા અવાજે
વાગે ત્યારે જ લોકો ઢોળાવ ચઢ ને પવર્ત પાસે આવ.ે”

14આથી ૂસા પવર્ત પરથી નીચે ઊતર ને લોકો પાસે ગયો. અને તેણે તેઓને ુદ્ધ કયાર્. અને તેઓએ પોતાનાં વ ો ધોઈ
ના ાં. 15 પછ ૂસાએ તે લોકોને ક ું, “ત્રીજા દવસને માટે તૈયાર થઈ જજો. ત્યાં ુધી ી સંગ કરશો ન હ.”

16 પછ ત્રીજે દવસે સવારમાં આકાશમાં મેઘગજનાઓ અને વીજળ ઓ થવા લાગ્યાં. પવર્ત ઉપર કા ું ઘાડુ વાદળ છવાઈ
ગ ું, અને રણ શગડાનો બહુ મોટો અવાજ થયો, જથેી છાવણીમાં સવર્ લોકો ૂજી ઊઠયા. 17એટલે ૂસા યહોવાહને મળવા
માટે સવર્ લોકોને છાવણીમાંથી બહાર લા ો; અને તેઓ પવર્તની તળેટ માં ઊભા ર ા. 18અ દ્વારા યહોવાહ સનાઈ પવર્ત
પર ઊતયાર્, એટલે આખા પવર્ત પર ુમાડો ાપ્યો. અ નો એ ુમાડો ભઠ્ઠ ના ુમાડાની જમે ઉપર ચઢવા લાગ્યો. અને આખો
પવર્ત જોરથી કપવા લાગ્યો.

19અને પછ ારે રણ શગડાના અવાજની તીવ્રતા વધવા લાગી ત્યારે ૂસા યહોવાહ સમક્ષ વાત કરવા લાગ્યો અને યહોવાહ
ગડગડાટ જવેા અવાજથી તેને જવાબ આપતા હતા. 20 યહોવાહ સનાઈ પવર્તના શખર ઉપર ઊતયાર્; તેમણે ૂસાને પવર્તના
શખર પર બોલા ો; તેથી ૂસા પવર્ત પર ગયો. 21 ત્યાં યહોવાહ એ ૂસાને ક ું, “નીચે જા, અને લોકોને સાવધાન કર કે, તેઓ
મારા દશર્નાથ નયત હદઓળંગીને ઘસી આવે ન હ. જો તેઓ એ ું કરશે તો તેઓ માયાર્ જશ.ે 22 વળ જે યાજકો માર નજીક
આવે, તેઓએ પોતાને ુદ્ધ કયાર્ ન હ હોય તો હુ તેઓને સખત સજા કર શ.”

23એટલે ૂસાએ યહોવાહને ક ુ,ં “લોકો સનાઈ પવર્ત પાસે આવી શકશે ન હ, કારણ કે તમે પોતે અમને આજ્ઞા કર છે કે,
પવર્તની ચારેબાજુ હદ નયત કરજો કે લોકો તેને ઓળંગીને પ વત્ર મેદાનમાં આવે ન હ.” 24એટલે યહોવાહે તેને ક ું, “જા, નીચે
ઊતર; અને હારુનને ઉપર લઈઆવ, પર ુ યાજકો કે લોકો હદ ઓળંગીને માર પાસે ઘસી આવે ન હ એ ું ધ્યાન રાખજ,ે ન હ
તો હુ તે લોકોને ન કર શ.” 25 પછ ૂસાએ નીચે ઊતર ને યહોવાહે જણાવેલી વાત લોકોને કહ સંભળાવી.

20
દશઆજ્ઞાઓ

1 પછ યહોવાહે આ સવર્ વચનો ઉચ્ચારતાં ક ું: 2 “હુ તમારો ઈ ર યહોવાહ છુ. હુ તમને મસર દેશમાં ાં તમે ુલામ
હતા ત્યાંથી બહાર લઈઆ ો છુ. તેથી તમારે આઆદેશો માનવા પડશ.ે 3 “તમારે કોઈ દેવોની ૂજા કરવી ન હ, માત્ર માર જ
ભ ક્ત કરવી.”
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4 “તમારે આકાશમાંની કે ૃથ્વી પરની કે ૃથ્વી નીચેના પાણીમાંની કોઈ પણ વસ્ ુની ૂ ત કે પ્ર તમા બનાવવી ન હ. 5 તમારે
તેઓને સા ાંગ પ્રણામ કરવા ન હ કે તેઓની ૂજા કરવી ન હ. કારણ કે હુ જ તમારો ઈ ર યહોવાહ છુ અને આવેશ રાખનાર
છુ. મારા લોકો જગતના દેવોની ૂજા કરે એ મને પસંદ નથી. જે માર વરુદ્ધ પાપ કરે છે, તેઓ મારા દશુ્મન બને છે અને હુ
તેઓને અને તેઓના સંતાનોને ત્રીજી તથા ચોથી પેઢ ુધી સજા કર શ. 6 પર ુ મારા પર પ્રેમ રાખનાર અને માર આજ્ઞા ું પાલન
કરનારની હજારો પેઢ પર હુ દયાભાવ દશાર્વીશ.

7 “તમારે તમારા ઈ ર યહોવાહ ું નામ થર્પણે ન લે ુ.ં કારણ કે તે માણસોને હુ નદ ષ ગણીશ ન હ. જઓે મારુ નામ
થર્પણે લેશે તેને સજા કયાર્ વના હુ રહેવાનો નથી.”
8 “ વશ્રામવારની પ વત્રતા જાળવવા ું યાદ રાખજો.” 9 છ દવસ તમારે તમારાં બધાં કામકાજ કરવા,ં પર ુ સાતમો દવસ

વશ્રામવાર તો તમારા ઈ ર યહોવાહનો છે. 10 તેથી વશ્રામવારના દવસે તમારે કે તમારા ુત્રોએ કે તમાર ુત્રીઓએ, તમારા
દાસ-દાસીઓએ કે તમારાં જાનવરોએ કે તમારા ગામમાં રહેતા વદેશીએ કોઈ કામ કર ું ન હ, કારણ કે, 11 છ દવસમાં મેં
યહોવાહે આકાશ, ૃથ્વી, સ ુદ્ર તથા તેમાંની તમામ વસ્ ુઓ ઉત્પ કર હતી અને સાતમે દવસે મેં વશ્રામ કય હતો, તેથી મેં
યહોવાહે વશ્રામવારને આશીવાર્દ આપીને તેને પ વત્ર ઠરા ો છે.

12 “તમારાં માતા પતા ું સન્માન કરો, જથેી હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર તમને જે દેશઆપનાર છુ તેમાં તમે લાં ુ આ ુષ્ય પામો.
13 તમારે ૂન કર ું ન હ.
14 તમારે ભચાર કરવો ન હ.
15 તમારે ચોર કરવી ન હ.
16 તમારે પડોશી કે માનવબં ુ વરુદ્ધ જૂઠ સાક્ષી ૂરવી ન હ.
17 તમારા પડોશીના ઘરની લાલસા રાખવી ન હ; તમારા પડોશીની પત્ની કે તેના દાસ કે તેની દાસી કે તેનો બળદ કે તે ું ગધેડુ

કે તમારા પડોશીની કોઈ પણ વસ્ ુની લાલસા-લોભ, લાલચ, ઉત્કટ ઇચ્છા રાખવી ન હ.”
લોકોમાં ભય ાપ્યો
ુન. 5:22-33

18બધા લોકો ગજના, અને રણ શગડાનો નાદ સાંભળ ને તથા વીજળ ના ચમકારા અને પવર્તમાંથી નીકળતો ુમાડો જોઈને
ભયભીત થઈને થરથર ૂજતા દૂર જ ઊભા ર ા. 19 પછ તેઓએ ૂસાને ક ું, “અમાર સાથે ું જ બોલ, તો અમે સાંભળ ુ,ં
પણ યહોવાહ અમાર સાથે બોલે ન હ. જો તે બોલશે તો અમે બધા મર જઈ ું.” 20એટલે ૂસાએ તે લોકોને ક ું, “ગભરાશો
ન હ, કારણ કે યહોવાહ તો તમાર કસોટ કરવા આ ા છે કે, જથેી તમે બધા તેમનો ડર રાખો અને પાપ ન કરો.” 21 “પર ુ તેમ
છતાં લોકો તો દૂર જ ઊભા ર ા અને ૂસા ઘનઘોર વાદળ નજીક ાં યહોવાહ હતા ત્યાં ગયો.”

વેદ ઓ બનાવવા સંબંધી નયમો
22 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ ું ઇઝરાયલના લોકોને એમ કહે કે, મેં તમાર સાથે આકાશમાંથી વાત કર છે એ તમે જાતે

જો ું છે. 23 તેથી માર આગળ તમારે કોઈ સોનાચાંદ ની ૂ તઓ ન બનાવવી. તમારે આવા ખોટા દેવો બનાવવા ન હ.”
24 “મારા માટે તમે લોકોએકમાટ ની વેદ બનાવજો,અને તેના પર તમારાં ઘેટાંબકરાં અનેઅન્યજાનવરોમાંથી મને દહનીયાપર્ણ

અને શાંત્યપર્ણ ચઢાવજો. જે સવર્ જગાએ હુ મારુ નામ ાપીશ, ત્યાં હુ તમાર પાસે આવીશ અને તમને આશીવાર્દ આપીશ.
25જો તમે મારા માટે પથ્થરની વેદ બાંધો, તો ઘડલેા પથ્થરની ન હ પણ અસલ પથ્થરની બાંધશો. કારણ કે તમે જો તેના પર
કોઈ પણ ઓજાર વાપરો તો તે અ ુદ્ધ બની જાય. 26 તેમ જ તમારે પગ થયાં પર થઈને માર વેદ ઉપર ચઢ ું ન હ, રખેને તમે
ઉઘાડા દેખાઓ.”

21
દાસ-દાસીઓ અને ચાકરો પ્રત્યેના નયમ
ુન. 15:12-18

1 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, હવે તારે જે કા ૂનો લોકોની આગળ રજૂ કરવાના છે તે આ છે.
2 “જો તમે કોઈ હ ૂ ુલામ ખર દો, તો તે છ વરસ પયત તમાર સેવા કરે અને સાતમે વષ તે છૂટો થઈજાયઅને ક ું ૂક ા

વના છૂટો થઈ શકે. 3 ુલામ થતાં અગાઉ જો તે કુવારો હોય, તો તે એવી જ અવ ામાં એકલો છૂટો થઈ જાય. પર ુ જો
ુલામ થતાં અગાઉ જો તેનાં લ થયેલાં હોય, તો છૂટો થતી વખતે તેની સાથે તેની પત્ની પણ ુક્ત થશ.ે 4જો કદાચ અગાઉ

તેનાં લ થયેલાં ના હોય અને ુલામી અવ ા દર મયાન જો તેનો મા લક તેનાં લ કરાવી આપે અને તેની સાથે પત્ની, ુત્ર અને
ુત્રીઓનો વધારો થાય તો પણ તે એકલો જ છૂટો થાય. પર ુ ી તથા બાળકો તો મા લકનાં થાય.”
5 “પર ુ જો તે ુલામ સ્પ ર તે એ ું કહે કે; ‘હુ તો મારા મા લકને તથા માર પત્નીને તથા મારાં બાળકોને પ્રેમ કરુ છુ; મારે

છૂટ ું નથી.’ 6જોઆ ું બને તો ુલામના મા લકે તેને ઈ રના સમક્ષ લાવવો અને બારસાખઆગળઊભો રાખીને સોયથી તેનો
કાન વીંધવો; એટલે તે કાયમને માટે તેના મા લકનો ુલામ બની રહેશે.

7 “અને જો કોઈ માણસ પોતાની દ કર ને દાસી થવા માટે વેચ,ે તો ુલામ ુરુષોની માફક તે છૂટે ન હ. 8જણેે તેને ખર દ હોય
તેને જો તે ન ગમ,ે તો તે તેના પતાને પાછ વેચી શકે, જો મા લકે તેની સાથે લ કરવા ું વચનઆપ્ ું હોય, તો પારકા લોકોને તેને
વેચવાની તેની સ ા રહેતી નથી, કેમ કે તેણે તેની પ્રત્યે ઠગાઈ કર છે.

9 પર ુ જો તેણે તેના પોતાના ુત્ર માટે તેને રાખવી હોય તો તેની સાથે તેણે ુત્રી જવેો વહાર રાખવો. 10 “જો તે બીજી
પત્ની સાથે લ કરે, તો તેણે તેની પ્રથમ પત્નીના અ , વ અને તેના પત્ની તર કેના હ માં કશો ઘટાડો કરવો ન હ. 11અને
જો તે તેની પત્ની પ્રત્યે આ ત્રણ ફરજો અદા કરે ન હ તો તે વના ૂલ્યે છૂટ થાય.

આવેશી હુમલાનાં કાય માટે નયમો
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12 “જે કોઈ અન્ય માણસને માર ને તેની હત્યા કરે તો તેને મોતની સજા થાય. 13પર ુ જો કોઈ માણસ ૂન કરવાના ઇરાદાથી
છુપાઈ ર ો ના હોય પણ ઈ ર તેના હાથમાં કોઈને સોંપે અને હત્યા કરાય તો તેને નાસી જવા માટે હુઆશ્રય ાન નયત કર શ,
ત્યાં તે નાસી જશ.ે” 14 “પર ુ જો કોઈ ક્રોધે ભરાઈને જાણી જોઈને બીજાની હત્યા કરે, પોતાના પડોશી પર ઘસી જઈને તેને
દગાથી માર નાખ;ે તો તેને માર વેદ આગળથી લઈ જઈને પણ શક્ષારૂપે તેને માર નાખવો.”

15અને જો કોઈ પોતાના પતાને કે માતાને મારે, તો તેને ન ૃત્ ુની સજા થાય.
16જો કોઈ ચોર છૂપીથી માનવહરણ કરે અને તેને વેચ,ે અથવા તો તેને પોતાના તાબામાં રાખે, તો તેને ન ૃત્ ુની સજા

થાય.
17અને જો કોઈ પોતાના પતાને કે માતાને શાપ આપે તો પણ તેને ૃત્ ુની સજા થાય.
18અને જો કોઈ બે માણસો એક બીજા સાથે ઝઘડો કરતા હોય, અને તેમાંનો એક જણ બીજાને પથ્થરથી કે ુઠ્ઠ થી એવો

મારે કે તે મર ન જાય પર ુ પથાર વશ થાય. 19 પછ ારે તે સાજો થઈને લાકડ લઈને હરતો-ફરતો થઈ જાય, તો જે માણસે
તેને માય હોય તે છૂટ જાય ખરો, પર ુ તેણે પેલા માણસને સમય અને કામની ુકસાની ભરપાઈ કરવી અને સં ૂણર્ સાજો થાય
ત્યાં ુધીની સારવારની તથા અન્ય જવાબદાર મારનારની રહે.

20 અને જો કોઈ માણસ પોતાના ુલામ કે દાસીને લાકડ વડે મારે અને તે ું ૃત્ ુ થાય, તો મારનાર ુનેગાર ગણાય અને
સજાપાત્ર બને. 21 પર ુ જો તે ુલામ કે દાસી એક કે બે દવસ જીવ ું રહે, તો તેના મા લકને સજા થાય ન હ. કારણ એ ુલામ
કે દાસી તેની પોતાની સંપત છે.

22જો કોઈ માણસો લડતા-ઝઘડતા હોય ત્યારે તેમાંનો કોઈ ગભર્વતી ીને ઈજાપહોંચાડે અને તે ી તેના બાળકને ૂરા સમય
પહેલાં જન્મ આપે પણ ગંભીર ઈજા ના થાય તો તે ીનો પ ત માગે તેટલો દડ ન્યાયાધીશના ુકાદા પ્રમાણે ઈજા પહોંચાડનારે
આપવો. 23 પણ જો ઈજા પછ બીજુ કઈ ુકસાન થાય, તો તેની શક્ષા જીવને બદલે જીવ. 24આંખને બદલે આંખ, દાંતને
બદલે દાંત, હાથને બદલે હાથ, પગને બદલે પગ. 25 દઝાડવાને બદલે દઝાડ ું, ઘાને બદલે ઘા, ચીરાના બદલે ચીરો એ પ્રમાણે
બદલો લેવો.

26અને જો કોઈ માણસ પોતાના ુલામ કે દાસીને આંખ પર માર ને તેને ફોડ નાખ,ે તો તેણે આંખની ુકસાનીના બદલામાં
તેઓને છૂટાં કર દેવા.ં 27અને જો તે પોતાના ુલામનો કે દાસીનો દાંત તોડ નાખે, તો તેના દાંતની ુકસાનીના બદલામાં તેઓને
ુક્ત કર દેવા.

મલકત વષે નયમ
28 વળ જો કોઈ બળદ ી કે ુરુષને શગડુ મારે, તેથી તે ું ૃત્ ુ થાય, તો તે બળદને પથ્થરા માર ને માર નાખવો. અને

તે ું માંસ ખા ું ન હ, બળદનો મા લક ુનેગાર ગણાય ન હ. 29 પણ જો તે બળદને પહેલેથી જ શગડુ મારવાની ટેવ હોય અને
તે વષે તેનો મા લક જાણતો હોય, તેમ છતાં તેણે તેને કા ૂમાં રા ો ના હોય અને તે બળદ કોઈ ુરુષ કે ીને માર નાખ,ે તો
તે બળદને પથ્થરો માર ને માર નાખવો અને તેના મા લકને પણ મોતની સજા કરવી. 30 પર ુ ૃત્ ુની સજાને બદલે જો તેનો દડ
કરવામાં આ ો હોય, તો બળદના જીવના બદલામાં જે કાંઈ ૂલ્ય ઠરાવવામાં આવે તે તેણે ૂકવ ુ.ં

31અને જો બળદે કોઈના ુત્ર કે ુત્રીને શગડુ મા ુ હોય, તો પણ આ જ કા ૂન લા ુ પડ.ે 32જો એ બળદ કોઈ ુલામ કે
દાસીને શગડુ મારે તો તેના મા લકે ુલામ કે દાસીને ત્રીસ તોલા ચાંદ *આપવી અને બળદને પથ્થરો માર ને માર નાખવો.

33જો કોઈ માણસ ખાડો ખોદે અને તેને ઢાંકે ન હ અને જો તેમાં કોઈનો બળદ કે કોઈ ું ગધેડુ પડ,ે 34 તો ખાડાના ખોદનારે
ુકસાન ભરપાઈ કર ુ.ં તેણે એ પ ુના મા લકને તેની કમત જટેલાં નાણાં ભરપાઈ કરવાં. અને મરે ું પ ુ પોતે લઈ જ ુ.ં
35અને જો કોઈ માણસનો બળદ બીજાના બળદને શગડુ મારે અને તે મર જાય, તો તે બ ે જીવતા બળદને વેચી નાખે અને

તેની કમત વહેંચી લે તથા મરે ું પ ુ પણ વહેંચી લે. 36અથવા બળદના મા લકને જો પહેલેથી જ ખબર હોય કે એ બળદને
કેટલાક સમયથી મારવાની ટેવ છે અને એના મા લકે એને કા ૂમાં રા ો ન હોય, તો તે ું ુકસાન ભરપાઈ કર આપ ું. બળદને
બદલે બળદઆપવો, અને એ ૃત પ ુ પણ તે ું થાય.

22
વળતર ૂકવવા બાબતે નયમો

1જો કોઈ માણસ બળદ કે ઘેટુ ચોરે અને તેને કાપે અથવા વેચી નાખે, તો તેણે એક બળદને બદલે પાંચ બળદ અને એક ઘેટાંને
બદલે ચાર ઘેટાં આપવા.ં 2જો કોઈ ચોર કરતાં પકડાયા અને તેની હત્યા થાય તો એ ૂન ન ગણાય, પણ 3જો તે ૂય દય પછ
ચોર કરવાના ઇરાદાથી ઘરમાં ૂસે અને પકડાઈ જતાં તેને માર નાખવામાં આવે તો એ ૂન ગણાય.
ચોરેલા માલની ુકસાની ચોર કરનાર ભર આપ;ે અને જો તે કગાલ હોય તો તેની ચોર નો દડ ભરવા માટે તે પોતે વેચાઈજાય.

4 પર ુ જો ચોરે ું જાનવર તેની પાસે જીવ ું મળ આવ,ે પછ તે બળદ હોય, ગધેડુ હોય કે ઘેટુ હોય; તો તે બમણું ભરપાઈ કર
આપે.

5જો કોઈ માણસ પોતાનાં જાનવર ખેતરમાં કે દ્રાક્ષવાડ માં છૂટાં ૂકે અને તેઓબીજાના ખેતરોમાં ભેલાણ કરે, તો તેણે પોતાના
ખેતરની અથવા દ્રાક્ષની વાડ ની સવ મ ઊપજમાંથી ુકસાની ભરપાઈ કર આપવી.

6 જો કોઈ માણસ પોતાના ખેતરમાં કાંટા-ઝાંખરાં સળગાવવા આગ પેટાવે અને આગ પડોશીના ખેતરમાં ફેલાઈ જાય અને
તેનો પાક અથવા અનાજ બળ જાય; તો જણેે આગ લગાડ હોય તેણે ૂરે ૂરુ ુકસાન ભરપાઈ કર આપ ું.

7જો કોઈ માણસ પોતાના પડોશીને નાણાં કે મલકત સાચવવા માટે સોંપે અને તે પેલા માણસના ઘરમાંથી ચોરાઈ જાય; અને
જો ચોર પકડાય, તો તેણે બમણું ભરપાઈ કર આપ ુ.ં 8 પર ુ જો ચોર પકડાઈ ના જાય તો તે ઘરધણીએ પોતાને ન્યાયધીશો*
આગળ રજૂ કરવો અને ન્યાયધીશ તેની ચોર સંબંધી યોગ્ય નણર્ય કરશ.ે 9જો કોઈ બે માણસો બળદ વષે, ગધેડા વષે, ઘેટાં

* 21:32 21:32 ત્રીસ તોલા ચાંદ 342 ગ્રામ ચાંદ * 22:8 22:8 ન્યાયધીશ ઈ રની હાજર માં
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વષે, વ વષે કે કોઈ ખોવાયેલી વસ્ ુ વષે અસહમત હોય અને તેમાંનો એક કહે: ‘આ મારુ છે.’ પણ બીજો કહે: ‘ના, આ
મારુ છે.’ તો બ ેએ તકરાર માટે ન્યાયાધીશ પાસે જ ું અને ન્યાયાધીશ સાચો ન્યાય આપશે. ન્યાયાધીશ જનેે ુનેગાર ગણાવે
તેણે બીજા માણસને બમણું ભરપાઈ કર આપ ું.

10જો કોઈ માણસ પોતાના પડોશીને ગધેડુ, બળદ, ઘેટુ કે બીજુ કોઈ પ ુ સાચવવા સોંપે; અને તે મર જાય, અથવા તેને કોઈ
ઈજાથાય, અથવા કોઈ ઉપાડ જાય, અને કોઈ સાક્ષી હોય ન હ, 11તો પછ તે માણસે સમજાવ ું કે તેણે ચોર નથી કર અથવા
પ્રાણીને ઈજા પહોંચાડ નથી. તેણે યહોવાહના સમ સાથે કહેવા ું કે તેણે ચોર નથી કર ; અને તેના મા લકે એ ક ૂલ રાખ ુ;ં અને
પછ પડોશીએ ુકસાન ભરપાઈ કરવા ું રહે ું નથી. 12 પર ુ જો પડોશીએ તે પ ુની ચોર કર હોય, તો તેણે મા લકને ુકસાન
ભરપાઈ કર આપ ુ.ં 13જો કોઈ વનચર પ ુએ તેને ફાડ ખા ું હોય, તો તેનો વધેલો ભાગ ુરાવા તર કે રજૂ કરવો. પછ ફાડ
ખાધેલા પ ુ ું ુકસાન ભરપાઈ કરવા ું રહે ું નથી.

14અને જો કોઈ માણસપોતાના પડોશી પાસેથી કોઈ પ ુ ઉછ ું માગી લે અને તેનો મા લક તેની સાથે ના હોયએવા સંજોગોમાં
તેને કશી ઈજા થાય અથવા તે મર જાય, તો ઉછ ું લેનારે તેનો ૂરે ૂરો બદલો ભરપાઈ કર આપવો. 15મા લક તેની સાથે હોય,
તો ઉછ ું લેનારે ુકસાન ભરપાઈ કરવા ું રહે ું નથી. અને જો ભાડે લી ું હોય તો ફક્ત ભાડુ ૂકવવા ું રહે.

નૈ તક અને ધા મક નયમો
16જો કોઈ માણસ અપ રણીત કુમા રકાને લલચાવીને તેની સાથે સંબંધ બાંધે, તો તે ું પારપા રક ૂલ્ય ૂકવીને તે તેની સાથે

લ કરે. 17જો તેનો બાપ તેની સાથે લ કરાવવાની ના પાડ,ે તો કુમા રકાના પારપા રક ૂલ્ય જટે ું નાણું આપવા ું રહે.
18 મંત્રતંત્રનો ઉપયોગ કરનાર ીને જીવતી રહેવા દેવી ન હ.
19જાનવરની સાથે કુકમર્ કરનારને ૃત્ ુદડની સજા કરવી.
20 મારા સવાય એટલે કે યહોવાહ સવાય બીજા કોઈ પણ દેવને યજ્ઞ કરનાર અને આહુ ત આપનાર માણસ ું નામ નશાન

રહેવા દે ું ન હ. 21 તમારે વદેશીઓને હેરાન કરવા ન હ, તેઓના પર ત્રાસ ુજારવો ન હ, કારણ કે, તમે પોતે મસર દેશમાં
વદેશી હતા.
22 કોઈ વધવા કે અનાથ બાળકને રજાડશો ન હ. 23જો તમે કોઈ પણ પ્રકારે તેઓને ત્રાસ આપશો અથવા દઃુખી કરશો તો

તેઓ મને પોકારશે અને હુ તેઓનો પોકાર સાંભળ શ. 24 પછ મારો કોપ ભ ૂક ઊઠશે. અને હુ તમને તલવારથી માર નાખીશ;
તો તમાર પત્ની વધવા થશે અને તમારાં પોતાનાં બાળકો અનાથ થશ.ે

25 તમે મારા લોકોમાંના કોઈ ગર બ માણસને નાણાં ધીરો, તો તેના પ્રત્યે લેણદાર જવેો વહાર ન રાખશો અને તેની પાસે
ાજ લેશો ન હ. 26જો તમે તમારા પડોશી ું વ ગીરે રાખો, તો ૂયાર્સ્ત થતાં અગાઉ તમારે તે તેને પાછુ આપ ુ.ં 27 કારણ

કે એ એ ું એકમાત્ર ઓઢવા-પાથરવા ું છે. તે બીજુ ું ઓઢ ને ૂએ? જો તે મને પોકારશે, તો હુ તેને સાંભળ શ, કારણ કે હુ
કૃપા ુ છુ.

28 તમારા ઈ રની નદા ન કરો તથા તમારા પોતાના લોકોના કોઈ આગેવાનને શાપ આપવો ન હ.
29 તમારે તમારા ખેતરની ઊપજ તથા તમારા દ્રાક્ષારસના ભર ૂર પણામાંથી અપર્ણ કરવામાં ઢ લ કરવી ન હ અને તમારો

જયે ુત્ર મને અ પત કરવો. 30તમારાં બળદો અને ઘેટાંના પ્રથમજ નત મને આપવા.ં સાત દવસ ુધી તે ભલે પોતાની માતાની
સાથે રહે. આઠમે દવસે તમારે તે મને આપી દેવાં. 31અને તમે લોકો મારા પ વત્ર લોક થાઓ; તમારે જગલી પ ુએ મારેલા કોઈ
પ ુ ું માંસ ન ખા ુ,ં તે કૂતરાંને સારુ નાખી દે ુ.ં

23
ઇનસાફ અને ન્યાયી વહેવાર

1 “તમારે જૂઠ અફવા માનવી ન હ, કે ફેલાવવી ન હ. દજુનને સાથ આપીને ખોટ સાક્ષી ૂરવી ન હ. 2બહુમતીથી દોરવાઈને
તમારે ખોટુ કામ કર ું ન હ, તેમ જ ન્યાયલયમાં સાક્ષીઆપતી વખતે ન્યાયના ભોગે બહુમતીનો પક્ષ લેવો ન હ. 3માણસ ગર બ
હોય તો તેની ગર બીના કારણે ન્યાયાલયમાં તેના પ્રત્યે પક્ષપાત ન રાખવો. જો તે સાચો હોય તો એનો જ પક્ષ લેવો.”

4 તમારા શ ુનો બળદ કે ગધેડો નાસી જતો નજરે પડે તો તમારે તેના મા લકને ત્યાં પાછો પહોંચાડવો. 5 જો તમે તમારા
દશુ્મનના ગધેડાને ભારથી ચગદાઈને પડલેો જુઓ, તો તેને એ જ હાલતમાં છોડ ને ચાલ્યા જશો ન હ, તમારે સહાયઆપીને તેને
બેઠો કરવો પછ જ તેને છૂટો કરવો.

6તમારે ગર બ માણસને તેની ન્યાયપ્ર ક્રયામાં અન્યાય ન કરવો. 7 જૂઠાઆક્ષેપો કરવા ન હ, નદ ષઅને ન્યાયીને ૃત્ ુની સજા
કરવી ન હ. નદ ષ માણસને માર નાખનાર ખરાબ માણસને હુ નદ ષ ન હ મા ું. 8 તમારે કદ ય લાંચ લેવી ન હ. કારણ કે લાંચ
દેખતાન*ેઅંધ બનાવે છે. તેથી તેઓ સત્ય જોઈ શકતા નથી. તે સારા માણસને ખોટુ બોલતા કરે છે. 9 તમારે વદેશી લોકો પર
ત્રાસ ુજારવો ન હ, તમે લોકો મસરમાં વદેશી હતા, એટલે તમે વદેશીઓની લાગણીને સમજો છો.

સાત ું વષર્ અને સાતમો દવસ
10છ વષર્ પયત તમારે ખેતરમાં વાવેતર કર ું અને તેની ઊપજ એક ત્રત કરવી. 11 પણ સાતમે વષ તમારે ક ુંય વાવ ું ન હ

અને જમીન પડતર રહેવા દેવી. જમીનને એક વષર્ આરામ કરવા દેવો. વા ા વગર જે કઈ ઊગે તેને તે વષ ગર બોને લેવા દે ું
અને તેમાં વધે ું વનના પ ુઓને ખાઈ જવા દે ું. વળ તમારે તમાર દ્રાક્ષવાડ અને જૈ ૂનની વાડ માં પણઆ પ્રમાણે કર ું.

12 તમારે છ દવસ કામ કર ું પણ સાતમે દવસે વશ્રામ કરવો, જથેી તમારા બળદને અને ગધેડાને પણ આરામ મળે. અને
તમારા ઘરમાં કામ કરતા દાસ-દાસી અને પરદેશી પણ વશ્રામ પામીને તાજગી અ ુભવે. 13 મેં તમને જે બ ું ક ું છે તે ું ધ્યાન
રાખજો. અન્ય દેવોની ૂજા કરશો ન હ. તથા તમારા ુખથી તેઓ ું નામ સાંભળવા મળ ું જોઈએ ન હ.

* 23:8 23:8 દેખતાને અ ધકાર ઓ
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પ્ર તવષર્નો પવર્
નગર્. 34:18-26; ુન. 16:1-17

14 “પ્ર તવષર્ તમારે મારાં ત્રણ પવ પાળવાં અને ઊજવવા.ં અને માર ઉપાસના કરવી. 15 આબીબ મ હનામાં બેખમીર
રોટલી ું પવર્ પાળ ુ.ં તે વખતે સાત દવસ ુધી માર આજ્ઞા ુજબ તમારે બેખમીર રોટલી ખાવી. કારણ કે, એ માસમાં તમે
મસરમાંથી બહાર આ ા હતા અને કોઈએ ખાલી હાથે માર પાસે આવ ું ન હ.”
16 બીજુ કાપણી ું પવર્ છે. તે પાળ ું. ઉનાળાંમાં તમે ખેતરમાં જે વાવેતર ક ુર્ હોય તેની પ્રથમ ઊપજ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે

ખેતરમાંથી ઉપજભેગી કરો એ સમયે તે પવર્ પાળ ુ.ં 17પ્ર તવષર્ ત્રણ વખત તમારામાંના પ્રત્યેક ુરુષે માર ખાસ જગ્યાએ, માર
સાથે તમારા મા લક સાથે હાજર રહે ું.

18 તમારે મારા બ લદાન ું રક્ત ખમીરવાળ રોટલી સાથે ધરાવ ું ન હ તેમ જ પવર્ની ચરબી સવાર ુધી રાખી ૂકવી ન હ.
19 તમાર જમીનની પ્રથમ ઊપજનો ઉ મો મ ભાગ તમારે તમારા યહોવાહના ભ ક્ત ાનમાં લાવવો. વળ લવારાને તેની
માતાના દૂધમાં રાંધ ું ન હ.

વચનો અને શખામણ
20અને તમારા માટે મેં જે જગ્યા તૈયાર કર છે ત્યાં તમને લઈ જવા માટે હવે હુ તમાર આગળ એક દૂત મોક ું છુ તે રસ્તામાં

તમારુ રક્ષણ કરશ.ે 21 તમે લોકો તેનાથી જાળવીને રહેજો અને તે ું ક ું કરજો. તેની વરુદ્ધ બળવો કરશો ન હ, તે તમારો ુનો
માફ કરશે ન હ. કારણ કે મારુ નામ† તેનામાં છે. 22 પર ુ જો તમે તેની આજ્ઞાઓ ું પાલન કરશો અને હુ જે કહુ તે બ ું કરશો,
તો હુ તમાર સાથે રહ શ અને તમારા શ ુઓ સાથે લડ શ. અને તમને હેરાન અને ત્રાસ કરનારને હુ સજાઆપીશ.

23 કારણ કે, મારો દૂત તમાર આગળ આગળ ચાલશ.ે અને તમને અમોર ઓ, હ ીઓ, પર ઝ ઓ, કનાનીઓ, હવ્વીઓ
અને ય ૂસીઓના પ્રદેશમાં લઈ જશ.ે અને હુ તેઓનો સવર્નાશ કર શ. 24 તમારે તે લોકોના દેવોની ૂજા કરવી ન હ, તેમની
આગળ નમ ું ન હ. તમારે તે લોકોની જમે રહેવા ું નથી; તમારે તેઓની ૂ તઓને ન કરવાની છે. અને તે લોકોના સ્તંભોન‡ે

ભાગીને ુ ા કર નાખવાના છે. 25 વળ તમારે તમારા ઈ ર યહોવાહની જ સેવા કરવાની છે અને હુ તમારાં અ -જળ પર
આશીવાર્દ વરસાવીશ. અને તમારા તમામ રોગો હુ દૂર કર શ.

26તમારા દેશમાં કોઈ પણ ીને ગભર્પાત થશે ન હ તથા કોઈ ી ન:સંતાન પણ હશે ન હ; હુ તમને લોકોને ૂરે ૂરુઆ ુષ્ય
આપીશ. 27 તમે ારે દશુ્મનો સાથે લડતા હશો, ત્યારે હુ મારુ સામથ્યર્ તમાર સામે મોકલીશ અને તે બધાને હુ થથરાવી દઈશ.
તથા તમારા બધા જ દશુ્મનો તમારાથી ગભરાઈને જતા રહે એ ું હુ કર શ. 28 તદપુરાંત હુ તમાર આગળ ભમર ઓને મોકલીશ,
તે હવ્વી, કનાની તથા હ ી લોકોને તમાર આગળથી નસાડ ૂકશે. 29 હુ એક જ વષર્માં એ બધાને કાઢ ૂક શ ન હ, રખેને
બધી જમીન વેરાન થઈ જાય અને જગંલમાં વનચર જાનવરોની સં ા વધી જતાં તમે બધા ુશ્કેલીમાં ુકાઈ જાઓ.

30તમાર સં ાનો એટલો બધો વધારો થાય અને તમે સમગ્ર દેશનો કબજો લઈ શકો ત્યાં ુધીમાં તો હુ તેમને ધીરે ધીરે નસાડ
ૂક શ. 31 હુ રાતા સ ુદ્રથી પ લસ્તીઓના સ ુદ્ર ુધી તમાર સરહદ ન કર આપીશ. એ દેશના વતનીઓને હુ તમારા હાથમાં

સોંપી દઈશ અને તમે તેઓને તમાર આગળથી નસાડ ૂકશો. 32 તમે તેઓની સાથે કે તેઓના દેવો સાથે કોઈ સંબંધ બાંધશો
ન હ, કે કરારો કરશો ન હ. 33 તેઓ તમારા દેશમાં વસે ન હ, રખેને તેઓ તમાર પાસે માર વરુદ્ધ પાપ કરાવ.ે કેમ કે જો તમ§ે
તેઓના દેવોની સેવા કરશો તો તેઓ તમારે માટે ફાંદારૂપ થઈ પડશ.ે

24
લોહ ું કરાર

1 યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ ું અને હારુન, નાદાબ તથા અબીહૂ તેમ જ ઇઝરાયલના વડ લોમાંના સ ેર માર સમક્ષ આવો;
અને થોડે દૂર રહ ને મારુ ભજન કરો. 2 પછ ૂસા ું એકલો માર પાસે આવજ,ે અન્ય કોઈ ન આવે. અને લોકો તો તાર સાથે
ઉપર આવે જ ન હ.”

3 ત્યારબાદ ૂસાએ આવીને લોકોને યહોવાહના બધા વચનો અને બધી આજ્ઞાઓ કહ સંભળાવી. પછ બધા લોકો એક
અવાજે બોલી ઊઠયા, “યહોવાહ એ જે બધી વાતો કહ છે તે બધા ું પાલન અમે કર ું. 4 પછ ૂસાએ યહોવાહનાં બધા
આદેશો લખી ના ા અને સવારમાં વહેલા ઊઠ ને તેણે પવર્તની તળેટ માં એક વેદ બાંધી અને ઇઝરાયલના બાર કુળસ ૂહ
પ્રમાણે બાર સ્તંભ બાંધ્યા.”

5 પછ તેણે કેટલાક ઇઝરાયલી નવ ુવાનોને યજ્ઞો અપર્વા મોકલ્યા. અને તેઓએ યહોવાહને દહનીયાપર્ણ અને શાંત્યપર્ણ
તર કે બળદો ું અપર્ણ ક ુ. 6અને ૂસાએ યજ્ઞ ું અડ ું રક્ત એક વાસણમાં રા ું અને અડ ું રક્ત તેણે વેદ પર છાં ું.

7 પછ તેણે કરાર ું ુસ્તક લી ું અને બધા લોકોને મોટેથી વાંચી સંભળા ું એટલે તેઓ બોલી ઊઠયા, “યહોવાહે જે જે ક ું
છે તે બ ું અમે માથે ચઢાવી ું અને તે પ્રમાણે કર ુ.ં” 8 પછ ૂસાએ વાસણમાંથી રક્ત લઈને લોકો પર છાં ું અને ક ું, “આ
ુસ્તકમાં લખેલાં વચનો પ્રમાણે યહોવાહે તમાર સાથે જે કરાર કય છે, તેને પાકો કરનાર આ રક્ત* છે.”

ૂસા ઈ ર સાથે પવર્ત ઉપર
9 તે પછ ૂસા, હારુન, નાદાબ, અબીહૂ અને ઇઝરાયલીઓના સ ેર વડ લોને સાથે લઈને તે ઉપર ગયો. 10 ત્યાં તેઓએ

ઇઝરાયલના ઈ ર ું દશર્ન ક ુ અને ઈ રના પગ નીચે જાણે નીલમના જવેી ફરસબંધી હતી. તે સ્વચ્છ આકાશના જવેી હતી.
11ઇઝરાયલના બધા આગેવાનોએ યહોવાહને જોયાં. પણ યહોવાહે તેઓનો નાશ ન કય . તેઓ બધાએ સાથે ખા ું અને પી ું.

† 23:21 23:21 નામ હુ તેને માર સવર્ અ ધકાર આપીશ ‡ 23:24 23:24 સ્તંભોને તેમના ઈ રોને § 23:33 23:33 તમે અથવા તેઓ * 24:8
24:8આએ લોહ છે જનેી સાથે યહોવાહે તમાર સાથેનો કરાર કય છે
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12 યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ ું માર પાસે પવર્ત પર આવ અને ત્યાં રહે; અને મેં જે શલાપાટ ઓ ઉપર નયમો અને આજ્ઞાઓ
લ ાં છે, તે હુ તને આપીશ જથેી ું લોકોને સમજાવી શકે.” 13 આથી ૂસા તથા તેનો સેવક યહો ુઆ ઊઠ્યા. અને ૂસા
યહોવાહના પવર્ત પર ગયો.

14જતાં જતાં તેણે વડ લોને ક ું, “અમે તમાર પાસે પાછા આવીએ, ત્યાં ુધી તમે અહ અમાર રાહ જોજો. અને જુઓ,
હારુન અને હૂર તમાર સાથે છે; જો કોઈને કઈ તકરાર હોય તો તેઓની પાસે જાય.” 15 પછ ૂસા પવર્ત પર ચઢયો અને
વાદળોએ પવર્તને ઢાંક દ ધો.

16 યહોવાહ ું ગૌરવ સનાઈ પવર્ત પર ઊત ુર્. અને છ દવસ ુધી વાદળોએ પવર્તને ઢાંક રા ો. અને સાતમે દવસે
યહોવાહે વાદળમાંથી હાંક માર ને ૂસાને બોલા ો. 17અને યહોવાહ ું ગૌરવ ઇઝરાયલીઓને પવર્તની ટોચે પ્રચંડ અ જે ું
દેખા ુ.ં 18અને ૂસા વાદળમાં પ્રવેશ કર ને પવર્ત પર ગયો; અને તે ચાળ સ દવસ અને ચાળ સ રાત પયત એ પવર્ત પર ર ો.

25
પ વત્ર મંડપ માટે ભેંટ
નગર્. 35:4-9

1 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 “ઇઝરાયલી લોકોને કહે કે, તેઓ મારા માટે જે અપર્ણ આપવા ઇચ્છે છે તે રાજી ુશીથી આપે. તે
તમારે મારે માટે અપર્ણ તર કે સ્વીકાર ુ.ં

3 તમારે તેઓની પાસેથી આટલી વસ્ ુઓ અપર્ણ તર કે સ્વીકારવી; સો ુ,ં ચાંદ , તાં ું 4અને ૂરા, જાં ુ ડયા તથા કરમજી
રગ ું કમતી ઊન; શણ ું ઝ ણું કાપડ તથા બકરાંના વાળ, 5 ઘેટાંનાં ચામડાં જે પકવેલાં અને લાલ રગમાં રગેલાં હોય તથા
ચામડા*ંઅને બાવળનાં લાકડા.ં 6 વળ દ વા માટે તેલ, અ ભષેકના તેલને માટે તથા ુવા સત ૂપને માટે ુગંધીઓ, 7 ઉરપત્રક
અને એફોદમાં જડવા માટે ગોમેદ પાષાણો અને અન્ય પાષાણો.

8અને તેઓ મારા માટે એક પ વત્ર ાન બનાવ,ે જથેી હુ તેઓની વચ્ચે રહ શકુ. 9 હુ મંડપનો ન ૂનો તથા તેના સવર્ સામાનનો
ન ૂનો બતા ું તે પ્રમાણે તમારે તે બનાવ ું.

કરારકોશ
નગર્. 37:1-9

10 બાવળના લાકડાનો અઢ હાથ લાંબો, દોઢ હાથ પહોળો અને દોઢ હાથ ઊંચો એક પ વત્રકરારકોશ બનાવવો. 11 તેને
અંદરથી તથા બહારથી ચોખ્ખા સોનાથી મઢવો અને તેની ફરતે સોનાની પટ્ટ જડવી.

12 પછ તેને ઊંચકવા માટે સોનાનાં ચાર કડાં બનાવવાં અને તેમને તેના ચાર ૂણે જડ દેવા;ં એક બાજુએ બે કડાં અને બીજી
બાજુએ બે કડા.ં 13 બાવળના દાંડા બનાવીને પછ ું તેમને સોનાથી મઢજ.ે 14 અને કરારકોશને ઉપાડવા માટે એ દાંડા દરેક
બાજુના કડામાં ભરવી દેવા.

15 દાંડા કરારકોશનાં કડામાં રહેવા દેવા, બહાર કાઢવા ન હ. 16અને હુ તને કરારકોશના ચ તર કે જે બે પાટ ઓઆ ું તે ું
તેમાં ૂકજ.ે 17 વળ ચોખ્ખા સોના ું અઢ હાથ લાં ું અને દોઢ હાથ પહો ું દયાસન તમારે બનાવ ુ.ં 18અને તમારે સોનાના બે
કરુબો ટ પેલા સોનામાંથી ઘડ ને દયાસનના બે છેડા માટે બનાવવા.

19 અને એક કરુબ એક છેડા પર અને બીજો દયાસનના બીજા છેડા પર બેસાડવો, એ કરુબ દયાસનની સાથે એવી ર તે
જોડ દેવા કે દયાસન અને કરુબો એક થઈ જાય. 20એ કરુબોની પાંખો ઊંચે આકાશ તરફ ફેલાયેલી રાખવી. તેઓનાં ુખ
એકબીજાની સામે હોય અને દયાસન તરફ વળેલાં હોય. 21એ દયાસન ઉપર ૂક ું અને કરારકોશમાં હુ તને આ ું તે કરારની બે
પાટ ઓ ૂકવી.

22અને ત્યાં હુ તને મળ શ. ઇઝરાયલી લોકો માટે જે આજ્ઞાઓ હુ તને આપીશ તે સવર્ વષે, કરારલેખના કરારકોશ પરના
દયાસન ઉપરથી તથા બે કરુબોની વચમાંથી, હુ તાર સાથે વાત કર શ.

પ વત્ર રોટલી ું મેજ
નગર્. 37:10-16

23 વળ ું બાવળના લાકડાં ું બે હાથ લાં ું, એક હાથ પહો ું અને દોઢ હાથ ઊં ું એ ું એક મેજ બનાવજ.ે 24 ું તેને ુદ્ધ
સોનાથી મઢજે અને તેને ફરતી સોનાની કનાર લગાડજ.ે

25 ું તેને ફરતી ચારઆંગળની કોર બનાવજે અને કોરની આસપાસ સોનાની કનાર બનાવજ.ે 26 તેને માટે સોનાનાં ચાર કડાં
બનાવીને ું તેમને તેના ચાર પાયાના ચાર ૂણામાં જડ દેજ.ે 27 મેજ ઊંચકવાના દાંડાની જગ્યા થાય માટે કડાં કનારની પાસે
ૂકવાં.
28 મેજ ઊંચકવા માટે બાવળના દાંડા બનાવજે અને તેને સોનાથી મઢજ.ે 29 મેજ માટે વાસણો બનાવજ;ે એટલે થાળ ઓ,

ચમચીઓ, કડછ ઓ અને પેયાપર્ણને માટે વાટકા બનાવ. ું તેમને ચોખ્ખા સોનાનાં બનાવજ.ે 30 ું સદા માર આગળ મેજ પર
અપલી રોટલી રાખજ.ે

દ પ ૃક્ષ
નગર્. 37:17-24

31 વળ ુદ્ધ સોના ું એક દ પ ૃક્ષ બનાવ. તે ઘડતર કામ ું હોય અને તેની બેઠક, તેનો દાંડો, તેનાં ચાડા,ં તેની કળ ઓ તથા
તેનાં લો, તે સવર્ એક જ ટુકડામાંથી ઘડ કાઢેલાં હોય. 32 તેની બાજુઓમાંથી છ શાખાઓ નીકળે; એક બાજુમાંથી દ પ ૃક્ષની
ત્રણ શાખાઓઅને બીજી બાજુમાંથી દ પ ૃક્ષની ત્રણ શાખાઓ.

* 25:5 25:5 ચામડાં સ ુદ્ર ગાય
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33એક શાખામાં બદામ લના આકારના ત્રણ પ્યાલા, એક કળ તથા એક લ અને બીજી શાખામાં બદામ લના આકારના
ત્રણ પ્યાલા, એક કળ તથા એક લ; તે પ્રમાણે દ પ ૃક્ષમાંથી નીકળતી છ શાખાઓ હોય. 34 દ પ ૃક્ષમાં બદામ લનાઆકારના
ચાર પ્યાલા, તેઓની કળ ઓ તથા તેઓનાં લો સ હત હોય.

35 દ વીને છ ડાળ હોવી જોઈએ, દાંડ ની બ ે બાજુથી ત્રણ શાખા નીકળવી જોઈએ. શાખાની દરેક જોડ ની નીચે એક એક
કળ હોય. એ કળ ઓઅને ડાળ ઓ દ વીની સાથે જડ દ ધેલી હોય. 36અને બ ું જ ુદ્ધ સોનાની એક જ પાટલીમાંથી ઘડ ને
બનાવે ું હોય.

37 દ વી માટે સાત કો ડયાં બનાવવાં અને તે એવી ર તે ગોઠવવાં કે તેઓનો પ્રકાશ સામેની બાજુએ પડ.ે 38એના ચી પયા અને
તાસક ુદ્ધ સોનાનાં હોવાં જોઈએ. 39આબધાં સાધનો બનાવવા માટે એક તાલંત ુદ્ધ સો ું વાપરજ.ે 40 તેં પવર્ત પર જોયેલા
ન ૂના પ્રમાણે આ બ ું બનાવવાની કાળજી રાખજ.ે

26
ુલાકાતમંડપ

1 વળ ું દશ પડદાનો મંડપ બનાવજ.ે આ પડદા ઝ ણા કાંતેલા શણના અને ન ુણ વણકરોના વણેલા વ ના અને ૂરા,
કરમજી તથા જાંબલી પડદા તૈયાર કરજ.ે એ પડદાઓ ઉપર જર થી કળામય ર તે કરુબો ભરાવજ.ે 2 પ્રત્યેક પડદો અઠ્ઠાવીસ
હાથ લાંબો અને ચાર હાથ પહોળો હોય; બધા જ પડદા એક સરખા માપના હોય. 3 પાંચ પડદા એકબીજા સાથે જોડાય અને
બીજા પાંચ પડદા પણ એકબીજા સાથે જોડાય.

4 પહેલા સ ૂહના પડદા પર જાં ુ ડયા રગના વ નાં નાકાં ૂકાવજ.ે બીજા સ ૂહના છેલ્લા પડદા પર પણ એ ું જ કરજ.ે
5 પહેલા સ ૂહના પડદામાં ું પચાસ નાકાં બનાવજે અને બીજા સ ૂહના પડદામાં પચાસ નાકાં બનાવજે તે નાકાં એકબીજાની
સામસામાં આવવાં જોઈએ. 6 પછ સોનાની પચાસ કડ ઓ બનાવજે અને તેઓ વડે ું પડદાને એકબીજા સાથે જોડ દેજ.ે
એટલે એકઆખો મંડપ બનશ.ે

7આ પ વત્ર મંડપ ઉપર તં ુ બનાવવા માટે ું બકરાંના વાળના વ ના અ ગયાર પડદા તૈયાર કરજ.ે 8એ અ ગયાર પડદા
એક સરખા માપના હોવા જોઈએ. દરેક પડદો ત્રીસ હાથ લાંબો અને ચાર હાથ પહોળો હોય. 9 એમાંના પાંચ પડદાને એક
સાથે સીવીને સળંગ એક પડદો બનાવજ.ે બાક ના છ પડદાને ભેગા સીવીને બીજો પડદો બનાવજ.ે એમાંનો છઠ્ઠો પડદો તં ુના
પ્રવેશદ્વાર ઉપર બેવડો વાળજ.ે

10અને સ ૂહનો જે છેલ્લો પડદો છે તેની બાજુએ પચાસ નાકાં અને બીજા પડદાની બાજુએ પચાસ નાકાં બનાવજ.ે 11અને
પ ળની પચાસ કડ ઓ બનાવજે અને તેને પેલા નાકાંમાં પરોવી બ ે પડદાને જોડ દઈને એક સળંગ તં ુ બનાવજ.ે
12અને તં ુ પરથી વધારાનો લટકતો રહેતો ભાગ મંડપના પાછલા ભાગ પર લટકતો રાખજ.ે 13તં ુની બ ે બાજુએ પડદાઓ

તં ુના છેડથેી એક હાથ નીચા રહેશે. આથીઆતં ુ પ વત્ર મંડપને સં ૂણર્ ર તે આચ્છાદન કરશે. 14તં ુ માટે ઘેટાંના લાલ રગેલાં
ચામડાં ું બીજુ આચ્છાદન બનાવજે અને તેના પર ઢાંકવા માટે ુલાયમ ચામડા ું આચ્છાદન બનાવજ.ે

15પ વત્રમંડપના ટેકા માટે ું બાવળનાં પા ટયાં બનાવીને ઊભા ૂકજ.ે 16પ્રત્યેક પા ટ ું દસ હાથ લાં ું અને દોઢ હાથ પહો ું
હોય. 17પ્રત્યેક પા ટયામાં એકબીજાની સાથે જોડાયેલાં બે સાલ હોય; પ વત્ર મંડપની બધી જ બારસાખો સરખી હોવી જોઈએ.
18 પ વત્ર મંડપની દ ક્ષણની બાજુ માટે વીસ પા ટયાં બનાવજ.ે

19અને પ્રત્યેક પા ટયાનાં બે સાલને બેસાડવા માટે તેની નીચે બે કૂભી એમ ચાંદ ની કુલ ચાલીસ કૂભીઓ બનાવજ.ે 20એ
જ પ્રમાણે મંડપની ઉ રની બાજુ માટે પણ વીસ પા ટયાં, 21ચાંદ ની ચાળ સ કૂભીઓ બનાવજ,ે જથેી દરેક પા ટયાં નીચે બબ્બે
કૂભી આવ.ે

22 ુલાકાતમંડપની પ મ તરફના પાછળના ભાગ માટે છ પા ટયાં બનાવજ.ે 23અને મંડપના પાછળના ભાગના બે ૂણાને
માટે ું બે પા ટયાં બનાવજ.ે 24આ ૂણા પરનાં પા ટયાં નીચેથી એકબીજા સાથે બંધ બેસતાં હોય અને છેક ઉપર એક કડ બધાં
પા ટયાંને સાથે રાખે. બ ે ૂણાઓમાં એમ કર ુ.ં બે ૂણા માટેનાં બે પા ટયાં આ ર તે બનાવજે એટલે બે ૂણા બની જશ.ે
25આમ, આઠ પા ટયાં અને ચાંદ ની સોળ કૂભી થશ.ે પ્રત્યેક પા ટયાં નીચે બબ્બે કૂભીઓ રાખજ.ે

26 વળ ું બાવળના લાકડાની આડ વળ ઓ બનાવજ.ે પ વત્ર મંડપની એક બાજુનાં પા ટયાને માટે પાંચ ૂંગળો બનાવજ.ે
27 પ વત્ર મંડપની બીજી બાજુનાં પા ટયાં માટે પાંચ ૂંગળો, તેમ જ પ મ તરફથી પાછલી બાજુ માટે પાંચ ૂંગળો. 28 વચલી
વળ પા ટયાની વચ્ચે તં ુના એક છેડાથી બીજા છેડા ુધી આવ.ે

29વળ પા ટયાંને સોનાથી મઢાવજેઅને ર ગને ભેરવવા માટે તેમાં સોનાનાં કડાં બેસાડવાં અને ર ગને પણ ું સોનાથી મઢાવજ.ે
30 તને પ વત્ર મંડપનો જે ન ૂનો મેં પવર્ત પર બતા ો છે તે પ્રમાણે ું પ વત્ર મંડપ ઊભો કરજ.ે

31 ું ૂરા, કરમજીઅને લાલ ઊનનો અને ઝ ણા કાંતેલા શણનો એક ખાસ પડદો તં ુમાં ભાગ પાડવા માટે બનાવજ.ે એના
ઉપર જર વડે કલામય ર તે કરુબોની આકૃ તઓ ભરાવજ.ે 32અને ું તેને સોનાથી મઢેલા બાવળના ચાર સ્તંભ પર લટકાવજ,ે
તેઓને સોનાની આંકડ ઓ અને તેઓની કૂભીઓ ચાંદ ની હોઈ. 33 એ આંકડ ઓ નીચે ું પડદો લટકાવજ.ે અને કરારનો
તકતીઓવાળો કરારકોશ એ પડદા પાછળ ૂકજ.ે એ પડદો પ વત્ર ાનને પરમ પ વત્ર ાનથી જુદુ પાડશે.

34પરમ પ વત્ર ાનમાં કરારકોશ પરઆચ્છાદન કરજ.ે 35પ વત્રજગ્યાની અંદર પડદાની પેલી બાજુએજે ખાસ મેજ બના ું
છે તે ૂકજે અને તેને તં ુની ઉ ર બાજુએ ગોઠવજ.ે પછ દ વીને દ ક્ષણ તરફ બાજઠની સામે ૂકજ.ે

36વળ , ું પ વત્ર મંડપના પ્રવેશદ્વાર માટે ૂરા, કરમજીઅને લાલઊનનોઅને ઝ ણા કાંતેલા શણનો જર વડે ુંદર ભરતકામ
કરેલો પડદો બનાવજ.ે 37અને એ પડદા માટે બાવળના લાકડાની સોનાથી મઢેલી અને સોનાની કડ વાળ પાંચ થાંભલી બનાવજે
અને એ થાંભલીઓ માટે પ ળની ઢાળેલી પાંચ કૂભીઓ બનાવજ.ે
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વેદ
નગર્. 38:1-7

1 વેદ બાવળના લાકડાની બનાવજ,ે તે ચોરસ હોય અને પાંચ હાથ લાંબી, પાંચ હાથ પહોળ અને ત્રણ હાથ ઊંચી હોય.
2ચારે ૂણે ચાર શગ બનાવજે અને તે વેદ ના લાકડામાંથી જ બનાવજે અને તેની ચારે બાજુથી ૂણા જોડ દેજ,ે જથેી તે એક
બની જાય ત્યારબાદ વેદ ને પ ળથી ઢાંક દેજ.ે

3 અને તેનાં ભસ્મપાત્રો, પાવડાઓ, તપેલાં ત્રપાંખી સાધનો તથા સગડ ઓ બનાવજે અને તેનાં સઘળાં પાત્રો પ ળનાં
બનાવજ.ે 4 વળ વેદ માટે ું પ ળની જાળ બનાવજ;ે તથા જાળ ના ચાર ૂણામાં ું પ ળનાં ચાર કડાં બનાવજ.ે

5 પછ ું એ જાળ વેદ ની છાજલી નીચે એવી ર તે ૂકજે કે જથેી તે વેદ ની ઊંચાઈને અડધે ુધી પહોંચે. 6અને વેદ ને માટે
ું બાવળના દાંડા બનાવજે અને તેને પ ળથી મઢ દેજ.ે
7 વળ વેદ ને ઊંચકતી વખતે એ દાંડા વેદ ની દરેક બાજુએ આવેલા કડામાં ભેરવજ.ે 8 વેદ પા ટયાના ખોખા જવેી પોલી

બનાવજ.ે પવર્ત પર મેં જમે તને બતા ું હ ું તેમ તેઓ તેને બનાવ.ે
ુલાકાતમંડપ ું આંગણું

9મંડપનીઆજુબાજુ ચોક બનાવજ.ે તેની દ ક્ષણબાજુએ કાંતેલા ઝ ણા શણનો સો હાથ લાંબો પડદો બનાવજ.ે 10પડદાઓ
લટકાવવા માટે પ ળના વીસ સ્તંભો બેસાડવા અને એ સ્તંભોના સ ળયા અને આંકડા ચાંદ ના બનાવજ.ે

11 ચોકની ઉ ર બાજુએ પણ એ જ પ્રમાણે કરવા ું છે. પ ળની કૂભીઓમાં બેસાડલેા વીસ સ્તંભો સાથે જોડલેા ચાંદ ના
સ ળયાઓ ઉપર ચાંદ ના આંકડાઓ વડે સો હાથ લાંબા પડદાઓ લટકાવવાના છે. 12એ ચોકની પ મ બાજુને ઢાંકવા માટે
પચાસ હાથ લાંબા પડદા હોય અને તેને માટે દશ સ્તંભો અને દશ કૂભીઓ હોય. 13 ૂવર્ દશામાં પણ તે જ ર તે પચાસ હાથ
લાંબા પડદાઓ લટકાવજ.ે

14 પ્રવેશદ્વારની એક બાજુએ પંદર હાથના પડદા હોય અને તેને માટે ત્રણ સ્તંભો અને ત્રણ કૂભી હોય. 15અને બીજી બાજુએ
પણ પંદર હાથના પડદા અને ત્રણ સ્તંભો અને ત્રણ કૂભી હોય. 16 પ્રવેશદ્વારને માટે વીસ હાથ લાંબો પડદો બનાવજ,ે તે પડદો
ઝ ણા કાંતેલા શણનો, ૂરા, જાં ુડા અને કરમજી રગનો, ુંદર ભરતકામવાળો બનાવજ,ે ચાર કૂભીઓમાં બેસાડલેા ચાર સ્તંભો
પર તેને લટકાવવાનો છે.

17 ચોકની આજુબાજુના બધા સ્તંભો ચાંદ ના સ ળયાથી જોડાયેલા હોય, તેમના આંકડા ચાંદ ના હોય અને તેમની કૂભીઓ
પ ળની હોય. 18 આ પ્રમાણે ચોક ઝ ણા કાંતેલા શણના કાપડનો બનશે અને સો હાથ લાંબો અને પચાસ હાથ પહોળો
થશ.ે ચોકને ફરતા પડદાની દ વાલો પાંચ હાથ ઊંચી થશ.ે પડદાઓ ઝ ણા કાંતેલા શણના હોય. તેનાં ત ળયાં પ ળનાં હોવાં
જોઈએ. 19 પ વત્ર મંડપમાં વપરાતાં તમામ ઓજારો, તં ુના ખીલાઓ અને બીજી વસ્ ુઓ પ ળની હોવી જોઈએ. ચોકને
ફરતા પડદાઓની ખીલીઓ પ ળની બનેલી હોવી જોઈએ.

બ ી ું તેલ અને બ ીની વ ા
લેવી 24:1-4

20 દ વી ઉપર ૂકવાના અખંડ દ વા માટે ઘાણીએ પીલે ું જૈ ૂન ું ઉ મ તેલ લાવી આપવા ઇઝરાયલીઓને આજ્ઞા કરજ.ે
21 ુલાકાતમંડપમાં સા યકોશ આગળના પડદાની બહારની બાજુએ હારુન તથા તેના ુત્રો સાંજથી તે સવાર ુધી યહોવાહ
આગળ તેની વ ા કરે. આ વ ધ ું ઇઝરાયલીઓએઅને તેઓના વંશજોએ પેઢ દર પેઢ પાલન કરવા ું છે.

28
યાજકોનો પોશાક
નગર્. 39:1-7

1 ઇઝરાયલીઓમાંથી ું તારા ભાઈ હારુનને અને તેના ુત્રો નાદાબ, અબીહૂ, એલાઝાર, અને ઈથામારને અલગ કર ને માર
સેવા માટે યાજકો તર કે સમ પત કરજ.ે 2 તારા ભાઈ હારુનને માટે પ વત્ર પોષાક તૈયાર કરાવજ,ે જથેી તેનો મોભો અને ગૌરવ
જળવાય. 3 મેં જે વ કલાકારોને કૌશલ્ય બ ું છે, તેઓને ૂચના આપ કે હારુન માટે પોષાક તૈયાર કરે કે જે પ રધાન કર ને
યાજક તર કે તે માર સમક્ષ સેવા કરે.

4 તેઓ આ પોષાક બનાવ:ે ઉરપત્રક, એફોદ, ઝભ્ભો, સફેદ ૂંથેલો લાંબો જામો, પાઘડ તથા કમરબંધ; તેઓએ તારા ભાઈ
હારુન તથા તેના ુત્રો માટે મારા યાજકો તર કે સેવા બજાવે ત્યારે ગણવેશ તર કે પહેરવાના અલગ પ વત્ર વ ો બનાવવા.ં 5એ
વ ો સોનેર દોરા તથા ૂરા, જાં ુડા અને કરમજી રગનાં ઊનનાં અને ઝ ણા કાંતેલા શણના કાપડમાંથી જ બનાવવાં.

6 તેઓ સોનેર દોરા તથા ૂરા, જાં ુ ડયા અને કરમજી રગનાં ઝ ણાં કાંતેલા શણનાં કાપડનો એફોદ બનાવ;ે આ એફોદ
સૌથી વ ુ નષ્ણાત કલાકારો જ તૈયાર કરે. 7એના બે છેડા જોડવા માટે એને ખભા પાસે બે સ્કધપટ હોય. 8 કમરબંધ પણ
એવી જ બનાવટનો હોય; સોનેર દોરો, ૂરા, જાં ુડા અને કરમજી રગના ઊન અને ઝ ણા કાંતેલા શણના દોરાઓમાંથી ૂંથીને
બનાવેલો હોય. 9 વળ ગોમેદના બે પાષાણો લેવા અને પછ તેના પર ઇઝરાયલ ુત્રોનાં નામ કોતરવા.ં

10 પ્રત્યેક પાષાણ પર ઉંમરના ઊતરતા ક્રમે છ નામ કોતરવામાં આવ.ે આમ, તેઓના જન્મ દવસના ક્રમમાં બારે કુળનાં નામો
કોતરવામાં આવે. 11આ ુદ્રા બનાવનાર કલાકાર પાસે તારે બે પાષાણ પર ઇઝરાયલ ુત્રોનાં નામ કોતરાવવાં અને તેમને સોનાના
ચોકઠામાં જડવા.ં અને ઇઝરાયલ ુત્રોના સ્મારક તર કે ઉરાવરણની સ્કધપટ સાથે જડ દેવા. 12 હારુને આ નામો પોતાના બે
ખભા પર કમતી પથ્થર ધારણ કર ને યહોવાહ પાસે જ ું જથેી તેને ઇઝરાયલીઓ ું સ્મરણ રહે.

ઉરપત્રક
નગર્. 39:8-21
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13એફોદ પર પાષાણને બેસાડવા માટે ુદ્ધ સોનાનો ઉપયોગ કરવો. ઉપર તારે સોનાનાં ચોકઠાં લગાડવા.ં 14અને દોર ની જમે
વણેલી ુદ્ધ સોનાની બે સાંકળ બનાવવી અને તે ચોકઠાં સાથે જોડ દેવી.

15 પછ ૂબ કાળજી ૂવર્ક એફોદ બનાવવામાં ઉપયોગી એવી કલાકૃ તવા ું ન્યાયકરણ ું ઉરપત્રક બનાવ ુ,ં એ સોનેર દોરો
તથા ૂરા, જાં ુ ડયા અને લાલ રગના ઊન ું તેમ જ ઝ ણા કાંતેલા શણ ું હોય. 16 તે સમચોરસ તથા બેવડુ વાળે ું હોય, તે
એક વેંત લાં ુ અને એક વેંત પહો ું હોય.

17વળ તેમાં ચાર હારમાં નંગ જડવા.ં પહેલી હારમાં માણેક, પોખરાજઅને લાલ, 18બીજી હારમાં લીલમ, નીલમ તથા હ રો,
19 ત્રીજી હારમાં શ ન, અક ક અને યાકૂત, 20ચોથી હારમાં પીરોજ, ગોમેદ તથા યાસ પસ હોય. આબધાને સોનામાં જ જડવા.ં

21 પ્રત્યેક પાષાણ પર ઇઝરાયલના બાર ુત્રોમાંના એક ુત્ર ું નામ કોતરાવ ું. પ્રત્યેક પાષાણ ઇઝરાયલના એક કુળસ ૂહ ું
પ્રતીક બનશે. 22ઉરપત્રક માટે દોર ની જમે વણેલી ુદ્ધ સોનાની સાંકળ ઓ કરાવવી, તે સાંકળ ઓ વડે ઉરપત્રકનો ઉપરનો છેડો
એફોદ સાથે જોડવાનો છે. 23વળ સોનાની બે કડ ઓબનાવવી અને તે ઉરપત્રકને ઉપરને છેડે જોડ દેવી. 24અને એ બે કડ ઓ
સાથે પેલી સોનાની બે સાંકળ જોડ દેવી.

25સાંકળ ના બીજાબે છેડા બે ચોકઠાં સાથે જોડ દેવાં અને એ ર તે એફોદની સ્કધપટ ઓનાઆગલા ભાગ ઉપર તેમને જોડ
દેવી. 26 પછ સોનાની બીજી બે કડ ઓ બનાવવી અને ઉરપત્રકમાં અંદરની બાજુએ નીચેના છેડે લગાવવી.

27 કમરબંધ પર આવતા એફોદના આગળના ભાગના નીચેના છેડા ઉપર સોનાની બીજી બે કડ ઓ લગાવવી. 28 ઉરપત્રકનો
નીચેનો ભાગ ૂરા રગની પટ્ટ ઓ વડે એફોદના નીચેના છેડા પરઆવેલી કડ ઓસાથે જોડવો. આમ કરવાથી ઉરપત્રક એફોદથી
છૂટુ પડ જશે ન હ.

29 ારે હારુન પ વત્ર ાનમાં પ્રવેશે, ત્યારે તેની પાસે ન્યાયકરણના ઉરાવરણ પર ઇઝરાયલના બાર ુત્રોનાં નામ ધારણ
કરેલાં હોવાં જોઈએ. હમેશા તેઓ યહોવાહના સ્મરણ અથ રહેશે. 30 ઉર મ અને ુમ્મીમને ન્યાયકરણના ઉરપત્રકમાં ૂકવા.ં
હારુન ારે યહોવાહ સમક્ષ જાય, ત્યારે તે તેની છાતી પર રહે. ારે હારુન યહોવાહ સમક્ષ ઉપ ત હોય ત્યારે અને
ઇઝરાયલીઓનો ન્યાય કરતી વખતે હમેશા આ ઉરપત્રક તેના અંગ પર રાખશ.ે

યાજકોનાં અન્ય વસ ્ત્રો
નગર્. 39:22-31

31 એફોદનો જામો આખો ૂરા રગના કાપડનો બનાવવો અને તેની વચમાં માથા માટે ચીરો રાખવો. 32 એ ચીરાની કનાર
ચામડાના જામાના ગળાની જમે ફરતેથી ૂંથીને સીવી લેવી, જથેી તે ફાટ જાય ન હ.

33અને જામાની નીચેની કનાર એ ૂરા, જાં ુડા અને કરમજી રગના દાડમ ું ભરતકામ કરાવ ું. અને બે દાડમોની વચમાં
સોનાની ૂઘર ઓ ૂકવી, 34જનેે લીધે નીચલી કનાર પર ફરતે પહેલાં સોનાની ૂઘર , પછ દાડમ, ફર ૂઘર , પછ દાડમ એ
ર તે હાર થઈ જાય. હારુન ારે યાજક તર કે સેવા કરે ત્યારે એ પહેરે. 35 ારે તે પ વત્ર ાનમાં યહોવાહના સા ધ્યમાં
જાય અથવા ત્યાંથી બહાર આવે, ત્યારે એ ૂઘર ઓનો અવાજ સંભળાશે, જથેી તે ૃત્ ુ પામશે ન હ.

36 પછ ુદ્ધ સોના ું એક પાત્ર બનાવજે અને તેના પર ‘યહોવાહને પ વત્ર’ એમ કોતરાવ ું. 37એ પાત્ર પાઘડ ના આગળના
ભાગમાં ૂર દોર વડે બાંધ ુ.ં 38 હારુને એ પોતાના કપાળ પર ધારણ કર ું જથેી ઇઝરાયલીઓ જે પ વત્ર અપર્ણો આપે તેમાં
કોઈ દોષ હોય તો તે દોષ હારુન પોતાને માથે લઈ લે અને હારુને તે કાયમ પોતાના કપાળ પર પહેર રાખ ું જથેી યહોવાહ પ વત્ર
અપર્ણથી પ્રસ રહે.

39હારુનનો ઝભ્ભો ઝ ણા કાંતેલા શણનો બનાવવો અને પાઘડ પણ ઝ ણા કાંતેલા શણની જ બનાવવી અને તેના કમરપટા
પર ુંદર જર કામ કરાવ ું.

40 હારુનના પ્રત્યેક ુત્રને માટે તેને માન અને આદર આપવા સારુ જામો, કમરબંધ અને પાઘડ બનાવવાં જથેી તેનો આદર
અને ગૌરવ જળવાય. 41હારુન અને તેના ુત્રોને આ પોષાક પહેરાવ અને તેઓને સેવા માટે અપર્ણ કર અને તેઓને માથા ઉપર
જતૈ તેલનો અ ભષેક કર ને યાજકપદ માટે પ વત્ર કર. તેઓ યાજકો તર કે માર સેવા કરશે.

42 તેઓને માટે કમરથી તે સાથળ ુધી પહોંચે એવા અંતઃવ બનાવવાં, જથેી તેઓની નવર્ વ ા ન પણું કોઈની નજરે
ન પડ.ે 43 હારુન અને તેના ુત્રો ારે પણ ુલાકાતમંડપમાં અથવા પ વત્ર ાનમાંની વેદ પાસે જાય, ત્યારે તેઓ હમેશા
અંતઃવ પહેરે, જથેી તેઓ દોષમાં ન પડે અને તેઓ ૃત્ ુ ન પામ.ે હારુન અને તેના વંશજો માટે આ કાયમી કા ૂન સદાને માટે
છે.

29
યાજકો તર કે પ્ર ત ત કરવાનો વ ધ
લેવી 8:1-36

1 યાજકો તર કે હારુન અને તેના ુત્રોને ુદ્ધ કરવા માટેની વ ધ આ પ્રમાણે છે. ખોડખાંપણ વગરનાં બે ઘેટાં અને એક
વાછરડો લેવો 2બેખમીર રોટલી, તેલથી મોહેલી બેખમીર ભાખર અને તેલ ચોપડલેી બેખમીર રોટલી લેવી. આ બ ું ઘઉંના
મેંદા ું બનાવ ુ.ં

3 તેઓને ટોપલીમાં ૂકવાં અને વાછરડો તથા બે ઘેટાં સાથે તે લાવ ુ.ં 4 ત્યારબાદ હારુન અને તેના ુત્રોને ુલાકાતમંડપનાં
દ્વાર પાસે લાવીને તેઓને સ્નાન કરાવજ.ે

5 પછ હારુનને જામો, ભરતકામવાળો ઝભ્ભો, એફોદ, ઉરાવરણ અને કમરબંધ પહેરાવજ.ે 6અને તેના માથા પર પાઘડ *
પહેરાવીને તેની સાથે દ ક્ષાનો પ વત્ર ુગટ ૂકજ.ે 7 પછ અ ભષેક ું તેલ લઈ તે ું તેના માથા પર રેડ , તેનો અ ભષેક કરજ.ે

8 ત્યારબાદ ું તેના ુત્રોને લાવજ,ે તેઓને જામા પહેરાવવા, કમરે કમરબંધ તથા માથે ફેંટા બાંધવા†. 9 મારા શા ત કા ૂન
અ ુસાર તેઓ યાજકપદે કાયમ રહેશે. આ ર તે હારુનની અને તેના ુત્રોની યાજકપદે પ્ર ત ા કરવાની છે.

* 29:6 29:6 જુઓ નગર્. 28:36 † 29:8 29:8 યાજકપદ તેમના માટે સદાનો આજ્ઞા છે
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10 ત્યારબાદ વાછરડાને ુલાકાતમંડપની આગળ લઈ આવવો અને હારુન અને તેના ુત્રોએ તેના માથા ઉપર હાથ ૂકવા.
11 પછ યહોવાહની સં ુખ ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ વાછરડાનો વધ કરવો.

12 વાછરડા ું થોડુ રક્ત લઈને આંગળ વડે વેદ નાં શગોને લગાડ ું, પછ બાક ું બ ું રક્ત વેદ ના પાયા આગળ રેડ દે ુ.ં
13 પછ અંદરના ભાગો પરઆવેલી બધી જ ચરબી લેવી. પ ાશય અને બે ૂત્ર પડની ઉપરઆવેલી ચરબી પણ લઈ લેવી અને
વેદ પર તે ું દહન કર ુ.ં 14 પર ુ વાછરડાના માંસન,ે ચામડ ને અને તેના અંદરના અવયવોને છાવણીની બહાર અ થી બાળ
ૂકવાં. તે પાપાથાર્પર્ણ છે.
15 ત્યારબાદ એક ઘેટો લઈને હારુને અને તેના ુત્રોએ તેના માથા પર હાથ ૂકવા. 16 પછ એ ઘેટાંનો વધ કર ને, તે ું રક્ત

લઈને વેદ ની ચારે બાજુએ છાંટ ુ.ં 17 પછ તે ઘેટાંને કાપીને કકડા કરવા અને તેનાં આંતરડાં તથા પગ ધોઈ નાખવા, પછ તેઓને
માથા અને શર રના બીજા અવયવો સાથે ૂકવા. 18 પછ આખા ઘેટાં ું વેદ પર દહન કર ું એ યહોવાહના માનમાં દહનીયાપર્ણ
છે. એની ુવાસથી હુ પ્રસ થાઉં છુ, એ મારા માનમાં કરેલો હોમયજ્ઞ છે.

19 હવે પછ બીજો ઘેટો લેવો. હારુને અને તેના ુત્રોએ તેના માથા પર હાથ ૂકવા. 20 પછ તે ઘેટાંનો વધ કર ને તે ું થોડુ
રક્ત લઈને હારુન અને તેના ુત્રોના જમણા કાનની ૂટ ને, જમણા હાથનાં અં ૂઠાને તથા જમણા પગના અં ૂઠાને લગાડ ું.

21 ત્યારબાદ બાક ું રક્ત વેદ ની ચારે બાજુ છાંટ દે ુ.ં વેદ ઉપરના રક્તમાંથી થોડુ રક્ત અને અ ભષેક ું તેલ લઈ હારુન
અને તેનાં વ ો પર તથા તેના ુત્રો પર અને તેઓનાં વ ો પર છાંટ ું એટલે તેઓ તથા તેઓનાં વ ો યહોવાહને અથ પ વત્ર
ગણાશે.

22 પછ ઘેટાંના ચરબીવાળા ભાગ લેવા; તેની ૂંછડ , અંદરના અવયવો પરની ચરબી, કાળજા પરની ચરબી અને ચરબી સાથે
જ ૂત્ર પડો અને જમણી જાંધ લેવી કારણ કે હારુન અને તેના દ કરાઓની દ ક્ષા માટેનો આ ઘેટો છે. 23 યહોવાહ આગળના
બેખમીર રોટલીના ટોપલામાંથી એક રોટલી, એક મોવણવાળ ભાખર અને એક તેલ ચોપડલેી રોટલી લેવી.

24એબ ું હારુનના અને તેના ુત્રોના હાથ પર ૂક ું અને એના વડે યહોવાહનીઆરાધના કરવી. 25પછ તેઓના હાથમાંથી
ું તે લઈ લે અને યહોવાહ સમક્ષ દહનીયાપર્ણ તર કે વેદ પર તે ું દહન કરજ.ે એની ુવાસથી હુ પ્રસ છુ. એ મારા માનમાં

કરે ું દહનીયાપર્ણ છે.
26પછ હારુનની દ ક્ષા માટે વપરાયેલા ઘેટાંની છાતી લઈને તેના વડે યહોવાહની ઉપાસના કરવી પછ એતારો હસ્સો ગણાશે.

27હારુન અને તેના ુત્રોની દ ક્ષા માટે વપરાયેલાં અને જનેા વડે ઉપાસના કરાઈ છે તે અને ભેટ ધરાવેલી ઘેટાંની છાતી અને જાંઘ
તારે યાજકો માટે પ વત્ર કર ને અલગ રાખવા.ં 28તે હારુનનો તથા તેના ુત્રોનો ઇઝરાયલ ુત્રો પાસેથી સદાનો નયમ થશ.ે કેમ કે
તે ઉચ્છાલીયાપર્ણ છે; અને તે ઇઝરાયલ ુત્રો તરફથી તેઓનાં શાંત્યપર્ણના યજ્ઞો ું ઉચ્છાલીયાપર્ણ થાય, એટલે યહોવાહને સારુ
તેઓ ું ઉચ્છાલીયાપર્ણ થાય.

29 હારુનનાં આ પ વત્ર વ ો સાચવી રાખવાં અને હારુનના ૃત્ ુ બાદ તેના ુત્રોને તે વારસામાં આપવાં. પેઢ દર પેઢ તેઓ
પોતાની અ ભષેકની દ ક્ષા વ ધ વખતે તે પહેરે. 30હારુન પછ જે કોઈ ુ યાજક થાય તે ુલાકાતમંડપમાં અને પ વત્ર ાનમાં
સેવા શરૂ કરે તે અગાઉ સાત દવસ ુધી આ વ ો ધારણ કરે.

31 દ ક્ષા માટે અપર્ણ કરાયેલ ઘેટાં ું માંસ લઈને કોઈ ુદ્ધ જગ્યાએ તેને બાફ ું. 32 ત્યારબાદ હારુન અને તેના ુત્રોએ
ુલાકાતમંડપમાં પ્રવેશદ્વાર આગળ એ ઘેટાં ું માંસ અને ટોપલામાંની રોટલી ું ભોજન કર ુ.ં 33 તેમની દ ક્ષા વ ધ વખતે તેમની

પ્રાય ત‡ વ ધ માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલ પદાથ જ ખાવા; યાજકો સવાય અન્ય કોઈ પણ અજાણ્યા ક્તએ તે ખાવા ન હ
કારણ એ પ વત્ર છે. 34સવાર ુધી જો માંસ કે રોટલીમાંથી કાંઈ વધે તો તેને અ માં બાળ ૂક ું પણ ખા ું ન હ, કારણ એ
પ વત્ર છે.

35 હારુન અને તેના ુત્રોને મેં જે આજ્ઞા કર છે તે ુજબ જ કર ુ.ં એમની દ ક્ષાની વ ધ સાત દવસ ચલાવવી. 36 દરરોજ
પાપાથાર્પર્ણ માટે એક વાછરડા ું બ લદાન આપ ુ.ં વેદ ઉપર પ્રાય ત વ ધ કરવાથી ું એને પાપ ુક્ત કરશ.ે ત્યાર પછ તારે
વેદ પર તેલનો અ ભષેક કર ને વેદ ને પ વત્ર બનાવવી. 37સાત દવસ ુધી વેદ ને ુદ્ધ અને પ વત્ર બનાવવી. ત્યાર બાદ વેદ
સં ૂણર્પણે અત્યંત પ વત્ર બનશે. પછ જો કોઈ તેના સંપકમાં આવશે તે પ વત્ર બની જશ.ે

દરરોજ ું અપર્ણ
ગણ. 28:1-8

38 તારે વેદ પરઆટલા બ લ ચઢાવવા, કાયમને માટે પ્ર ત દન એક વષર્ની ઉંમરના બે હલવાન અપર્ણ કરવા. 39એક હલવાન
તારે સવારમાં અને બીજુ હલવાન તારે સાંજે ચઢાવ ુ.ં

40 પ્રથમ ઘેટાં સાથે તમારે એક કલો ુદ્ધ તેલમાં મોહેલો એક કલો મેંદાનો ઝ ણો લોટ તેમ જ પેયાપર્ણ તર કે એક લીટર
દ્રાક્ષારસ અપર્ણ કરવો.

41 સાંજે અપર્ણ થતાં હલવાનની સાથે સવારની જમે મેંદાના ઝ ણા લોટ ું અને દ્રાક્ષારસ ું પેયાપર્ણ કરજ.ે ઈ રની સમક્ષ
તે ુવા સત અપર્ણ અને અ માં થયેલ અપર્ણ ધ્યાનમાં લેવાશ.ે એ યજ્ઞની ુવાસથી હુ પ્રસ થાઉં છુ. 42આ દહનીયાપર્ણ
ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ માર નજર સમક્ષ નય મત પેઢ દર પેઢ કરવાના છે.
43 હુ ત્યાં જ તમને મળ શ અને ઇઝરાયલીઓને પણ મળ શ. મારા મ હમાથી એ ાન પ વત્ર થઈ જશે. 44 હા, હુ
ુલાકાતમંડપન,ે વેદ ને અને યાજકો તર કે મારા સેવકો હારુન તથા તેના ુત્રોને પ વત્ર કર શ.
45અને હુ ઇઝરાયલના લોકો મધ્યે નવાસ કર શ અને તેઓનો ઈ ર થઈશ. 46 તેઓને ખાતર થશે કે તેઓની વચ્ચે રહેવા

માટે તેઓને મસરમાંથી બહાર લાવનાર હુ યહોવાહ તેઓનો ઈ ર છુ.

‡ 29:33 29:33 પ્રાય ત પાપ ું માફ
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30
ૂપવેદ
નગર્. 37:25-28

1 ૂપ બાળવા માટે તારે બાવળના લાકડાની એક વેદ બનાવવી. 2આવેદ એક હાથ લાંબી, એક હાથ પહોળ અને બે હાથ
ઊંચી હોય. તેનાં લાકડામાંથી જ કોતર ને તેના શગ બનાવવાં. શગ જુદાં બનાવીને વેદ પર જોડવાં ન હ. તે શગ વેદ સાથે
સળંગ હોય.

3વેદ નો ઉપરનો ભાગ, બાજુઓઅને શગ ુદ્ધ સોનાથી મઢ લેવાં અને આખી વેદ ની ચારે બાજુ સોનાની કનાર બનાવવી.
4એની બે સામસામી બાજુઓએ કનાર ની નીચે ઉપાડવાના દાંડા ભેરવવા માટે સોનાનાં બબ્બે કડાં ૂકવાં.

5 એ બે દાંડા બાવળના લાકડાના બનાવવા અને સોનાથી મઢાવવા. 6 દશ આજ્ઞાઓ જમેાં ૂક છે તે કરારકોશ આગળના
પડદા સામે એ વેદ ૂકવી. ત્યાં હુ તેઓને દશર્ન આપીશ.

7એવેદ પર પ્ર ત દન સવારે બ ી તૈયાર કરતી વખતે હારુને ુગંધી ૂપ બાળવો. 8અને રોજ સાંજે તે બ ીઓ પ્રગટાવે ત્યારે
યહોવાહની સં ુખ ૂપ બાળવો. તારે પેઢ દર પેઢ કાયમ યહોવાહ સમક્ષ ૂપ બાળવો. 9 તારે એ વેદ પર અન્ય ૂપ બાળવો
ન હ કે દહનીયાપર્ણ, ખાદ્યાપર્ણ કે પેયાપર્ણ ચઢાવવાં ન હ.

10 વષર્માં એક વાર હારુને પ્રાય તને માટે પાપાથાર્પર્ણ ું રક્ત લઈને શગ ઉપર લગાડ વેદ ને પ વત્ર કરવાની છે. પેઢ દર
પેઢ નય મત ર તે આ વા ષક વ ધ ું પાલન કર ુ,ં કારણ કે આ વેદ યહોવાહની પરમપ વત્ર વેદ છે.

11 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 12 “ ું ારે ઇઝરાયલીઓની વસ્તીગણતર કરે ત્યારે જે ુરુષો ું નામ નોંધાય તેણે જ
પોતાના જીવનાં બદલામાં યહોવાહ સમક્ષ ખંડણી ભરવી, જથેી ું ગણતર કરે ત્યારે લોકો પર કોઈ આફત ન આવ.ે
13 વસ્તીગણતર માં નોંધાયેલા બધા માણસોએ યહોવાહને અડધો શેકેલ* (શેકેલનો માપ વીસ ગેરહ હોય છે) અપર્ણ તર કે
આપવો. 14 વસ્તીગણતર માં નોંધાયેલા વીસ વષર્ના કે તેથી વ ુ ઉંમરના દરેક માણસે આ પ્રમાણે અપર્ણ કર ું.

15મને તમારા જીવનના બદલામાં આઅપર્ણઆપતી વખતે ધનવાને વધારે કે ગર બે ઓછુઆપવા ું નથી. 16ઇઝરાયલીઓ
પાસેથી મળેલાં જીવના બદલામાં અપર્ણ કરેલાં પ્રાય તનાં નાણાં ુલાકાતમંડપની સેવામાં ખચર્વાં. આ અપર્ણ ઇઝરાયલી
લોકોને માટે યહોવાહની સમક્ષતામાં સ્મરણરૂપ થશ.ે”

પતળનો હોજ
17 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 18 “હાથપગ ધોવા તારે પ ળના ત ળયાવાળ પ ળની કૂડ બનાવવી. અને તેને વેદ અને
ુલાકાતમંડપની વચ્ચે ૂક ને તેમાં પાણી ભર ુ.ં
19 હારુને અને તેના ુત્રોએ હાથપગ ધોવામાં એ પાણીનો ઉપયોગ કરવો. 20જો તેમણે એ પાણીથી હાથપગ ધોયા હશે તો

તેઓ ુલાકાતમંડપમાં સેવા કરવા જશે અથવા અપર્ણ ચઢાવવા વેદ પાસે જશે ત્યારે તેઓ ૃત્ ુ પામશે ન હ. 21 તેઓ ૃત્ ુ ન
પામે તેટલાં માટે તેઓએ અ ૂક હાથપગ ધોવા. આ કા ૂન તેમણે અને તેમના વંશજોએ પેઢ દર પેઢ પાળવાનો રહેશે. હારુન
અને તેના ુત્રો માટે આ ૂચનાઓ છે.”

અ ભષેક ું તેલ
22 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 23 “તારે શ્રે ુણવ ાવાળ ુગંધીઓ લેવી, એટલે પાંચસો શેકેલ ચોખ્ખો બોળ, અઢ સો શેકેલ
ુગંધીદાર તજ, અઢ સો ુગંધીદાર બરુ, 24 પાંચસો શેકેલ દાલચીની એ બ ું પ વત્ર ાનના શેકેલ પ્રમાણે લે ું. વળ જૈ ૂન ું

એક કેન તેલ લે ું. 25 નષ્ણાત ુગંધીઓ બનાવનારાઓ પાસે આ સવર્ પદાથ ું મશ્રણ કર ને અ ભષેક ું તેલ તૈયાર કરાવ ુ.ં
26અ ભષેકના તેલથી ું ુલાકાતમંડપને, કરારકોશન,ે 27બાજઠ તથા તેની બધી સામગ્રીઓને, દ વીને અને તેનાં સાધનોન,ે
ૂપની વેદ ન,ે 28 દહનીયાપર્ણની વેદ ને અને તેનાં સાધનોને તથા ઘોડ સ હત હાથપગ ધોવાની કૂડ ને અ ભષેક કરજ.ે
29આ પ્રમાણે આ બધી વસ્ ુઓ પ વત્ર કર એટલે તે બધી પરમપ વત્ર બની જશ.ે અને જે કોઈ તેમને સ્પશર્ કરશે તે પ વત્ર

થશે. 30 ત્યાર પછ તારે હારુનને અને તેના ુત્રોનો અ ભષેક કર ને મારા યાજકો તર કે તેઓને પ વત્ર કર. 31તારે ઇઝરાયલીઓને
કહે ું, ‘તમારે પેઢ દર પેઢ આ મારે માટે અ ભષેક ું તેલ થાય.

32 તે માણસોના શર રે ન લગાડાય અને તેના જે ું બીજુ તેલ તમારે બનાવ ું ન હ, કેમ કે એ પ વત્ર તેલ છે અને તમારે માટે એ
પ વત્ર ગણાશે. 33જે કોઈ આ ુગંધીઓ ું મશ્રણ કર આ ું તેલ બનાવે અથવા જે યાજક નથી તેવી કોઈ ક્ત ઉપર તે રેડ,ે
તેને તેના સમાજમાંથી જુદો કરવામાં આવ.ે’ ”

ૂપ
34 યહોવાહે ૂસાને ક ું, “તારે મ ુગંધીઓ વાપરવી નાટાફ, શહેલેથ, હેલ્બના અને ુદ્ધ લોબાન પ્રત્યેકને સરખે ભાગે

લેવાં. 35 તેના મશ્રણમાંથી ુગંધી ૂપ બનાવવો. આ ૂપ નષ્ણાત કાર ગર બનાવતો હોય તે ર તે બનાવવો. એ ૂપને ુદ્ધ અને
પ વત્ર રાખવા તેમાં મીઠુ મેળવ ુ.ં 36એમાંથી થોડો ભાગ ઝ ણો ખાંડ ને તેનો ઉપયોગ ુલાકાતમંડપમાં કરારકોશઆગળ, જયાં
હુ તને દશર્ન આપવાનો છુ ત્યાં કરવો. તમારે આ ૂપને અત્યંત પ વત્ર માનવો.

37 આ વ ધ પ્રમાણેનો જ ૂપ બને તેવી બનાવટનો ૂપ તમે તમારા પોતાના ઉપયોગ માટે બનાવશો ન હ. તમારે તો તેને
પ વત્રવસ્ ુ જ ગણવી. 38 તેના જવેો ૂપ જે કોઈ ૂંઘવાને માટે બનાવે, તેને તેના સમાજમાંથી અલગ કરવામાં આવ.ે”

31
બસાલેલ અને આહોલીઆબ
નગર્. 35:30-36:1

* 30:13 30:13 ગેરહ ના ું માપ છે જે માત્ર 0.6 ગ્રામ



નગર્મન 31:1 70 નગર્મન 32:18

1 વળ યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 “જુઓ, મેં યહૂદાના કુળના હૂરના દ કરા ઉર ના દ કરા બસાલેલને નામ લઈને બોલા ો છે.
3 ુ દ્ધ, સમજણ, ડહાપણ તથા સવર્ પ્રકારના કળાકૌશલ્યની બાબતમાં મેં તેને ઈ રના આત્માથી ભર ૂર કય છે. 4એ માટે

કે તે હો શયાર થી ન ૂનો તૈયાર કરે અને સોનામાં, ચાંદ માં, પ ળમાં, 5જડવાને માટે પાષાણ કોતરવામાં તથા લાકડામાં નકશી
કોતરવામાં અને સવર્ પ્રકારની કાર ગર માં તે કામ કરે.

6 વળ તેની સાથે કામ કરવા માટે મેં દાનના કુળના અહ સામાખના દ કરા આહોલીઆબને પસંદ કય છે. જે ુ દ્ધમાન છે તે
સવર્નાં હૃદયોમાં મેં ુ દ્ધ ૂક છે, એ માટે કે મેં તને જે આજ્ઞાઆપી છે તે પ્રમાણે તે સવર્ તેઓ બનાવ.ે 7આસાથે ુલાકાતમંડપ,
કરારકોશ, તે પર ું દયાસન, મંડપનો સરસામાન; 8બાજઠ અને તેનાં પરની સામગ્રી, ુદ્ધ સોનાની દ વી અને તેનાં સાધનો, ૂપ
કરવાની વેદ , 9 દહનીયાપર્ણની વેદ અને તેનાં બધાં સાધનો, હાથપગ ધોવાની કુડ અને તે ું ત ળ ું.

10 યાજક હારુન અને તેના ુત્રો માટે સેવા સમયે પહેરવાનાં પ વત્ર પોષાક, 11અ ભષેક માટે ું તેલ અને પ વત્ર ાનને માટે
ુગંધીદાર ૂપ; તે સવર્ સંબંધી મેં તને જે આજ્ઞાઓઆપી છે તે પ્રમાણે તેઓ કરે.”

વશ્રામ દવસનો નયમ
12 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 13 “ઇઝરાયલી લોકોને કહે: ‘તમે જરૂર મારા વશ્રામવારો પાળો, કેમ કે તમાર પેઢ દરપેઢ માર

અને તમાર વચ્ચે તે ચ રૂપ છે; એ માટે કે તમે જાણો કે તમને પ વત્ર કરનાર તે હુ યહોવાહ છુ. 14આથી તમારે વશ્રામવાર ું
પાલન કરવા ું છે, કારણ કે તમારા માટે એ પ વત્ર દવસ છે. જે કોઈ તેની પ વત્રતાનો ભંગ કરે, તેને મોતની સજા કરવી. જે કોઈ
વશ્રામવારે કામ કરે તેનો સમાજમાંથી બ હષ્કાર કરજો. 15 તમને છ દવસ કામ કરવાની છૂટ છે, પણ સાતમે દવસે યહોવાહને
માટે પ વત્ર એવો સં ૂણર્ વશ્રામનો સાબ્બાથ છે. જે કોઈ વશ્રામવારે કોઈ પણ કામ કરે તેને મોતની સજા કરવી.

16 માટે ઇઝરાયલના લોકોએ માર અને તેઓની વચ્ચેના કરાર તર કે વશ્રામવાર પેઢ દર પેઢ પાળવાનો છે. 17 સાબ્બાથ
યહોવાહ અને ઇઝરાયલી લોકોની વચ્ચે હમેશના ચ રૂપ છે, કેમ કે યહોવાહે છ દવસ ુધી આકાશ અને ૃથ્વીની રચના કર
અને સાતમે દવસે તેમણે કામ બંધ રાખીને વસામો લીધો.’ ”

18 તેમણે સનાઈ પવર્ત ઉપર ૂસાની સાથે વાતચીત ૂર કર ને તેને બે કરારપાટ , એટલે ઈ રની આંગળ થી લખેલી બે
શલાપાટ ઓઆપી.

32
સોના ું વાછરડુ
ુન. 9:6-29

1 ારે લોકોએ જો ું કે ૂસાને પવર્ત પરથી ઊતરતાં વલંબ થાય છે, ત્યારે તેઓ હારુનની પાસે એકઠા થયા અને તેને ક ું,
“ચાલ, અમને દોરવણી આપવા માટે અમારે માટે દેવ બનાવ. કારણ કે જે માણસ અમને મસર દેશમાંથી કાઢ લા ો તે ૂસા ું
ું થ ું, તે અમે જાણતા નથી.” 2એટલે હારુને તેમને ક ુ,ં “તમાર પત્નીઓના, તમારા દ કરાઓના તથા તમાર દ કર ઓના

કાનોમાં જે સોનાની કડ ઓ છે, તે કાઢ ને માર પાસે લાવો.”
3 તેથી સવર્ લોકો પોતાના કાનોમાં સોનાની જે કડ ઓ હતી તે કાઢ ને હારુન પાસે લા ા. 4હારુને કડ ઓ લઈને તે ઓગાળ

અને ધા ુના બીબામાં ઢાળ ને વાછરડાની એક ૂ ત બનાવી એટલે લોકો બોલી ઊઠ્યા, “હે ઇઝરાયલ, મસર દેશમાંથી તને કાઢ
લાવનાર ઈ ર તે આ છે.”

5 હારુને જો ું કે લોકો બહુ આનંદમાં આવી ગયા છે, તેથી તેની આગળ હારુને વેદ બાંધી અને એવી જાહેરાત કર કે,
“આવતી કાલે યહોવાહના માનમાં ઉત્સવ પાળવામાં આવશ.ે” 6બીજે દવસે સવારમાં વહેલા ઊઠ ને લોકોએ દહનીયાપર્ણ અને
શાંત્યપર્ણો ચઢા ાં અને ત્યાર પછ તેઓએ ખા ું પી ું અને મોજમજા કરવા લાગ્યા.

7 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “જા જલ્દ થી નીચે જા, કારણ કે તારા જે લોકોને ું મસરમાંથી બહાર લઈ આ ો છે, તેઓ
ભ્ર થઈ ગયા છે. 8 મેં તેઓને જે માગ ચાલવાની આજ્ઞા કર હતી તેનાથી આટલા વહેલા તેઓ ફર ગયા છે. તેઓએ પોતાના
માટે વાછરડાની એક ૂ ત બનાવી છે, તેની ૂજા કર છે અને તેને અપર્ણ ચઢા ા. તેઓએ ક ું, ‘હે ઇઝરાયલ, તને મસરમાંથી
બહાર લઈઆવનાર દેવ તે આ છે.’ ”

9 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “મેં આ લોકોને જોયા છે અને જો, તે તો હઠ લા* લોકો છે. 10 હવે પછ ું મને અટકાવીશ
ન હ. મારો ક્રોધ તેઓ પર તપી ઊઠે અને હુ તેઓનો નાશ કર શ. પછ હુ તારાથી એક મોટ દેશજા ત ઉત્પ કર શ.” 11 પર ુ
ૂસાએ ઈ ર યહોવાહને વનંતી કર ને ક ું કે, “હે યહોવાહ, તમારા જે લોકોને તમે મોટા પરાક્રમ વડે તથા બળવાન હાથે મસર

દેશમાંથી કાઢ લા ા છો, તેઓની વરુદ્ધ તમારો કોપ કેમ તપી ઊઠે છે?
12 મસર ઓ શા માટે આ પ્રમાણે બોલે કે, ‘તમે તેઓ ું ુકસાન કરવાને માટે, એટલે પવર્તોમાં માર નાખવા તથા ૃથ્વીની

પીઠ પરથી તેઓનો સંહાર કરવા કાઢ લા ા?’ તમારા બળતા કોપથી ફરો અને તમારા લોકો પરઆફત લાવવાનો ઇરાદો ફેરવો.
13 તમારા સેવકો, ઇબ્રા હમ, ઇસહાક તથા ઇઝરાયલને આપે ું તમારુ વચન યાદ કરો. તમે જે વચન ક ું હ ું, ‘આકાશના
તારાઓના જટેલા હુ તારા સંતાન વધાર શ. અને તારા વંશજોને જે દેશ આપવા ું મેં વચન આપ્ ું છે તે સમગ્ર દેશ હુ તેઓને
આપીશ. તેઓ સદાસવર્દા તેના વારસદાર બનશે.’ 14 પછ જે આફત યહોવાહે પોતાના લોકો પર લાવવા ું ક ું હ ું તે વષે
તેમણે પોતા ું મન ફેર ું.

15પછ ૂસા પાછો ફર ને પવર્ત પરથી નીચે ઊતય અને કરારના બે શલાપાટ તેના હાથમાં હતી. તે પાટ ઓની બ ે બાજુએ,
એટલે આગળ પાછળ એમ બ ે બાજુએ દશ આજ્ઞાઓ લખેલી હતી. 16 તે શલાપાટ ઓ ઈ રની કૃ ત હતી અને પાટ પર
કોતરેલો લેખ, તે ઈ રનો લેખ હતો.

17જયારે યહો ુઆએલોકોની ૂમા ૂમનો અવાજ સાંભ ો, ત્યારે તેણે ૂસાને ક ું, “છાવણીમાં લડાઈનો ઘોંઘાટ થાય છે.”
18 પણ ૂસાએ ક ું,
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“આ કોઈ વજયનો નાદ નથી,
તેમ પરાજયનો પોકાર પણ નથી,
પણઆ તો ગાવાનો અવાજ સંભળાય છે.”

19 ારે ૂસા છાવણી પાસે પહોંચ્યો, ત્યારે વાછરડુ અને નાચગાન જોયા.ં ૂસાનો ક્રોધ ભ ૂક ઊઠ્યો. તેણે પોતાના
હાથમાંથી શલાપાટ ઓ ફેંક દ ધી તેથી તે પવર્તની નીચે ભાંગી ગઈ. 20 તે લોકોએ જે વાછરડુ બના ું હ ું તે લઈને તેણે
અ માં ઓગળ નંખા ું અને તેને વાટ ને ૂકો કય અને પાણીમાં ભભરાવીને ઇઝરાયલી લોકોને તે પાણી પીવડા ુ.ં

21પછ ૂસાએ હારુનને ક ું, “આલોકોએ તારુ ું બગા ું છે કે ું તેઓના પરઆ ું મોટુ પાપ લા ો છે?” 22હારુને ક ું,
“મારા મા લકનો ક્રોધ ન સળગે; ું લોકોને જાણે છે કે તેઓ ું વલણ તો દુ તા તરફ છે. 23એલોકોએ મને ક ું, ‘અમને દોરવણી
આપવા માટે દેવ બનાવી આપ. કારણ કે અમને મસર દેશમાંથી બહાર લાવનાર ૂસા ું ું થ ું તે અમે જાણતા નથી.’ 24એટલે
મેં તેઓને ક ું, ‘તમારામાંથી જમેની પાસે સોનાનાં ઘરેણાં હોય તે ઉતાર નાખો. તેઓએ મને સોનાનાં ઘરેણાં આપ્યા અને મેં તે
અ માં ના ાં એટલે તેમાંથી આ વાછરડુ નીકળ આ ુ.ં’ ”

25 ૂસાએ જો ું કે હારુને લોકો પરનો પોતાનો કા ૂ જવા દ ધો અને પ રણામે તેઓને હાસ્યપાત્ર થવા દ ધા હતા. 26 પછ
ૂસાએ છાવણીના પ્રવેશદ્વાર આગળ ઊભા રહ ને મોટા અવાજે પોકાર કય . “યહોવાહના પક્ષમાં હોય તે માર પાસે આવ.ે”

એટલે સવર્ લેવીઓ તેની પાસે ભેગા થઈ ગયા. 27 તેણે તેઓને ક ું, “ઇઝરાયલનો ઈ ર યહોવાહ એમ કહે છે: ‘તમે બધા
પોતપોતાની તલવાર લઈને સજ્જ થઈ જાઓ, છાવણીમાં બધે ફર વળો અને તમારા ભાઈઓ, મત્રો અને પડોશીઓને માર
નાખો.’ ”

28 લેવીઓએ ૂસાના ક ા પ્રમાણે ક ુ. તે દવસે લોકોમાંથી લગભગ ત્રણ હજાર ુરુષો માયાર્ ગયા. 29 ૂસાએ લેવીઓને
ક ું, “આજે પ્રત્યેક માણસ પોતાના દ કરાની વરુદ્ધ તથા પોતાના ભાઈની વરુદ્ધ યહોવાહને અ પત થઈજાઓ, જથેી યહોવાહ
આજે તમને આશીવાર્દ આપે.”

30બીજે દવસે ૂસાએ લોકોને ક ું, “તમે મહાપાપ ક ુ છે. હવે હુ યહોવાહ પાસે જાઉં છુ. કદાચ હુ તમારા પાપની માફ
મેળવી શકુ.” 31 આમ કહ ને ૂસાએ ફર યહોવાહ પાસે જઈને ક ું, “અરે આ લોકોએ મોટુ પાપ ક ુ છે અને પોતાને માટે
સોનાનો દેવ બના ો છે. 32 પણ તમે તેઓના પાપને માફ કરો તો સારુ; પણ જો ન હ તો તમારા લખેલા ુસ્તકમાંથી મારુ નામ
ૂંસી નાખો.”
33 યહોવાહે ૂસાને ક ું, “જણેે માર વરુદ્ધ પાપ ક ુ હશે, તે ું નામ હુ મારા ુસ્તકમાંથી ૂંસી નાખીશ. 34 હવે ચાલ જે

જગ્યા વષે મેં તને ક ું છે, ત્યાં આ લોકોને દોર જા. જો, મારો દૂત તાર આગળ ચાલશે. પણ જે દવસે હુ તેઓને જોઈ લઈશ,
તે દવસે હુ તેઓના પાપને લીધે તેઓને શક્ષા કર શ.” 35 પછ હારુને બનાવેલા વાછરડાની ૂજા કરવા બદલ યહોવાહે લોકોને
આકર સજા કર .

33
સનાઈ પવર્ત છોડવા ું હુકમ

1 યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ ું અહ થી જા અને જે લોકોને ું મસર દેશમાંથી બહાર લઈઆ ો છે, તેઓને લઈને જે દેશ વષે
મેં ઇબ્રા હમ, ઇસહાક તથા યાકૂબને સમ ખાઈને ક ું, ‘તારા સંતાનને હુ તે આપીશ,’ તે દેશમાં જા. 2 હુ તાર આગળ મારા એક
દૂતને મોકલીશ અને કનાનીઓ, અમોર ઓ, હ ીઓ, પ રઝ ઓ, હવ્વીઓ તથા ય ૂસીઓને હાંક કાઢ શ. 3એટલે દૂધ તથા
મધથી રેલછેલવાળો દેશમા*ંજા. ું તો હઠ લી† પ્રજા છે, માટે હુ તાર મધ્યે ચાલીશ ન હ, રખેને હુ રસ્તામાં તારો સંહાર કરુ.”

4 ારે લોકોએ આ કઠોર શ ો સાંભ ા ત્યારે તેઓએ શોક કય અને કોઈએ પોતાના શર ર ઉપર દાગીના પહેયા ન હ.
5 યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ઇઝરાયલી લોકોને કહે કે, ‘તમે લોકો હઠ લા છો. જો હુ તમાર સાથે એ પળવાર પણઆ ું તો તમારો
સંહાર કર ના ુ.ં એટલે તમે તમારાં ઘરેણાં ઉતાર નાખો કે, મારે તને ું કર ું તે હુજાણુ.ં’ 6તેથી હોરેબ પવર્તથી માંડ ને ઇઝરાયલી
લોકોએ પોતાનાં ઘરેણાં ઉતાર ૂ ાં.

ુલાકાતમંડપ
7 ૂસા મંડપ લઈને છાવણી બહાર દૂર તે માંડવો ઊભો કરતો હતોઅને તેણે તે ું નામ ુલાકાતમંડપ પા ું. યહોવાહને શોધનાર

પ્રત્યેક માણસ નીકળ ને છાવણી બહારના ુલાકાતમંડપમાં જતો. 8 ૂસા ારે ારે ૂલાકાતમંડપમાં જતો ત્યારે ત્યારે બધા
લોકો ઊઠ ને પોતપોતાના તં ુના દરવાજા આગળ ઊભા રહ ને, ૂસા ૂલાકાતમંડપમાં દાખલ થાય ત્યાં ુધી તેને જોઈ રહેતા.
9 ૂસા ારે મંડપમાં પ્રવેશ કરતો ત્યારે વાદળનો સ્તંભ નીચે ઊતર માંડવાના દરવાજાઆગળઊભો રહેતો અને યહોવાહ ૂસા
સાથે વાત કરતા.

10વાદળના સ્તંભને દરવાજાઆગળજોતાં જ દરેક માણસપોતપોતાના માંડવાના દરવાજાઆગળભજન કરતા. 11યહોવાહ
ૂસા સાથે એક માણસ બીજા માણસ સાથે વાત કરે એ ર તે ુખોપ ુખ વાત કરતા. ત્યાર પછ ૂસા પાછો છાવણીમાં આવતો,

પણ તેનો નવ ુવાન સેવક ૂનનો દ કરો યહો ુઆ કદ મંડપમાંથી બહાર નીકળતો ન હ.
યહોવાહ પોતાના લોકોની સાથે રહેવા ું વચનઆપે છે.

12 ૂસાએ યહોવાહને ક ું, “તમે મને કહો છો, ‘આ લોકોને દોર લઈ જાઓ,’ પણ માર સાથે તમે કોને મોકલશો તે તમે મને
જણા ું નથી. પણ તમે ક ું, ‘હુ તને નામથી ઓળ ું છુ અને માર દ્ર માં ું કૃપા પામ્યો છે.’ 13હવે જો તમાર દ્ર માં હુ કૃપા
પામ્યો હોઉં, તો કૃપા કર ને મને તમારા માગર્ જણાવજો કે, હુ તમને ઓળ ું, એ માટે તે તમારા લોકો છે એ તમે લક્ષમાં લો.”

14 યહોવાહે જવાબ આપ્યો, “માર સમક્ષતા તાર સાથે આવશે અને હુ તને વસામો આપીશ.” 15 ૂસાએ તેને ક ું હ ું,
“જો તમાર સમક્ષતા માર સાથે ન આવે તો અહ થી આમને લઈ ન જાઓ. 16 કેમ કે હવે કેમ જણાય કે હુ તથા તમારા લોકો
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તમાર દ્ર માં કૃપા પામ્યા છ એ? ું એથી ન હ કે તમે અમાર સાથે આવો છો, એથી હુ તથા તમારા લોકો ૃથ્વી ઉપરના સવર્
લોકોથી જુદા છ એ?”

17 યહોવાહે ૂસાને ક ું, “હા, તેં જે માંગ્ ું છે તે હુ ચો સ આપીશ, કારણ કે ું માર દ્ર માં કૃપા પામ્યો છે અને હુ તને
નામથી ઓળ ું છુ.” 18 ૂસાએ ક ુ,ં “કૃપા કર ને તમારુ ગૌરવ મને દેખાડો.”

19 યહોવાહે ક ું, “હુ માર સં ૂણર્ ભલાઈ‡ તારા ુખ આગળથી પસાર કર શ અને તાર સમક્ષ મારુ નામ ‘યહોવાહ’ તર કે
જાહેર કર શ. હુ જનેા પર કૃપા કરવા ચાહુ તેના પર હુ કૃપા કર શ અને જનેા પર રહેમ કરવા ચાહુ તેના પર રહેમ કર શ.” 20 પણ
યહોવાહે ક ુ,ં “ ું મારુ ુખ જોઈ શક શ ન હ, કારણ કે, કોઈ પણ માણસ મને જોઈને જીવતો રહ શકે ન હ.”

21 યહોવાહે ક ું, “જો માર પાસે એક જગ્યા છે અને ું ખડક પર ઊભો રહે. 22 મારુ ગૌરવ તાર નજર આગળથી પસાર
થાય ત્યારે હુ તને આ ખડકની ફાટમાં રાખીશ અને હુ પોતે પસાર થઈ જાઉં ત્યાં ુધી મારા હાથ વડે તને હુ ઢાંક દઈશ. 23 પછ
હુ મારો હાથ લઈ લઈશ અને ું માર પીઠ જોવા પામીશ, પણ મારુ ુખ તને દેખાશે ન હ.”

34
શલાપાટ ઓની બીજી જોડ
ુન. 10:1-5

1 યહોવાહે ૂસાને ક ું, “પ્રથમના જવેી જ પથ્થરની બે શલાપાટ ઓ બનાવ. અને તારાથી ભાંગી ગયેલી પાટ ઓ પર જે
શ ો લખેલા હતા, તે હુ આ પાટ ઓ પર લખીશ. 2 સવારમાં સનાઈ પવર્ત ઉપર આવવા માટે ું તૈયાર રહેજે અને સનાઈ
પવર્તના શખર પર ચઢ શખર પર માર રાહ જોતો ઊભો રહેજ.ે

3તાર સાથે કોઈ ઉપર નાઆવે. તેમ જ પવર્ત પર કોઈ માણસ દેખાય ન હ. તેમ જ પવર્તનીઆસપાસ ઘેટાંબકરાં કે જાનવરો
પણ ચરતાં હોવા જોઈએ ન હ.” 4 ૂસાએ પ્રથમની પાટ ઓના જવેી જ પથ્થરની બે શલાપાટ ઓ બનાવી અને સવારમાં તે
વહેલો ઊઠ્યો અને યહોવાહે તેને જમે ક ું હ ું તે પ્રમાણે તેના હાથમાં શલાપાટ ઓ લઈને તે સનાઈ પવર્ત પર ચઢ ગયો.

5યહોવાહ મેઘસ્તંભના રૂપમાં નીચે ઊતર આ ા અને તેની સાથે ત્યાં ઊભા ર ા અને તેમણે પોતા ું નામ “યહોવાહ” જાહેર
ક ુ. 6યહોવાહ તેની આગળથી જાહેર કરતા પસાર થયા કે, “યહોવાહ, યહોવાહ દયા ુ તથા કૃપા ુ ઈ ર, ક્રોધ કરવામાં ધીમા
અને કરૂણાથી ભર ૂર તથા વ ાસપાત્ર છુ. 7 હુ યહોવાહ હજારો પેઢ ુધી કરૂણા રાખનાર, અન્યાય, ઉલ્લંઘન તથા પાપની
ક્ષમા કરનાર અને દો ષતને નદ ષ ન હ જ ઠરાવનાર; પતાના અધમર્ની સજા ત્રીજી અને ચોથી પેઢ ુધી છોકરાંના છોકરાં પર
બદલો વાળનાર છુ.”

8 ૂસાએ એકદમ જમીન પર લાંબા થઈને સા ાંગ નમસ્કાર કયા. 9 પછ તેણે ક ું, “હે પ્ર ુ યહોવાહ, જો હુ તમાર દ્ર માં
કૃપા પામ્યો હોઉં તો કૃપા કર ને યહોવાહ અમાર મધ્યે ચાલ,ે કેમ કે આ લોકો તો હઠ લા* છે. અમારો અધમર્ અને અમારાં પાપ
માફ કરો અને અમોને તમારો વારસો કર લો.”

કરાર તાજો કરવામાં આ ો
નગર્. 23:14-19; ુન. 7:1-5; 16:1-7

10 યહોવાહે ક ું, “જો, હુ કરાર કરુ છુ. આખી ૃથ્વી પર તથા કોઈ પણ પ્રજામાં કદ કરાયાં ન હોય એવાં આ યર્કૃત્યો
તારા સવર્ લોકોની આગળ હુ કર શ. જે લોકોમાં ું રહે છે તે બધા યહોવાહ ું કામ જોશ,ે કેમ કે તારા સંબંધી જે કામ હુ કરવાનો
છુ તે ભયંકર છે. 11 હુ આજે તને જે આજ્ઞા આ ું છુ તે ું પાળ. જો હુ અમોર ઓને, કનાનીઓન,ે હ ીઓન,ે પ રઝ ઓન,ે
હવ્વીઓને તથા ય ૂસીઓને તાર આગળથી કાઢ ૂકુ છુ.
12જો, જે દેશમાં ું જાય તેના રહેવાસીઓ સાથે ું કરાર ન કરતો, રખેને તાર મધ્યે તે ફાંદારૂપ થઈ પડ.ે 13 તેના બદલે, તમારે

તેઓની વેદ ઓ તોડ પાડવી, તેના સ્તંભોને ભાંગી નાખવા અને તેમની અશેરા ૂ તઓને કાપી નાખવી. 14 કેમ કે તારે કોઈ અન્ય
દેવની ૂજા કરવી ન હ, કેમ કે હુ યહોવાહ છુ, મારુ નામ ‘ઈષ્યાર્ ’ુ છે. હુ મારા માન કોઈ બીજાને આપવા ન દઉં એવો ઈ ર છુ.

15 તારે દેશના રહેવાસીઓની સાથે કરાર કરવો ન હ. તેઓ ભચાર કરે છે તથા તેમના દેવોની પાછળ ભટક જઈને તેમના
દેવોને યજ્ઞ ચઢાવે છે અને કોઈના આમંત્રણથી ું તેના અપર્ણમાંથી ખાય. 16 રખેને ું તેઓની દ કર ઓ સાથે તારા દ કરાઓના
લ કરાવે અને તેમની દ કર ઓ ભચાર કરશે અને તેઓના દેવોની પાછળ ભટક જઈને તારા દ કરાઓને તેઓના દેવોની
પાછળ ભટકાવી દે. 17 ું પોતાને માટે કોઈ દેવની ઢાળેલી ૂ ત ન બનાવ.

18 ું બેખમીર રોટલી ું પવર્ પાળ. જમે મેં તને આજ્ઞાઆપી છે તે પ્રમાણેઆબીબ માસમાં ન ુક્ત કરેલ સમયના સાત દવસો
ુધી ું બેખમીર રોટલી ખા, કેમ કે ુ આબીબ માસમાં મસર દેશમાંથી નીક ો હતો.
19 સવર્ પ્રથમજ નત મારા છે, એટલે તારા સવર્ નર પ ુઓ, બળદો તથા ઘેટાંબકરાંનાં પ્રથમજ નત. 20 ગધેડાના પહેલા

વાછરડાને ું હલવાન વડે ખંડ લ,ે પણ જો તેને ખંડ લેવો ન હોય તો ું તેની ગરદન ભાંગી નાખ. તારા સવર્ પ્રથમજ નત
દ કરાઓને ું ખંડ લ.ે અને માર આગળ કોઈ ખાલી હાથે હાજર ન થાય.

21છ દવસ તારે કામ કર ુ,ં પણ સાતમાં દવસે તારે આરામ કરવો. ખેડવાના અને કાપણીના સમયે પણ તારે આરામ કરવો.
22 ું અઠવા ડયા ું પવર્, એટલે ઘઉંની કાપણીના પ્રથમ ફળ ું તથા વષર્ના છેલ્લાં સંગ્રહ ું પવર્ પાળ.

23 દર વષ તારા સઘળા ુરુષો ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહની આગળ ત્રણવાર હાજર થાય. 24 કેમ કે હુ તાર આગળથી
દેશ જા તઓને હાંક કાઢ શ અને તાર સીમાઓ વધાર શ. ારે ું ત્રણવાર ઈ ર તારા યહોવાહની આગળ હાજર થવાને
જશ,ે ત્યારે કોઈ પણ માણસ તાર જમીનનો લોભ કરશે ન હ.

25ખમીર સાથે ું મારા યજ્ઞ ું રક્ત ન ચઢાવીશ, તેમ જ પાસ્ખા પવર્નો યજ્ઞ સવાર ુધી પડ્યો ન રહે. 26 તાર જમીન ું પ્રથમ
ફળ ું ઈ ર તારા યહોવાહના ઘરમાં લાવ. ું બકર ું બચ્ ું તેની માતાના દૂધમાં બાફ શ ન હ.”
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27 યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ ું આ વચનો લખ, કેમ કે આ વચનો પ્રમાણે મેં તાર સાથે વાત કર છે અને તાર તથા
ઇઝરાયલીઓની સાથે કરાર કય છે.” 28 ૂસા ત્યાં યહોવાહ ની સાથે ચાળ સ દવસ તથા ચાળ સ રાત હતો; તેણે રોટલી
ખાધી ન હતી, તેમ જ પાણી પણ પી ું ન હ ું. તેણે શલાપાટ ઓ ઉપર કરારના શ ો, એટલે દશઆજ્ઞાઓ લખી.

ૂસા સનાઈ પવર્ત પરથી નીચે ઊતરે છે
29જયારે ૂસા સનાઈ પવર્ત પરથી ઊતય , ત્યારે તેના હાથમાં કરારના બે શલાપાટ ઓ હતી, ૂસા જાણતો ન હતો કે તેનો

પોતાનો ચહેરો ઈ ર સાથે વાત કયાર્ને લીધે પ્રકાશતો હતો. 30જયારે હારુન તથા સવર્ ઇઝરાયલીઓએ ૂસાને જોયો, ત્યારે તેનો
ચહેરો પ્રકાશતો હતો અને તેઓ તેની પાસે આવતાં ગભરાતા હતા. 31 પણ ૂસાએ તેઓને બોલા ા અને હારુન તથા સભાના
સવર્ અ ધકાર ઓ તેની પાસે આ ા. પછ ૂસાએ તેઓની સાથે વાત કર .

32 તે પછ સવર્ ઇઝરાયલીઓ ૂસાની પાસે આ ા અને તેને સનાઈ પવર્ત ઉપર યહોવાહે જે બધી આજ્ઞાઓઆપી હતી, તે
સવર્ તેણે તેઓને ફરમાવી. 33જયારે ૂસાએ તેઓની સાથે બોલવા ું ૂરુ ક ુ, ત્યારે તેણે પોતાના ુખ ઉપર ુખપટ ના ો.

34 ારે ારે ૂસા યહોવાહ સમક્ષ વાત કરવા માટે તેમની સમક્ષ જતો, ત્યારે ત્યારે તે ત્યાંથી બહાર આવે ત્યાં ુધી તે
ુખપટને રાખતો નહોતો. તે તં ુમાંથી બહારઆવીને પોતાને જે જેઆજ્ઞાઓ મળ હતી તે તે ઇઝરાયલીઓને કહ સંભળાવતો.

35ઇઝરાયલીઓએ ૂસાનો ચહેરો જોયો, તો તેનો ચહેરો પ્રકાશતો હતો. પણ તે યહોવાહની સાથે વાત કરવાને અંદર જતો ત્યાં
ુધી તે પોતાના ુખ ઉપર ફર થી ુખપટ રાખતો.

35
સાબ્બાથ દવસ સંબંધીના નયમો

1 ૂસાએ સવર્ ઇઝરાયલીઓની એક સભા ભેગી કર ને તેઓને ક ું, “આબાબતો એ છે કે યહોવાહે તમને પાળવા માટેઆજ્ઞા
આપી છે. 2છ દવસ કામ કર ુ,ં પણ સાતમો દવસ તે તમારે માટે પ વત્ર દવસ થાય, યહોવાહને માટે તે વશ્રામવાર થાય. તે
દવસે જે કોઈ કામ કરે તે માર નંખાય. 3 વશ્રામવારના દવસે તમે ાં પણ રહેતા હોય ત્યાં આગ સળગાવવી ન હ.”

ુલાકાતમંડપના બાંધકામ
નગર્. 25:1-9

4 ૂસાએ ઇઝરાયલીઓનીઆખી સભાને ક ું, “જેઆજ્ઞા યહોવાહેઆપી છે તેઆ પ્રમાણે છે. 5યહોવાહને માટે તમારામાંથી
અપર્ણ લો, જે કોઈના મનમાં આપવાની ઇચ્છા હોય તે યહોવાહને સારુ અપર્ણ લાવ:ે એટલે સો ુ,ં ચાંદ , પ ળ, 6 ૂરા,
જાં ુ ડયા, કરમજી રગ ું ઊન, શણ ું ઝ ણું કાપડ, બકરાંના વાળ; 7ઘેટાં ું લાલ રગે ુ ચામડુ, સીલ માછલાંના ચામડા,ં બાવળનાં
લાકડા;ં 8 દ વાને માટે તેલ, અ ભષેકના તેલ માટે, ુંગધીદાર ૂપ માટે ુગંધી દ્ર ો, 9ગોમેદ પાષાણો, એફોદમાં અને ઉરાવરણમાં
જડવાના પાષાણો.

પ વત્રમંડપ માટેનો સાધનો
નગર્. 39:32-43

10 તમારામાંથી જઓે ખાસ કુશળ કાર ગરો છે તેઓ આવે અને યહોવાહે જે બનાવવાની આજ્ઞા કર છે તે બનાવ;ે
11 પ વત્રમંડપનો તં ુ, તે ું આચ્છાદન, તેની કડ ઓ, તેનાં પા ટયાં, તેની ૂંગળો, તેના સ્તંભો તથા તેની કૂભીઓ; 12 કરારકોશ
તથા તેના દાંડા, દયાસન તથા ઓથાનો પડદો.

13 મેજ તથા તેને ઊંચકવાની દાંડ ઓ, તેનાં બધાં પાત્રો તથા અપલી રોટલી; 14 દ પ ૃક્ષ તથા તેનાં સાધનો, દ વાઓ તથા
દ વાને માટે તેલ; 15 ૂપની વેદ અને તેની દાંડ ઓ, અ ભષેક માટે ું તેલ, ુગંધીદાર ૂપ તથા ૂલાકાતમંડપનો પ્રવેશદ્વાર માટેનો
પડદો; 16 દહનીયાપર્ણની વેદ તથા તેની પ ળની જાળ , તેના દાંડા તથા તેના પાત્રો, કુડ તથા તે ું ત ળ ુ.ં

17 આંગણાની ભીંતો માટેના પડદાઓ, સ્તંભો તથા તેઓની કૂભીઓ અને આંગણાનાં પ્રવેશદ્વાર માટેના પડદાઓ;
18 ુલાકાતમંડપના અને તેના આંગણા માટેના સ્તંભો, આંગણાની દોર ઓ; 19 પ વત્ર ાનમાં સેવા કરવાના માટે ઝ ણાં વણેલાં
વ ો, એટલે યાજકપદ બજાવવાને માટે હારુન યાજકનાં પ વત્ર વ ો અને તેના દ કરાઓના વ ો.”

ુલાકાતમંડપ માટેનો અપર્ણ
20પછ ઇઝરાયલીઓની સમગ્રસભા ૂસાની હજૂરમાંથી રવાના થઈ. 21જઓેને હોંશ હતીઅને જઓેના હૃદયોમાંઆપવાની

ઇચ્છા હતી તે સવર્ આ ા અને ુલાકાતમંડપના કામને સારુ તથા તેની સવર્ સેવાને સારુ તથા પ વત્ર વ ોને સારુ યહોવાહને
માટે અપર્ણ લા ા. 22જટેલાં ુરુષો તથા ીઓ રાજી હતાં, તેઓ આ ા. તેઓ નથનીઓ, કડ ઓ, વીંટ ઓ, બંગડ ઓ
તથા સોનાનાં ઘરેણાં લઈને આ ાં. યહોવાહને સોના ું અપર્ણ ચઢાવનાર પ્રત્યેક માણસે એમ ક ુ.

23 પ્રત્યેક માણસ જનેી પાસે ૂરા, જાં ુડા, કરમજી રગનાં ઊન, ઝ ણું શણ, બકરાંના વાળ, ઘેટાંના રાતા રગેલા ચામડાં તથા
શીલ માછલાંનાં ચામડાં મળ આ ાં તે પણ તે લઈ આ ો. 24જે કોઈએ પણ યહોવાહને ચાંદ કે પ ળ ું અપર્ણ ચઢા ું તે
સૌ તે લા ા અને પ્રત્યેક માણસ જનેી પાસે સેવાના કોઈ પણ કામને માટે બાવળ ું લાકડુ મળ આ ું તે તે લા ો.

25સવર્ ુ દ્ધમાન ીઓ પોતે કાંતે ુ,ં એટલે ૂરા, જાં ુડા, કરમજી રગ ું ઊન તથા ઝ ણું શણ લાવી. 26જે સવર્ ીઓના
હૃદયમાં પ્રેરણા થઈ, તેઓએ બકરાંના વાળ કાંત્યા.

27અ ધકાર ઓ ગોમેદ પાષાણ, એફોદ તથા ઉરાવરણમાં જડવા માટે પાષાણો લા ા. 28 તેમ જ દ વા, અ ભષેકના તેલ,
ુગંધીદાર ૂપને માટે ુગંધી દ્ર ો અને તેલ લઈઆ ા. 29આપ્રમાણે ઇઝરાયલી લોકો પોતાની રાજી ુશીથી યહોવાહને માટે

ઐ ચ્છકાપર્ણ લા ા; એટલે જે સવર્ કામ ૂસાની હસ્તક કરવાની આજ્ઞા યહોવાહે કર હતી તેને માટે લાવવાની ઇચ્છા જે પ્રત્યેક
ુરુષ તથા ીના મનમાં હતી તેણે એ પ્રમાણે ક ુ.
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બસાલેલ અને આહોલીઆબ
નગર્. 31:1-11

30 ૂસાએ ઇઝરાયલી લોકોને ક ું, “જુઓ, યહોવાહે યહૂદાના કુળના હૂરના દ કરા ઉર ના દ કરા, બસાલેલને નામ લઈને
બોલા ો છે. 31 ુ દ્ધ, સમજણ, ડહાપણ તથા સવર્ પ્રકારના કળાકૌશલ્યની બાબતે યહોવાહે તેને ઈ રના આત્માથી ભર ૂર
કય છે. 32એ માટે કે તે હો શયાર થી ન ૂના તૈયાર કરે અને સોનામાં, ચાંદ માં, પ ળમાં, 33જડવાને માટે પાષાણ કોતરવામાં,
લાકડામાં નકશી કોતરવામાં તથા સવર્ પ્રકારની ઉ મ કાર ગર માં તે કામ કરે.

34યહોવાહે તેને તથા દાનના કુળનાઅહ સામાખના દ કરાઆહોલીઆબને તેણે શીખવવા ું મનઆપ્ ું છે. 35તેણે તેઓને સવર્
પ્રકાર ું કામ કરવા ું કૌશલ્યઆપ્ ું છે કે તેઓ કોતરણી ું, સીવણ ું, ભરતકામના કરમજી રગના વ ના પડદાઓના ભરતકામ
તૈયાર કરવા ું, ૂરા, જાં ુ ડયા તથા કરમજીઊનના અને ઝ ણા શણના ભરત ભરનારની અને વણકરની સવર્ પ્રકારની કાર ગર
એટલે હરકોઈ પ્રકારની કાર ગર કરનારની તથા ન ુણ કાય યોજનારાઓની કાર ગર કરે.

36
1 બસાલેલ, આહોલીઆબ તથા જે ુ દ્ધમાન માણસોના હૃદયમાં યહોવાહે પ વત્ર ાનની સેવા ું બ ું કામ કરવાની ુ દ્ધ,

અ લ ૂકેલી છે, તેઓ સવર્ યહોવાહે આપેલી સવર્ આજ્ઞા પ્રમાણે કામ કરે.”
પ વત્ર ાનની સેવા માટેનો મફત અપર્ણ

2પછ ૂસાએ બસાલેલ, આહોલીઆબ તથા જે કાર ગરોને યહોવાહે કૌશલ્યઆપ્ ું હ ું અને જઓે કામ કરવાને તૈયાર હતા
તે સવર્ને બોલા ા અને કામ શરૂ કરવા જણા ું. 3 જે બ ું અપર્ણ ઇઝરાયલી લોકો પ વત્ર ાનની સેવાના કામને માટે તેના
સાધન તર કે લા ા હતા તે ૂસાએ તેમને સ્વાધીન ક ુ. હજી પણ લોકો દર સવારે રાજી ુશીથી ઐ ચ્છકાપર્ણ લાવતા હતા.
4 તેથી પ વત્ર ાન ું કામ કરનારા બધા જ કાર ગરો પોતપોતા ું કામ છોડ ને આ ા.

5 તેઓએ ૂસાને ક ું, “યહોવાહે જે કામ કરવાની આજ્ઞા કર છે તે ૂરુ કરવા માટે જરૂર હોય તેના કરતાં ઘણું વધારે લોકો
લા ા કરે છે.” 6 તેથી ૂસાએઆખી છાવણીમાં એવી ૂચનાઓઆપી કે પ વત્ર ાનના અપર્ણને માટે કોઈએ હવે કઈ કાયર્ ન
કર ુ.ં પછ લોકો ભેટો લાવતા અટ ા. 7અત્યાર ુધીમાં જે કાંઈ આ ું હ ું તે બ ું કામ ૂરુ કરવા માટે જોઈએ તેના કરતાં
વધારે હ ું.

ુલાકાતમંડપનો નમાર્ણ
નગર્. 26:1-37

8તેઓમાંના પ્રત્યેક ુ દ્ધમાન માણસજે તે કામ કરતો હતો તેણે કરુબનાઆકૃ ત સાથે ૂરા, જાં ુડા, કરમજી રગના, ઝ ણા
કાંતેલા શણના તથા લાલ ઊનના દશ પડદાઓનો મંડપ બના ો. આકામ બસાલેલ ું હ ું, જે હો શયાર કાર ગર હતો. 9 પ્રત્યેક
પડદાની લંબાઈ અઠ્ઠાવીસ હાથ તથા પ્રત્યેક પડદાની પહોળાઈ ચાર હાથ હતી. સવર્ પડદા એક જ માપના હતા. 10બસાલેલે
પાંચ પડદા એકબીજાની સાથે જોડ્યા અને બીજા પાંચ પડદા એકબીજાની સાથે જોડ્યા.

11 તેણે દરેક મોટા પડદાની બહારની બાજુએ ૂરા વ ની પટ્ટ થી પચાસ નાકાં બના ાં અને બીજા સ ૂહના છેલ્લાં પડદાની
કનારે પણ તેણે એ જ પ્રમાણે ક ુ. 12એક પડદામાં તેણે પચાસ નાકાં બના ાં અને બીજા પડદામાં કનારે તેણે પચાસ નાકાં
બના ાં. આમ નાકાં એકબીજાની સામસામે હતા. 13આ નાકાંઓને જોડવા માટે તેણે પચાસ સોનાની કડ ઓ બનાવી અને
તેના વડે આ બે પડદાઓને જોડ દ ઘા એટલે પ વત્રમંડપનો એક સળંગ મંડપ બન્યો.

14એપ વત્રમંડપ ઉપર તં ુ બનાવવા માટે બસાલેલે બકરાંના વાળના વ ના અ ગયાર પડદાઓબના ાં. 15પ્રત્યેક પડદાની
લંબાઈ ત્રીસ હાથ અને પહોળાઈ ચાર હાથ હતી. તે અ ગયાર પડદા એક જ માપના હતા. 16 તેણે પાંચ પડદા એકબીજા સાથે
જોડ્યાઅને બીજાછ પડદાને એકબીજાસાથે જોડ્યા. 17તેણે પહેલા મોટા પડદાના છેલ્લાં પડદાની કનારે પચાસ નાકાં બના ાં
અને બીજા મોટા પડદાની બાજુએ બીજા પચાસ નાકાં બના ાં.

18તેમને જોડ ને આખો તં ુ બનાવવા માટે બસાલેલે પ ળની પચાસ કડ ઓબનાવી. 19તેણે તં ુને માટે ઘેટાંના લાલ રગેલાં
ચામડાં ું આચ્છાદન બના ું અને તે પર ચામડાં ું આચ્છાદન બના ુ.ં

20બસાલેલે પ વત્રમંડપને માટે બાવળના લાકડાંનાં ઊભાં પા ટયાં બના ાં. 21 પ્રત્યેક પા ટયાની લંબાઈ દશ હાથ અને દરેક
પા ટયાની પહોળાઈ દોઢ હાથ હતી. 22પ્રત્યેક પા ટયાને એકબીજાસાથે જોડવા માટે દરેકને બે સાલ હતાં. મંડપના સવર્ પા ટયાને
તેણે એ જ પ્રમાણે ક ુ. 23 તેણે મંડપને માટે પા ટયાં બના ા.ં તેણે દ ક્ષણ બાજુને માટે વીસ પા ટયાં બના ા.ં

24 બસાલેલે તે વીસ પા ટયાંની નીચે ચાંદ ની ચાળ સ કૂભીઓ બનાવી. એક પા ટયાં નીચે તેનાં બે સાલને માટે બે કૂભીઓ
અને બીજા પાટ યા નીચે તેનાં બે સાલને માટે બે કૂભીઓ પણ બનાવી. 25 ઉ ર તરફ મંડપની બીજી બાજુને માટે વીસ પા ટયાં
બના ાં. 26અને તે વીસ પા ટયાંની ચાંદ ની ચાળ સ કૂભીઓ બનાવી. એક પાટ યા નીચે બે કૂભીઓ અને બીજા પાટ યા નીચે
બે કૂભીઓ બનાવી.

27 ુલાકાતમંડપનો પાછળનો ભાગ પ મ દશામાં હતો અને તેની પછ તેને માટે તેણે છે પા ટયાં બના ાં હતા.ં 28 તેની
પછ ના છેડાઓને માટે તેણે બે પા ટયાં બના ાં.

29તેઓ નીચેથી જોડલેાં હતાં અને એ જ પ્રમાણે સળંગ ટોચ ુધી જઈને તેઓએક કડામાં જોડાયેલાં હતા.ં તેણે બે ૂણામાં
બ ેને તે જ પ્રમાણે ક ુ. 30 આમ આઠ પા ટયાં હતા,ં તેઓની ચાંદ ની સોળ કૂભીઓ હતી. એટલે દરેક પાટ યા નીચે બબ્બે
કૂભીઓ બનાવી.

31 તેણે બાવળના લાકડાની ૂંગળો બનાવી. મંડપની એક બાજુનાં પા ટયાને સારુ પાંચ, 32 મંડપની બીજી બાજુનાં પા ટયાને
સારુ પાંચ ૂંગળો અને પ મ તરફ મંડપની પછ ના પા ટયાંને માટે પાંચ ૂંગળો. 33 તેણે વચલી ૂંગળને પા ટયાંને મધ્ય ભાગે
એક છેડાથી તે બીજા છેડા ુધીની અડધી ઊંચાઈને એક છેડાથી તે બીજા છેડા ુધી ખોસી. 34 તેણે આ પા ટયાઓ સોનાથી
મઢ્યા.ં તેણે ૂંગળોને રાખવાની જગ્યાને માટે સોનાનાં કડાં બના ાં અને ૂંગળોને સોનાથી મઢ .
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35 તેણે ૂરા, જાં ુડા અને કરમજી ઊનનો તથા ઝ ણા કાંતેલા શણનો પડદો બના ો. ન ુણ કાર ગરે કરુબોવાળો તે
બના ો. 36 તેણે તેને સારુ બાવળના લાકડાના ચાર સ્તંભ બના ાં અને તેઓને સોનાથી મઢ્યા. તેઓના આંકડા સોનાના હતા
અને તેણે તેઓને સારુ ચાંદ ની ચાર કૂભીઓ બનાવી.

37 તેણે મંડપના પ્રવેશદ્વાર માટે ૂરા, જાં ુડા તથા કરમજી રગનો ભરત ભરનારના હાથે બનેલા ઝ ણા કાંતેલા શણનો પડદો
બના ો. 38 તેના પાંચ સ્તંભ તેઓના આંકડા ુદ્ધાં અને તેણે તેઓના મથાળાં તથા ચીપો સોનાથી મઢ્યા અને તેઓની પાંચ
કૂભીઓ પ ળની હતી.

37
પ વત્રકોશ ું નમાર્ણ
નગર્. 25:10-22

1બસાલેલે બાવળના લાકડામાંથી કરારકોશ બના ો. જનેી લંબાઈ અઢ હાથ, પહોળાઈ દોઢ હાથ તથા ઊંચાઈ દોઢ હાથ
હતી. 2 તેણે તેને અંદર તથા બહારથી ુદ્ધ સોનાથી મઢ ને તેની આસપાસ સોનાની કનાર બનાવી. 3 તેણે તેના ચાર પાયામાં
સોનાનાં ચાર કડાં જોડ્યા,ં એટલે તેની એક બાજુએ બે કડાં અને તેની બીજી બાજુએ બે કડા.ં

4 તેણે બાવળના લાકડાના દાંડા બના ાં અને તેને સોનાથી મઢ લીધાં. 5 તેણે કરારકોશને ઊંચકવા માટે તેની બાજુ પરનાં
કડાંમાં તે દાંડા પરોવી દ ઘા. 6 તેણે ુદ્ધ સોનામાંથી અઢ હાથ લાં ુ અને દોઢ હાથ પહો ું દયાસન* બના ુ.ં

7 તેણે સોનાના બે કરુબો બના ાં. તેણે તેમને દયાસનને બ ે છેડે ઘડતર કામના બના ાં. 8એક છેડે એક કરુબ અને બીજે
છેડે એક કરુબ. તેના બે છેડા પરના કરુબો તેણે દયાસનની સાથે સળંગ બના ાં. 9 કરુબોની પાંખો ઊંચે ફેલાવીને પોતાની પાંખો
વડે દયાસન પર આચ્છાદન ક ુ. તેઓના ુખ સામસામાં હતા અને દયાસનની તરફ કરુબોનાં ુખ હતા.ં

પ વત્ર રોટલી ું મેજ
નગર્. 25:23-30

10બસાલેલે બાવળના લાકડામાંથી બે હાથ લાંબી, એક હાથ પહોળ અને દોઢ હાથ ઊંચી મેજ બનાવી. 11આખી મેજને
ુદ્ધ સોનાથી મઢ લઈને મેજની ચારે તરફની ધાર પર સોનાની કનાર બનાવી. 12તેણે તેની ફરતે ચાર ઈંચની કનાર બનાવી અને

તેની ફરતે સોનાની કોર ૂક . 13 તેણે તેને ઊંચકવા માટે સોનાનાં ચાર કડાં બના ાં અને ચાર ૂણે ચાર પાયામાં જડ દ ધા.ં
14 મેજ ઊંચકવાની દાંડ ની જગ્યાઓ એટલે કડાં એ કનાર ની નજીક હતા. 15 તેણે મેજ ઊંચકવા માટે બાવળના લાકડાની

દાંડ ઓબનાવી અને તેને સોનાથી મઢ લીધી. 16તેણે મેજ માટેનાં વાસણો, એટલે થાળ ઓ, ચમચીઓ, વાટકા, બરણીઓઅને
પેયાપર્ણ માટેના પ્યાલા ુદ્ધ સોનાનાં બના ાં.

દ પ ૃક્ષ બના ું
નગર્. 25:31-40

17 તેણે ુદ્ધ સોના ું દ પ ૃક્ષ બના ુ.ં ઘડતર કામ ું દ પ ૃક્ષ તેણે બના ું. એટલે તેની બેઠક તથા તેનો દાંડો, તેનાં ચાડા,ં
તેની કળ ઓ તથા તેનાં લ તે તેની સાથે સળંગ જોડલેાં હતા.ં 18 દ પ ૃક્ષની બ ે બાજુએ ત્રણ ત્રણ એમ કુલ છ શાખાઓ
હતી. 19એક શાખામાં બદામ લના આકારનાં બનાવેલાં ત્રણ ચાડા,ં એક કળ તથા એક લ અને બીજી શાખામાં બદામ લના
આકારનાં બનાવેલાં ત્રણ ચાડા,ં એક કળ તથા એક લ, આમ દ પ ૃક્ષમાંથી નીકળતી કુલ છ શાખાઓ હતી.

20 દ પ ૃક્ષમાં બદામ લના આકારના બનાવેલા ચાર ચાડા,ં તેઓની કળ ઓ તથા તેઓના લ હતા.ં 21 દ પ ૃક્ષનાં સ્તંભ
ઉપર બબ્બે શાખાઓની દરેક જોડ નીચે એક એક લ હ ું. વળ ટોચની શાખાની જોડ ના ઉપરના ભાગમાં પણ એક લ હ ું
અને નીચેની શાખાઓની જોડ ના નીચેના ભાગમાં એક લ હ ું, આમ ચાર લ હતા.ં 22 દ વીની થાંભલી સાથે શાખાઓ અને
કળ ઓજોડ દેવામાં આ ા હતાં અને એ બ ું ુદ્ધ સોનાનાં ઘડતર કામ ું હ ું.

23 બસાલેલે તેના સાત દ વા, દ વી માટે સાત કો ડયાં બના ા.ં દવેટની વાટ સમારવાની કાતર અને રાખદાનીઓ ુદ્ધ
સોનામાંથી બના ાં. 24 તેણે દ પ ૃક્ષ અને તેનો સાજ બનાવવામાં એક તાલંત† ુદ્ધ સો ું વાપ ુ હ ું.

ૂપવેદ ું નમાર્ણ
નગર્. 30:1-5

25 બસાલેલે ૂપ માટેની વેદ બાવળના લાકડામાંથી બનાવી. તેની લંબાઈ એક હાથ, પહોળાઈ એક હાથ તથા ઊંચાઈ બે
હાથ અને સમચોરસ હતી. તેના શગ તેની સાથે સળંગ જોડલેાં હતા.ં 26આખી વેદ ને તેણે ુદ્ધ સોનાથી મઢ હતી, એટલે તેની
ચારે તરફની બાજુઓ તથા તેના શગ અને તેની આસપાસ તેણે સોનાની કનાર બનાવી.

27 તેણે તેને માટે બે સોનાનાં કડાં બનાવીને બ ે બાજુએ કનાર ની નીચે જડ દ ધા.ં જથેી તેને ઊંચકતી વખતે દાંડા પરોવી
શકાય. 28 તેણે બાવળનાં લાકડાના દાંડા બનાવીને સોનાથી મઢ્યા.

અ ભષેક માટે ું પ વત્ર તેલ અને ુગંધીઓ
નગર્. 30:22-28

29 તેણે અ ભષેક માટે ું પ વત્ર તેલ તથા ુદ્ધ ુશ ુદાર ુગંધીઓનો ૂપ બના ાં.

38
અપર્ણો બાળવા માટેની યજ્ઞવેદ બનાવી
નગર્. 27:1-8

* 37:6 37:6 દયાસન ઢાંકણ † 37:24 37:24 35 કલોગ્રામ
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1તેણે બાવળના લાકડામાંથી દહનીયાપર્ણની વેદ બનાવી. તેની લંબાઈ પાંચ હાથ, તેની પહોળાઈ પાંચ હાથ તથા તેની ઊંચાઈ
ત્રણ હાથ હતી અને તે ચોરસ હતી. 2 તેના ચાર ૂણા પર ચાર શગ હતા,ં તે વેદ ના લાકડામાંથી જ બનાવેલાં હતા.ં આ વેદ
ઉપર પ ળ ું આવરણ ચઢાવવામાં આ ું હ ું. 3 તેણે વેદ નાં બધાં જ પાત્રો એટલે ભસ્મપાત્રો, તાવડ ઓ, તપેલાં, ત્રપાં ખયાં
અને સગડ ઓને પ ળનાં બના ા.ં

4 તેણે વેદ ની માટે તેની ધારની નીચે આસપાસ પ ળની ૂંથેલી જાળ તેની અડધી ઊંચાઈએ પહોંચે તેવી બનાવી. 5 તેણે
પ ળની જાળ ના ચાર છેડાને સારુ દાંડા રાખવાને માટે ચાર કડાં બના ા.ં
6બસાલેલે બાવળના લાકડાના દાંડા બનાવીને તેને પ ળથી મઢ લીધા. 7વેદ ઊંચકવા માટે તેણે તેની બાજુ પરનાં કડાંઓમાં

પરોવી દ ધા. તેણે તે વેદ ખોખા જવેી પોલી રાખી હતી.
પ ળનો હોજ બના ો
નગર્. 30:18

8 તેણે ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર પાસે સેવા કરનાર ીઓની આરસીઓનો પ ળનો હોજ તથા તે ું પ ળ ું ત ળ ું
બના ાં.

આંગણ ું નમાર્ણ
નગર્. 27:9-19

9 તેણે આંગણું બના ુ.ં તેની દ ક્ષણ બાજુના પડદાની ભીંત સો હાથ લાંબી હતી અને તે ઝ ણા કાંતેલા શણના પડદાઓની
બનાવેલી હતી. 10આપડદાને પકડ રાખવા માટે વીસ સ્તંભો અને વીસ કૂભીઓ પ ળની હતી. સ્તંભોના આંકડા તથા તેમના
સ ળયા ચાંદ ના બનાવેલા હતા.

11 ઉ રની બાજુએ સો હાથ લાંબા પડદા હતા અને તેને માટે પ ળના વીસ સ્તંભો અને વીસ કૂભીઓ હતી તથા આંકડા
અને સ ળયા ચાંદ ના હતા. 12આંગણાની પ મ બાજુએ પચાસ હાથ લાંબા પડદા, દસ સ્તંભો તથા દસ કૂભીઓ હતી અને
આંકડા અને સ ળયા ચાંદ ના હતા.

13આંગણાની ૂવર્ તરફ પચાસ હાથ લાંબા પડદા હતા. 14 પ્રવેશદ્વારની એક બાજુને માટે પડદા પંદર હાથનાં હતા. તેમના
સ્તંભો ત્રણ તથા તેઓની કૂભીઓ ત્રણ હતી. 15બીજી બાજુને માટે પણ તેમ જ હ ું. આંગણાના પ્રવેશદ્વારની બીજી બાજુએ
તથા પેલી બાજુએ પંદર હાથનાં પડદા હતા. તેમના સ્તંભો ત્રણ તથા તેમની કૂભીઓ ત્રણ હતી. 16આગણાંની આસપાસના સવર્
પડદા ઝ ણા કાંતેલા શણના હતા.

17 સ્તંભોને માટે કૂભીઓ પ ળની હતી. સ્તંભના આંકડા તથા દાંડ ઓ ચાંદ ના હતાં અને તેઓના મથાળાં ચાંદ થી મઢેલાં
હતા. આંગણાના સવર્ સ્તંભ ચાંદ થી મઢેલા હતા. 18આંગણાના પ્રવેશદ્વારનો પડદો ભરત ભરનારે બનાવેલો, ૂરા, જાં ુડા,
કરમજી રગનો તથા ઝ ણા કાંતેલા શણનો હતો. તેની લંબાઈ વીસ હાથ, પહોળાઈ પાંચ હાથ, એટલે આંગણાના પડદાઓના
માપનો હતો. 19 તેઓના ચાર સ્તંભ તથા તેઓની પ ળની ચાર કૂભીઓ હતા.ં તેઓના આંકડા ચાંદ ના તથા તેઓના મથાળાં
તથા સ ળયા ચાંદ થી મઢેલાં હતાં. 20 પ વત્રમંડપ તથા આંગણાના બાંધકામમાં વપરાયેલી બધી ખીલીઓ પ ળની બનાવેલી
હતી.

ુલાકાતમંડપના સાધનો
21મંડપનો એટલે કે સા યમંડપનો સામાન કે જે સવર્ની ગણતર લેવીઓની સેવાને માટે ૂસાના હુકમ પ્રમાણે હારુન યાજકના

દ કરા ઈથામારની હસ્તક કરવામાં આવી, તેની કુલ સં ા એ પ્રમાણે છે. 22 જે વષે યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી તે
સવર્ યહૂદાના કુળના હૂરના દ કરા ઉર ના દ કરા બસાલેલે બના ુ.ં 23 તેને મદદ કરનાર દાનના કુળના અહ સામાખનો દ કરો
આહોલીઆબ કોતરકામ કરનાર, નકશી કોતરનાર તથા બાહોશ કાર ગર અને ૂરા, જાં ુડા, કરમજીઊન તેમ જ ઝ ણા કાંતેલા
શણ ું ભરત ભરનાર હતો.

24જે સો ું પ વત્ર ાનના સવર્ કામને માટે વાપરવામાં આ ું, એટલે અપર્ણ ું સો ુ,ં તે સઘ ું ઓગણત્રીસ તાલંત સાતસો
ત્રીસ શેકેલ* પ વત્ર ાનના શેકેલ પ્રમાણે હ ું. 25 વસ્તીગણતર ની નોંધણી વખતે સ ુદાય પાસેથી મળેલ ચાંદ ું વજન એકસો
તાલંત અને એક હજાર સાતસો પંચોતેર તથા પ વત્ર ાનના શેકેલ પ્રમાણે હ ું. 26 વસ્તીગણતર માં વીસ વષર્ની અને તેની
ઉપરની ઉંમરના જટેલા ુરુષો હતા તેઓની સં ા છે લાખ ત્રણ હજાર પાંચસો પચાસ હતી, તેઓમાંથી પ્રત્યેક ુરુષ એક બેકા
ચાંદ એટલે પ વત્ર ાનના શેકેલ પ્રમાણે અધ શેકેલ ચાંદ આપી.

27પ વત્ર ાન માટેની અને પડદા માટેની કૂભીઓબનાવવામાં સો તાલંત ચાંદ વપરાઈ હતી: તેમાંથી સો કૂભીઓસો તાલંતની,
એટલે દરેક કૂભી એક તાલંતની હતી. 28બાક ની એક હજાર સાતસો પંચોતેર શેકેલ ચાંદ માંથી તેણે સ્તંભોના આંકડા બના ાં
તથા તેમનાં મથાળાં મઢ્યાં તથા તેઓને સારુ સ ળયા બના ાં. 29અપ ું પ ળ સ ેર તાલંત તથા બે હજાર ચારસો શેકેલ
હ ું.

30આ પ ળનો ઉપયોગ ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વારની કૂભીઓ, પ ળની વેદ , તેની પ ળની જાળ , વેદ ના સવર્ સાધનો,
31આસપાસના આંગણાની કૂભીઓ, મંડપની સવર્ મેખો તથા આસપાસના આંગણાની સવર્ મેખો બના ાં.

39
યાજકોના પોશાક બના ા
નગર્. 28:1-14

1પ વત્ર ાનમાં સેવા કરતી વખતે લોકોએ ૂરા, જાં ુડા અને કરમજી રગના ઝ ણાં વ ો બના ાં. યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા
કર હતી તે ુજબ તેમણે હારુનને માટે પ વત્ર વ ો બના ા.ં

* 38:24 38:24 1 શેકેલ 19.5 ગ્રામ, 1 તાલંત 35 કલોગ્રામ
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2તેણે સોનાનો, ૂરા, જાં ુડા, કરમજીઅને લાલઊન તથા ઝ ણા કાંતેલા શણનોએફોદ બના ો. 3સોનાને ટ પીને બસાલેલે
સોનાના પાતળાં પટ્ટ ઓ બના ાં અને તેને કાપીને તેના તાર બના ાં. આતાર ૂરા, જાં ુડા, કરમજી રગના ઊન, અને બાર ક
શણથી બનાવવામાં આ ા. આ કાયર્ એક બહુ જ કુશળ કાર ગર ું હ ું.

4 તેઓએ એફોદને ખભે બાંધવાના પટા બનાવીને તેની બે બાજુએ જોડ દ ધા, જથેી તે બાંધી શકાય. 5એફોદનો ચ ુરાઈથી
વણેલો જે પટકો તેને બાંધવા સારુ તેના પર હતો, તે તેની સાથે સળંગ હતો તથા તેવી જ બનાવટનો હતો; એટલે સોનાનો ૂરા,
જાં ુડા, કરમજી રગ ું ઊન તથા ઝ ણા કાંતેલા શણ સાથે ૂંથીને બનાવેલો હતો અને તેની સાથે જોડ દ ધેલો હતો; જમે
યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી તેમ.

6 તેઓએ ગોમેદ પાષાણો તૈયાર કર ને તેમના પર ઇઝરાયલના બાર ુત્રોનાં નામ ુદ્રાની કોતરણીથી કોતર ન,ે તેમને સોનાના
ચોકઠામાં બેસાડ્યા. 7યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞાઆપી હતી તે પ્રમાણે તેણે તેઓને ઇઝરાયલના બાર ુત્રોને સારુ સ્મરણ પાષાણો
થવા માટે એફોદના ખભાના પટ્ટા પર લગાડ્યા.

ઉરપત્રક બના ું
નગર્. 28:15-30

8 તેણે ન્યાયકરણ ઉરપત્રક એફોદની જમે ુંદર કાર ગર થી બના ું હ ું. તેને બનાવવા માટે તેણે સોના ું, ૂરા, જાં ુડા,
કરમજી ું ઉન તથા ઝ ણા કાંતેલા શણ ું બના ું. 9તે ચોરસ હ ું. તેણે ઉરપત્રને બેવડુ બના ું. બેવડાની લંબાઈ એક વેંત અને
પહોળાઈ એક વેંત હતી.

10 તેઓએ તેમાં પાષાણની ચાર હારો બેસાડલેી હતી. પ્રથમ હારમાં માણેક, પોખરાજ તથા લાલ રત્ન હતા. 11બીજી હાર
લીલમ, નીલમઅને હ રાની હતી. 12ત્રીજી હાર શ ન, અક ક તથા યાકૂતની હતી. 13ચોથી હાર ગોમેદ, પીરોજ તથા યાસ પસની
હતી. એ બધાં સોનાનાં નકશીકામવાળા ચોકઠામાં જડલેા હતા.

14આર તે પાષાણો તેઓના નામ પ્રમાણે એટલે ઇઝરાયલના ુત્રોના નામ પ્રમાણે બાર નંગો હતા. તેના પર ઇઝરાયલના ુત્રોનાં
નામ કોતરેલાં હતા.ં બારે કુળોમાંના દરેક ું નામ એકેક પાષાણ પર ુદ્રાના જવેી કોતરણીથી કોતરે ું હ ું. 15 તેણે ન્યાયકરણ
ઉરપત્રક માટે ુદ્ધ સોનાની ૂંથેલી દોર જવેી સાંકળ ઓબનાવી. 16તેણે સોનાની બે કળ ઓબનાવી અને ન્યાયકરણ ઉરપત્રના
બે ૂણાઓમાં બેસાડ દ ધી. તેઓએ ખભાના ટુકડાઓ માટે બે સોનાની નકશી બનાવી.

17 તેઓએ ઉરપત્રના છેડા પર ૂકેલી કડ ઓમાં સોનાની સાંકળ ઓ જોડ દ ધી. 18એ સાંકળ ના બીજા બે છેડા બે ચોકઠાં
સાથે જોડ દ ધાં અને તેઓએ તેમને એફોદના આગલા ભાગમાં તેની સ્કધપટ ઓ પર લગાડ્યા.

19 તેઓએ સોનાની બીજી બે કડ ઓ બનાવી અને તેઓને એફોદની નજીકના ઉરપત્રની અંદરની બાજુના નીચલા ૂણાએ
ૂક . 20 તેઓએ બીજી બે સોનાની કડ ઓ બનાવીને એફોદના ખભાના બે પટાના સામેના નીચેના છેડે સાંધા નજીક અને ુંદર
ૂંથેલા કમરપટાની ઉપરના ભાગમાં લગાવી દ ધી.
21ઉરપત્રના નીચલા છેડાને ૂર દોર વડે એફોદની કડ ઓસાથે બાંધી દ ધો, જથેી યહોવાહે ૂસાનેઆજ્ઞા કર હતી તે ુજબ

ન્યાયકરણ ઉરપત્રક કરમપટા ઉપર રહે અને છુ ન પડ જાય.

યાજકોનાં અન્ય વસ ્ત્ર બના ાં
નગર્. 28:31-43

22બસાલેલે એફોદ પરનો જામોઆખો ૂરા રગના કાપડનો બના ો હતો. 23 તેણે જામાની વચ્ચે એક કાણું પા ું અને તેની
કનાર સીવી લીધી. કનાર ફાટ નજાય તે માટે સીવવામાં આવી હતી. 24જામાની નીચેની બાજુએ દાડમ ભરેલાં હતા.ં તે કાંતેલા
શણના, ૂરા, જાં ુડા તથા કરમજી રગના ભરતકામથી બનાવેલાં હતા.ં

25 તેમ જ તેઓએ ુદ્ધ સોનાની ૂઘર ઓ બનાવીને તેને દાડમો વચ્ચે નીચલી બાજુએ ૂક હતી. 26એ જ ર તે ઝભ્ભાની
નીચેની બાજુએ વારાફરતી દાડમ અને ૂઘર આવતાં હતા.ં યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા કર હતી તે પ્રમાણે હારુન યહોવાહની સેવા
કરતી વખતે આ ઝભ્ભો પહેરતો હતો.

27 તેઓએ હારુન અને તેના ુત્રો માટે ઝ ણા કાંતેલા શણના અંગરખાં બના ાં. 28 વળ તેઓએ ઝ ણા કાંતેલા શણમાંથી
પાઘડ ઓ, ફા ળયાં તથા ઝ ણા કાંતેલા શણની ઈજારો બના ાં. 29 યહોવાહની આજ્ઞા ુજબ ૂસાએ ૂરા, કરમજી, લાલ
ઊનનો ભરત ભરેલો તથા ઝ ણા કાંતેલા શણનો કમરપટો બના ો.

30 તેઓએ ુદ્ધ સોના ું પ વત્ર ુગટ ું પતરુ બના ુ;ં તેઓએ તેના પર પ વત્ર શ ો કોતરેલા હતા, યહોવાહને સારુ પ વત્ર.
31 તેને પાઘડ ની ટોચે બાંધવા સારુ તેઓએ તેને ૂરા રગની પટ્ટ સાથે બાંધેલી હતી. જમે યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી
તેમ.

બધાં કામ ૂણર્ થયાં
નગર્. 35:10-19

32આ ર તે યહોવાહે ૂસાને આપેલી આજ્ઞા અ ુસાર ુલાકાતમંડપ ું કામ ૂણર્ થ ુ.ં આ બ ું જ ઇઝરાયલીઓએ આજ્ઞા
ુજબ ક ુ. 33 તેઓએ પ વત્રમંડપ, તેનો તં ુ અને તે ું બ ું રાચરચી ુ,ં તેની કડ ઓ, પા ટયાં, વળ ઓ, સ્તંભો અને કૂભીઓ
ૂસા પાસે લા ા; 34તેઓએતેને ઘેટાંના ૂકવેલા રાતા રગેલા ચામડાંમાંથી બનાવેલા મંડપનાઆચ્છાદનઅને ઝ ણા ચામડામાંથી

બનાવેલા આચ્છાદન તથા અંતરપટ, 35 કરારકોશ, તેના દાંડા તથા તે ું આચ્છાદન બના ાં.
36 તેઓ મેજ અને તેનાં બધાં સાધનો તથા સમક્ષતાની રોટલી; 37 ુદ્ધ સોના ું દ પ ૃક્ષ તથા તેનાં કો ડયા, જે હારબંધ

ગોઠવવાનાં હતા,ં તેનાં બધાં સાધનો અને ૂરવા ું તેલ; 38સોનાની વેદ , અ ભષેક માટે ું તેલ, ુગંધીદાર ૂપ, ુલાકાતમંડપના
પ્રવેશદ્વારનો પડદો; 39 પ ળની વેદ , તેની પ ળની બનાવેલી જાળ , તેના દાંડા અને તેનાં બધાં સાધનો, હોજ તથા તે ું ત ળ ું
બના ાં.



નગર્મન 39:40 78 નગર્મન 40:38

40આંગણાની ભીંતો માટેના પડદાઓ અને તેને લટકાવવા માટેનાં સ્તંભો તથા કૂભીઓ, તેમ જઆંગણાના પ્રવેશદ્વાર માટેના
પડદાઓ અને તેના સ્તંભો, દોર અને ખીલાઓ, ુલાકાતમંડપમાં સેવા માટે વાપરવાનાં બધાં સાધનો લા ા.ં 41 પ વત્ર ાનમાં
સેવા કરવાના સમયે પહેરવાનાં ુંદર વ ો તથા યાજક તર કે ફરજ બજાવતી વખતે હારુન અને તેના ુત્રોએ પહેરવાનાં પ વત્ર
વ ો ૂસાને બતા ાં.

42 યહોવાહે ૂસાને જણા ા ુજબ બ ું જ કામ ઇઝરાયલીઓએ ૂણર્ ક ુ હ ું. 43 ૂસાએ બ ું જ તપાસી લી ું અને
યહોવાહના જણા ા ુજબ બના ું છે એની ખાતર કર લીધી અને પછ ૂસાએ તેઓને આશીવાર્દ આપ્યો.

40
ુલાકાતમંડપની પ્ર ત ા વ ધ

1 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 “પ્રથમ માસના પ્રથમ દવસે ું ુલાકાતમંડપ ઊભો કરજ.ે
3 તેની અંદર દશઆજ્ઞાઓ ૂકેલી છે, તે કરારકોશ મંડપમાં ૂકજ;ે અને કરારકોશને પડદાથી ઢાંક દેજ.ે 4મેજને અંદર લાવીને

તેના પર પાત્રો ગોઠવજે અને દ વી લાવીને તેના પર દ વાઓ સળગાવજ.ે
5 ું સોનાની ૂપવેદ કરારકોશની સામે ૂકજે અને મંડપના દ્વારને પડદો લગાડજ.ે 6 ું દહનીયાપર્ણની વેદ ને ુલાકાતમંડપના

માંડવાના દરવાજાની સામે ૂક. 7 ું હોજને ુલાકાતમંડપની તથા વેદ ની વચ્ચે ૂકજે અને તેમાં પાણી ભરજ.ે
8 ું ુલાકાતમંડપના બહારના ભાગમાં ચારે બાજુઆંગણું તૈયાર કર નેઆંગણાના પ્રવેશદ્વારે પડદો લટકાવજ.ે 9 ું અ ભષેક ું

તેલ લઈ પ વત્રમંડપનો તથા તેમાંની સવર્ વસ્ ુઓનો અ ભષેક કર ને તેની તથા તેમાંના બધાં સાધનોની ુ દ્ધ કરજે તેથી એ પ વત્ર
થઈજશ.ે 10 ું દહનીયાપર્ણની વેદ નો અને તેનાં સવર્ સાધનોનો પણઅ ભષેક કર ને તેમને ુદ્ધ કરજે તેથી તે પણઅત્યંત પ વત્ર
થઈ જશ.ે 11 ું હોજનો અને તેના ત ળયાંનો અ ભષેક કર ને તેને પ વત્ર કરજ.ે

12 ું હારુનને તથા તેના ુત્રોને ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વારઆગળલાવજેઅને તેઓને પાણીથી સ્નાન કરાવજ.ે 13 ું હારુનને
પ વત્ર વ ો પહેરાવીને તેનો અ ભષેક કરજે અને યાજક તર કે માર સેવા કરવા માટે તેને પ વત્ર કરજ.ે

14 ું તેના ુત્રોને લાવીને અંગરખાં પહેરાવજ.ે 15 જમે તેં તેઓના પતાનો અ ભષેક કય હતો તેમ તેઓનો અ ભષેક કર.
તેઓનો અ ભષેક કરવાથી તેઓ અને તેમના વંશજો કાયમ માટે યાજકો બનશે.” 16 યહોવાહે ૂસાને જે આજ્ઞા આપી હતી તે
પ્રમાણે ૂસાએ ક ુ.

17બીજાવષર્ના પ્રથમ માસના પ્રથમ દવસે પ વત્રમંડપઊભો કરવામાંઆ ો. 18 ૂસાએ કૂભીઓગોઠવી, પા ટયાં બેસાડ્યાં,
વળ ઓ જડ દ ધી, ૂંગળો નાખી તથા તેના સ્તંભો રોપ્યા. 19 યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા કર હતી તે પ્રમાણે પ વત્રમંડપ ઉપર
આવરણ પાથર દ ું અને તેની ઉપર તં ુ ું આચ્છાદન ક ુ. 20 તેણે સા યલેખ લઈને કરારકોશમાં ૂ ો અને કોશ પર દાંડા
ગોઠ ા અને કોશ પર દયાસન ૂ ુ.ં

21કરારકોશને ૂસાએ પ વત્રમંડપમાં લા ો અને યહોવાહનીઆજ્ઞાઅ ુસાર તેને ઢાંકવા પડદો લટકા ો. 22 ુલાકાતમંડપમાં
ઉ ર બાજુએ તેણે પડદાની બહાર મેજ ૂ ુ.ં 23તેના ઉપર ૂસાએ યહોવાહનીઆજ્ઞા અ ુસાર યહોવાહને અપલી રોટલી ૂક .

24 ુલાકાતમંડપની અંદર મેજની સામે દ ક્ષણ બાજુએ તેણે દ વી ૂક . 25 યહોવાહની આજ્ઞા ુજબ ૂસાએ તેના ઉપર
યહોવાહ સમક્ષ દ વા સળગા ા.ં 26 ુલાકાતમંડપમાં પડદાની આગળ તેણે સોનાની વેદ ૂક . 27 ૂસાએ યહોવાહની આજ્ઞા
અ ુસાર તેમાં ુંગધી ૂપ કય .

28 પ વત્રમંડપના પ્રવેશદ્વારે તેણે પડદો લટકા ો. 29 ૂસાએ ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર પર અપર્ણોને બાળવા માટે
દહનીયાપર્ણની વેદ ગોઠવી અને તેના ઉપર બળેલાં દહનીયાપર્ણ અને ખાદ્યાપર્ણ અપર્ણ કરવા આ બ ું તેણે યહોવાહની આજ્ઞા
ુજબ ક ુ. 30 તેણે ુલાકાતમંડપ અને વેદ ની વચ્ચે હોજ ગોઠવી અને તેમાં હાથપગ ધોવા માટે પાણી રે ું.
31 ૂસા, હારુન અને તેના ુત્રો ુલાકાતમંડપમાં પ્રવેશ કરવા માટે ત્યાં હાથ પગ ધોતા. 32 જયારે તેઓ ુલાકાતમંડપમાં

જતા અને ારે તેઓ વેદ ની પાસે આવતા, ત્યારે તેઓ સ્નાન કરતા, જમે યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞાઆપી હતી તેમ. 33 ૂસાએ
પ વત્રમંડપ અને વેદ ની ચારેબાજુ આંગણું ઊ ુ ક ુ. તેણે આંગણાના પ્રવેશદ્વારે પડદા વડે દરવાજો બના ો. આ પ્રમાણે
ૂસાએ કાયર્ પ ર ૂણર્ ક ુ.

વાદળ ું આચ્છાદન અને ગૌરવ
નગર્. 9:15-23

34પછ ુલાકાતમંડપને વાદળે ઘેર લીધો. અને યહોવાહ ું ગૌરવ મંડપમાં ાપી ગ ું. 35 ૂસા ુલાકાતમંડપમાં પ્રવેશી શકયો
ન હ, કેમ કે વાદળ તેના પર ર થ ું હ ું અને યહોવાહ ું ગૌરવ મંડપમાં પ્રસર ગ ું હ ું.

36જયારે મેઘને મંડપ ઉપરથી ઊઠાવી લેવામાં આવતો, ત્યારે ઇઝરાયલીઓ પોતાની ુસાફર માં આગળ આવતા. 37 પણ
જો વાદળ પ વત્રમંડપ ઉપર ર થ ું તો વાદળ હઠે ન હ ત્યાં ુધી તેઓ ુકામ પામતા ન હ. 38 યહોવાહ દવસ દર મયાન
ુલાકાતમંડપ પર વાદળ આચ્છાદન કરે અને રાતે વાદળ અ મય બની જાય, એટલે ઇઝરાયલી લોકો સમગ્ર પ્રવાસ દર મયાન

પ્રત્યેક ુકામને જોઈ શકતા.
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લેવી
લેખક

આ ુસ્તકના લેખકના પ્ર ું સમાધાન ુસ્તકના સમાપનની કલમમાં આપવામાં આ ું છે, “આ આજ્ઞાઓ છે કે જે ઈ રે
ઇઝરાયલના સંતાનો માટે ૂસાને સનાઈ પવર્ત પર ફરમાવી” (27:34; આ પણ તપાસો 7:38; 25:1; 26:46). આ ુસ્તક
નયમો સંબં ધત અનેક ઐ તહા સક બનાવોનો કાળક્રમા ુસાર હેવાલ આપે છે. (8:10; 24:10-23). લેવી શ લેવી કુળ
પરથી ઉતર આવે છે કે જનેા સભ્યોને પ્ર ુ દ્વારા તેમના યાજકો અને આરાધનાના આગેવાનો થવા અલગ કરવામાં આ ા હતા.
આ ુસ્તક લેવીઓના પ્ર ો અને જવાબદાર ઓને સંબો ધત કરે છે, બહુ ખાસ ર તે, બધા જ યાજકોને તેઓએ કેવી ર તે લોકોને
આરાધનામાં સહાય કરવી તે વષે ૂચવવામાં આ ું છે અને લોકોને જણાવવામાં આ ું છે કે કેવી ર તે તેઓએ પ વત્ર જીવન
જીવ ું.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 1446 થી 1405 વચ્ચેનો છે.
લેવીના ુસ્તકમાં જોવા મળ ું નયમશા ઈ રે સનાઈ પવર્ત ઉપર કે તેની પાસે ૂસાને કહ જણા ુ હ ું કે ાં

ઇઝરાયલીઓએ થોડા સમય માટે છાવણી કર હતી.
વાંચકવગર્

આ ુસ્તક આવનાર પેઢ ઓના યાજકો, લેવીઓ તથા ઇઝરાયલના લોકો માટે લખવામાં આ ું હ ું.

હે ુ
લેવીના ુસ્તકની શરૂઆત ઈ ર ૂસાને ુલાકાત મંડપમાંથી બોલાવે છે ત્યાંથી થાય છે. લેવી ું ુસ્તક આ છુટકારો પામેલા

લોકોને તેઓએ કેવી ર તે પોતાના મ હમાવાન ઈ ર કે જઓે હવે તેઓ મધ્યે વસતા હતા તેઓ સાથે યોગ્ય સંબંધ જાળવવો
જોઈએ તેની સમજઆપે છે. આપ્રજાએહમણાં જ મસર દેશ તથા તેની સંસ્કૃ ત અને ધમર્ છોડ્યા હતા અને તેઓ કનાન દેશમાં
પ્રવેશવા જઈ ર ા હતા કે ાં બીજી સંસ્કૃ તઓ અને ધમ તે પ્રજાને અસર કરશ.ે લેવી ું ુસ્તક લોકોને આ સંસ્કૃ તઓથી
અલગ (પ વત્ર) રહેવા અને યહોવાહને વ ા ુ રહેવા જરૂર શરતો ૂર પાડે છે.

ુદ્રાલેખ
ૂચનાઓ

રૂપરેખા
1. અપર્ણો માટે ૂચનાઓ – 1:1-7:38
2. ઈ રના યાજકો માટે ૂચનાઓ – 8:1-10:20
3. ઈ રના લોકો માટે ૂચનાઓ – 11:1-15:3
4. વેદ અને પ્રાય તના દવસ માટેની ૂચનાઓ – 16:1-34
5. ાવહા રક પ વત્રતા – 17:1-22:33
6. સાબ્બાથો, પવ અને ઉજવણીઓ – 23:1-25:55
7. ઈ રનો આશીવાર્દ પ્રાપ્ત કરવાની શરતો – 26:1-27:34

આખા અપર્ણ ું દહન
1યહોવાહે ૂસાને બોલાવીને ુલાકાતમંડપમાંથી તેની સાથે વાત કર કે, 2 “ ું ઇઝરાયલી લોકોને એમ કહે કે, ‘ ારે તમારામાંનો

કોઈ માણસ યહોવાહને અપર્ણ ચઢાવે ત્યારે તે અપર્ણ તમારે પ ુમાં ું, એટલે જાનવરમાં ું ખાસ કર ને ઘેટાંબકરાંમાં ું ચઢાવ ુ.ં
3જો કોઈ ું અપર્ણ જાનવરના દહનીયાપર્ણ ું હોય, તો તે નર હો ું જોઈએ અને તે ખોડખાંપણ વગર ું હો ું જોઈએ. તેણે

જાનવરને ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ ચઢાવ ુ,ં જથેી તે પોતે યહોવાહની આગળ માન્ય થાય. 4જે ક્ત તે જાનવરને
લઈને આવે તેણે પોતાનો હાથ તે દહનીયાપર્ણના માથા પર ૂકવો એટલે પ્રાય કરવા તેનો સ્વીકાર કરવામાં આવશે.

5 પછ તે બળદને યહોવાહની સમક્ષ કાપે. યાજકો, એટલે હારુનના ુત્રો, તેના રક્તને લાવીને ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર
આગળઆવેલી વેદ ની ચારે બાજુએ છાંટે. 6 પછ દહનીયાપર્ણ ું ચામડુ તે ઉતારે અને કાપીને તેના ટુકડા કરે.

7 હારુન યાજકના ુત્રો વેદ પર અ ૂક ને અ પર લાકડાં ગોઠવે. 8 યાજકો, એટલે હારુનના ુત્રો, તે ટુકડા, મા ું તથા
ચરબી, વેદ પરના બળતા લાકડાંનાં અ પર ગોઠવે. 9 પણ જાનવરના આંત રક ભાગો તથા પગ પાણીથી ધોઈ નાખે. પછ
યાજક વેદ પર તે બધા ું અપર્ણ કરે. તે દહનીયાપર્ણ તર કે વેદ પર ૂક ું અને એ યહોવાહને માટે ુવા સત છે.

10જો દહનીયાપર્ણને માટે તે ું અપર્ણ ટોળામાંથી એટલે કે ઘેટાંબકરાંમાંથી હોય, તો તે ખોડખાંપણ વગરનો નર પ ુ જ હોવો
જોઈએ. 11તે તેને વેદ ની ઉ ર બાજુએ યહોવાહની સમક્ષ કાપે. યાજકો, એટલે હારુનના ુત્રો, તે ું રક્ત વેદ નીઆગળ પાછળ
અને ચારે બાજુએ છાંટે.

12તે તેને મા ું તથા ચરબી સ હત કાપીને તેના ટુકડા કરે અને યાજક તેઓને વેદ પરના અ પરનાં લાકડાં પર ગોઠવે. 13પણ
આંત રક ભાગો તથા પગને તે પાણીથી ધોઈ નાખે. પછ યાજક તે બ ું અપ ને વેદ પર તે ું અપર્ણ કરે. તે યહોવાહને માટે
ુવા સત દહનીયાપર્ણ એટલે હોમયજ્ઞ છે.
14જો યહોવાહને માટે તે ું દહનીયાપર્ણ પક્ષીઓ ું હોય, તો તે હોલા ું કે ક ૂતરનાં બચ્ચાં ું અપર્ણ ચઢાવે. 15 યાજક તેને

વેદ આગળ લાવીને તે ું મા ું મરડ નાખે અને વેદ પર તે ું દહન કરે. પછ તે ું રક્ત વેદ ની એક બાજુએ રેડ દે.
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16 તે તેની અ ની કોથળ તેના મેલ સ હત* કાઢ લઈને વેદ ની ૂવર્ બાજુએ રાખ નાખવાની જગ્યાએ ફેંક દે. 17 યાજક તે
પક્ષીને બે પાંખો વચ્ચેથી ચીરે, પર ુ તેના બે ભાગ જુદા થવા ન દે. પછ યાજક વેદ પરના અ પરનાં લાકડાં પર તે ું દહન કરે.
તે યહોવાહને માટે ુવા સત દહનીયાપર્ણ છે.

2
ખાદ્યાપર્ણ

1 ારે કોઈ ક્ત યહોવાહને ખાદ્યાપર્ણ ચઢાવે ત્યારે તે ું અપર્ણ મેંદા ું હોય અને તે તેના પર તેલ રેડે અને તેના પર ૂપ
ૂકે. 2 તે હારુનના ુત્રોની પાસે એટલે યાજકોની પાસે તે લાવે અને તે તેમાંથી એક ુઠ્ઠ ભર મેંદાનો લોટ, તેલ અને ૂપ લ.ે પછ

યાજક યહોવાહની કરુણાની યાદગીર માટે ુવા સત ખાદ્યાપર્ણ તર કે વેદ પર તે ું દહન કરે. 3ખાદ્યાપર્ણમાંથી જે બાક રહે તે
હારુન ું તથા તેના ુત્રો ું થાય. તે યહોવાહના હોમયજ્ઞોમાં સૌથી પરમપ વત્ર વસ્ ુ ઈ રને માટે છે.

4 ારે ું ભઠ્ઠ માં પકાવે ું ખાદ્યાપર્ણ ચઢાવે, ત્યારે તે મેંદા ું જ હોય અને તે તેલથી મોહેલા લોટની બેખમીર રોટલીઓઅથવા
તેલ ચોપડલેા બેખમીર ખાખરા જ હોય. 5જો તારુ અપર્ણ તવામાં પકાવે ું ખાદ્યાપર્ણ હોય, તો તે પણ તેલથી મોહેલા મેંદા ું જ
બનાવે ું અને બેખમીર હોય.

6 તારે તેના ભાગ કર ને ટુકડા કરવા અને તેના પર તેલ રેડ ું. આખાદ્યાપર્ણ છે. 7જો તારુ ખાદ્યાપર્ણ કઢાઈમાં પકાવે ું હોય,
તો તે તેલમાં તળ ને મેંદા ું બનાવ ુ.ં

8આ ર તે શેકે ું, તળે ું ખાદ્યાપર્ણ તારે યહોવાહની આગળ લાવ ું અને તે યાજક આગળ રજૂ કર ું અને તે તેને વેદ પાસે
લાવ.ે 9પછ યાજક તે ખાદ્યાપર્ણમાંથી કેટ ુંક યાદગીર માટે કાઢ ને વેદ પર તે ું દહન કરે. તે યહોવાહને માટે ુવા સત હોમયજ્ઞ
છે. 10 ખાદ્યાપર્ણમાંથી જે બાક રહે તે હારુન ું તથા તેના ુત્રો ું થાય. તે યહોવાહને અ પત કરે ું યહોવાહના હોમયજ્ઞમાં
પરમપ વત્ર વસ્ ુ છે.

11 જે ખાદ્યાપર્ણ તમે યહોવાહ પ્રત્યે ચઢાવો તેઓમાં ું કોઈ પણ ખમીરવા ું બનાવે ું ન હોય, કેમ કે તમારે યહોવાહના
હોમયજ્ઞ તર કે કઈ પણ ખમીર ું અથવા કઈ પણ મધ ું દહન કર ું ન હ. 12 પ્રથમ ફળના અપર્ણ તર કે તેઓને તમારે યહોવાહ
પ્રત્યે ચઢાવવા, પણ ુવાસને માટે વેદ પર તેઓ ચઢે ન હ. 13 તમારે તમારાં ખાદ્યાપર્ણના પ્રત્યેક અપર્ણમાં મીઠુ* નાખ ુ.ં તમારા
ખાદ્યાપર્ણમાં ઈ રના કરારના મીઠાની ખામી રહેવા ન દો. તમારા પ્રત્યેક અપર્ણ સાથે તમે તમારે મીઠુ ચઢાવ ુ.ં

14જો તમે યહોવાહ પ્રત્યે પ્રથમ ફળ ું ખાદ્યાપર્ણ ચઢાવો, તો તમારા પ્રથમ ફળના ખાદ્યાપર્ણને માટે ભરેલાં કણસલાં અંગારા
પર શેક ને તાજાં કણસલાંનો પોંક પાડ ને તમારે ચઢાવવો. 15 તે પર તમારે તેલ રેડ ું અને તે પર લોબાન ૂકવો. એ ખાદ્યાપર્ણ
છે. 16 પછ યાજક પ્રતીકરૂપે તે પોંકમાંથી થોડો પોંક, તેલમાંથી થોડુ તેલ તથા તે પરનો બધો લોબાન લઈને યહોવાહને ખાદ્યાપર્ણ
તર કે વેદ ની અ માં દહન કરે. તે યહોવાહને માટે હોમયજ્ઞ છે.

3
શાંત્યપર્ણ

1જો કોઈ ું અપર્ણ શાંત્યપર્ણનો યજ્ઞ હોય અને જો તે જાનવર ચઢાવે, પછ તે નર હોય કે નાર હોય, તો યહોવાહ પ્રત્યે તે
ખોડખાંપણ વગર ું ચઢાવે. 2 તે પોતાના અપર્ણના માથા પર પોતાનો હાથ ૂકે અને ુલાકાતમંડપના દ્વાર પાસે તેને કાપે. પછ
યાજકો, એટલે હારુનના ુત્રો તે ું રક્ત વેદ ની ચારે બાજુએ છાંટે.

3તે શાંત્યપર્ણના યજ્ઞમાંથી યહોવાહ પ્રત્યે હોમયજ્ઞ ચઢાવે. આંતરડાનીઆસપાસની ચરબી તથાઆંતરડાં પરની બધી ચરબી,
4બ ે ૂત્ર પડ તથા તે પરની ચરબી જાંઘો પાસે હોય છે તે તથા ૂત્ર પડ સાથે કલેજા પર ું ચરબી ું પડ તે કાઢ લે. 5 હારુનના
ુત્રો વેદ પરના અ પર લાકડા ઉપરના દહનીયાપર્ણ પર તે ું દહન કરે. તે યહોવાહને માટે ુવા સત હોમયજ્ઞ છે.
6 જો કોઈ માણસ શાંત્યપર્ણ તર કે ઘેટાંબકરાંને યહોવાહ સમક્ષ લાવે, પછ તે નર હોય કે નાર હોય, તો તે શાંત્યપર્ણ

ખોડખાંપણ વગર ું ચઢાવે. 7જો તે હલવાન ું અપર્ણ ચઢાવે, તો તે તેને યહોવાહનીઆગળ ચઢાવે. 8તે પોતાના અપર્ણના માથા
પર પોતાનો હાથ ૂકે અને ુલાકાતમંડપની આગળ તેને કાપે. પછ હારુનના ુત્રોએ તે ું રક્ત વેદ ની ચારે બાજુએ છાંટ ું.

9 શાંત્યપર્ણના યજ્ઞમાંથી તે યહોવાહને સારુ હોમયજ્ઞ ચઢાવ.ે તેની ચરબી, તેની ુ ૂછડ આખી અને આખી કરોડના
હાડકાની લગોલગથી તે કાપી લે અને આંતરડાનીઆસપાસની ચરબી તથાઆંતરડા પરની સઘળ ચરબી, 10બ ે ૂત્ર પડો તથા
તેની પરની કમર પાસેની ચરબી અને ૂત્ર પડ સાથે કલેજા પર ું અંતરપડ તે કાઢ લે. 11અને યાજક વેદ પર તે ું દહન કરે; તે
યહોવાહને માટે હોમયજ્ઞરૂપ ખાદ્ય પદાથર્ છે.

12 જો માણસ ું અપર્ણ બકરા ું હોય, તો તે યહોવાહની આગળ ચઢાવ.ે 13 તે બકરાના માથા પર પોતાનો હાથ ૂકે અને
ુલાકાતમંડપની આગળ તેને કાપ.ે પછ હારુનના ુત્રોએ તે ું રક્ત વેદ ની ચારે બાજુએ છાંટ ુ.ં 14 તે માણસ અ થી પોતા ું

અપર્ણ યહોવાહને માટે ચઢાવ.ે તે આંતરડાની આસપાસની ચરબી તથા આંતરડા પરની સઘળ ચરબી કાઢ લ.ે
15બ ે ૂત્ર પડો અને તેની પરની કમર પાસેની ચરબી, ૂત્ર પડો પાસે કલેજા પર ું અંતરપડ તે કાઢ લ.ે 16આતમામ ું યાજકે

શાંત્યપર્ણ તર કે દહન કર ુ,ં તે ુવાસને સારુ હોમયજ્ઞરૂપ ખાદ્ય પદાથર્ છે. સઘળ ચરબી યહોવાહની છે. 17 તમાર વંશપરપરા
તમારાં સઘળાં રહેઠાણોમાં એ હમેશને માટે તમારો વ ધ થાય, એટલે ચરબી કે રક્ત તમારે ખાવાં જ ન હ.’ ”

4
ઇરાદા ૂવર્ક ન હ એવા પાપ માટે અપર્ણ

* 1:16 1:16 પાચન પહેલાં * 2:13 2:13 મીઠુ ઈ ર અને ઇઝરાયલીઓ વચ્ચે કરેલા કરાર સાથે સરખાવવામાં આવે છે
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1યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, 2 “ઇઝરાયલના લોકોને કહે, ‘જે કૃત્યો કરવાની યહોવાહે મના કર છે તે ન કરવા તે ું પાલન કરે, જો
કોઈ ક્ત અજાણતા માર આજ્ઞાઓ ું ઉલ્લંઘન કરે તેને માટે આ નયમો છે. 3જો પ્ર ુખ યાજક* પાપ કર ને લોકો પર દોષ
ૂકે, તો જે પાપ તેણે ક ુ હોય તેને લીધે પાપાથાર્પર્ણને સારુ તે યહોવાહ પ્રત્યે ખોડખાંપણ વગરનો એક જુવાન બળદ ચઢાવ.ે
4 તે બળદને ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર પાસે યહોવાહની આગળ લાવે અને બળદના માથા પર પોતાનો હાથ ૂક ને તેને

યહોવાહની સમક્ષ કાપે. 5અ ભ ષક્ત યાજક તે બળદના રક્તમાંથી કેટ ુંક લઈને ુલાકાતમંડપમાં લાવ.ે
6 યાજક પોતાની આંગળ તે રક્તમાં બોળ ને તેમાંથી યહોવાહની આગળ પરમપ વત્ર ાનના પડદાની સામે સાત વાર છાંટે.

7 ુવા સત દહનીયાપર્ણની વેદ ુલાકાતમંડપમાં યહોવાહની આગળ છે તેનાં શગ પર યાજક તે રક્તમાંથી ચોપડે અને જે
યજ્ઞવેદ ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર પાસે છે તેના થડમાં બળદ ું સઘ ું રક્ત તે રેડ દે.

8તેણે પાપાથાર્પર્ણના બળદની બધી ચરબી કાઢ લેવી; આંતરડાં પરની અને તેનીઆસપાસની ચરબી, 9બે ૂત્ર પડો તથા તેની
પરની કમર પાસેની ચરબી અને કલેજા પર ું અંતરપડ ૂત્ર પડો ુદ્ધાં તેણે કાઢ લે ુ.ં 10જમે તે શાંત્યપર્ણના યજ્ઞના બળદમાંથી
કાઢ લેવાય છે તેમ, યાજક દહનીયાપર્ણની વેદ પર તેઓ ું દહન કરે.

11 બળદ ું ચામડુ, તે ું બાક ું માંસ, તે ું મા ુ,ં તેના પગ, તેનાં આંતરડા તથા તે ું છાણ, 12 બળદનો બાક નો ભાગ, તે
છાવણીની બહાર કોઈ સ્વચ્છજગ્યાએ, એટલે રાખ નાખવાની જગ્યાએ લાકડાં સળગાવીને તેને બાળ ૂકે. ાં રાખ નાખવામાં
આવે છે ત્યાં તેને બાળ નાખવામાં આવ.ે

13જો સમગ્ર ઇઝરાયલની પ્રજા† અજાણતાં પાપ કર ન,ે તે બાબત સ ુદાયની નજરથી ુપ્ત રહેલી હોયઅને જે કૃત્યો કરવાની
યહોવાહે મના કરેલી છે તેમાં ું કોઈ કૃત્ય કર ને તેઓ દો ષત થયા હોય, 14તો ારે જે પાપ તેઓએક ુર્ હોય તેનીજાણપડે ત્યારે
સ ુદાય‡ પાપાથાર્પર્ણને માટે એક જુવાન બળદ ચઢાવે અને તેને ુલાકાતમંડપની આગળ લાવ.ે 15સભાના વડ લો યહોવાહની
આગળ તે બળદના માથા પર પોતાના હાથ ૂકે અને યહોવાહની સમક્ષ તે બળદ કપાય.

16અ ભ ષક્ત યાજક તે બળદ ું થોડુ રક્ત ુલાકાતમંડપમાં લાવે. 17યાજક પોતાનીઆંગળ તે રક્તમાં બોળ ને યહોવાહની
સમક્ષ સાત વાર પડદા પર છાંટે.

18 જે વેદ યહોવાહની સમક્ષ ુલાકાતમંડપમાં છે તેના શગ પર તે રક્તમાંથી થોડુ રક્ત રેડે અને બાક ું બ ું રક્ત
ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વારઆગળની દહનીયાપર્ણની વેદ નાં પાયામાં રેડ દે ુ.ં 19તેણે બળદની બધી ચરબી કાઢ લઈને વેદ પર

બાળ ૂકવી.
20એબળદને તેઆ પ્રમાણે કરે. પાપાથાર્પર્ણના બળદની જમેજ તેણે એબળદ ું પણ કર ું અને યાજક લોકોને માટે પ્રાય ત

કરે અને તેઓને માફ કરવામાં આવશ.ે 21 તે બળદને છાવણીની બહાર લઈ જાય અને જમે તેણે પહેલા બળદને બાળ ના ો
હતો તેમ એને પણ બાળ દે. તે આખી પ્રજાને માટે પાપાથાર્પર્ણ છે.

22 ારે કોઈ અ ધકાર પાપ કર ને જે બધાં કૃત્યો કરવાની તેના ઈ ર યહોવાહે મના કર ને આજ્ઞાઆપી છે તેમાં ું કોઈ પાપ
અજાણે કર ને દો ષત ઠરે, 23 ત્યારે જો જે પાપ વષે તે દો ષત થયો હોય તેની તેને જાણ કરવામાં આવે, તો તે એક બકરા ું એટલે
એક ખોડખાંપણ વગર વગરના નર ું અપર્ણ લાવે.

24બકરાના માથા પર તે પોતાનો હાથ ૂક ને ાં યહોવાહની સમક્ષ દહનીયાપર્ણ કપાય છે ત્યાં તે તેને કાપે. આપાપાથાર્પર્ણ
છે. 25 યાજક પોતાની આંગળ વડે પાપાથાર્પર્ણના રક્તમાં ું લઈને દહનીયાપર્ણની વેદ નાં શગ પર તે લગાડે અને બાક ું રક્ત
યજ્ઞવેદ ના પાયામાં રેડ દે.

26 શાંત્યપર્ણના યજ્ઞની ચરબીની જમે તેની બધી ચરબી ું દહન કરે. તેના પાપને લીધે યાજક તેને માટે પ્રાય ત કરે, એટલે
તેને ક્ષમા કરવામાં આવશ.ે

27જે કૃત્યો કરવાની યહોવાહે મના કર છે તેમાં ું કોઈ પણ પાપ કર ને કોઈ સામાન્ય માણસ અજાણતા પાપ કરે અને જો તે
દોષમાં પડ,ે 28 તો જો, જે પાપ વષે તે દો ષત થયો હોય તેની તેને જાણ કરવામાં આવ,ે તો તે એક ખોડખાંપણ વગરની બકર ું
અપર્ણ લાવ,ે જે પાપ વષે તે દો ષત થયો હોય તેને લીધે તે લાવ.ે

29તે પોતાના હાથ પાપાથાર્પર્ણના માથા પર ૂકે અને દહનીયાપર્ણની જગ્યાએ પાપાથાર્પર્ણને કાપ.ે 30યાજક પોતાનીઆંગળ
વડે તેના રક્તમાં ું થોડુ રક્ત લઈને દહનીયાપર્ણની વેદ નાં શગ પર તે લગાડે અને બાક ું બ ું જ રક્ત વેદ ના પાયામાં રેડ દે.

31જમે શાંત્યપર્ણના યજ્ઞની ચરબી કાઢ લેવામાં આવે છે તેમ તેની બધી ચરબી તે કાઢ લે. યાજક યહોવાહ પ્રત્યે ુવાસને
માટે વેદ પર તે ું દહન કરે. યાજક તેને માટે પ્રાય ત કરે, એટલે તેને ક્ષમા કરવામાં આવશ.ે

32 જો કોઈ માણસ પાપાથાર્પર્ણને માટે હલવાન ું અપર્ણ લાવે તો તે ખોડખાંપણ વગરની નાર લાવે. 33 તે પોતાનો હાથ
પાપાથાર્પર્ણના માથા પર ૂકે અને ાં દહનીયાપર્ણ કપાય છે, ત્યાં તે જગ્યાએ પાપાથાર્પર્ણને માટે તેને કાપે.

34 યાજક પોતાની આંગળ વડે પાપાથાર્પર્ણના રક્તમાં ું થોડુ રક્ત લઈને દહનીયાપર્ણની વેદ નાં શગ પર લગાડે અને બાક ું
બ ું રક્ત વેદ ના પાયામાં રેડ દે. 35જમે શાંત્યપર્ણના યજ્ઞમાંથી હલવાનની ચરબી કાઢ લેવામાં આવે છે તેમ તેની બધી ચરબી
તે કાઢ લે અને યાજક યહોવાહના હોમયજ્ઞોની ર ત પ્રમાણે વેદ પર તેઓ ું દહન કરે. જે પાપ વષે તે દો ષત થયો હોય તેને લીધે
યાજક તેને માટે પ્રાય ત કરે અને તે માણસને માફ કરવામાં આવશ.ે

5
પાપાથાર્પર્ણની જરૂર પડે તેવા બનાવો

1જો કોઈ પણ ક્ત સાક્ષી હોવા છતાં તેને શપથ આપવામાં આવે, તો તેણે પોતે જ જોયે ું કે જાણે ું હોય તે ન જણાવે
તો તે પાપમાં પડે અને તેને માટે તે પોતે જવાબદાર છે. 2અથવા જે બાબત ઈ રે અ ુદ્ધ તર કે ઠરાવેલી છે તેનો જો કોઈ માણસ
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સ્પશર્ કરે, એટલે અ ુદ્ધ પ ુનો ૃતદેહ, જાનવરનો ૃતદેહ, અ ુદ્ધ સપર્ ટયાના ૃતદેહનો સ્પશર્ કરે અને તે ક્તના જાણવામાં
ન આવતાં તેણે તેનો સ્પશર્ કય હોય તો તે અ ુદ્ધ અને દો ષત ગણાય.

3 અથવા જો કોઈ માણસ કોઈપણ અ ુદ્ધતાથી અ ુદ્ધ થયો હોય અને તેની અ ુદ્ધતાનો જો કોઈ સ્પશર્ કરે અને તે તેના
જાણવામાં આ ું ન હોય, તો ારે તે તેના જાણવામાં આવે ત્યારે તે દો ષત* ગણાય.

4અથવા જો કોઈ માણસ દુ તા કરવાના અથવા સારુ કરવાના સોગન પોતાના હોઠોથી વગર વચારે ખાઈને ગમે તેમ તે કહે
અને જો તે તેના જાણવામાં આ ું ન હોય, તો ારે તે તેના જાણવામાં આવે ત્યારે તે તેઓમાંથી એક વષે દો ષત ઠરે.

5 ારે તે તેઓમાંથી એક વષે દો ષત ઠરે ત્યારે એમ થાય કે જે વષે તેણે પાપ ક ુ હોય તે તે ક ૂલ કરે. 6 પછ જે પાપ તેણે
ક ુ હોય તેને લીધે યહોવાહને માટે તે પોતા ું દોષાથાર્પર્ણ લાવ,ે એટલે પાપાથાર્પર્ણને માટે ટોળામાંથી નાર જાત ું એક જાનવર,
એટલે ઘેટુ કે બકર અને યાજક તેના પાપને લીધે તેને માટે પ્રાય ત કરે.

7 જો તે હલવાનને ખર દ ના શકતો હોય, તો જે પાપ તેણે ક ુ હોય તેને લીધે દોષાથાર્પર્ણને સારુ તે યહોવાહને માટે બે
હોલા અથવા ક ૂતરનાં બે બચ્ચાં લાવ,ે એક પાપાથાર્પર્ણને માટે અને બીજુ દહનીયાપર્ણને માટે. 8 તે તેઓને યાજક પાસે લાવ,ે
પાપાથાર્પર્ણને માટે જે હોય તેને તે પ્રથમ ચઢાવે અને તે તેની ગરદન પરથી તે ું મા ું મરડ નાખે, પણ તેના શર ર પરથી તેની ગરદન
જુદ ન કરે. 9 પછ તેણે પાપાથાર્પર્ણના રક્તમાં ું થોડુ રક્ત વેદ ની બાજુ પર છાંટ ું અને બાક ું રક્ત વેદ ના પાયામાં રેડ દે ુ.ં
એ પાપાથાર્પર્ણ છે.

10 પછ બીજુ પક્ષી તે વ ધ ૂવર્ક દહનીયાપર્ણ તર કે ચઢાવે, તેણે જે પાપ ક ુ હોય તેને લીધે યાજક તેને માટે પ્રાય ત કરે
અને તેને માફ કરવામાં આવશ.ે

11 પણ જો કોઈ તે બે હોલા કે ક ૂતરનાં બે બચ્ચાં ખર દ ને ચઢાવી ના શકે, તો જે પાપ તેણે ક ુ હોય તેને લીધે પાપાથાર્પર્ણને
માટે એક દશાંશ એફાહ† મેંદાનો લોટ તે પોતાને માટે અપર્ણ લાવ.ે તેણે તેમાં તેલ કે લોબાન ન ૂકવાં, કારણ કે તે તો પાપાથાર્પર્ણ
છે.

12 તે તેને યાજક પાસે લાવે અને યાજક પ્રતીક તર કે તેમાંથી ુઠ્ઠ ભર ને લોટ લઈ વેદ પર યહોવાહને ચઢાવેલાં ખાદ્યાપર્ણ
સાથે દહન કરે. એ પાપાથાર્પર્ણ છે. 13આ કૃત્યોમાંના જે કોઈ વષે તેણે પાપ ક ુ હોય તો યાજક તેને માટે પ્રાય ત કરે અને તે

ક્તને માફ કરવામાં આવશ.ે ખાદ્યાપર્ણની જમે બાક ું અપર્ણ યાજક ું થાય.’ ”
દોષાથાર્પર્ણ

14 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, 15 “જો કોઈ ક્તઆજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન કર ને યહોવાહની પ વત્ર વસ્ ુઓ વષે અજાણતાં પાપ
કરે, તો તે યહોવાહ પ્રત્યે પોતા ું દોષાથાર્પર્ણ લાવે. ટોળાંમાંથી ખોડખાંપણ વગરનો એક ઘેટો, શેકેલ ચાંદ , પ વત્ર ાનના શેકેલ
પ્રમાણે, દોષાથાર્પર્ણ‡ને માટે લાવ.ે 16જે પ વત્ર વસ્ ુ વષે તેણે પાપ ક ુ હોય તેનો બદલો તે ભર આપે અને વળ તેનો એક
પંચમાંશ તેમાં ઉમેર ને યાજકને તે આપે. પછ યાજક તેને માટે દોષાથાર્પર્ણના ઘેટા વડે પ્રાય ત કરે અને તેને માફ કરવામાં
આવશ.ે

17 યહોવાહે આપેલી કોઈ પણ આજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન જો કોઈ ક્ત અજાણતાથી કર ને પાપ કરે, તો તે દો ષત ઠરે અને તેના
પાપની જવાબદાર તેને માથે. 18 તે દોષાથાર્પર્ણને માટે ટોળાંમાંનો ખોડખાંપણ વગરનો ઘેટો યાજક પાસે લાવે અને જે પાપ તેણે
અજાણતાં ક ુ હોય, તો તે વષે યાજક તેને માટે પ્રાય ત કરે, એટલે તેને ક્ષમા કરવામાં આવશ.ે 19આ દોષાથાર્પર્ણ છે અને તે
ન ે યહોવાહની આગળ દો ષત છે.”

6
1 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 “જો કોઈ ક્ત પાપ કર ને યહોવાહની આજ્ઞાનો ઉલ્લંઘન કરે, એટલે ખોટા વહારમાં, ગીરવે
ૂકવાની બાબતમા,ં ૂંટફાટની બાબતમાં પોતાના પડોશીને દગો કરે અથવા તેણે પોતાના પડોશી પર જુલમ ુજાય હોય, 3અથવા

કોઈની ખોવાયેલી વસ્ ુ તેને મળ હોય તે વષે તે દગો કરે અને જૂઠા સોગન ખાય અથવા જો કોઈ માણસઆબધામાંથી કઈપણ
કર ને પાપ કરે, 4જો તે પાપ કર ને દો ષત થયો હોય, તો એમ થાય કે, જે તેણે પડાવી લી ું હોય અથવા જે વસ્ ુ તેણે જુલમથી
મેળવી હોય અથવા જે અનામત તેને સોંપાયેલી હોય અથવા જે ખોવાયેલી વસ્ ુ તેને મળ હોય.

5અથવા જે કોઈ ચીજ વષે તેણે જૂઠા સોગન ખાધા હોય, તે તે પાછ આપ,ે તે ભર ૂર ને પાછુ આપે એટ ું જ ન હ, પણ
તેમાં એક પંચમાંશ ઉમેરે, તે દો ષત ઠરે તે જ દવસે તેણે જે ું તે હોય તેને તે આપ ું 6 પછ તે યહોવાહની આગળ પોતા ું
દોષાથાર્પર્ણ લાવે: ટોળાંમાંનો એક ખોડખાંપણ વગરનો ઘેટો યાજક પાસે દોષાથાર્પર્ણને માટે લાવ.ે 7 યાજક યહોવાહ સમક્ષ તેને
માટે પ્રાય ત કરે અને જે કોઈ કૃત્યથી તે દો ષત થયો હશે, તેની તેને ક્ષમા કરવામાં આવશ.ે”

ખાદ્યાપર્ણ
8 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, 9 “હારુન તથા તેના ુત્રોને આજ્ઞા કર કે, ‘આ દહનીયાપર્ણના નયમો છે: દહનીયાપર્ણો આખી

રાત સવાર ુધી વેદ પરની કઢાઈ ઉપર રહે અને વેદ ના અ ને તેની ઉપર સળગતો રાખવો.
10અને યાજક અંદર તથા બહાર શણનાં વ ો પહેરે. અ એ ભસ્મ કરેલા વેદ પરના દહનીયાપર્ણની રાખ લઈને તે વેદ ની

બાજુમાં ભેગી કરે. 11 તે પોતાના વ ો બદલે અને બીજા વ ો પહેર ને તે રાખને છાવણી બહાર સ્વચ્છ જગ્યાએ લઈ જાય.
12 વેદ પરનો અ સતત સળગતો રાખવો. તેને હોલવાઈ જવા ન દેવો અને પ્ર ત દન સવારે યાજક તે પર લાકડાં બાળે. તે

તેના ઉપર દહનીયાપર્ણ ગોઠવે અને તેના ઉપર શાંત્યપર્ણની ચરબી ું દહન કરે. 13 વેદ નો અ સતત સળગતો રાખવો. તેને
હોલવાઈ જવા ન દેવો.

14ખાદ્યાપર્ણનો નયમ આ છે: હારુનના ુત્રો ખાદ્યાપર્ણને યહોવાહની સમક્ષ વેદ સામે ચઢાવે. 15 યાજક ખાદ્યાપર્ણોમાંથી
એક ુઠ્ઠ ભર ને મેંદો, તેલ અને બ ું જ લોબાન પ્રતીક તર કે લઈને યહોવાહને માટે ુવાસને અથ વેદ પર તે ું દહન કરે.

* 5:3 5:3 વાંચો: 12 - 14 † 5:11 5:11એફાહ 1 કલોગ્રામ ‡ 5:15 5:15 દોષાથાર્પર્ણ ભરપાઈ નો અપર્ણ



લેવી 6:16 83 લેવી 7:21

16 તેમાંથી જે બાક રહે તે હારુન તથા તેના ુત્રો ખાય. તેને પ વત્ર જગ્યામાં ખમીર વગર ખા ુ.ં ુલાકાતમંડપનાં આંગણામાં
તેઓ તે ખાય. 17 તેને ખમીર સ હત શેક ું ન હ. મેં અ દ્વારા મળેલ ખાદ્યાપર્ણના તેમના ભાગરૂપે તેમને આપેલા છે.
પાપાથાર્પર્ણની જમે તથા દોષાથાર્પર્ણની જમે તે પરમપ વત્ર છે. 18 હારુનના વંશજોમાંની કોઈ પણ ક્ત તે ખાઈ શકશ,ે
યહોવાહને અ થી ચઢાવેલા ખાદ્યાપર્ણના અપર્ણનો તેમને પેઢ દર પેઢ કાયમનો ભાગ મળશે. જે કોઈ તેનો સ્પશર્ કરશે તે ુદ્ધ
બની જશ.ે’ ”

19તેથી યહોવાહે ૂસાને ફર થી ક ું, 20 “હારુનનો અ ભષેક થાય તે દવસે તેણે તથા તેના ુત્રોએ યહોવાહને માટેઆઅપર્ણ
કર ું: એટલે ખાદ્યાપર્ણને માટે નય મત એક દશાંશ એફાહ* મેંદાનો લોટ, તેમાંથી અધ સવારે તથા અધ સાંજે અપર્ણ કરવામાં
આવે.

21 તેને ભઠ્ઠ માં તવી ઉપર તેલથી તળવામાં આવે. ારે તે તળાઈ જાય ત્યારે તેને અંદર લાવવો. તળેલા મેંદાના ચોસલાં
પાડ ને યહોવાહ સમક્ષ ુવાસને અથ તારે ખાદ્યાપર્ણ ચઢાવ ુ.ં 22 તેના ુત્રોમાંનો જે અ ભ ષક્ત યાજક તેની પદવીએ આવે તે
તે ચઢાવે. હમેશના વ ધથી તે ું યહોવાહને માટે ૂરે ૂરુ દહન કરાય. 23યાજકના પ્રત્યેક ખાદ્યાપર્ણ ું ૂરે ૂરુ દહન કર ું. તે ખા ું
ન હ.”

પાપાથાર્પણ
24 યહોવાહે ફર થી ૂસાને ક ું, 25 “હારુન તથા તેના ુત્રોને એમ કહે કે, ‘પાપાથાર્પર્ણનો નયમ આ છે: ાં દહનીયાપર્ણ

કપાય છે, ત્યાં યહોવાહનીઆગળ પાપાથાર્પર્ણ પણ કપાય છે. તે પરમપ વત્ર છે. 26જે યાજક પાપને માટે તે ું અપર્ણ કરે, તે એ
ખાય. ુલાકાતમંડપના આંગણામાં, એટલે પ વત્ર ાને જમ ુ.ં

27જે કોઈ તેના માંસનો સ્પશર્ કરે તે પ વત્ર ગણાય અને જો તે ું રક્ત કોઈપણના વ પર પડ,ે તો જનેા પર તે પ ું હોય,
તેને તારે પ વત્ર ાને ધોઈ નાખ ુ.ં 28 પણ માટ નાં જે વાસણમાં માંસને બા ું હોય તે માટ ના વાસણને ભાંગી નાખ ુ.ં જો માંસ
પ ળના વાસણમાં બા ું હોય, તો તેને ઘસીને ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈ નાખ ુ.ં
29 યાજકમાંનો કોઈ પણ ુરુષ તેમાંથી થોડુ ખાય કેમ કે તે પરમપ વત્ર છે. 30અને જનેા રક્તમાં ું પ વત્ર ાનમાં પ્રાય ત

કરવા માટે ુલાકાતમંડપમાં કઈ લાવવામાં આ ું હોય, તે ું કોઈ પાપાથાર્પર્ણ ખવાય ન હ. તેને અ માં બાળ નાખ ુ.ં

7
દોષાથાર્પર્ણ

1 દોષાથાર્પર્ણ*નો નયમ આ છે. તે પરમપ વત્ર છે. 2જે જગ્યાએ દહનીયાપર્ણ કપાય છે, ત્યાં તેઓ દોષાથાર્પર્ણ કાપે અને
તે ું રક્ત તેઓ વેદ ની ચારે બાજુએ છાંટે. 3 તેણે તેમાંની બધી ચરબી કાઢ લઈ વેદ પર ચઢાવવી: ુ ૂંછડ , આંતરડાં પરની
ચરબી, 4બ ે ૂત્ર પડો અને કમરના નીચલા ભાગના સ્ના ુ પરની ચરબી તથા કલેજા પરનો ચરબીવાળો ભાગ ૂત્ર પડો સ હત
કાઢ લેવાં.

5 યાજક યહોવાહ પ્રત્યે હોમયજ્ઞને માટે વેદ પર તેમ ું દહન કરે. આ દોષાથાર્પર્ણ છે. 6 યાજકોમાંનો દરેક ુરુષ તે ખાઈ શકે.
તેને પ વત્ર ાને જ ખા ું કેમ કે તે પરમપ વત્ર છે.

7 પાપાથાર્પર્ણ દોષાથાર્પર્ણ જે ું જ છે. તે બ ેને માટે એક સરખા જ નયમો લા ુ પડે છે. જે યાજક તે વડે પ્રાય ત કરે, તેને
તે મળે. 8જે યાજક કોઈ માણસ વતી દહનીયાપર્ણ ચઢાવે, તે જ યાજક પોતે ચઢાવેલા દહનીયાપર્ણ ું ચામડુ પોતાને માટે લે.

9ભઠ્ઠ માં શેકે ું, કડાઈમાં કે તવામાં તળે ું સવર્ ખાદ્યાપર્ણ તે ચઢાવનાર યાજક ું થાય. 10સવર્ તેલવા ું કે તેલ વગર ું ખાદ્યાપર્ણ
હારુનના સવર્ વંશજોના સરખે ભાગે ગણાય.

શાંત્યપર્ણ
11આશાંત્યપર્ણોના યજ્ઞો યહોવાહ પ્રત્યે જે લોકો ચઢાવ,ે તેનો નયમઆ પ્રમાણે છે. 12જો કોઈ ક્તઆભારસ્ ુ ત માટે

અપર્ણ ચઢાવતી હોય, તો તે આભારથાર્પર્ણની સાથે ખમીર વગરની રોટલી, પણ તે તેલ સાથે મશ્ર કરેલી હોય, ૂર ને ખમીર
વગર બનાવવી, પણ તેના પર તેલ લગાવ ું અને કેકને મોહેલા મેંદાના લોટથી બનાવવી.

13આભારસ્ ુ તને અથ પોતાના શાંત્યપર્ણના અપર્ણ સાથે ખમીરવાળ રોટલી ું તે અપર્ણ કરે. 14 તેમાંના પ્રત્યેક અપર્ણમાંથી
દરેક વસ્ ુ યહોવાહને માટે ઉચ્છાલીયાપર્ણ તર કે તે ચઢાવ.ે શાંત્યપર્ણો ું રક્ત વેદ પર છાંટનાર યાજક ું તે ગણાય.

15આભારસ્ ુ તને માટેનાં શાંત્યપર્ણોના યજ્ઞ ું માંસ અપર્ણને દવસે જ તે ખાઈ જાય. તે તેમાંથી કઈ પણ બીજા દવસની
સવાર ુધી રહેવા ન દે. 16 પણ જો તે ું યજ્ઞાપર્ણ એ કોઈ માનતા કે ઐ ચ્છકાપર્ણ હોય, તો જે દવસે તે પોતા ું અપર્ણ ચઢાવે
તે દવસે તે એ ખાય, પણ બાક રહે ું માંસ તે બીજે દવસે ખાય.

17 પણ યજ્ઞના માંસમાં ું જે કઈ ત્રીજા દવસ ુધી રહે તેને અ માં બાળ નાખ ુ.ં 18જો તેનાં શાંત્યપર્ણના યજ્ઞના માંસમાં ું
કઈ પણ ત્રીજે દવસે ખાવામાં આવે તો તે માન્ય થશે ન હ, તેમ જ અપર્ણ કરનારનાં લાભમાં તે ગણાશે પણ ન હ. તે વસ્ ુ
અમંગળ ગણાશે અને જે માણસ તેમાં ું ખાશે તેનો દોષ તેને માથે.

19જે માંસને કોઈ અપ વત્ર વસ્ ુનો સ્પશર્ થાય તે ખા ું ન હ. તેને અ માં બાળ ૂક ું. જે ક્ત ુદ્ધ હોય, તે તે માંસ ખાય.
20 પણ જે કોઈ માણસ અ ુદ્ધ હોવા છતાં શાંત્યપર્ણમાંથી, એટલે જે યહોવાહ ું છે, તે ખાય તો તેને તેના લોકોથી જુદો કરવો,
કારણ કે તેણે જે પ વત્ર છે તેને અ ુદ્ધ ક ુર્ છે.

21જો કોઈ માણસઅ ુદ્ધ વસ્ ુનો, એટલે મ ુષ્યનાઅ ુદ્ધપણાનો, અ ુદ્ધ પ ુનોઅથવા કોઈપણઅ ુદ્ધ કેઅમંગળ વસ્ ુનો
સ્પશર્ કરે અને યહોવાહને માટેનાં શાંત્યપર્ણના યજ્ઞ ું માંસ ખાય, તે ક્ત પોતાના લોકોમાંથી અલગ કરાય.’ ”
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22પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, 23 “ઇઝરાયલી લોકોને બોલાવીને કહે કે, ‘તમારે કોઈ બળદ, ઘેટાં અથવા બકરાની ચરબી ખાવી
ન હ. 24 કુદરતી ર તે ૃત્ ુ પામેલ અથવા કોઈ જગલી પ્રાણીએ માર નાખેલા પ ુની ચરબીનો બીજી કોઈપણ ર તે તેનો ઉપયોગ
કરવો પણ તમારે તે ખા ું ન હ.

25 જો કોઈ માણસ યહોવાહને પ્રત્યે જે પ ુનો હોમયજ્ઞ ચઢાવે છે તેની ચરબી જે કોઈ ખાય, તે ખાનાર માણસ પોતાના
લોકોમાંથી અલગ કરાય. 26 તમે કોઈપણ પ્રકાર ું રક્ત, પછ તે પક્ષી ું હોય કે પ ુ ું હોય, તે તમારા કોઈપણ ઘરોમાં ન ખાઓ.
27જે ક્ત કોઈપણ ું રક્ત ખાય તો તે માણસ તેના લોકોમાંથી અલગ કરાય.’ ”

28 તેથી યહોવાહે ૂસાને ક ું, 29 “ઇઝરાયલી લોકોને આમ કહે કે, ‘જે કોઈ ક્ત યહોવાહને શાંત્યપર્ણ ચઢાવવા લાવે તો
તેણે તેનો અ ુક ભાગ યહોવાહને વશેષ ભેટ તર કે અપર્ણ કરવો. 30 તે પોતાના હાથે યહોવાહના હોમયજ્ઞો લાવે. તેણે ચરબી
સ હત પ્રાણીની છાતી લાવવી, કે જથેી તેણે છાતીન,ે આરત્યપર્ણને સારુ યહોવાહની આગળ અપર્ણ કરાય.

31યાજકે ચરબી ું વેદ માં દહન કર ુ,ં પણછાતીનો ભાગ હારુન તથા તેના વંશજોનો થાય. 32તમારાં શાંત્યપર્ણોના યજ્ઞોમાંથી
જમણી જાંઘ ઉચ્છાલીયાપર્ણને સારુ તમારે યાજકને આપવી.

33જમણી જાંઘ, હારુનના વંશજોમાંનો, યાજક, જે શાંત્યપર્ણો ું રક્ત તથા તેની ચરબી ચઢાવે તેના ભાગમાં જાય. 34 કેમ કે
ઇઝરાયલી લોકોએ ચઢાવેલા શાંત્યપર્ણના પ ુઓની છાતીનો ભાગ અને જાંઘ હુ રાખી લઉં છુ અને મેં તે હારુન, પ્ર ુખ યાજકને
તથા તેના વંશજોને તેઓના હમેશના બાના તર કે આપ્યાં છે.

35જે દવસે ૂસાએ હારુન તથા તેના ુત્રોને યાજક તર કે રજૂ કયાર્ તે દવસથી યહોવાહને અ થી કરેલ અપર્ણનો હસ્સો તે
આ પ્રમાણે છે: 36જે દવસે યાજકનો અ ભષેક કરવામાં આ ો તે દવસે યહોવાહે આભાગો તેમને આપવાની ઇઝરાયલીઓને
આજ્ઞા કર હતી. આ નયમ સદા માટે તેમના બધા વંશજોને માટે બંધનકતાર્ છે. વંશપરપરા આ તેઓનો અ ધકાર છે.

37 દહનીયાપર્ણનો, ખાદ્યાપર્ણનો, પાપાથાર્પર્ણનો, દોષાથાર્પર્ણનો, પ્ર ત ા ક્રયાનો તથા શાંત્યપર્ણના યજ્ઞના નયમોઆ પ્રમાણે
છે. 38 સનાઈના અરણ્યમાં યહોવાહને સારુ અપર્ણ ચઢાવવાની ઇઝરાયલી લોકોને તેણે આજ્ઞા કર હતી, તે દવસે યહોવાહે
સનાઈ પવર્ત પર ૂસાને આ પ્રમાણે આજ્ઞા કર હતી.”

8
હારુન તથા તેના ુત્રોના વ ો

1 યહોવાહે ૂસાને ક ું હ ું, 2 “હારુન તથા તેની સાથે તેના ુત્રો વ ો, અ ભષેક ું તેલ, પાપાથાર્પર્ણનો બળદ, બે ઘેટા તથા
બેખમીર રોટલીઓની ટોપલી લે. 3 ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળઆખી સભાને ભેગી કરે.”

4 તેથી ૂસાએ યહોવાહના કહેવા પ્રમાણે ક ુ, સમગ્ર સભા ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ ભેગી થઈ. 5 પછ ૂસાએ તે
સભાને જણા ું કે, “યહોવાહે જે ક્રયા કરવાની આજ્ઞા આપી હતી તે આ છે.”

6 ૂસાએ હારુન તથા તેના ુત્રોને લાવીને પાણીથી સ્નાન કરા ુ.ં 7તેણે હારુનને ઉપવ ો પહેરા ાં અને તેની કમરે કમરબંધ
બાંધીને જામો પહેરા ો અને તેને એફોદ પહેરાવીને તેણે એફોદનો કાર ગર થી વણેલો પટકો તેની કમરે બાંધ્યો અને એ વડે તેણે
તેના શર ર સાથે તે બાંધ્યો.

8 તેણે તેને ઉરપત્રક પહેરાવીને ઉરપત્રકમાં તેણે ઉર મ તથા ુમ્મીમ જોડ દ ધા. 9જમે યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી
તેમ, તેણે તેને માથે પાઘડ પહેરાવી અને પાઘડ ના આગળના ભાગમાં તેણે સોના ું પતરુ એટલે પ વત્ર ુગટ લગા ો.

10 ૂસાએ અ ભષેક ું તેલ લઈને ુલાકાતમંડપ ઉપર અને તેમાંની બધી જ વસ્ ુઓ પર છાંટ ને તે સવર્ને પ વત્ર કયાર્. 11 તેણે
વેદ પર સાત વખત તેલ છાંટ ને વેદ ને તથા તેના સવર્ વાસણોન,ે હોજને તથા તેના ત ળયાને પ વત્ર કરવા સારુ તેઓનો અ ભષેક
કય .

12 તેણે હારુનના માથા પર અ ભષેક ું તેલ રે ું અને તેને પ વત્ર કરવા સારુ તેનો અ ભષેક કય . 13જમે યહોવાહે ૂસાને
આજ્ઞા કર હતી તેમ, તેણે હારુનના ુત્રોને ઝભ્ભાઓ પહેરા ાં અને તેની કમરે કમરબંધ બાંધ્યા અને માથે પાઘડ બાંધી.

14 ૂસા પાપાથાપર્ણને માટે બળદને આગળ લા ો અને હારુને તથા તેના ુત્રોએ પાપાથાર્પર્ણના બળદના માથા પર તેઓના
હાથ ૂ ા. 15 તેણે તે કાપ્યો અને ૂસાએ રક્ત લઈને પોતાની આંગળ થી વેદ નાં શગની આસપાસ તે ચોપ ું અને વેદ ને ુદ્ધ
કર ને બાક ું રક્ત વેદ ના પાયામાં તેને માટે રેડ દ ું અને ઈ રને માટે તેને અલગ કર ને પ વત્ર કર .

16 તેણે આંતરડાં પરની બધી જ ચરબી, કલેજા પરની ચરબી અને બ ે ૂત્ર પડો તથા તે પરની ચરબી લીધી અને ૂસાએ વેદ
પર તે ું દહન ક ુર્. 17 પણ જમે યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા કર હતી તેમ, તેણે બળદ ું ચામડુ, તે ું માંસ અને છાણ છાવણી બહાર
અ માં બાળ ના ા.ં

18 ૂસાએ દહનીયાપર્ણનો ઘેટો રજૂ કય અને હારુને તથા તેના ુત્રોએ તે ઘેટાના માથા પર પોતાના હાથ ૂ ા. 19 ૂસાએ
તેને માર નાખીને તે ું રક્ત વેદ ની આસપાસ છાં ુ.ં

20 ૂસાએ તે ઘેટાંને કાપીને તેના ટુકડા કયાર્ અને તે ું મા ું, ચરબી તથા બધા ટુકડા ું દહન ક ુ. 21 તેણે આંતરડાં તથા પગ
પાણીથી ધોયા અને વેદ પર આખા ઘેટાં ું દહન ક ુ. જમે યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી તે ુજબ ું એ દહનીયાપર્ણ હ ું.
તે યહોવાહને સારુ હોમયજ્ઞ હ ું.

22 પછ ૂસાએ બીજા ઘેટાંને, એટલે કે પ્ર ત ાના ઘેટાંને રજૂ કય અને હારુન તથા તેના ુત્રોએ તે ઘેટાના માથા પર હાથ
ૂ ા. 23હારુને તે કાપ્યો અને ૂસાએ તે ું થોડુ રક્ત લઈને હારુનના જમણા કાનની ટ શી પર, તેના જમણા હાથના અં ૂઠા પર

તથા તેના જમણા પગના અં ૂઠા પર તે લગા ું. 24 તે હારુનના ુત્રોને લાવીને તેમના જમણા કાનની ટ શી પર, તેમના જમણા
હાથના અં ૂઠા પર તથા તેમના જમણા પગના અં ૂઠા પર થોડુ રક્ત લગા ું. પછ ૂસાએ વેદ ની ચારે બાજુએ રક્ત છાં ું.

25 તેણે ચરબી, જાડ ૂંછડ , આંતરડાં પરની સઘળ ચરબી, કલેજા પરની ચરબી, બ ે ૂત્ર પડો અને તેની ચરબી તેમ જ
જમણી જાંઘ લીધી. 26જે બેખમીર રોટલીની ટોપલી યહોવાહની સમક્ષ હતી, તેમાંથી તેણે એક બેખમીર ટુકડો તથા તેલમાં
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મોહેલી એક નાની રોટલી તથા એક ખાખરો લઈને તેઓને ચરબી ઉપર તથા જમણી જાંઘ ઉપર ૂ ા.ં 27 તેણે આ બ ું હારુન
તથા તેના ુત્રોના હાથમાં ૂક ને યહોવાહ સમક્ષ અપર્ણો કયાર્.

28 પછ ૂસાએ તે બ ું તેમના હાથમાંથી પાછુ લઈને દહનીયાપર્ણને માટે વેદ પર તેઓ ું દહન ક ુ. તેઓ ુવાસને અથ
પ્ર ત ાને માટે હતા. તે યહોવાહને માટે એક અપર્ણની ભેટ હતી. 29 ૂસાએ પ ુની છાતી લઈને યહોવાહની સમક્ષ તે ું અપર્ણ
ક ુ. જમે યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી તેમ, એ તો યાજકના સંકલનના ઘેટામાંથી ૂસાનો હસ્સો હતો.

30 ૂસાએ થોડુ અ ભષેક ું તેલ અને થોડુ વેદ પર ું રક્ત લઈને હારુન તથા તેનાં વ ો પર, તેના ુત્રો પર તથા તેની સાથે તેના
ુત્રોનાં વ ો પર છાં ું. આ ર તે તેણે હારુનને તથા તેના વ ોને અને તેના ુત્રોને તથા તેઓના વ ોને પ વત્ર કયા.
31 તેથી ૂસાએ હારુનને તથા તેના ુત્રોને ક ું, “ ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ તે માંસ બાફો અને જમે મેં આજ્ઞા કર ને

ક ું, ‘હારુન તથા તેના ુત્રો તે ખાય,’ તે પ્રમાણે તમે પ્ર ત ાની ટોપલીમાં જે રોટલી છે તેની સાથે તે ત્યાં ખાઓ. 32 તે માંસ તથા
રોટલીમાંથી જે બાક રહે તે અ માં બાળ નાખજો. 33સાત દવસ ુધી એટલે તમાર પ્ર ત ાના દવસો ૂણર્ ન થાય ત્યાં ુધી
તમારે ુલાકાતમંડપ ું પ્રવેશદ્વાર છોડ બહાર જ ું ન હ. કેમ કે સાત દવસ ુધી યહોવાહ તમાર પ્ર ત ા કરશ.ે

34તમારે માટે પ્રાય ત કરવા માટે, જમેઆજે કરવામાં આ ું છે તેમ કરવાની યહોવાહેઆજ્ઞા કર છે. 35તમારે સાત દવસ
ુધી રાત દવસ ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વારઆગળ યહોવાહનીઆજ્ઞા પાળવી, જથેી તમે માયાર્ નજાઓ, કેમ કે મને એવીઆજ્ઞા

મળેલી છે.” 36 તેથી હારુન તથા તેના ુત્રોએ યહોવાહે ૂસાને આપેલી આજ્ઞાઓ ુજબ બ ું જ ક ુ.

9
હારુન અપર્ણો ચઢાવે છે

1 આઠમા દવસે ૂસાએ હારુનન,ે તેના ુત્રોને તથા ઇઝરાયલના વડ લોને બોલા ા. 2 તેણે હારુનને ક ું, “ ું પ ુઓના
ટોળામાંથી ખામી વગરનો એક બળદ પાપાથાર્પર્ણને માટે તથા દહનીયાપર્ણને માટે ખામી વગરનો એક ઘેટો લઈને યહોવાહની
સમક્ષ તેઓ ું અપર્ણ કર.

3 ું ઇઝરાયલી લોકોને કહે કે, ‘તમે પાપાથાર્પર્ણને માટે એક બકરો અને દહનીયાપર્ણને માટે એક વાછરડો તથા ઘેટો, બ ે એક
વષર્ના તથા ખામી વગરના લેવા. 4આ ઉપરાંત શાંત્યપર્ણોને માટે યહોવાહની સમક્ષ યજ્ઞ કરવા માટે એક બળદ, એક ઘેટો તથા
તેલથી મોહે ું ખાદ્યાપર્ણ લો, કેમ કે યહોવાહ આજે તમને દશર્ન આપશ.ે’ 5આથી જે વષે ૂસાએ તેઓને આજ્ઞા કર હતી તે
તેઓ ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ લા ા અને ઇઝરાયલની સમગ્ર પ્રજા યહોવાહની સમક્ષઆવીને ઊભી રહ .

6 પછ ૂસાએ ક ુ,ં “યહોવાહે તમને જે કરવાની આજ્ઞા આપી તે આ છે, તમને યહોવાહના ગૌરવ ું દશર્ન થશ.ે” 7 ૂસાએ
હારુનને ક ું, “વેદ પાસે જઈને તારુ પાપાથાર્પર્ણ તથા દહનીયાપર્ણ ચઢાવ અને તારે પોતાને માટે તથા લોકોને માટે પ્રાય ત કર
અને લોકો ું અપર્ણ ચઢાવ અને તેઓને માટે પ્રાય ત કર. જમે યહોવાહે આજ્ઞા આપી તેમ.”

8 માટે હારુન વેદ પાસે ગયો અને પાપાથાર્પર્ણનો જે વાછરડો તેને પોતાને માટે હતો, તે તેણે કાપ્યો. 9 હારુનના ુત્રોએ તે ું
રક્ત તેની આગળ પ્રસ્ ુત ક ુ અને તેણે પોતાની આંગળ બોળ ને થોડુ રક્ત વેદ નાં શગ ઉપર લગા ું; પછ તેણે બાક ું રક્ત
વેદ ના પાયામાં રેડ દ ું.

10 પણ પાપાથાર્પર્ણની ચરબી, ૂત્ર પડો અને કલેજા પરની ચરબી એ ું તેણે વેદ પર દહન ક ુ, જમે યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા
આપી હતી તેમ. 11અને માંસને બાળ ને તેણે તે છાવણી બહાર ૂ ુ.ં

12 હારુને દહનીયાપર્ણને કાપ્ ું અને તેના ુત્રોએ તેને રક્ત આપ્ ુ,ં જે તેણે વેદ ની ચારે બાજુએ છાં ું. 13 પછ તેઓએ તેને
એક પછ એક, દહનીયાપર્ણના ટુકડા તથા મા ું આપ્યા અને તેણે વેદ પર તેમ ું દહન ક ુ. 14 તેણે આંતરડાં અને પગો ધોઈ
ના ાં અને વેદ પરના દહનીયાપર્ણ ઉપર તેઓ ું દહન ક .ુ

15 હારુને લોકો ું અપર્ણ રજૂ ક ુ, લોકોના પાપાથાર્પર્ણના બકરાંને લઈને પહેલાં બકરાની જમે તેને કાપીને પાપને લીધે તે ું
અપર્ણ ક ુ. 16 તેણે દહનીયાપર્ણ રજૂ ક ુ અને યહોવાહની આજ્ઞા પ્રમાણે તે ું અપર્ણ ક ુ. 17 તેણે ખાદ્યાપર્ણ રજૂ ક ુ; તેમાંથી
એક ુઠ્ઠ લઈ સવારના દહનીયાપર્ણ સાથે વેદ પર તે ું દહન ક ુ.

18 તેણે લોકોના શાંત્યપર્ણ માટે બળદ અને ઘેટાંને કાપીને તેઓ ું અપર્ણ ક ુ. હારુનના ુત્રોએ તેને રક્ત આપ્ ુ,ં જનેે તેણે
વેદ ની ચારે બાજુએ છાં ું. 19 બળદના ચરબીવાળા ભાગો, ઘેટાંની ચરબીવાળ ૂંછડ , આંતરડા પરની ચરબી, બે ૂત્ર પડો
અને તેના પરની ચરબી તથા કલેજા પરની ચરબીવાળો ભાગ લીધા.

20 તેઓએ છાતી પર ચરબી ૂક અને તે ચરબી ું તેણે વેદ ઉપર દહન ક ુ. 21 ૂસાની આજ્ઞા પ્રમાણે હારુને પ ુઓની
છાતીના ભાગો અને જમણી જાંઘ ઊંચી કર ને યહોવાહને બ લદાન તર કે અપર્ણ ક ુ.

22પછ હારુને પોતાના હાથઊંચા કર ને લોકોનેઆશીવાર્દઆપ્યો; પછ પાપાથાર્પર્ણ, દહનીયાપર્ણ તથા શાંત્યપર્ણના અપર્ણ
કર ને તે નીચે ઊતય . 23 ૂસા અને હારુન ુલાકાતમંડપમાં ગયા, પછ ફર થી બહાર આ ા અને લોકોને આશીવાર્દ આપ્યો
અને બધા લોકોને યહોવાહના ગૌરવના દશર્ન થયા. 24 યહોવાહની સં ુખથી અ આ ો અને વેદ પરના દહનીયાપર્ણને તથા
ચરબીવાળા ભાગોને ભસ્મ કયા. ારે સવર્ લોકોએઆજો ું, ત્યારે તેઓ પોકાર કરવા લાગ્યા અને જમીન પર ઊંધા પડ્યા.

10
નાદાબ અને અ બહૂ ું પાપ

1 હારુનના ુત્રો નાદાબ તથા અબીહૂએ પોતપોતાની ૂપદાની લઈને તેમાં અ ૂ ો અને તે અ પર ૂપ ના ો. પછ
તેઓએ યહોવાહની આગળ અસ્વીકૃત અ ચઢા ો, જે વષે યહોવાહે તેઓને ચઢાવવાની આજ્ઞા કર નહોતી. 2 તેથી
યહોવાહની આગળથી અ આ ો અને તેઓને ભસ્મ કયાર્ અને તેઓ યહોવાહ સમક્ષ ૃત્ ુ પામ્યા.

3 પછ ૂસાએ હારુનને ક ું, “આએજ વાત છે કે જે વષે યહોવાહે ક ું હ ું,
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‘હુ એવા લોકો પર માર પ વત્રતાને પ્રગટ કર શ કે જઓે માર પાસે આવે છે.
હુ સવર્ લોકો આગળ મ હમા પામીશ.’
હારુન કઈ પણ બોલ્યો ન હ. 4 ૂસાએ હારુનના કાકા ઉ ઝયેલના દ કરા મીશાએલને તથા એલ્સાફાનને બોલાવીને તેઓને ક ું,
“અહ આવો અને તમારા ભાઈઓને તં ુમાંથી છાવણી બહાર લઈ જાઓ.”

5આથી તેઓ પાસે આ ા અને તેઓને ૂસાની ૂચના પ્રમાણે યાજકના ઝભ્ભા સ હત તેઓને છાવણી બહાર લઈ જવામાં
આ ા. 6 પછ ૂસાએ હારુન તથા તેના ુત્રો એલાઝારને તથા ઈથામારને ક ું, “તમારા માથાના વાળ છૂટા ન રાખો અને તમારાં
વ ો ન ફાડો, જથેી તમે માયાર્ ન જાઓ અને જથેી યહોવાહ આખી સભા પર ુસ્સે ન થાય. પર ુ બીજા બધા ઇઝરાયલીઓ
ભલે યહોવાહે મોકલેલા અ નો ભોગ બનેલા એ લોકોને માટે વલાપ કરે ને શોક પાળે. 7 તમે ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વારની
બહાર ન જશો, ન હ તો તમે માયાર્ જશો, કેમ કે યહોવાહના તેલથી તમારો અ ભષેક કરવામાં આવેલો છે.” તેથી તેઓ ૂસાની
ૂચના પ્રમાણે કરવા લાગ્યા.

યાજકો માટેની આચારસં હતા
8 યહોવાહે હારુનને ક ું, 9 “ ારે ું તથા તાર સાથે તારા ુત્રો ુલાકાતમંડપમાં પ્રવેશ કરો ત્યારે દારૂ, દ્રાક્ષારસ કે મદ્યપાન

પીઓ ન હ, જથેી તમે ૃત્ ુ ન પામો. તમારાં લોકોની વંશપરપરાને માટે આ નયમ સદાને માટે રહેશે. 10તમે પ વત્ર તથા સામાન્ય
બાબતની વચ્ચે અને ુદ્ધ તથા અ ુદ્ધની વચ્ચે ભેદ રાખો. 11જથેી યહોવાહે જે આજ્ઞાઓ ૂસા મારફતે ફરમાવી છે તે બધા
નયમો ઇઝરાયલી લોકોને શીખવો.”
12 ૂસાએ હારુનને તથા તેના બાક રહેલા દ કરા એલાઝારને તથા ઈથામારને ક ું, “યહોવાહને ચઢાવેલા ખાદ્યાપર્ણમાંથી

બાક રહે ું અપર્ણ લઈને તેની બેખમીર રોટલી બનાવીને વેદ પાસે ખાવી, કારણ કે તે અત્યંત પ વત્ર છે. 13 તે તમારે પ વત્ર
જગ્યામાં ખાવી, કેમ કે યહોવાહને અ થી કરેલા અપર્ણોમાંથી તે તારો ભાગ તથા તારા ુત્રોનો ભાગ છે, કેમ કે મને એ પ્રમાણે
આજ્ઞા કરવામાં આવી છે.

14યહોવાહની સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલા અપર્ણનાં પ ુની છાતીનો ભાગ તથાજાંઘનો ભાગ ઈ રના સ્વીકાયર્ સ્વચ્છ ળે
તારે તે ખાવા. તારે અને તારા ુત્રોએ તથા ુત્રીઓએ આ ભાગો ખાવા, કેમ કે ઇઝરાયલી લોકોનાં શાંત્યપર્ણના અપર્ણોમાંથી
તેઓ તારા ભાગ તર કે તથા તારા ુત્રોના ભાગ તર કે તમને અપાયેલા છે. 15ચરબી ું દહન કરતી વખતે અપર્ણનો છાતીનો ભાગ
અને જાંઘનો ભાગ પણ યહોવાહને ચઢાવવા લોકોએ સાથે લાવવો. જમે યહોવાહે આજ્ઞા કર છે તેમ તે તારો તથા તારા ુત્રોનો
સદાનો ભાગ થાય.”

16 પછ ૂસાએ પાપાથાર્પર્ણના અપર્ણના બકરાની માંગ કર અને ખબર પડ કે તેને બાળ દેવામાં આ ો હતો. તેથી તેણે
હારુનના બાક ના ુત્રો એલાઝાર તથા ઈથામાર પર ુસ્સે થઈને ક ું, 17 “તમે એ પાપાથાર્પર્ણ તં ુમાં શા માટે ન ખા ુ?ં કેમ કે તે
અત્યંત પ વત્ર છે અને પ્રજા ું પાપ દૂર કરવા માટે તેમને માટે યહોવાહની સમક્ષ લોકો ું પ્રાય ત કરવાને તે તેમણે તમને આપ્ ું
છે. 18જો તે ું રક્ત તં ુમાં લાવવામાં આ ું ન હ ું, તેથી જમે મેં આજ્ઞા કર હતી તેમ, તમારે તે ચો સપણે તં ુની અંદર ખા ું
જોઈ ું હ ું.”

19પછ હારુને ૂસાને જવાબઆપ્યો, “જુઓ,આજેતેઓએપોતાના પાપાથાર્પર્ણઅને દહનીયાપર્ણ યહોવાહસમક્ષચઢા ા
છે. જો મેં આજે પાપાથાર્પર્ણ ખા ું હોત, તો ું તેથી યહોવાહ પ્રસ થયા હોત?” 20 ારે ૂસાએઆસાંભ ું ત્યારે તે સંતોષ
પામ્યો.

11
ખોરાક માટે યોગ્ય અને અયોગ્ય પ્રાણીઓ

1 યહોવાહે ૂસા તથા હારુનને ક ું, 2 “ઇઝરાયલી લોકોને કહે, ‘ ૃથ્વી પરનાં સવર્ પ ુઓમાંથી જે પ ુઓ તમારે ખાવા માટે
ઉપયોગમાં લેવા તે આ છે.

3 જે પ ુઓની ખર ફાટવાળ હોય અને જે વાગોળ ું હોય તે પ ુ ું ખાઈ શકે. 4 તોપણ, કેટલાક પ ુઓની માત્ર ખર
ફાટવાળ હોય અથવા જે માત્ર વાગોળતાં હોય તે પ ુઓ તમારે ખાવાં જોઈએ ન હ, જમે કે ઊંટ, કેમ કે તે વાગોળે છે પણ તેની
ખર ફાટેલી નથી. તેથી ઊંટ તમારે માટે અ ુદ્ધ છે.

5સાફાન સસ ું પણ: કેમ કે તે વાગોળે છે પણ તેની ખર ફાટેલી નથી, તે પણ તમારે માટે અ ુદ્ધ છે. 6અને સસ ુ:ં કેમ કે તે
વાગોળે છે, પણ તેની ખર ફાટેલી નથી, તે તમારે માટે અ ુદ્ધ છે. 7અને ડુ ર: જોકે તેની ખર ફાટેલી છે, પણ તે વાગોળ ું નથી,
તેથી તે તમારે માટે અ ુદ્ધ છે. 8 તમારે તેઓમાંના કોઈ ું માંસ ખા ું ન હ કે તેઓના ૃતદેહનો સ્પશર્ કરવો ન હ. તેઓ તમારે માટે
અ ુદ્ધ છે.

9જળચરોમાંથી તમે આટલાં ખાઈ શકો: પાણીમાં જે બધાંને પંખ તથા ભગડાં હોય તેઓને તમારે ખાવા, પછ તે સ ુદ્રોમાંનાં
હોય કે નદ ઓમાંનાં હોય. 10પણ સ ુદ્રોમાંનાં કે નદ ઓમાંનાં જે બધાં જળચરો પાણીમાં તરે છે તેમાંના તથા સવર્ જળચરોમાંનાં
જે સવર્ને પંખ તથા ભગડાં હોતા નથી, તેઓ તમને નષેધાત્મક છે.

11 કારણ કે તેઓ ૃણાપાત્ર છે માટે, તમારે તેઓ ું માંસ ખા ું જોઈએ ન હ; તેમના ૃત દેહ પણ ૃણાપાત્ર છે. 12 પાણીમાંનાં
જઓેને પંખ કે ભગડાં નથી હોતા તેઓ તમને નષેધાત્મક છે.

13 પક્ષીઓમાંથી તમારે આને નષેધાત્મક ગણવા અને તમારે જે ન ખાવા જોઈએ તે આ છે: ગરુડ, ગીધ, 14 સમડ , દરેક
પ્રકારના બાજ, 15 દરેક પ્રકારના કાગડા, 16શાહ ૃગ, ચીબર , સીગલ અને કોઈ પણ પ્રકારનો શકરો.

17ચીબર , કરઢોક, ુવડ, 18 રાજહસ, ઢ ચ, ગીધ, 19બગલો, દરેક પ્રકારના હસ, લ ડખોદ તથા વાગોળ એમને પણ તમારે
નષેધાત્મક ગણવા.
20 સવર્ પાંખવાળાં જ ુઓ જઓે પગ વડે ચાલતા હોય, તેઓ તારે માટે અમંગળ છે. 21 તોપણ પગે ચાલનાર પાંખવાળાં

જ ુઓ, જઓેને પગ ઉપરાંત જમીન ઉપર કૂદવાને પગ હોય છે, તેઓમાંથી આ તમે ખાઈ શકો છો. 22 અને તમે કોઈ પણ
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પ્રકારના તીડ, બોડમથો તીડ, તમર અથવા તીતીઘોડો ખાઈ શકો. 23 પણ સવર્ પાંખવાળાં જ ુઓ જઓેને ચાર પગ હોય તેઓ
તમને અમંગળ છે.

24 તેઓના શબને પણ જો કોઈ સ્પશર્ કરે તો તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય. 25અને જે કોઈ તેઓના ૃતદેહને ઉપાડ લે તેણે
પોતાના વ ો ધોઈ નાખવા અને તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય.

26જે પ ુઓની ખર ફાટેલી હોય પણ તેના બરાબર બે સરખા ભાગ થતા ન હોય અથવા જે પ ુઓ વાગોળતાં ના હોય, તે
તમને અ ુદ્ધ છે. જે કોઈ તેમનો સ્પશર્ કરે તે અ ુદ્ધ ગણાય. 27ચાર પગવાળાં જાનવરોમાં ું જે જે પંજા વડે ચાલ ું હોય તે તમારે
માટે અ ુદ્ધ છે. જે કોઈ તેઓના ૃતદેહનો સ્પશર્ કરે તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય. 28અને જે કોઈ તેમના ૃતદેહને ઉપાડ,ે તો
તેણે પોતાના વ ો ધોઈ નાખવાં અને તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય. આપ ુઓ તમારે માટે અ ુદ્ધ છે.

29જમીન પર પેટે ચાલનારા પ્રાણીઓમાંથી આ તમારા માટે અ ુદ્ધ છે: નો ળયો, ઉંદર, દરેક પ્રકારની ગરોળ , 30 ચંદન ઘો,
પાટલા ઘો, ગરોળ , સરડો તથા કાચીંડો.

31 સવર્ પેટે ચાલનારાં સપર્ ટયાંઓમાં આટલાં તમારે માટે અ ુદ્ધ છે. જે કોઈ તેઓના ૃતદેહનો સ્પશર્ કરે તો તે સાંજ ુધી
અ ુદ્ધ ગણાય. 32અને જો તેઓમાંથી કોઈ પણ મર જાય અને કોઈપણ વસ્ ુ ઉપર તેમ ું શબ પડે તો તે વસ્ ુ અ ુદ્ધ ગણાય,
તે કોઈ પણ લાકડાની, વ ોની, ચામડાની અથવા તાટની બનેલી હોય, કોઈપણ કામમાં વપરા ું વાસણ હોય, તો તેને પાણીમાં
નાખ ું; તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય. પછ તે ુદ્ધ ગણાશે. 33જો આમાં ું કોઈ પણ સપર્ ટ ું કોઈપણ માટ નાં વાસણમાં પડ,ે
તો તેમાં જે કઈ ભરે ું હોય તે અ ુદ્ધ ગણાય અને તેને તમારે ભાંગી નાંખ ુ.ં

34જે કોઈએ ખાવાનાં પદાથર્ પર એવાં માટલામાંથી પાણી રે ું હોય તો તે અ ુદ્ધ ગણાય. અ ુદ્ધ થયેલાં વાસણોમાં કોઈ
પણ પીણું હોય તો તે અ ુદ્ધ ગણાય. 35જે કોઈ વસ્ ુ પર તેઓનો ૃતદેહ પડે તો તે અ ુદ્ધ ગણાય. તે ભઠ્ઠ કે ખાવા બનાવવા ું
વાસણ હોય તો તેને ભાંગી નાખ ુ.ં તે અ ુદ્ધ છે અને તે તમારે માટે અ ુદ્ધ ગણાય.

36જો તેઓ પાણીના ટાંકામાં, ઝરણાંમાં કે ાં પીવાના પાણીનો સંગ્રહ થાય છે તેમાં પડે તો તે પાણી ુદ્ધ ગણાય. પણ જો
કોઈ પાણીની અંદરના શબનો સ્પશર્ કરે તો તે અ ુદ્ધ ગણાય. 37જો તેઓના શબનો કોઈ ભાગ કોઈપણ વાવવાના બયારણ
પર પડે તો તે બયારણ ુદ્ધ છે. 38 પણ જો તે બયારણ પર પાણી છાટે ું હોય અને તેમના શબનો કોઈ ભાગ તેના પર પડ,ે તો
તે તમારે માટે અ ુદ્ધ છે.

39જે પ ુઓ ખાવાની તમને છૂટ આપવામાં આવી છે એ ું પ ુ જો મર જાય, તો તેના ૃતદેહનો જે કોઈ સ્પશર્ કરે તો તે
સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય. 40અને જે કોઈ એ ૃતદેહમાંથી તે ું માંસ ખાય તો તે પોતાના વ ોને ધોઈ નાખે અને તે સાંજ ુધી
અ ુદ્ધ ગણાય. અને જે કોઈ તેના ૃતદેહને ઊંચકે તો તે પોતાના વ ો ધોઈ નાખે અને તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય.

41જમીન પર પેટે ચાલતાં તમામ સપર્ ટયાં નષેધાત્મક છે; તે ખાવાં ન હ. 42સવર્ પેટે ચાલનારાં અને ચાર પગે ચાલનારાં અથવા
વધારે પગોવાળા,ં જમીન પર પેટે ચાલનારાં સવર્ પણ તમારે ખાવા ન હ, કારણ કે તે નષેધાત્મક છે.

43 કોઈ પણ પેટે ચાલનારાં સપર્ ટયાંઓથી તમે પોતાને અ ુદ્ધ ન કરો; તેઓથી પોતાને અ ુદ્ધ કર ને અભડાઓ ન હ. 44 કેમ
કે હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ. એમાટે તમે પોતાને ુદ્ધ કરો અને તમે પ વત્ર થાઓ કેમ કે હુ પ વત્ર છુ. જમીન પર પેટે ચાલનારાં
કોઈ પણ સપર્ ટયાંથી પોતાને અ ુદ્ધ ન કરો. 45 કેમ કે હુ યહોવાહ છુ, તમારો ઈ ર થવા માટે જે તમને મસર દેશમાંથી બહાર
કાઢ લા ો. માટે તમે પ વત્ર થાઓ, કેમ કે હુ પ વત્ર છુ.

46આપ ુઓ, પક્ષીઓ, દરેક જીવજ ુઓ જે પાણીમાં તરે છે અને દરેક જે પેટે ચાલે છે, તેઓ સંબંધી આ નયમ છે. 47એ
માટે કે ુદ્ધ તથા અ ુદ્ધની વચ્ચે અને ખાવાનાં તથા ન હ ખાવાનાં વચ્ચે ભેદ રખાય.’ ”

12
બાળક-જન્મ પછ સ્ ત્રી ું ુ દ્ધકરણ

1 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 “ઇઝરાયલી લોકોને કહે, ‘જો કોઈ ી ુત્રને જન્મ આપે, તો તે સાત દવસ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય,
જમે તે દર માસમાં મા સક સમયે અ ુદ્ધ ગણાય છે તેમ. 3આઠમાં દવસે તે ુત્રની ુ ત કરવી.

4 પછ તે માતા ું ુ દ્ધકરણ થતાં ુધી તેત્રીસ દવસ ુધી તે અ ુદ્ધ ગણાય. તેના ુ દ્ધકરણ થવાના દવસો ૂરા ન થાય ત્યાં
ુધી તે કોઈ પ વત્ર વસ્ ુનો સ્પશર્ ન કરે, તેમ જ તં ુમાં પણ નઆવે. 5પણજો તે ુત્રીને જન્મઆપ,ે તો તે જમે મા સક દર મયાન

અ ુદ્ધ ગણાય છે તેમ તે બે અઠવા ડયાં ુધી અ ુદ્ધ ગણાય. તે ું ુ દ્ધકરણ થતાં ુધી છાસઠ દવસ તે અ ુદ્ધ ગણાય.
6 ારે તેને ુદ્ધ કરવાનો સમય ૂરો થાય ત્યારે ુત્રી અથવા ુત્રની માતાએ દહનીયાપર્ણ માટે એક વષર્ ું ઘેટાં ું બચ્ ું અને

પાપાથાર્પર્ણ માટે ક ૂતર ું એક બચ્ ું કે હોલો ુલાકાતમંડપમાં લઈ જ ું અને પ્રવેશદ્વારે યાજકની પાસે લાવ.ે
7 પછ તે તેને માટે યહોવાહ સમક્ષ ચઢાવે અને તેના માટે પ્રાય ત કરે અને તે તેના રક્ત ાવમાંથી ુદ્ધ થશ.ે જનેે ુત્ર કે
ુત્રીનો જન્મ થાય, તે ીને માટે આ નયમ છે. 8જો તે ઘેટાંના બચ્ચા ું અપર્ણ ન કર શકે, તો તે બે હોલા કે બે ક ૂતરનાં બચ્ચાં

લાવે, એક દહનીયાપર્ણ માટે અને બીજુ પાપાથાર્પર્ણને માટે અને યાજક તેને માટે પ્રાય તની વ ધ કરે; એટલે તે ુદ્ધ થશ.ે

13
ચામડ ના રોગો માટે નયમ

1 યહોવાહે ૂસા તથા હારુનને જણા ુ,ં 2 “ ારે કોઈ માણસના શર ર પરની ચામડ પર સોજો આવે અથવા ચાંદુ કે ૂમડુ
થાય અને એ કુ રોગમાં પ રણમે એમ લાગ ું હોય, તો તેને હારુન યાજકની પાસે અથવા તેના કોઈ યાજક દ કરા પાસે લઈ
જવો.

3 પછ યાજક તેના શર રના ચામડ પરનો રોગ તપાસે. જો તે જગ્યા ઉપરના વાળ સફેદ થઈ ગયા હોય અને તે ભાગ ચામડ
કરતાં ઊંડે ઊતરેલો લાગ,ે તો તે કુ રોગ છે. યાજક તે માણસને તપાસ્યા પછ , તેને અ ુદ્ધ જાહેર કરે. 4જો ચામડ પરનો સફેદ
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ડાઘ ચામડ ની નીચે ઊંડે ઊતરેલો ના લાગતો હોય, વળ તેમાંના વાળ સફેદ થઈ ગયા ના હોય, તો પછ યાજકે તે રોગીને સાત
દવસ ુધી જુદો રાખવો.
5સાતમે દવસે યાજકે તેને ફર થી તપાસવો અને જો તે સફેદ ડાઘ જવેો હતો તેવો જ ર ો હોય અને ચામડ ના બીજાભાગમાં

પ્રસય ના હોય, તો યાજકે તેને બીજા સાત દવસ ુધી જુદો રાખવો. 6 યાજક ફર થી સાતમાં દવસે તપાસે અને તે સફેદ ડાઘ
ઝાંખો થઈ ગયો હોય અને તે પ્રસય ના હોય, તો યાજકે તેને ુદ્ધ જાહેર કરવો. તે ફક્ત ચાંદુ જ છે, એમ માન ું. પછ તે ક્ત
વ ો ધોઈ નાખે એટલે તે ુદ્ધ થઈ જાય.

7 પર ુ ુદ્ધ જાહેર કયાર્ પછ ફર તે ડાઘ ફેલાયેલો લાગે તો તે ક્તએ ફર થી તપાસ માટે યાજક પાસે આવ ુ.ં 8 યાજકે
તેને ફર થી તપાસવો અને જો સફેદ ડાઘ કે ચાંદુ ફેલા ું જ ું લાગ,ે તો યાજકે તે માણસને એક અ ુદ્ધ કુ રોગી જાહેર કરવો.

9જો કોઈ ક્તને કુ રોગ ું ચાંદુ હોય અને રોગ હોવાની શંકા જાય, તો તેને યાજકઆગળલઈજવો. 10યાજક તેને તપાસે
અને જો ચામડ પર સફેદ ચાંઠુ પ ું હોય અને વાળ ધોળા થઈ ગયા હોય અને સોજા પરની ચામડ પાકેલી તથા દખુા ું હોય,
11 તો એ કુ રોગની શરૂઆત થઈ ૂક છે અને યાજકે તે ક્તને અ ુદ્ધ જાહેર કરવો. તેને જુદો રાખવો ન હ, કારણ કે તે
અ ુદ્ધ જાહેર થઈ જ ૂ ો છે.

12જો યાજકને ખબર પડે કે કુ રોગ ફાટ નીક ો છે અને તેના સમગ્ર શર ર પર માથાથી તે પગ ુધી, ાં ાં યાજક
તપાસે ત્યાં ત્યાં આખી ત્વચામાં રોગ ફેલાઈ ગયો હોય, 13 એટલે યાજકે તેને તપાસવો અને જો સમગ્ર શર ર પર રોગ પ્રસર
ગયેલો ખબર પડે તો તેને યાજકે ુદ્ધ જાહેર કરવો. જો તે ું આ ું શર ર સફેદ થઈ ગ ું છે, તો તે ુદ્ધ છે. 14 પણ ારે તેમાં
દખુા ું માંસ દેખાય તો તે અ ુદ્ધ ગણાય.

15 યાજક તે દખુતા માંસને જોઈને તેને અ ુદ્ધ ઠરાવે કેમ કે તે દખુા ું માંસ અ ુદ્ધ છે. તે તો કુ રોગ છે. 16 પર ુ જો દખુા ું
માંસ બદલાઈને ફર થી સફેદ થઈ જાય, તો તે યાજક પાસે આવ.ે 17 યાજકે ફર થી તેને તપાસવો અને જો તે ચાંદા સં ૂણર્ સફેદ
થઈ ગયાં હોય, તો તેને ુદ્ધ જાહેર કરવો; તે ુદ્ધ છે.

18જો કોઈ ક્તના શર ર પર ૂમડુ થઈને રુઝાઈ ગ ું હોય, 19 ૂમડાંની જગ્યાએ સફેદ ડાઘ કે રતાશ પડતો સફેદ સોજો
ખબર પડ,ે તો તે યાજકને બતાવ ું. 20 યાજક તેને તપાસે અને જુઓ તે ત્વચા કરતાં ઊંડુ લાગે અને તે ચાઠા પરના વાળ સફેદ
થઈ ગયા છે, તો યાજક તેને અ ુદ્ધ જાહેર કરે. તો તેને કુ રોગનો રોગ સમજવો, તે ૂમડાંમાં ફાટ નીક ો છે.

21 પણ જો તપાસતાં યાજકને એમ ખબર પડે કે એમાંના વાળ સફેદ થયેલા નથી, તે ચામડ કરતાં ઊંડે ઊતરે ું નથી તથા
ઝા ું પડ ગ ું છે, તો તેણે તે ક્તને સાત દવસ ુધી જુદો રાખવો. 22જો રોગ ચામડ માં ફેલાયો હોય, તો યાજકે તેને અ ુદ્ધ
જાહેર કરવો. તે કુ રોગનો રોગ છે. 23 પર ુ જો ચાઠુ એ ું ને એ ું રહે અને પ્રસરે ન હ, તો તે ૂમડાં ું ચાઠુ છે અને યાજકે તે

ક્તને ુદ્ધ જાહેર કરવો.
24જો કોઈ ક્તની ચામડ બળ જાય અને દાઝેલી જગ્યાએ ચમક ું લાલાશ પડ ું સફેદ ચાઠુ થઈ જાય, 25 તો યાજકે તે

ચાંઠાની તપાસ કરવી જોઈએ, જો ચાઠાનાં વાળ સફેદ થઈ ગયા હોય અને રોગ ચામડ ની નીચેના ભાગ ુધી ફેલાઈ ગયો હોય,
તો દાઝવાના ઘામાંથી રોગ ફેલાયો છે અને યાજકે તે ક્તને અ ુદ્ધ કુ રોગી જાહેર કરવો.

26પર ુ જો યાજક તે તપાસી જુએ કે ચાઠાંમાં સફેદ વાળ નથી અને તે ચામડ ની નીચે ુધી પ્રસરેલ નથી તથા ચાઠુ ઝા ું પડ ું
જાય છે, તો યાજકે તે ક્તને સાત દવસ માટે જુદો રાખવો. 27 પછ સાતમે દવસે યાજક તેને તપાસે. જો ચાઠુ ચામડ માં
ફેલા ું હોય, તો યાજકે તેને અ ુદ્ધ જાહેર કરવો. તે તો કુ રોગ રોગ છે. 28જો ચાઠુ ચામડ પર ફેલા ું ના હોય અને ઝાં ું થઈ
ગ ું હોય, તો તે દાઝેલા ઘા ું ચાઠુ છે માટે યાજકે તેને ુદ્ધ જાહેર કરવો, કેમ કે તે દાઝ્યા ું ચાઠુ છે.

29જો કોઈ ુરુષ કે ીના માથા પર કે દાઢ પર એ રોગ હોય, 30 તો યાજકે તેની તપાસ કરવી અને જો તે ચામડ કરતાં ઊંડુ
ખબર પડે અને વાળ પીળા તથા આછા થઈ ગયા હોય, તો યાજકે તે ક્તને અ ુદ્ધ જાહેર કરવો. તે ઉંદર પ્રકારનો માથાનો કે
દાઢ નો કુ રોગ છે.

31જો યાજક ઉંદર ની બીમાર ને તપાસે અને જો તે જુએ કે તે ચામડ કરતાં ઊંડુ ન હોય તથા ત્યાંના વાળ હજી પણ કાળાં
હોય, તો યાજકે તે ક્તને સાત દવસ જુદો રાખવો.

32 યાજકે સાતમાં દવસે ફર થી તેની તપાસ કરવી, જો ચાઠુ ફેલા ું ન હોય અને વાળ પણ પીળા થયા ન હોય, તેમ જ તે
ચામડ કરતાં ઊંડ મા ૂમ ના પડ,ે 33 તો તે માણસે ઉંદર વાળાં ભાગ સવાય ચાઠાની આજુબાજુના વાળ કપાવી નાખવા અને
યાજકે તેને બીજા સાત દવસ માટે જુદો રાખવો.

34 યાજકે સાતમાં દવસે ફર થી તેને તપાસવો અને જો ઉંદર ચામડ માં ફેલાઈ ન હોય તથા ચામડ કરતાં ઊંડ મા ૂમ ન પડ,ે
તો યાજકે તે ક્તને ુદ્ધ જાહેર કરવો. પછ તે ક્તએ વ ો ધોઈ નાખવાં એટલે તે ુદ્ધ થઈ જશે.

35 પણ તે ક્તને યાજકે ુદ્ધ જાહેર કયાર્ પછ જો ઉંદર ચામડ માં ફેલાય, 36 તો યાજકે તેને ફર થી તપાસવો અને જો
ઉંદર ચામડ માં ફેલાઈ હોય, તો યાજકે તેના વાળ પીળા છે કે ન હ એ પણ જોવાની જરૂર નથી. તેને અ ુદ્ધ કુ રોગી જાહેર
કરવો. 37 પણ જો ઉંદર ત્યાં અને ત્યાં જ રહે અને તેમાં કાળાં વાળ ઊગવા માંડે તો તે કુ રોગ નથી. તે ુદ્ધ છે અને યાજકે તેને
ુદ્ધ જાહેર કરવો.
38જો કોઈ ુરુષ કે ીને ચામડ માં સફેદ રગના ચાઠાં પડ્યા હોય, 39 તો યાજક તેને તપાસે અને જો તે ડાઘ ફ ાં સફેદ

રગના હોય અને ઝાંખા પડતા જતા હોય, તો તે કુ રોગ નથી, એમ સમજ ું કે ચામડ પર કરો ળયા થયા છે અને એ માણસ ુદ્ધ
છે.

40જો કોઈ ક્તના માથાના વાળ ખર પડ્યા હોય અને માથાના પાછળના ભાગમાં તેને ટાલ પડ હોય તો પણ તે ુદ્ધ છે.
41અને જો માથાના આગળના ભાગમાંથી વાળ ખર ગયા હોય, તો આગળના ભાગમાં માથા પર ટાલ પડે છતાં તે ુદ્ધ છે તેને
કુ રોગ નથી એમ કહેવાય.
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42 પર ુ માથા પરની આગળ કે પાછળની ટાલમાં રતાશ પડતા સફેદ ડાઘ હોય, તો કુ રોગની શરૂઆત થઈ છે એમ મનાય.
43 પછ યાજકે તેને તપાસવો અને પાછળની કે કપાળ પરની ટાલમાંનો ડાઘ રતાશ પડતો સફેદ હોય, તો તેને રોગ થયો છે અને તે
અ ુદ્ધ છે. 44 તો તે કુ રોગી માણસ છે, તે અ ુદ્ધ છે. યાજકે તેને માથામાં થયેલા રોગને કારણે અ ૂક અ ુદ્ધ જાહેર કરવો.

45જે ક્તને કુ રોગ થયો હોય તેણે પોતાના વ ો ફાડવાં, પોતાના વાળ વખેરાયેલા રહેવા દેવા અને ઉપરના હોઠ ુધીનો
ભાગ ઢાંક દેવો અને ૂમો પાડવી, ‘અ ુદ્ધ, અ ુદ્ધ.’ 46જટેલા દવસો ુધી તે ક્તમાં રોગ રહે તેટલાં દવસો ુધી તે અ ુદ્ધ
ગણાય. કેમ કે તે અ ુદ્ધ છે, તે એકલો રહે. છાવણીની બહાર તે ું રહેઠાણ થાય.

વ ો પરની ગ અંગેના નયમ
47જો તે વ કુ રોગના રોગના ચેપવા ું હોય, પછ તે ઊનના કે શણના વ ું હોય, 48 તે શણના કે ઊનના તાણામાં કે

વાણામાં અથવા ચામડામાં કે ચામડાની બનાવેલી કોઈ વસ્ ુમાં ગનો ડાઘ હોય, 49તે વ માં અથવા ચામડામાં અથવા તાણામાં
અથવા વાણામાં અથવા ચામડાની બનાવેલી કોઈપણ વસ્ ુમાં તે રોગનો ચેપ લીલાશ કે રતાશવાળો હોય, તો તેને કુ રોગનો રોગ
સમજવો અને તપાસ માટે યાજક પાસે લઈ જવો.

50 યાજક તે રોગ તપાસે અને રોગવાળ વસ્ ુને સાત દવસ બંધ કર રાખ.ે 51 સાતમે દવસે તેણે ફર થી તે તપાસવી. જો
તે રોગ તે વ મા,ં એટલે તાણામાં કે વાણામાં કે ગમે તે કામને માટે ચામડુ વપરા ું હોય તે ચામડામાં પ્રસય હોય, તો તે રોગ
કોહવાડતો કુ રોગ સમજવો અને તે અ ુદ્ધ છે. 52 તે રોગવાળા વ ને બાળ નાખે અથવા તે ચેપ તાણાને કે વાણાન,ે શણના
વ ને, ઊનના, ચામડાની કોઈપણ વસ્ ુને લાગેલો હોય તોપણ, કેમ કે તે કોહવાડતો રોગ છે. તેને સં ૂણર્પણે આગમાં બાળ
નાખવો.

53જો યાજક તપાસે અને તે વ મા,ં એટલે તાણામાં કે વાણામાં અથવા ચામડાની કોઈ વસ્ ુમાં તે રોગ પ્રસય હોય, 54 તો
યાજકે તે વસ્ ુને ધોઈ નાખવા માટે આજ્ઞા કરવી જોઈએઅને તેને બીજા સાત દવસ જુદ રાખવી. 55પછ તે સમય બાદ યાજકે
ફર જો ું, જો ડાઘનો રગ ન બદલાય કે તે ના ફેલાય તો પણ તે ગ છે, અને તેથી તે અ ુદ્ધ છે. તે વસ્ ુને ચેપ લાગેલો હોવાથી
તેને બાળ નાખીને નાશ કરવો જોઈએ.

56જો યાજક તપાસે અને ધોયા પછ ડાઘ ઝાંખો થયો છે, તો તેણે તે વસ્ ુનો ડાઘવાળો, ભાગ તે વ હોય કે પછ ચામડાની
બનાવેલી વસ્ ુ હોય કે બીજી કોઈ વસ્ ુ હોય, તેને તાણા કે વાણામાંથી ફાડ નાખવી. 57છતાં જો વ માં તાણા કે વાણામાં કે
ચામડાની વસ્ ુમાં ફર થી ડાઘ દેખાય તો ચેપ નવેસરથી ફેલાય છે એમ માન ું અને જનેે ચેપ લાગ્યો હોય તે વસ્ ુને અ માં બાળ
ૂકવી. 58જો વ , તાણા, વાણા કે ચામડાની કોઈ પણ વસ્ ુ ધોવાથી ડાઘ જતો રહે તો તેને બીજી વખત ધોઈ નાખવી, એટલે

તે ુદ્ધ થઈ જશે અને ફર એક વાર તેને ઉપયોગમાં લઈ શકાશે.
59ઊનના કે શણનાં વ ો પર તાણા કે વાણામાંના કે ચામડાની કોઈ પણ વસ્ ુ ઉપર ગનો ડાઘ પડ્યો હોય તો તેને માટે આ

નયમ છે, એને અ ુસર ને વસ્ ુને ુદ્ધ કે અ ુદ્ધ જાહેર કરવી, વળ ારે જાહેર કરવી અને ારે ન હ, તે આ નયમને આધારે
ન કર ુ.ં”

14
ચામડ ના રોગ પછ ુમ ુ દ્ધકરણ

1 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 “જે કોઈ કુ રોગથી ુક્ત થયો હોય તેની ુ દ્ધકરણનો નયમ આ પ્રમાણે છે. તેને યાજક પાસે
લાવવો.

3યાજકે છાવણીની બહાર જઈને તેની તપાસ કરવી કે જો રોગ મટ ગયો હોય, 4તો યાજકે જનેી ુ દ્ધ કરવાની છે તે માણસને
ુદ્ધ એવાં બે જીવતાં પક્ષીઓ, દેવદાર ું થોડુ લાકડુ, કરમજી રગ ું કાપડ તથા ઝુફા લાવવાને આજ્ઞા આપવી. 5 યાજકે એક

પક્ષીને વહેતાં પાણીની ઉપર રાખેલા માટ ના વાસણમાં કાપવાની આજ્ઞા કરવી.
6 પછ યાજકે જીવતા રહેલા બીજા પક્ષીન,ે દેવદાર ું લાકડુ, કરમજી કાપડ તથા ઝુફો લઈને ઝરાના પાણી ઉપર કાપેલા

પક્ષીના રક્તમાં બોળવાં. 7જે કુ રોગમાંથી માણસની ુ દ્ધ કરવાની હોય તેના પર તેણે સાત વાર રક્ત છાંટ તેને ુદ્ધ કરવો.
પછ પેલા જીવતા પક્ષીને યાજકે ુલ્લાં ખેતરમાં છોડ ૂક ું.

8જે માણસ ું ુ દ્ધકરણ કરવા ું હોય તે પોતાના વ ો ધોઈ નાખે, પોતાના સવર્ વાળ ૂંડાવે તથા પાણીમાં સ્નાન કરે અને
પછ તે ુદ્ધ થયો ગણાય. પછ તે છાવણીમાં રહેવા માટે પાછો ફરે, પર ુ સાત દવસ પયત તેણે પોતાના તં ુની બહાર રહે ું.
9 સાતમે દવસે તેણે પોતાના માથાના સવર્ વાળ, દાઢ ના તથા પોતાના ભમરના તેમ જ શર ર પરના બીજા બધા વાળ ૂંડાવી
નાખવા. તેણે પોતાના વ ો ધોઈ નાખવાં અને પાણીમાં સ્નાન કર ુ,ં પછ તે રોગથી સં ૂણર્ ર તે ુદ્ધ થયો એ ું જાહેર થાય.

10આઠમે દવસે તેણે એક વષર્ની ઉંમરના ખામી વગરનાં બે નરઘેટાં, એક વષર્ની ખામી વગરની ઘેટ , ખાદ્યાપર્ણને માટે તેલમાં
મોહેલો ત્રણ દશાંશ એફાહ* મેંદાનો લોટ તથા એક માપ† તેલ લે ુ.ં 11 ુ દ્ધની વ ધ કરાવનાર યાજકે જનેી ુ દ્ધ કરવાની છે તે

ક્તને તેના અપર્ણો સાથે ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વારે યહોવાહ સમક્ષ રજૂ કરવો.
12 પછ યાજક નર હલવાનોમાંથી એકને લઈને દોષાથાર્પર્ણ‡ને માટે તેને તથા પેલા માપ તેલને ચઢાવે અને યહોવાહની સમક્ષ

તેઓ ું અપર્ણ કરે. 13 તેણે એ ઘેટાના બચ્ચાંને જે પ વત્ર ળે પાપાથાર્પર્ણને તથા દહનીયાપર્ણના હલવાનને કાપવામાં આવે છે
ત્યાં કાપવો. પાપાથાર્પર્ણની માફક દોષાથાર્પર્ણ યાજકને આપી દે ુ,ં કેમ કે તે પરમપ વત્ર અપર્ણ છે.

14 પછ યાજકે આ દોષાથાર્પર્ણ ું રક્ત લઈને જે માણસ ુદ્ધ થયો છે તેના જમણા કાનની ુટ્ટ પર, જમણા હાથના અં ૂઠા
પર તથા જમણા પગના અં ૂઠા પર લગાવ ું. 15 પછ યાજકે સાથે લાવેલા તેલમાંથી થોડુ પોતાના ડાબા હાથના પંજા પર રેડ ુ.ં
16 તેણે જમણા હાથની આંગળ તેમાં બોળવી અને યહોવાહની સમક્ષ સાત વખત તે તેલનો છટકાવ કરવો.
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17 યાજક હથેળ માં રહેલા તેલમાંથી થોડુ લઈને જનેી ુ દ્ધ કરવાની હોય તે માણસના જમણા કાનની ુટ્ટ , જમણા હાથ
તથા જમણા પગના અં ૂઠા પર ાં પહેલાં દોષાથાર્પર્ણ ું રક્ત લગા ું હ ું ત્યાં લગાડ ુ.ં 18 યાજકના હાથમાં ું બાક ું તેલ
તેણે જે ક્તની ુ દ્ધ કરવી હોય તેના માથા પર લગાડ ને યહોવાહ સમક્ષ તેને માટે પ્રાય ત કર ુ.ં

19 પછ યાજકે પાપાથાર્પર્ણ ચઢાવ ું અને જનેી અ ુદ્ધતામાંથી ુ દ્ધ કરવાની હોય, તે માણસની પ્રાય ત વ ધ કરવી અને
ત્યાર પછ તે દહનીયાપર્ણના પ ુને માર નાખ ુ.ં 20 પછ યાજકે વેદ ની અ પર દહનીયાપર્ણ તથા ખાદ્યાપર્ણ બાળવા અને તે

ક્ત માટે પ્રાય ત કર ું અને ત્યારે તે ક્ત ુદ્ધ થઈ જશ.ે
21 તેમ છતાં, જો તે માણસ ગર બ હોય અને આ બ ું ચઢાવી શકે એમ ના હોય, તો તેણે માત્ર એક જ ઘેટો દોષાથાર્પર્ણ તર કે

લાવવો અને યહોવાહની સમક્ષ રજૂ કરવો. યાજકે તેને તે માણસના પ્રાય ત માટે અપર્ણ ચઢાવ ું અને તે તેને ુદ્ધ કરશ.ે તેણે
ખાદ્યાપર્ણ તર કે ફક્ત તેલથી મોહેલો એક દશાંશ એફોદ મેંદાનો લોટ તથા એક માપ§ તેલ લે ું. 22 તથા બે હોલા કે ક ૂતરનાં બે
બચ્ચા,ં તે લાવી શકે તેમ હોય તે લાવવાં, તેઓમાં ું એક પાપાથાર્પર્ણ માટે અને બીજુ દહનીયાપર્ણ માટે. 23આઠમે દવસે યાજક
પાસે ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ તે યહોવાહની સમક્ષ પોતાના ુ દ્ધકરણની વ ધને માટે આ પક્ષીઓને સાથે લાવે.

24 પછ યાજક ઘેટાનાં બચ્ચાંને દોષાથાર્પર્ણ તર કે લે તથા તેલ પણ લે અને વેદ આગળ યહોવાહની સમક્ષ તે તેઓ ું અપર્ણ
કરે. 25 તે દોષાથાર્પર્ણ માટેના ઘેટાંને કાપી નાખે અને તે ું થોડુ રક્ત લઈ જે ું ુ દ્ધકરણ કરવા ું હોય તે ક્તના જમણા કાનની
ુટ્ટ તથા તેના જમણા હાથના અને જમણા પગના અં ૂઠા પર લગાવે.
26 પછ યાજકે થોડુ તેલ પોતાની ડાબી હથેળ માં રેડ ુ.ં 27અને જે થોડુ રક્ત તેના ડાબા હાથની હથેળ માં છે તેમાંથી થોડુ

તેણે પોતાના જમણા હાથની આંગળ વડે લઈને સાત વાર યહોવાહની સમક્ષ છાંટ ું.
28 તે પછ દોષાથાર્પર્ણ ું રક્ત લગા ું હ ું તે જ જગ્યાએ યાજકે જે ું ુ દ્ધકરણ કરવા ું હોય તે ક્તના જમણા કાનની
ુટ્ટ પર, જમણા હાથના અં ૂઠા પર તથા જમણા પગના અં ૂઠા પર તેલ લગાવ ુ.ં 29તેના હાથમાં બાક રહે ું તેલ જે માણસની
ુ દ્ધ કરવાની હોય તેના માથા પર રેડ ું અને યહોવાહ સમક્ષ તેણે પ્રાય ત કર ુ.ં
30અને તે મેળવી શકે એવો એક હોલો કે ક ૂતર ું બચ્ ું તેણે ચઢાવ ું, 31જે ું તે મેળવી શકે એ ુ,ં પાપાથાર્પર્ણ તર કે અને

બીજુ દહનીયાપર્ણ તર કે ખાદ્યાપર્ણની સાથે વેદ પર ચઢાવ ુ.ં પછ યાજક યહોવાહની સમક્ષ તે માણસને માટે પ્રાય ત કરે
અને તે ુદ્ધ બની જશે. 32 કુ રોગમાંથી સાજા થયેલા જે માણસના ુ દ્ધકરણ માટે જરૂર અપર્ણો લાવવા જો તે અશક્ત હોય,
તેને માટે આ નયમ છે.”

ભીંતોની ગ અંગેના નયમ
33યહોવાહે ૂસા તથા હારુનને ક ું, 34 “મેં તમને આપેલા કનાન દેશમાં ારે તમે આવી પહોંચો અને હુ ત્યાં કોઈ ઘરમાં કુ

રોગ ૂકુ, 35 તો તે ઘરના મા લકે યાજક પાસે આવીને મા હતી આપવી. તેણે કહે ું, ‘મારા ઘરમાં કુ રોગ હોય એ ું મને લાગે
છે.’ ”

36યાજકે તપાસ કરવા જતાં પહેલાં ઘર ખાલી કરવા આજ્ઞા કરવી, એ માટે કે ઘરની બધી વસ્ ુઓઅ ુદ્ધ ન થાય. ત્યારપછ
યાજક ઘરની તપાસ માટે ઘરની અંદર જાય. 37 રોગની તે તપાસ કરે અને જો તે રોગ ઘરની દ વાલોમાં હોવાથી તેમાં કોઈ લીલી
કે રાતી તરાડ પડ હોય અને તે દ વાલની સપાટ થી ઊંડ દેખાતી હોય તો, 38 પછ યાજક ઘરમાંથી બહાર નીકળ સાત દવસ
માટે ઘરને બંધ કર દે ુ.ં

39 પછ સાતમે દવસે યાજકે પાછા આવીને ફર તપાસ કરવી, જો તે કાણાઓ ભીંતમાં વધારે પ્રસયાર્ હોય, 40 તો યાજકે
રોગવાળા પથ્થરોને કાઢ નાખવાની તથા તેમને નગર બહાર ગંદક ની જગ્યાએ ફેંક દેવાની આજ્ઞા તેઓને આપવી.

41 ઘરની અંદરની ભીંતોને ખોતર નાખવાની આજ્ઞા તેણે આપવી અને ખોતર કાઢે ું બ ું જ શહેરની બહાર કોઈ અ ુદ્ધ
જગ્યાએ ઠાલવી આવવા જણાવ ું. 42જે જગ્યા ખાલી પડ હોય ત્યાં બીજા પથ્થરો લાવીને ગોઠવવા અને ૂનાનો કોલ પણ
નવો જ વાપરવો તથા ઘર ું નવેસરથી ચણતર કરાવ ું.

43 પથ્થરો કાઢ ના ા પછ અને ઘર ું નવેસરથી ચણતર કયાર્ પછ જો ફર થી ગ દેખાય, 44 તો યાજકે ફર થી આવીને
ઘરની તપાસ કરવી અને તેને ખબર પડે કે ગ પ્રસર છે તો તે જલદ પ્રસરે તેવો ચેપ છે અને તે ઘર અ ુદ્ધ છે.

45 તે ઘરને તોડ પાડ ું. એ ઘરના પથ્થરો, લાકડાં અને ગારો બ ું શહેરની બહાર કોઈ અ ુદ્ધ જગ્યાએ લઈ જ ુ.ં 46એ ઘર
બંધ ર ું હોય તે દર મયાન કોઈ ઘરમાં પ્રવેશે તો તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય. 47જે કોઈ ક્ત તે ઘરમાં ૂઈ જાય અથવા
જમે તો તેણે પોતાના વ ો ધોઈ નાખવા.ં

48 પર ુ યાજક ઘરમાં જઈને તપાસે અને જો તેને ખબર પડે કે નવેસરથી ચણતર કયાર્ પછ ગ ફેલાયેલી નથી, તો તે ઘરને તે
ુદ્ધ જાહેર કરે કે હવે ગનો ચેપ ઘરમાં નથી.
49 પછ ઘરની ુ દ્ધ માટે યાજક બે નાનાં પક્ષીઓ, દેવદાર ું લાકડુ, લાલ રગના કાપડનો ટુકડો અને ઝુફો લ.ે 50એક પક્ષીને

તેણે ઝરાના વહેતા પાણી ઉપર માટલી ઉપર કાપ ું. 51 તેણે દેવદાર ું લાકડુ, ઝુફો અને કરમજી રગ ું કાપડ લઈ જીવતા પક્ષી
સાથે ચઢાવેલા પક્ષીના રક્તમાં તથા ઝરાના વહેતાં પાણીમાં બોળવા અને સાત વખત ઘર ઉપર છટકાવ કરવો.

52આ પ્રમાણે તેણે પક્ષી ું રક્ત, ઝરા ું પાણી, જીવ ું પક્ષી, દેવદાર ું લાકડુ, ઝુફો અને કરમજી કાપડ, તેનાથી ઘરની ુ દ્ધ
કરવી. 53 પણ યાજકે શહેરની બહાર ુલ્લાં મેદાનમાં બીજા પક્ષીને છોડ દે ું. આ ર તે યાજક ઘરને ુદ્ધ કરશે અને ઘર સાફ
થશ.ે

54બધી જ જાતના કુ રોગ, એટલે સોજા, ચાંદાં, ૂમડાં માટે, 55 વ ના તથા ઘરના કુ રોગને માટે, 56 કોઈની ચામડ ના
સોજામાં કે દાઝવાથી થયેલા ઘામાં કે ચાંદાને માટે, 57 કુ રોગની બાબતમાં કોઈ અ ુદ્ધ ારે કહેવાય અને ુદ્ધ ારે કહેવાય,
તે શીખવવા માટે એ નયમ છે.”

§ 14:21 14:21એક માપ 334 ગ્રામ તેલ
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15
શર રના અ ુદ્ધ સ્ ત્રાવ અંગેના નયમ

1યહોવાહે ૂસા તથા હારુનને ક ું, 2 “ઇઝરાયલી લોકોને એમ કહે કે, ‘ ારે કોઈ માણસને તેના શર રમાં સ્રાવનો રોગ હોય,
ત્યારે તે માણસ અ ુદ્ધ ગણાય. 3 તેના સ્રાવમાં તેની અ ુદ્ધતા આ પ્રમાણે ગણાય. તેના સ્રાવ સાથે તે ું માંસ વહે ું હોય અથવા
તેના સ્રાવમાંથી તે ું માંસ વહે ું બંધ પડ,ે તો તે અ ુદ્ધ ગણાય.

4સ્રાવવાળો માણસ જે પથાર માં ૂએ અને જે કોઈ વસ્ ુ પર તે બેસે તે પણ અ ુદ્ધ ગણાય. 5જે કોઈ ક્ત તે માણસની
પથાર નો સ્પશર્ કરે તેણે પોતાના વ ો ધોઈ નાખવાં તથા તેણે પાણીથી સ્નાન કર ું અને સાંજ ુધી તે અ ુદ્ધ ગણાય.

6જે વસ્ ુ પર સ્રાવવાળો બેઠો હોય તે પર જે કોઈ બેસે, તે ક્તએ પોતાના વ ો ધોઈ નાખવાં તથા તેણે સ્નાન કર ું અને
તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય. 7અને સ્રાવવાળા ુરુષના શર રનો જે કોઈ સ્પશર્ કરે તો તેણે પોતાના વ ો ધોઈ નાખવાં તથા
તેણે પાણીથી સ્નાન કર ું અને સાંજ ુધી તે અ ુદ્ધ ગણાય.

8જો સ્રાવવાળો માણસ કોઈ સ્વચ્છ માણસ પર ૂંકે, તો તે માણસે પોતાના વ ો ધોઈ નાખવાં તથા તેણે પાણીથી સ્નાન
કર ું અને તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય. 9સ્રાવવાળો માણસ જે જીન પર બેસીને સવાર કરે તે પણ અ ુદ્ધ ગણાય.

10જે કઈ પણ તેની નીચે આવે ું હોય, તેને સ્પશર્ કરનાર ક્ત સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય; જે કોઈ તે વસ્ ુને ઉપાડે તેણે
પોતાના વ ો ધોઈ નાખવાં અને પાણીથી સ્નાન કર ું અને સાંજ ુધી તે અ ુદ્ધ ગણાય. 11સ્રાવવાળો માણસ પોતાના હાથ
ધોયા વના જો કોઈ ક્તને સ્પશર્ કરે તો તેણે પોતાના વ ો ધોઈ નાખવા, પાણીથી સ્નાન કર ું અને સાંજ ુધી તે અ ુદ્ધ
ગણાય. 12અ ુદ્ધ ક્ત માટ ના વાસણને સ્પશર્ કરે તો તે વાસણને ફોડ નાખ ું અને લાકડાના પ્રત્યેક વાસણને પાણીમાં ધોઈ
નાખ ું.

13 ારે તે ક્ત તેના સ્રાવથી ુદ્ધ થાય ત્યારે તે પોતાના ુ દ્ધકરણ માટે સાત દવસ ગણે અને પોતાના વ ો ધોઈ નાખ;ે
અને ઝરણાનાં પાણીમાં સ્નાન કરે. ત્યાર પછ તે ુદ્ધ ગણાશે. 14 તે માણસે આઠમે દવસે બે હોલા અથવા ક ૂતરનાં બે બચ્ચાં
લાવીને ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વારઆગળ યહોવાહ સમક્ષઆવીને યાજકનેઆપવા. 15યાજક તેઓમાંના એકને પાપાથાર્પર્ણને
માટે અને બીજાને દહનીયાપર્ણને માટે અપર્ણ કર ને સ્રાવવાળા માણસની ુ દ્ધ માટે યહોવાહ સમક્ષ પ્રાય ત કરે.

16જો કોઈ ુરુષને વીયર્સ્રાવ થાય, તો તેણે પાણીથી સ્નાન કર ુ;ં સાંજ ુધી તે અ ુદ્ધ ગણાય. 17જે પ્રત્યેક વ કે ચામડા
પર વીયર્ પ ું હોય તેને પાણીથી ધોઈ નાખ ુ.ં સાંજ ુધી તે અ ુદ્ધ ગણાય. 18અને જો કોઈ ી ુરુષનો સંયોગ થયો હોય
અને ુરુષને વીયર્સ્રાવ થયો હોય તો તે બ ેએ પાણીથી સ્નાન કર ુ;ં તેઓ સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય.

19જો કે ીને મા સકસ્રાવ થયો હોય તો તે સાત દવસ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય અને તે દવસો દરમ્યાન જે કોઈ તેને સ્પશર્ કરે
તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય. 20 તે અ ુદ્ધ હોય ત્યારે તે જનેા પર ૂતી હોય કે બેઠ હોય તે પણ અ ુદ્ધ ગણાય.

21જે કોઈ માણસ તેની પથાર ને સ્પશર્ કરે તેણે પોતાના વ ો ધોઈ નાખવાં અને પાણીથી સ્નાન કર ુ;ં તે માણસ સાંજ ુધી
અ ુદ્ધ ગણાય. 22 તે ી જનેા પર બેઠ હોય તેને જો કોઈ સ્પશર્ કરે તો તેણે પોતાના વ ો ધોઈ નાખવાં, પાણીથી સ્નાન કર ુ;ં
તે ક્ત સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય. 23 તે ી જનેા પર બેઠ હોય તે આસન અથવા પથાર પરની કોઈ વસ્ ુને જો કોઈ સ્પશ
તો તે પોતાના વ ો ધોઈ નાખે અને સ્નાન કરે. તે માણસ સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય.

24અને જો કોઈ ુરુષ તેની સાથે શાર રક સંબંધ કરે અને જો તેની અ ુદ્ધતા તેને લાગે તો તે સાત દવસ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય.
તે જે પથાર માં ૂએ તે પણ અ ુદ્ધ ગણાય.

25જો કોઈ ીને ઋ ુકાળ સવાય ઘણા દવસો ુધી રક્તસ્રાવ થાય અથવા તેના ઋ ુકાળ ઉપરાંત લાંબા સમય ુધી તેનો
સ્રાવ ચા ુ રહે, તો તેના સ્રાવના સવર્ દવસો ુધી તે ઋ ુકાળની જમે અ ુદ્ધ ગણાય. 26એસમય દર મયાન પણ તે જે પથાર માં
ૂએ તે તેના ઋ ુકાળના સામાન્ય દવસોની જમે અ ુદ્ધ ગણાય. અને તે જયાં બેસે તે જગ્યા પણ અ ુદ્ધ ગણાય.
27જે કોઈ તે પથાર કે આસનને સ્પશર્ કરે તે અ ુદ્ધ ગણાય. તેણે પોતાના વ ો ધોઈ નાખવાં, પાણીથી સ્નાન કર ું અને

સાંજ ુધી તે અ ુદ્ધ ગણાય.
28 પણ જો તે પોતાના સ્રાવથી ુદ્ધ થાય તો પછ તે પોતાને માટે સાત દવસ ગણે અને ત્યારબાદ તે ુદ્ધ ગણાય. 29આઠમે

દવસે તેણે બે હોલાં અથવા ક ૂતરનાં બે બચ્ચાં લાવીને ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ યાજકને આપવા.ં 30 યાજક
તેઓમાંના એકને પાપાથાર્પર્ણ માટે અને બીજાને દહનીયાપર્ણ માટે અ પત કરે અને યાજક તેના સ્રાવની અ ુદ્ધતા માટે યહોવાહની
સમક્ષ પ્રાય ત કરે.

31આર તે ઇઝરાયલના લોકોને તેઓની અ ુદ્ધતાથી અલગ કરવા કે જથેી મારો જે મંડપ તેઓની મધ્યે છે, તેને અ ુદ્ધ કયાર્થી
તેઓ માયાર્ જાય ન હ.

32જે કોઈ ુરુષને સ્રાવ હોય તો તે અ ુદ્ધ છે. સ્રાવ અથવા વીયર્પાત તે ુરુષને અ ુદ્ધ કરે છે. 33ઋ ુસ્રાવમાં ી અ ુદ્ધ
હોય છે તેવી ી સાથે શાર રક સંબંધ કરનાર ુરુષ પણ અ ુદ્ધ છે. શર રના સ્રાવવાળા લોકો માટેના નયમો ઉપર પ્રમાણે
છે.’ ”

16
પ્રાય નો દવસ

1 હારુનના બે દ કરા ારે યહોવાહની સમક્ષ ગયા ત્યારે ૃત્ ુ પામ્યા અને તેઓના ૃત્ ુ પછ યહોવાહે ૂસાની સાથે વાત
કર . 2 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “તારા ભાઈ હારુનને કહે, પરમપ વત્ર ાનમાં એટલે કે તં ુના પડદાની અંદરની બાજુએ
પ વત્ર કોશ પરના દયાસન સમક્ષ કોઈ પણ સમયે આવે ન હ. જો તે તેમ કરશે તો તે ૃત્ ુ પામશ.ે કારણ કે તે દયાસન પર
વાદળરૂપે હુ દેખાઈશ.

3 તેથી અહ હારુન આ ર તે પરમપ વત્ર ાનમાં પ્રવેશ કરે. પાપાથાર્પર્ણ માટે એક બળદ તથા દહનીયાપર્ણ માટે એક ઘેટો
લઈને તે પરમપ વત્ર ાનમાં પ્રવેશ કરે. 4 તે શણ ું પ વત્ર ઉપવ અને શણની ઈજાર પહેરે. કમરે શણનો કમરપટો અને
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માથે શણની પાઘડ બાંધ.ે આ પ વત્ર વ ો છે. એ પહેરતાં પહેલાં તેણે પાણીથી સ્નાન કર ું. 5 તે ઇઝરાયલી પ્રજા પાસેથી
પાપાથાર્પર્ણ માટે બે બકરા તથા દહનીયાપર્ણ માટે એક ઘેટો લ.ે

6 પછ હારુન પોતાને માટે પાપાથાર્પર્ણના બળદને રજૂ કરે અને પોતાના માટે તેમ જ પોતાના પ રવાર માટે પ્રાય ત કરે.
7 ત્યારપછ તે બે બકરાઓ લઈને ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ યહોવાહ સમક્ષ લાવ.ે

8 પછ હારુન તે બે બકરા માટે ચઠ્ઠ ઓ નાખ,ે એટલે એક ચઠ્ઠ યહોવાહને માટે અને બીજી અઝાઝેલને માટે ન કરે. 9જે
બકરા પર યહોવાહના નામની ચઠ્ઠ પડ,ે તેને હારુન પાપાથાર્પર્ણને માટે અપર્ણ કરે. 10 પર ુ જે બકરા પર અઝાઝેલના નામની
ચઠ્ઠ પડે તેને અઝાઝેલને માટે અરણ્યમાં મોકલી દેવા માટે તેને માટે પ્રાય ત કરવાને યહોવાહ સમક્ષ તેને જીવતો રજૂ કરે.
11 પછ હારુન પોતાના અને પોતાના પ રવાર માટે પાપાથાર્પર્ણને સારુ બળદ રજૂ કરે. પોતાને માટે તથા પોતાના પ રવાર માટે

પ્રાય ત કરે અને પાપાથાર્પર્ણનો જે બળદ પોતાના માટે હોય તેને કાપે.
12 પછ હારુન એક ૂપદાનીમાં યહોવાહ આગળની વેદ માંથી સળગતા અંગારા અને બે ુઠ્ઠ બાર ક દળેલો ૂપ લઈને તેને

પડદાની અંદરની બાજુએ લાવ.ે 13 પછ યહોવાહ સમક્ષ અંગારા ઉપર તે ૂપ તે નાખે જથેી કરારકોશ પરના દયાસન ઉપર ું
વાદળ ુમાડાથી ઢકાઈ જાય. અને આમ કરવાથી તે ૃત્ ુ પામશે ન હ.

14 ત્યારપછ તે બળદના રક્તમાંથી થોડુ રક્ત ૂવર્ તરફ પોતાનીઆંગળ વડે દયાસન પરછાંટે. અને તેમાં ુ થોડુ રક્ત દયાસનની
સામે આંગળ વડે સાત વાર છાંટે.

15 ત્યારપછ તે લોકોના પાપાથાર્પર્ણનો બકરો કાપે અને તે ું રક્ત પડદાની અંદરની બાજુ લાવ.ે બળદના રક્તની જમે તે તેના
રક્ત ું પણ કરે; તે દયાસન પર તેને છાંટે ત્યારપછ દયાસનની સામે તેને છાંટે. 16 તે ઇઝરાયલના લોકોની અ ુદ્ધતાના લીધ,ે
તેઓના પાપો અને વદ્રોહના કારણે પ વત્ર ાનને માટે પ્રાય ત કરે. એ જ ર તે તેઓની અ ુદ્ધતા મધ્યે તેઓની સાથે રહેનાર
ુલાકાતમંડપને સારુ કરે, જમેાં યહોવાહ વસે છે.
17 હારુન પ્રાય ત કરવા માટે પરમપ વત્ર ાનમાં દાખલ થાય ત્યારથી તે પોતાને સારુ, પોતાના પ રવારને સારુ તથા

સવર્ ઇઝરાયલીઓને સારુ પ્રાય ત કર ને બહાર ન આવે, ત્યાં ુધી કોઈને ુલાકાતમંડપમાં રહેવા ન દેવો. 18બહાર આવીને
યહોવાહની સમક્ષવેદ પાસે જઈને તેને સારુ તે પ્રાય ત કરે. તેણે બળદનાઅને બકરાના રક્તમાંથી થોડુ થોડુ લઈને વેદ નાં શગો
પર ચોપડ ું. 19એ રક્તમાંથી આંગળ વડે તે વેદ ઉપર સાત વખત છાંટ ને તેને ુદ્ધ કરે અને ઇઝરાયલીઓની અ ુદ્ધતામાંથી
તેને પ વત્ર કરે.

બકરાને શરે લોકોનાં પાપ ૂક ને તેને અરણ્યમાં છોડ દેવો
20 પરમ પ વત્ર ાન, ુલાકાતમંડપ અને વેદ ને માટે પ્રાય ત કર રહે ત્યારે જી વત બકરાંને તે હાજર કરે. 21અને પછ

હારુન તે જીવતા બકરાના માથા પર બ ે હાથ ૂક ને ઇઝરાયલીઓની સવર્ દુ તા, સવર્ પાપો અને તેઓનો વદ્રોહ ક ૂલ કર ને તે
સવર્ એ બકરાના શર પર ૂકે. તે પછ તેણે આ કામ માટે ન કરેલા માણસ સાથે તે બકરાંને રણમાં મોકલી આપવો. 22 પછ
તે બકરો લોકોની સવર્ દુ તા જે જગ્યાએ કોઈ રહે ું ના હોય તેવી નજન જગ્યાએ લઈ જશ.ે અને આ માણસ તેને નજન
અરણ્યમાં છોડ દેશે.

23 ત્યારપછ હારુન ુલાકાતમંડપમાં પાછો આવે. પ વત્ર ાનમાં દાખલ થતી વખતે પહેરેલા શણનાં વ ો ઉતાર ને ત્યાં
રાખી ૂકે. 24 પ વત્ર ાનમાં સ્નાન કર ને તે પોતાના વ ો પહેરે અને બહાર જઈને પોતા ું અને લોકો ું દહનીયાપર્ણ અપર્ણ કરે
અને આ ર તે પોતાને સારુ અને લોકોને સારુ પ્રાય ત કરે.

25 પાપાથાર્પર્ણની ચરબી ું દહન તે વેદ પર કરે. 26અઝાઝેલ માટેના બકરાંને લઈ જનાર માણસે પોતાના વ ધોઈ નાખવા
અને સ્નાન કર ુ;ં ત્યારપછ જ તે છાવણીમાં પાછો આવ.ે

27 પછ પાપાથાર્પર્ણને સારુ ચઢાવેલા બળદ અને બકરાંને એટલે જઓે ું રક્ત પ્રાય તને માટે પ વત્ર ાનમાં લઈ જવામાં
આ ું હ ું તેઓને છાવણી બહાર લઈ જવા અને ચામડા,ં માંસ અને આંતરડાં સ હત બાળ નાખવા. 28 આ બ ું બાળનાર
માણસે પોતાના વ ો ધોઈ નાખવાં, સ્નાન કર ું અને પછ છાવણીમાં પાછા ફર ુ.ં

પ્રાય નો દવસ પાળવા વષે
29એ સદાને માટે તમારો વ ધ થાય; દેશનાં વતનીઓ તથા તમાર મધ્યે વસતા વદેશીઓએ સાતમા મ હનાના દશમા દવસે

ઉપવાસ કરવો અને કોઈ કામ કર ું ન હ. 30 કેમ કે તે દવસે તમને ુદ્ધ કરવા માટે તમારા માટે પ્રાય ત કરવામાં આવશ;ે તમે
તમારા પાપોથી યહોવાહની આગળ ુદ્ધ થશો. 31 તમારા માટે તે પ વત્ર વશ્રામવારનો દવસ છે. તમારે ઉપવાસ કરવો અને કઈ
કામ કર ું ન હ. આસદાને માટેનો નયમ છે.

32આપ્રાય ત ુ યાજકે એટલે જે તેના પતાના ાને યાજકપદને સારુ અ ભ ષક્ત અને પ વત્ર કરવામાં આ ો હોય
તેણે કર ુ.ં તે પ્રાય ત કરે, તે યાજકે શણના પ વત્ર વ પહેરવા. 33અને પરમ પ વત્ર ાનને માટે, ુલાકાતમંડપને માટે, વેદ ને
માટે, યાજકોને માટે તથા સભાના સમગ્ર લોકોને માટે તેણે પ્રાય ત કર ુ.ં

34 આ તમારે સારુ સદાનો વ ધ થાય; આ ર તે પ્ર તવષર્ એક વાર ઇઝરાયલીઓના પાપો માટે પ્રાય ત કર ુ.ં યહોવાહે
ૂસાને આપેલી સવર્ આજ્ઞા પ્રમાણે તેણે ક ુ.

17
રક્ત ન પાડ ું અને ન ખા ું

1યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 “ ું હારુનન,ે તેના ુત્રોને તેમ જ બધા ઇઝરાયલીઓનેઆ પ્રમાણે કહે, યહોવાહે જેઆજ્ઞાઆપી છે
તે તેઓને કહે, 3 ‘જો કોઈ ઇઝરાયલી છાવણીમાં અથવા છાવણીની બહાર બળદ, હલવાન કે બકરાંને કાપે, 4 પર ુ યહોવાહના
મંડપની સામે યહોવાહને સારુ અપર્ણ ચઢાવવા માટે ુલાકાતમંડપના દ્વારની પાસે તેને ન લાવે, તે ુરુષને માથે રક્તનો દોષ બેસે;
તેણે તો રક્ત વહેવડા ું છે; તે ુરુષ પોતાના લોકો મધ્યેથી અલગ કરાય.
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5 આ આજ્ઞા એ ઉદે્દશથી આપવામાં આવી છે કે જથેી ઇઝરાયલી લોકો એક ુલ્લાં મેદાનમાં બ લદાન કરવાના બદલે તે
યહોવાહને માટે ુલાકાતમંડપના દ્વાર આગળ યાજક પાસે લાવે અને તે વડે તેઓ યહોવાહને માટે શાંત્યપર્ણો કરે. 6 યાજકે
અપર્ણ ું રક્ત ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વારઆગળ યહોવાહની વેદ પર છાંટ ુ.ં તેણે ચરબી ું દહન કર ું કેમ કે તે યહોવાહને માટે
ુવાસ ઉત્પ કરે છે.
7 લોકો બકરાનો ૂ તઓન*ે તેઓના અપર્ણ ચઢાવવાની ઇચ્છા રાખે ન હ, કેમ કે આ ર તે તેઓ ગ ણકાઓ માફક વત્યાર્ છે.

ઇઝરાયલીઓ અને તેઓના વંશજો માટે આ હમેશનો વ ધ થાય.’ ”
8 તારે તેઓને કહે ું કે, જો કોઈ ઇઝરાયલી અથવા તેઓની વચ્ચે રહેતો પરદેશી દહનીયાપર્ણ કે યજ્ઞ ચઢાવે, 9અને યહોવાહ

સમક્ષ તેનો યજ્ઞ કરવાને તેને ુલાકાતમંડપના દ્વાર પાસે ના લાવે તો તે માણસ તેના લોકો મધ્યેથી અલગ કરાય.
10અને કોઈ ઇઝરાયલી અથવા ઇઝરાયલીઓ વચ્ચે વસતો કોઈપણ પરદેશી માણસજો રક્ત ખાય તો હુ તે માણસની વ ુખ

થઈશ અને હુ તેને તેના લોકોથી અલગ કર શ. 11 કારણ કે શર રનો જીવ રક્તમાં છે. અને વેદ પર તે રક્ત તમારા માટે પ્રાય ત
કરે તે માટે મેં તમને આપ્ ું છે. કેમ કે રક્તથી જ પ્રાય ત થાય છે, કારણ કે તેમાં જીવ છે.

12 તે માટે મેં ઇઝરાયલના લોકોને ક ું કે, તમારામાંનો કોઈપણ માણસ તેમ જ તમાર મધ્યે વસતો કોઈપણ પરદેશી રક્ત ના
ખાય. 13અને કોઈપણ ઇઝરાયલી કે તેઓની વચ્ચે વસતો પરદેશી ખાદ્ય પક્ષીનો કે પ ુનો શકાર કરે ત્યારે તેણે તે ું બ ું રક્ત
વહ જવા દે ું અને તેના પર માટ ઢાંક દેવી.

14 કેમ કે સવર્ દેહધાર ઓના જીવ વષે એ ું જાણ ું કે રક્તમાં તેઓનો જીવ છે, તેથી જ મેં ઇઝરાયલના લોકોને ક ું છે કે,
“તમારે કોઈપણ દેહધાર ું રક્ત પી ું ન હ, કેમ કે સવર્ દેહધાર ઓનો જીવ તેઓના રક્તમાં છે. જે કોઈ તે ખાય તે અલગ કરાય.”

15 દરેક ક્ત દેશનાં વતનીઓ કે પરદેશી કુદરતી ર તે ૃત્ ુ પામે ુ અથવા જગલી પ ુઓએ ફાડ નાખે ું પ ુ ખાય તો તેણે
પોતાના વ ો ધોઈ નાખવા, પાણીથી સ્નાન કર ું અને સાંજ ુધી તે અ ુદ્ધ ગણાય. ત્યારપછ તે ુદ્ધ ગણાય. 16 પર ુ જો તે
પોતાના વ ો ન ુએ કે સ્નાન ન કરે, તો પછ તેનો દોષ તેને માથે.’ ”

18
સ્ ત્રીસંગ બાબતે નષેધો

1 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 “ઇઝરાયલના લોકોને કહે કે, ‘હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ. 3 મસર દેશ જમેાં તમે અગાઉ રહેતા
હતા, તે લોકો ું અ ુકરણ તમે ન કરો. અને કનાન દેશ કે જમેાં હુ તમને લઈ જાઉં છુ, તે દેશના લોકો ું અ ુકરણ તમે ન કરો.
તેઓના ર ત રવાજો ન પાળો.

4તમારે ફક્ત મારા જ વ ધઓપાળવા, તમારે તેનો સં ૂણર્ ર તે અમલ કરવો અને તે અ ુસાર ચાલ ું કેમ કે હુ યહોવાહ તમારો
ઈ ર છુ. 5 માટે તમારે મારા વ ધઓઅને નયમો પાળવા. જો કોઈ માણસ તે ું પાલન કરશે તો તે વડે તે જીવશે. હુ યહોવાહ
છુ.

6તમારામાંના કોઈએ પણ નજીકની સગી સાથે શાર રક સંબંધ ન બાંધવો. હુ યહોવાહ છુ. 7તાર માતા સાથે શાર રક સંબંધ
કર ને તારા પતા ું અપમાન ન કર. તે તાર માતા છે, તેને તારે કલં કત કરવી ન હ. 8 તારા પતાની પત્નીઓમાંથી કોઈની સાથે
શાર રક સંબંધ ન કર; તે તારા પતાના અપમાન જે ું છે.

9 તાર બહેનોમાંની કોઈની સાથે શાર રક સંબંધ ન કર. તે તમારા પતાની ુત્રી હોય કે માતાની ુત્રી હોય; પછ તે ઘરમાં
જન્મેલી હોય કે તારાથી દૂર બહાર જન્મેલી હોય. તારે તાર બહેન સાથે શાર રક સંબંધ બાંધવો ન હ. 10તારે તારા ુત્રની ુત્રી કે
ુત્રીની ુત્રી સાથે શાર રક સંબંધ ન બાંધવો, તે તમાર પોતાની જાતને કલં કત કરવા બરાબર છે. 11 તારે તારા પતાની પત્નીની
ુત્રી સાથે શાર રક સંબંધ ન બાંધવો. તે તાર બહેન છે અને તારે તેની સાથે શાર રક સંબંધ ન બાંધવો.
12 તારે તારા પતાની બહેન સાથે શાર રક સંબંધ ન બાંધવો, કેમ કે તારા પતાની તે નજીકની સગી છે. 13 તારે તાર માતાની

બહેન સાથે શાર રક સંબંધ ન બાંધવો, કેમ કે તાર માતાની તે નજીકની સગી છે. 14 તારે તારા પતાના ભાઈની પત્ની સાથે
શાર રક સંબંધ ન બાંધવો. કે એવા ઇરાદા સાથે તેની નજીક ન જ ુ.ં કેમ કે તે તાર કાક છે.

15 તારે તાર ુત્રવ ૂ સાથે શાર રક સંબંધ ન બાંધવો, તે તારા ુત્રની પત્ની છે. તેની સાથે શાર રક સંબંધ ન બાંધ. 16 તારે
તારા ભાઈની પત્ની સાથે શાર રક સંબંધ ન બાંધવો, આ ું કર ને તારા ભાઈ ું અપમાન ન કર ુ.ં

17 કોઈ ી તેમ જ તેની ુત્રી કે પૌત્રી કે દો હત્રી સાથે શાર રક સંબંધ ન કર. તેઓ નજીકની સગી છે અને તેઓની સાથે એ ું
કર ું એ અ તશય દુ કમર્ છે. 18 તાર પત્નીના જીવતા ુધી તેની બહેન સાથે લ કર ને અને તેને બીજી પત્ની કર ને તેની સાથે
શાર રક સંબંધ ન બાંધ.

19 ીના મા સકસ્રાવ દર મયાન તેની સાથે શાર રક સંબંધ ન બાંધ. કેમ કે એ સમયમાં તે અ ુદ્ધ છે. 20 તારે તારા પડોશીની
પત્ની સાથે શાર રક સંબંધ ન કરવો અને આ ર તે પોતાને જાતને ભ્ર ન કરવી.

21તારે તારા કોઈ બાળકને અ માં ચલાવીને મોલેખને ચઢાવવા નઆપ. આર તે તારા ઈ રનોઅનાદર ન કરવો. હુ યહોવાહ
છુ.

22 ીની જમે બીજા ુરુષની સાથે શાર રક સંબંધ ન બાંધ. એ દુ તા છે. 23 તમારે કોઈ પ ુ સાથે ીની જમે શાર રક
સંબંધ ન કર ને પોતાને અ ુદ્ધ ન કરવો. કોઈ ીએ કોઈ પ ુ સાથે શાર રક સંબંધ ન કરવો, એ વકૃ ત છે.

24આમાંની કોઈ પણ ર તે તારે તાર જાતને અ ુદ્ધ ન કરવી. હુ જે દેશજા તઓને તમાર સામેથી હાંક કાઢવાનો છુ તેઓ
આવી ર તે અ ુદ્ધ થયેલ છે. 25એ આખો દેશ અ ુદ્ધ થયો છે. તેથી હુ તેઓના પર તેઓના પાપની સજા કરુ છુ અને એ દેશ
ત્યાંના રહેવાસીઓને ઓક કાઢે છે.

26 તમારે મારા વ ધઓ અને આજ્ઞાઓ ું પાલન કર ું. તમારે આ બધામાં ું કોઈ ૃણાજનક કાયર્ કર ું ન હ, પછ ભલે તમે
ઇઝરાયલ પ્રજાનાં વતની હોય કે પરદેશથી આવીને વસ્યા હોય. 27 કેમ કે તમારા પહેલા જે દેશજા ત આ દેશમાં રહેતી હતી, તે
* 17:7 17:7 બકરાનો ૂ તઓને વદેશી દુ ાત્માને
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આ બધા ૃણાજનક કાય કરતી હતી અને તેથી દેશ અ ુદ્ધ થયો છે. 28એ માટે સાવચેત રહો, કે જથેી દેશને અ ુદ્ધ કયાર્થી
જમે તમાર અગાઉની દેશજા તને તેણે ઓક કાઢ તેમ તમને પણ તે ઓક કાઢે.

29જે કોઈએમાં ું કોઈપણ ૃણાજનક કાયર્ કરશે તેને પોતાના લોકોમાંથીઅલગકરવામાંઆવશ.ે 30માટે તમે માર આજ્ઞાઓ ું
પાલન કરો. તમારા અગાઉના લોકો ૃણાપાત્ર રવાજો પાળતા હતા, તે ું પાલન કર ને તમાર જાતને અ ુદ્ધ ન બનાવશો. હુ
તમારો ઈ ર યહોવાહ છુ.’ ”

19
પ વત્રતા અને માનવતાના નયમો

1 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 “ઇઝરાયલના સવર્ લોકોને કહે કે, ‘તમે પ વત્ર થાઓ, કેમ કે હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર પ વત્ર છુ.
3તમારામાંના પ્રત્યેક ક્તએ પોતાના માતા પતાને માનઆપ ું અને મારા વશ્રામવારો ું પાલન કર ુ.ં હુ તમારો ઈ ર યહોવાહ
છુ. 4 ૂ તઓ તરફ ન ફરો અને તમારા માટે ધા ુની ૂ તઓ બનાવશો ન હ. હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ.

5 તમે ારે યહોવાહની આગળ શાંત્યપર્ણો ચઢાવો ત્યારે એવી ર તે ચઢાવો કે તમે તેમની આગળ માન્ય થાઓ. 6જે દવસે
તમે તે અપર્ણ કરો તે જ દવસે તથા તેના બીજે દવસે તે ખા ુ.ં પર ુ જો ત્રીજા દવસ ુધી એમાં ું કઈ બાક ર ું હોય તો તેને
અ માં બાળ નાખ ું. 7જો તે ત્રીજે દવસે સહેજ પણ ખાવામાં આવે તો તે અપ વત્ર છે. અને તે માન્ય થશે ન હ. 8 પણ જે
કોઈ તે ખાય તેનો દોષ તેના માથે રહે. કેમ કે તેણે યહોવાહ ું પ વત્ર અપર્ણ અપ વત્ર ક ુર્ છે. તેથી તે માણસ પોતાના લોકોમાંથી
અલગ કરાય.

9 ારે તમે તમારા ખેતરમાંની ફસલની કાપણી કરો ત્યારે સમગ્ર ખેતર ૂરે ૂરુ લણ ું ન હ અને કાપણીનો પડ રહેલો ભાગ
વીણી લેવો ન હ. 10એજ પ્રમાણે દ્રાક્ષવાડ ના દ્રાક્ષોને ૂરે ૂરા વીણવા ન હ, તેમ જ નીચે પડલેી દ્રાક્ષ પણ વીણવી ન હ. ગર બો
તેમ જ ુસાફરોને માટે તે રહેવા દેવી. હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ.

11ચોર કરવી ન હ.
જુ બોલ ું ન હ.
એકબીજાને છેતરવા ન હ.
12 મારે નામે જૂઠ્ઠા સોગન ખાવા ન હ અને તારા ઈ રના નામનો અનાદર કરવો ન હ. હુ યહોવાહ છુ.
13 તારા પડોશી પર જુલમ કરવો ન હ અને તેને ૂંટવો ન હ, મજૂર એ રાખેલા માણસ ું મહેનતાણું આખી રાત એટલે સવાર

થતાં ુધી તાર પાસે રાખ ું ન હ.
14બ ધર માણસને શાપ ન આપ અને અંધજનના માગર્માં ઠોકર ન ૂક. પણ તેને બદલે મારુ ભય રાખજો. હુ યહોવાહ છુ.
15 ન્યાયધીશોએ પોતાના ન્યાયમાં સદા પ્રામા ણક રહે ું, ગર બો પ્રત્યે દયા દશાર્વીને એનો પક્ષ ન લેવો કે કોઈ માણસ મહત્વનો

છે એ ું વચાર ને એનો પક્ષ ન લેવો. પણ તેના બદલે હમેશા ઉ ચત ન્યાય કરવો.
16તમારા લોકો મધ્યે તમારે કોઈએ કૂથલી કે ચાડ કરવી* ન હ, પણ તમારા પડોશીનાજીવનની સલામતી શોધવી. હુ યહોવાહ

છુ.
17 તમારે તમારા હૃદયમાં તમારા ભાઈનો દ્વષે ન કરવો. તમારા પડોશીને પ્રામા ણકપણે ઠપકો આપ અને તેને કારણે પાપને

ચલાવી ન લો.
18 કોઈના પર વૈર વાળ ને બદલો લેવાની ભાવના રાખવી ન હ, પર ુ જમે તમે પોતાના પર પ્રેમ રાખો છો તેમ પડોશીઓ પર

પણ પ્રેમ રાખવો. હુ યહોવાહ છુ.
19 મારા નયમો પાળજો.
તમારા પ ુઓને જુદ જાતના પ ુ સાથે ગભાર્ધાન કરાવશો ન હ.
તમારા ખેતરમાં એક સાથે બે જાતના બી વાવશો ન હ.
તેમ જ જુદ જુદ બે જાતના તાર ુ વણે ુ કાપડ પણ પહેરશો ન હ.
20અને કોઈ ી દાસી હોય અને કોઈ ુરુષની સાથે તે ું લ થ ું હોય અને કોઈએ તેને સ્વતંત્ર કર જ ના હોય અથવા તો

સ્વતંત્ર થઈ જ ના હોય તેની સાથે જે કોઈ શાર રક સંબંધ રાખે તેઓને સજા કરવી, જો કે તેઓને ૃત્ ુદડ કરવો ન હ કેમ કે તે
ી સ્વતંત્ર ન હતી.
21તે ક્તએ દોષાથાર્પર્ણ† માટે ુલાકાતમંડપના દ્વારઆગળ યહોવાહ સમક્ષ ઘેટો લઈનેઆવ ું. 22પછ તેણે જે પાપ ક ુ

હોય તેને લીધે યાજકે તે ક્તના દોષાથાર્પર્ણ માટે તે ઘેટા વડે યહોવાહ સમક્ષ પ્રાય ત કર ુ,ં એટલે તેને માફ કરવામાં આવશ.ે
23કનાન દેશમાં તમે ારે પ્રવેશ કરો અને કોઈ પણ ફળ ું ૃક્ષ રોપો તો તેઓનાં ફળને ત્રણ વષર્ ુધી તમારે અ ુ ચત ગણવા‡.

તેમને ખાવા ન હ. 24 પર ુ ચોથે વષ તેના બધા જ ફળ પ વત્ર ગણાશે અને તેને યહોવાહ ું સ્તવન કરવા માટે અપર્ણ કર દેવા.
25 પાંચમે વષ તમે તેનાં ફળ ખાઈ શકો છો. એમ કરવાથી તે તમને વધારે ફળઆપશે. હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ.

26 તમારે રક્તવા ું માંસ ખા ું ન હ.
ભ વષ્ય જોવા માટે તાં ત્રક પાસે જ ું ન હ તેમ જ દૈવી શ ક્તઓનો ઉપયોગ કરવો ન હ.
27 તમારા માથાની બાજુના વાળ ૂ ત ૂજકોની જમે કાપો ન હ કે તમાર દાઢ ના ૂણા કાપવા ન હ.
28 ૃત્ ુ પામેલાઓના લીધે તમારા શર ર પર ઘા કરવા ન હ તથા તમારા શર ર પર છાપ મરાવવી ન હ, હુ યહોવાહ છુ.
29 તાર ુત્રીને ગ ણકા બનાવીને ભ્ર કરવી ન હ; રખેને દેશ વેશ્યા ૃ તમાં પડે અને આખો દેશ દુ તાથી ભર ૂર થાય.
30 તમે મારા વશ્રામવારો પાળજો અને મારા ુલાકાતમંડપના પ વત્ર ાન ું માન જાળવજો. હુ યહોવાહ છુ.

* 19:16 19:16 કૂથલી કે ચાડ કરવી બીજાના જીવનના ુકસાન માટે કઈ ન કરો † 19:21 19:21 દોષાથાર્પર્ણ ભરપાઈનો અપર્ણ ‡ 19:23 19:23
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31 ૂવા કે જાદગુરો પાસે જઈને તેમને પ્ર ો ૂછ ને તેમની સલાહ લઈને તમાર જાતને અ ુદ્ધ કરશો ન હ, કારણ કે હુ યહોવાહ
તમારો ઈ ર છુ.

32 ું પ ળયાવાળા માણસની સમક્ષ ઊભો રહે, વડ લો ું સન્માન કર અને ઈ ર ું ભય રાખ. હુ તમારો ઈ ર યહોવાહ છુ.
33 જો કોઈ પરદેશી તમારા દેશમાં તમાર મધ્યે આવે, ત્યારે તમારે તે ું ખોટુ કર ું ન હ. 34 તમાર સાથે રહેતા પરદેશીને

ઇઝરાયલમાં જન્મેલા વતની જવેો જ ગણવો. અને તમારા જવેો જ પ્રેમ તેને કરવો કેમ કે તમે પણ મસર દેશમાં પરદેશી હતા. હુ
યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ.

35 તમે ન્યાય કરો ત્યારે લંબાઈના માપમાં અને વજનના માપમાં ખોટા માપનો ઉપયોગ કરવો ન હ. 36 તમારે અદલ ત્રાજવા,ં
અદલ માપ, અદલ એફાહ અને અદલ હનનો ઉપયોગ કરવો. હુ તમને મસર દેશમાંથી બહાર લઈ આવનાર તમારો ઈ ર
યહોવાહ છુ. 37 તમારે મારા બધા જ નયમો, આજ્ઞાઓઅને વ ધઓ ું પાલન કર ુ.ં તેને અમલમાં લાવવા. હુ યહોવાહ છુ.’ ”

20
આજ્ઞાભંગ માટે શક્ષા

1યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 “ ું ઇઝરાયલના લોકોને કહે કે, ‘જો કોઈ ઇઝરાયલી કે તેઓની મધ્યે રહેતો પરદેશી પોતાના કોઈપણ
બાળકને મોલેખને ચઢાવે તો તેને ૃત્ ુદડ કરવો. દેશના લોકો તેને પથ્થરે મારે.

3 હુ પોતે પણ તે માણસની વરુદ્ધ મારુ ુખ કર શઅને તેના લોકોમાંથી તેને અલગ કર શ, કારણ તેણે મોલેખને પોતા ું બાળક
ચઢાવીને મારા પ વત્ર ાનને અ ુદ્ધ ક ુર્ છે અને મારા પ વત્ર નામને ભ્ર ક ુર્ છે. 4જો કોઈ માણસ પોતા ું બાળક મોલેખને
ચઢાવે અને તે દેશના લોકો જો આંખ આડા કાન કરે અને તેને ૃત્ ુદડ આપવાની ના પાડ,ે 5 તો હુ પોતે તેની અને તેના કુટુબની
વ ુખ થઈ જઈશ અને તેને અને તેની સાથે મોલેખની પાછળ જઈને તેની સાથે ભચાર કરનારાઓને હુ ના ૂદ કર શ.
6જે ક્ત ૂવાઓ અથવા દુ આત્માઓ સાથે વાત કરનારા તથા તેમની સાથે ભચાર કરે અને સલાહ લે તેની વરુદ્ધ

હુ મારુ ુખ રાખીશ; હુ તેનો તેના લોકમાંથી નાશ કર શ. 7તે માટે તમે પોતાને ુદ્ધ અને પ વત્ર કરો, કારણ કે, હુ યહોવાહ તમારો
પ વત્ર ઈ ર છુ.

8 તમારે કાળજી ૂવર્ક મારા સવર્ વ ધઓ ું પાલન કર ુ,ં કેમ કે તમને ુદ્ધ કરનાર યહોવાહ હુ છુ.
9જે કોઈ પોતાના પતાને અને માતાને શાપ આપે તો તેને ન ે ૃત્ ુદડ આપવો. તેણે પોતાના પતાને અથવા માતાને શાપ

આપ્યો છે તેથી તે પોતાના ૃત્ ુ માટે પોતે જ જવાબદાર ગણાય.
10જે કોઈ ુરુષ બીજા ુરુષની પત્ની સાથે ભચાર કરે અથવા પડોશીની પત્ની સાથે ભચાર કરે તેઓ બ ેને ન ે
ૃત્ ુદડ આપવો.
11જે કોઈ ુરુષ પોતાના પતાની પત્ની સાથે શાર રક સંબંધ બાંધ,ે તેણે પોતાના પતાને કલંક લગાડે છે, તે બ ે ૃત્ ુદડને

પાત્ર થાય. તેઓનો દોષ ૃત્ ુને પાત્ર છે.
12 કોઈ ુરુષ જો પોતાની ુત્રવ ૂ સાથે શાર રક સંબંધ બાંધ,ે તો તે બ ેને ૃત્ ુદડ આપવો. તેઓએઅસ્વાભા વક કાયર્ ક ુ

છે. તેઓનો દોષ ૃત્ ુને પાત્ર છે.
13 કોઈ ુરુષ જો અન્ય ુરુષ સાથે ીની જમે શાર રક સંબંધ બાંધે તો તે બ ેએ ધ ારપાત્ર કાયર્ ક ુર્ છે, તેઓને ૃત્ ુદડ

આપવો. તેઓનો દોષ ૃત્ ુને લાયક છે.
14 કોઈ ુરુષ જો કોઈ ીને અને તેની માતાને એમ બ ેની સાથે લ કરે તો તે દુ તા છે. તે ુરુષને અને તે બ ે ીઓને

અ માં બાળ ૂકવાં. એ માટે કે તમાર મધ્યે કોઈ દુ તા રહે ન હ.
15 કોઈ ુરુષ જો કોઈ પ ુ સાથે શાર રક સંબંધ બાંધ,ે તો તેને ૃત્ ુદડ આપવો અને તે પ ુને માર નાખ ુ.ં
16અને જો કોઈ ી કોઈ પ ુ સાથે શાર રક સંબંધ કરે, તો તે ીને અને પ ુને બ ેને માર નાખવાં કારણ, તેઓનો દોષ એ

સજાને લાયક છે.
17જો કોઈ ુરુષ પોતાના પતાની કે માતાની ુત્રી સાથે લ કરે અને તેની સાથે શાર રક સંબંધ બાંધે તો એ શરમજનક કાયર્

છે. તેઓને તેઓના લોકોની વચ્ચેથી અલગ કરવા. કેમ કે એ ક્તએ પોતાની બહેન સાથે શાર રક સંબંધ બાંધ્યો છે. તેનો
દોષ તે ુરુષને માથ.ે

18જો કોઈ ુરુષ કોઈ ી સાથે તેના મા સકસ્રાવ દર મયાન શાર રક સંબંધ બાંધે તો તેણે તેનો લોહ કૂપ ુલ્લો કય છે અને
તેણે પોતાનો લોહ કૂપ ુલ્લો કય છે. ુરુષ અને ી એ બ ેને તેઓના લોકોમાંથી અલગ કરવા.

19 તારે તાર માતાની બહેન કે પતાની બહેન સાથે શાર રક સંબંધ ન બાંધવો કેમ કે એમ કરવાથી ું તેમને કલં કત કરે છે.
તેઓને તેઓના પાપની સજા થવી જ જોઈએ.

20જો કોઈ માણસ પોતાના કાકાની પત્ની સાથે ૂઈ જાય, તો તે પોતાના કાકાને કલંક લગાડે છે. એ બ ેને તેઓના પાપની
સજા થવી જોઈએ. તેઓ નઃસંતાન અવસાન પામશ.ે

21જો કોઈ ુરુષ પોતાના ભાઈની ી સાથે લ કરે તો તે અપ વત્ર ગણાય; કેમ કે તેણે એના ભાઈને કલંક લગાડ ું છે. એ
બ ે નઃસંતાન અવસાન પામશે.

22 તમારે મારા તમામ વ ધઓ અને નયમો ું પાલન કર ું અને તેને અ ુસરવા; જથેી એમ ન થાય કે હુ તમને જે દેશમાં લઈ
જાઉં તે દેશ તમને ઓક કાઢે.

23અને જે દેશજા તને હુ તમાર આગળથી હાંક કાઢ ૂકુ છુ તે દેશના લોકોના રવાજો પાળવા ન હ. કેમ કે આ બધા કાય
તેઓ કરતા હતા અને હુ તે કાય ને ધ ારુ છુ.
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24 મેં તમને ક ું છે, તમે તે દેશનો વારસો પામશો; હુ તમને દૂધ તથા મધથી રેલછેલવાળો દેશ* આપીને તે ું વતન આપીશ.
તમને બીજી દેશજા તઓથી અલગ કરનાર તમારો ઈ ર યહોવાહ હુ છુ. 25 તમારે ુદ્ધ અને અ ુદ્ધ પ ુઓ અને પક્ષીઓ
વચ્ચેનો ભેદ સમજવો. અને તે અ ુદ્ધ પ ુ કે પક્ષી અથવા ૂ મ પર ચાલનારા જીવો કે જમેને મેં તમારાથી અલગ કયાર્ છે તે વડે
પોતાને અ ુદ્ધ ન કરવા.

26 તમે પ વત્ર બનો, કેમ કે હુ, યહોવાહ, પ વત્ર છુ. અને મેં તમને બીજા લોકોથી અલગ કયાર્ છે એ માટે કે તમે મારા થાઓ.
27 તમારામાંથી જે કોઈ ુરુષ કે ી ૂવા કે જાદગુર હોય તેને ૃત્ ુદડ આપવો. લોકોએ તેઓને પથ્થરો વડે માર નાખવા.ં

તેઓ દોષી છે અને તેઓ ૃત્ ુને લાયક છે.

21
યાજકોની પ વત્રતા અને ુદ્ધતા અંગે

1 યહોવાહે ૂસાને ક ું, “યાજકોન,ે હારુનના ુત્રોને કહે કે, ‘પોતાના લોકોમાંથી કોઈપણ ૃત્ ુ પામે તો તેને લીધે કોઈપણ
યાજકે પોતે અભડા ું ન હ. 2 પોતાના નજીકના સગાંઓને લીધે એટલે પોતાની માતાને લીધ,ે પોતાના પતાને લીધે પોતાના ુત્ર,
ુત્રી કે પોતાના ભાઈને લીધે તે અભડાય, 3અથવા પોતાની સગી બહેન જે કુવાર એટલે જનેા લ ન થયા હોય તેને લીધે તે

અભડાય.
4 પણ તેણે જે લોકો તેના નજીકના સગા નથી, તેઓના ૃતદેહને અડ ને પોતાની જાતને અ ુદ્ધ કરવી *ન હ.
5યાજકોએ શોક કરવા માટે પોતાના માથાના વાળ ૂંડાવવા ન હ, તેમ જ દાઢ ની કનાર પણ ૂંડાવવી ન હઅને પોતાના શર ર

પર કોઈ ઘા પણ કરવો ન હ.† 6 તેઓ પોતાના ઈ રના પ વત્ર લોક થાય અને તેઓના ઈ રના નામને અપમા નત ન કરે, કેમ કે
યાજકો યહોવાહના હોમયજ્ઞો એટલે પોતાના ઈ રની રોટલી અપર્ણ કરે છે. એ માટે તેઓ પ વત્ર થાય.

7તેઓ ગ ણકા કે કોઈ અ ુદ્ધ ીની સાથે અને જે ીના તેના પ તથી છૂટાછેડા થયા હોય તેની સાથે લ ન કરે. કેમ કે તેઓ
ઈ ર માટે અલગ કરાયેલા છે.

8 તમારે યાજકને પ વત્ર ગણવો જોઈએ, કારણ કે તે મને અપર્ણ ચઢાવે છે. તમારે તેને પ વત્ર ગણવો જોઈએ, કારણ તમને
પ વત્ર કરનાર યહોવાહ હુ પ વત્ર છુ.

9જો કોઈ યાજકની ુત્રી ગ ણકા થઈને પોતાને અ ુદ્ધ કરે તો તે પોતાના પતાને કલં કત કરે છે, તેથી તેને આગથી બાળ
નાખવી.

10જે પોતાના ભાઈઓ વચ્ચે પ્ર ુખ યાજક હોય, જનેે તેલથી અ ભષેક કરાયો હોય અને વ ો પહેરવા માટે ુ દ્ધકરણ કરા ું
હોય તેણે પોતાના વાળ છૂટા ૂકવા ન હ તથા પોતાના વ ો ફાડવા ન હ. 11જે જગ્યાએ માણસનો ૃતદેહ પડ્યો હોય ત્યાં તેણે
જ ું ન હ અને અ ુદ્ધ થ ું ન હ, પછ ભલે તે ૃતદેહ પોતાના પતા કે માતાનો હોય. 12 તે પ વત્ર ાનની બહાર જાય ન હ અને
પોતાના ઈ રના પ વત્ર ાનને અ ુદ્ધ કરે ન હ. કેમ કે પોતાના ઈ રના અ ભષેકના તેલ વડે તેને પ્ર ુખ યાજક તર કે પ વત્ર
કરાયો છે. હુ યહોવાહ છુ.

13 પ્ર ુખ યાજકે કુવાર ી સાથે લ કર ુ.ં 14 તેણે કોઈ વધવા, ગ ણકા કે છૂટાછેડા લીધેલી ીની સાથે લ કર ું ન હ.
તેણે આ બધામાંથી કોઈ સાથે લ ન કર ુ.ં પણ પોતાના લોકમાંની જ કોઈ કુમા રકા સાથે લ કર ુ.ં 15 તેણે બધા નયમો ું
પાલન કર ુ,ં કે જથેી પોતાના લોકો મધ્યે પોતાના સંતાનને અ ુદ્ધ ન કરે. કેમ કે તેને ુદ્ધ કરનાર યહોવાહ હુ છુ.’ ”

16યહોવાહે ૂસાને ક ુ,ં 17 “ ું હારુનને કહે કે, શાર રક ખામી ધરાવનાર તારા કોઈપણ વંશજે ઈ રને અપર્ણ ચઢાવ ું ન હ.
18 શાર રક ખામી ધરાવનાર કોઈ પણ માણસ પછ તે અંધ હોય, અપંગ હોય કે જનેા અંગ વકૃ ત વાળા હોય, 19અથવા
ુકાઈ ગયેલા હાથ વાળો હોય કે પગ વાળો હોય, 20 ૂંધો હોય કે ઠ ગણો હોય, નેત્રનો રોગ કે ચામડ નો રોગ થયેલો હોય કે
ંઢળ હોય તેઓએ અપર્ણ ચઢાવ ું ન હ. 21 હારુન યાજકના શાર રક ખામી વાળા કોઈ પણ વંશજ મને હોમયજ્ઞો ચઢાવવા

માર પાસે આવે ન હ, જો તેનામાં કોઈ ખોડ હોય તો તેણે ઈ રની ‘રોટલી’ ચઢાવવા પાસે જ ું ન હ.
22તેમ છતાં ઈ ર સમક્ષચઢાવેલ પ વત્ર તેમ જ પરમપ વત્રઅપર્ણોમાંથી યાજકોનો જે ભાગ છે તેમાંથી તે જમી શકે. 23પર ુ

તેણે પડદાની નજીક કે પડદાની પાછળ અ ની વેદ ની નજીક જ ું ન હ કારણ તેનામાં શાર રક ખોડ છે અને તેણે માર પ વત્ર
જગ્યાઓને અ ુદ્ધ કરવી ન હ. કેમ કે મેં યહોવાહે તેને પ વત્ર કરેલી છે.’ 24અને ૂસાએ હારુનને અને તેના ુત્રોને અને સવર્
ઇઝરાયલીઓને આ પ્રમાણે કહ સંભળા ું.

22
અસ્વીકાયર્ બ લદાનો

1 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 “હારુનને તથા તેના ુત્રોને આ કહે: ઇઝરાયલી લોકો જે પ વત્ર વસ્ ુઓને તેઓ મારે સારુ અલગ
કરે છે તેઓથી તેઓ દૂર રહે અને મારા પ વત્ર નામને અ ુદ્ધ ન કરે. હુ યહોવાહ છુ. 3 ું તેઓને કહે કે, ‘તમારો કોઈપણ વંશજ
પોતે અ ુદ્ધ હોય ત્યારે જે પ વત્ર વસ્ ુઓ ઇઝરાયલીઓ યહોવાહને માટે અલગ કરે છે તેઓની પાસે જાય, તે માણસ માર
સં ુખથી અલગ કરાશ.ે હુ યહોવાહ છુ.

4હારુનના વંશના જે કોઈને કુ રોગ થયો હોય અથવા સ્રાવ થયો હોય; તેણે ુદ્ધ થતાં ુધી યહોવાહના પ વત્ર અપર્ણમાંથી
ક ું ખા ું ન હ, જો કોઈ અ ુદ્ધ ૃતદેહને અડે અથવા જે ુરુષને વીયર્ સ્રવ ું હોય તેને અડકે, 5 સપર્ ટયાંનો કે મનાઈ કરેલી
વસ્ ુઓનો સ્પશર્ કરે અથવા કોઈ કારણસર અ ુદ્ધ થયેલી ક્તને અડકે; 6 તો યાજક જે કઈ અ ુદ્ધ અડકે તો તે સાંજ ુધી
અ ુદ્ધ ગણાય અને તે સ્નાન કર ને ુદ્ધ ન થાય ત્યાં ુધી તેણે પ વત્ર અપર્ણમાંથી ક ું ખા ું ન હ.

* 20:24 20:24 ફળદ્રપ * 21:4 21:4 પોતાની જાતને અ ુદ્ધ કરવી તેમણે લ દ્વારા તેમને સંબં ધત લોકો માટે પોતાને અ ુદ્ધ ન કરવી જોઈએ. † 21:5
21:5 વાંચો 19:27,28
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7 ૂયાર્સ્ત થયા પછ તે ુદ્ધ ગણાય અને ત્યારે તે પ વત્ર ખોરાક ખાઈ શકે, કારણ તે તેનો ખોરાક છે. 8 તેણે કુદરતી ર તે ૃત્ ુ
પામે ું કે જગલી જાનવરે ફાડ નાખે ું પ ુ ખા ું ન હ. જો તે ખાય તો અ ુદ્ધ ગણાય. હુ યહોવાહ છુ.

9 ું યાજકોને કહે કે યાજકોએ મારા નયમો ું પાલન કર ું: ન હ તો તેઓને પાપ લાગશે અને મારા નયમોની અવગણના કરવા
બદલ તેમણે મર ું પડશ.ે તેઓને પ વત્ર કરનાર યહોવાહ હુ છુ.

10 તે પ વત્ર વસ્ ુઓમાંથી કોઈ યાજકના પ રવારના બહારના માણસે ખા ું ન હ. પછ ભલે તે યાજકનો મહેમાન હોય કે તેણે
રાખેલો ચાકર હોય. 11 પણ જો કોઈ યાજક તેના પોતાના પૈસાથી ચાકરને ખર દે તો તે તેમાંથી ખાય. યાજક ું કુટુબ અને તેના
ઘરમાં જન્મેલા પણ તે ખોરાકમાંથી ખાય.

12જો યાજકની દ કર ના લ જે ુરુષ યાજક ન હોય તેની સાથે થયા હોય, તો તેણે પણ પ વત્ર અપર્ણોમાંથી ખા ું ન હ.
13 પણ જો યાજકની દ કર વધવા હોય અથવા છૂટાછેડા આપેલી હોય, તે ું ભરણપોષણ કરવાને કોઈ ુત્ર ન હોય અને તે
પોતાના પતાના કુટુબમાં પાછ આવી હોય, તો તે પોતાના પતાના પ વત્ર અપર્ણોમાંથી ખાવા ું ખાઈ શકે છે. આ સવાય જઓે
યાજકોના કુટુબમાં નથી તેઓએઆઅપર્ણોમાંથી ખા ું ન હ.

14જો કોઈ ક્ત અજાણતા આ પ વત્ર અપર્ણોમાંથી ખાય તો, તેની કમતના વીસ ટકા ઉમેર ને યાજકને તે ૂલ્ય ભરપાઈ
કર આપે.

15યાજકો ઇઝરાયલીઓની પ વત્ર વસ્ ુઓ કે જે યહોવાહને તેઓઅપર્ણ કરે છે, તેઓને અ ુદ્ધ ન કરે. 16અને એમ તેઓએ
પ વત્ર અપર્ણોને ખાઈને પોતાના પાપમાં વધારો ન કરવો અને તેને અપ વત્ર ન કર ુ.ં તેઓને* ુદ્ધ કરનાર યહોવાહ હુ છુ.’ ”

17 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 18 “ ું હારુનને અને તેના ુત્રોને તથા સવર્ ઇઝરાયલના લોકોને કહે કે જો કોઈ ઇઝરાયલી અથવા
તેઓની વચ્ચે રહેતો વદેશી પોતે લીધેલા સંકલ્પો ૂરા કરવા માટે કે ઐ ચ્છકાપર્ણ માટે યહોવાહની આગળ દહનીયાપર્ણ ચઢાવ,ે
19 તો તેઓએ પ ુઓમાંના,ં ઘેટાંમાંથી, બકરામાંથી કે અન્યમાંથી એબર હત ખોડખાંપણ વગરના નર ચઢાવવો એ માટે કે તેઓ
માન્ય થાય.

20 પણ તમારે ખામીવા ું કોઈ પણ પ ુ ચઢાવ ું ન હ. તેને હુ તમારા લાભમાં સ્વીકાર શ ન હ.
21જો કોઈ ક્ત સંકલ્પો ૂરા કરવા અથવા ઐ ચ્છકાપર્ણ તર કે યહોવાહ સમક્ષ શાંત્યપર્ણ કરે તો તે પ ુ બળદ અથવા

ઘેટો હોય અને તે ખોડખાંપણ વગર હોય તો જ તે માન્ય થશ.ે
22 તમારે યહોવાહને અંધ, અપંગ, ઈજા પામેલ અંગવા ું, ૂજલી કે ખરજવાવા ું કોઈ પ ુ યહોવાહને ચઢાવ ું ન હ, તેમ

જ વેદ પર યહોવાહને સારુ હોમયજ્ઞ પણ કરવો ન હ. 23જો કોઈ બળદ અથવા ઘેટુ યહોવાહને અપર્ણ કરવામાં આવે અને જો
તેને વધારાના અંગો કે ઓછા અંગો હોય તેવાને ઐ ચ્છકાપર્ણ તર કે અપર્ણ કરવાની છૂટ છે પણ માનતાને સારુ તે માન્ય ન હ
કરાય.

24જે પ ુના અંડકોશ છૂદ , કચડ , ચીર કે કાપી નાખવામાં આ ા હોય તેને તમારે યહોવાહને ચઢાવ ું ન હ. તમારા દેશમાં
એવાઓને ચઢાવવા ન હ. 25 અને જે પરદેશીઓ એવાં પ ુઓને યહોવાહને માટે અપર્ણ તર કે લાવ,ે તો તમારે તેનો સ્વીકાર
કરવો ન હ. કેમ કે તેઓની અંદર ખામી અને બગાડ† છે. હુ તેને તમારા લાભમાં માન્ય કર શ ન હ.’ ”

26 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 27 “ ારે કોઈ વાછરડુ, લવારુ કે ઘેટુ જન્મે ત્યારે સાત દવસ ુધી તેને તેની મા પાસેથી કોઈએ
લઈ લે ું ન હ. આઠમા દવસે અને તે પછ તે યહોવાહને સારુ હોમયજ્ઞના અપર્ણ તર કે માન્ય થશ.ે

28 તે પ ુ ગાય હોય કે ઘેટ તેને તથા તેના બચ્ચાંને બ ેને એક જ દવસે કાપવા ન હ. 29જયારે તમે ઉપકારાથાર્પર્ણનો યજ્ઞ
યહોવાહને ચઢાવો ત્યારે તે એવી ર તે ચઢાવો કે તે માન્ય થાય. 30 તમારે તે જ દવસે તે જમી લે ુ.ં બીજા દવસ સવાર ુધી
તેમાંથી કઈ રહેવા દે ું ન હ. હુ યહોવાહ છુ.

31 તમારે માર સવર્ આજ્ઞાઓ ું પાલન કર ું અને તેનો અમલ કરવો, કેમ કે હુ યહોવાહ છુ.
32 તમારે મારા પ વત્ર નામને ભ્ર કર ું ન હ; બધા ઇઝરાયલીઓ મધ્યે હુ પ વત્ર મનાઉં. તમને પ વત્ર કરનાર યહોવાહ હુ છુ.

33 હુ તમને મસરમાંથી તમારો ઈ ર થવા માટે લઈઆ ો. હુ યહોવાહ છુ.

23
ધા મક તહેવારો

1યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 “ઇઝરાયલીઓને ું કહે કે યહોવાહના પવ નીચે ુજબ છે, તમારે યહોવાહના પસંદ કરેલા ઉત્સવોએ
પ વત્ર મેળાવડા કરવાનો ઢઢેરો પટાવવો.

વશ્રામવાર
3છ દવસ કામ કર ુ,ં પણ સાતમો દવસ સં ૂણર્ વશ્રામનો અને પ વત્ર મેળાવડાનો દવસ છે. એ દવસે કામ ન કર ુ.ં તમારા

સવર્ રહેઠાણોમાં તે યહોવાહનો વશ્રામવાર છે.
પાસ્ખાપવર્ અને બેખમીર રોટલી ું પવર્
ગણ. 28:16-25

4પ્ર તવષર્ યહોવાહનાજે ઉત્સવોઊજવવાના, મેળાવડા કરવા માટે ઢઢેરો પટાવવાનાઆપ વત્રઉત્સવો છે તેઆ છે. 5પહેલા
માસમાં, એટલે પહેલા માસના ચૌદમા દવસ*ે સાંજે યહોવાહ ું પાસ્ખાપવર્ છે. 6એ માસના પંદરમાં દવસે યહોવાહ ું બેખમીર
રોટલી ું પવર્ છે. તમારે સાત દવસ ુધી બેખમીર રોટલી ખાવી.

7 પહેલા દવસે તમારે પ વત્ર મેળાવડો કરવો. તેમાં કોઈ દૈ નક સાંસા રક કાયર્ કર ું ન હ. 8 પણ સાત દવસ તમારે યહોવાહને
હોમયજ્ઞ ચઢાવવો. સાતમા દવસે પણ તમારે મેળાવડો કરવો. અને રોજના કામ કરવા ન હ.’ ”

* 22:16 22:16 તેઓને લોકો અથવા અપર્ણો † 22:25 22:25 ખામી અને બગાડ પ ુઓના મા લકો જઓે કનાની હતા તેઓ પ ુઓના અંડકોશને છૂદ

નાખતા હતા. આપ્રાણીઓ બ લદાન માટે યોગ્ય ન હતા * 23:5 23:5 પહેલા માસના ચૌદમા દવસે 16 માચર્થી એ પ્રલ 16 ુધી
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પ્રથમ ફળ ું પવર્
ગણ. 28:26-31

9 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 10 “ઇઝરાયલીઓને કહે કે, ‘જે દેશ હુ તમને આપવાનો છુ તેમાં તમે જાઓ અને પાક લણો ત્યારે
તમારે પહેલા પાકની પ્રથમ ફળની ૂળ તમારે યાજક પાસે લાવવી. 11 યાજક વશ્રામવારના બીજા દવસે તે ૂળ ને યહોવાહની
આગળ ઉપર કરે કે જથેી તે તમારે સારુ માન્ય થાય.

12જે દવસે તમે ૂળ મને ચઢાવો તે દવસે તમારેએક વષર્નો ખોડખાંપણવગરનો ઘેટો યહોવાહને દહનીયાપર્ણ તર કે ચઢાવવો.
13અને તેને માટે ખાદ્યાપર્ણ તર કે તેલમાં મોહેલા સોળ વાટકા મેંદાનો લોટ લઈને ુવા સત હોમયજ્ઞ યહોવાહને ચઢાવવો તથા
પેયાપર્ણ તર કે એક લટર દ્રાક્ષારસ લાવવો†. 14 તમે આ પ્રમાણે તમે ઈ રને અપર્ણો ચઢાવો ન હ ત્યાં ુધી એટલે કે તે અગાઉ
તમારે નવા પાકમાંથી ક ું ખા ું ન હ. તાજો પોંક, રોટલી કે લીલાં કણસલા,ં આમાં ું ક ું જ ખા ું ન હ. તમાર વંશપરપરા તમારા
સવર્ રહેઠાણોમાં એ સદાનો વ ધ થાય.

કાપણી ું પવર્ (પચાસી પવર્)
ગણ. 28:26-31

15 વશ્રામવાર પછ ના દવસથી તમે જે દવસે ૂળ ની ભેટ ચઢાવો તે દવસથી ૂરા સાત અઠવા ડયાં ગણવાં. 16 સાતમા
અઠવા ડયાં પછ ના વશ્રામવારે એટલે કે પચાસમા દવસ,ે તમારે યહોવાહને નવા પાકમાંથી ખાદ્યાપર્ણ કર ું.

17 તમારે તમારાં ઘરમાંથી ખમીર નાખીને બનાવેલી બે દશાંશ એફાહની સોળ વાટકા મેંદાની બે રોટલી લાવવી. એ યહોવાહને
તમારા પાકના પ્રથમ ફળ ું અપર્ણ છે. 18 રોટલી ઉપરાંત યહોવાહને દહનીયાપર્ણરૂપે તમારે એક વષર્ના ખામી વગરનાં ઘેટાંનાં
સાત બચ્ચા, એક વાછરડુ અને બે ઘેટાં અપર્ણ કરવા. આસવર્ને અ ુરૂપ ખાદ્યાપર્ણ અને પેયાપર્ણથી યહોવાહને સારુ ુવા સત
હોમયજ્ઞ થાય.

19 તમારે એક બકરો પાપાથાર્પર્ણ તર કે અને શાંત્યપર્ણ તર કે એક વષર્ના બે નર ઘેટાં પણ ચઢાવવા. 20અને યાજક પ્રથમ
ફળની રોટલી સાથે તેઓને તથા પેલા બે ઘેટાંને યહોવાહની સં ુખ અપર્ણ કરે. તે પ વત્ર અપર્ણ યાજકને સારુ યહોવાહને અ પત
થાય. 21એજ દવસે તમારે પ વત્ર મેળાવડાનો ઢઢેરો પીટવો. તે દવસે કોઈ સાંસા રક કામ કરવાં ન હ, તમે ગમે ત્યાં રહેતા હોય
છતાં તમારા વંશજોને માટે એ સદાનો વ ધ થાય.

22 તમે જયારે પાક લણો, ત્યારે તમારે છેક ખેતરના ૂણા ુધી ૂરે ૂરુ કાપ ું ન હ. તેમ જ તેમાંથી પડ રહેલો પાક વીણી
લેવો ન હ. તમારે તેને ગર બો તથા પરદેશીઓ માટે રહેવા દેવો. હુ તમારો ઈ ર યહોવાહ છુ.’ ”

રણ શગડા ું પવર્ (નવા વષર્ ું પવર્)
ગણ. 29:1-6

23 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 24 “ઇઝરાયલના લોકોને કહે કે સાતમા માસના પહેલા દવસે તમારે પ વત્ર વશ્રામ, રણ શગસાદની
યાદગીર અને પ વત્ર મેળાવડો કરવો. 25એ દવસે તમારે રણ શગડા વગાડવા અને પ વત્ર મેળાવડો કરવો. તમારે રોજ ું કોઈ
કામ કર ું ન હ, પર ુ યહોવાહને હોમયજ્ઞ ચઢાવવો.’ ”

પ્રાય નો દવસ
ગણ. 29:7-11

26 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, 27 “સાતમા માસનો દશમો દવસ પ્રાય તનો દવસ છે. એ દવસે પ વત્ર મેળાવડો રાખવો.
ઉપવાસ કરવો અને યહોવાહને હોમયજ્ઞ ચઢાવવો.

28 એ દવસે તમારે કોઈ કામ કર ું ન હ, કેમ કે તે પ્રાય તનો દવસ છે. તે દવસે તમારા ઈ ર યહોવાહ સમક્ષ તમારે
પ્રાય ત કર ુ.ં 29જે કોઈ તે દવસે ઉપવાસ ન હ કરે તો તેને તેના લોકોમાંથી અલગ કરવામાં આવશ.ે

30જે કોઈઆ દવસે કોઈ પણ કામ કરશે તો હુ યહોવાહ તેના લોકોમાંથી તેનો નાશ કર શ. 31તે દવસે તમારે કોઈપણ પ્રકાર ું
કામ કર ું ન હ, તમારા રહેઠાણોમાં તમારા લોકોના વંશજો માટે એ સદાનો વ ધ થાય. 32આ તો પ વત્ર વશ્રામવારનો દવસ
છે, માટે તમે ઉપવાસ કરો અને આત્મક કરો. નવમા દવસની સાંજથી પછ ના દવસની સાંજ ુધી તમારે વશ્રામ પાળવો.”

માંડવા પવર્
ગણ. 29:12-40

33 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 34 “ઇઝરાયલના લોકોને એમ કહે કે, આસાતમા મ હનાના પંદરમા દવસે યહોવાહ ું માંડવાપવર્ છે
અને તે સાત દવસ ુધી ચાલશ.ે

35 પ્રથમ દવસે તમારે પ વત્ર મેળાવડો કરવો. તમારે એ દવસે કોઈ કાયર્ કર ું ન હ. 36 પવર્ના સાતેય દવસ તમારે યહોવાહ
સમક્ષ હોમયજ્ઞો અપર્ણ કરવા. આઠમા દવસે ફર થી પ વત્ર મેળાવડો કરવો અને ફર થી હોમયજ્ઞો અપર્ણ કરવા. આપછ પવર્ની
ઊજવણી ૂર કરવી, આ દવસે પણ તમારે કોઈ પણ સાંસા રક કામ કરવાં ન હ.

37 આ બધા યહોવાહના વા ષક પવ છે. આ પવ પર પ વત્ર મેળાવડા યોજવા, એ દવસો દરમ્યાન ન કરેલા નયમ
ુજબ દહનીયાપર્ણ, ખાદ્યાપર્ણ અને પેયાપર્ણ યહોવાહને અપર્ણ કરવા. 38 યહોવાહના વશ્રામવારો, તમારા દાન તથા તમાર

સવર્ માનતાઓ તથા તમારા સવર્ ઐ ચ્છકાપર્ણો જે તમે યહોવાહને અપર્ણ કરો છો તે ઉપરાંત એ છે.
39તેમ છતાં સાતમા માસના પંદરમા દવસે જમીનની ઊપજનો સંગ્રહ કર ર ા બાદ તમારે યહોવાહને સારુ સાત દવસ ુધી

આ પવર્ ઊજવ ુ.ં પહેલો દવસ અને આઠમો દવસ પ વત્ર વશ્રામ પાળવો.
40 પ્રથમ દવસે તમારે ૃક્ષોના ઉ મ ફળ, ખજૂર ની ડાળ ઓ, તથા ઘટાદાર ૃક્ષોના ડાળખાં અને નાળાંના વેલાઓ લઈને

તમારે યહોવાહ તમારા ઈ રની સં ુખ સાત દવસ ુધી ઉત્સવ કરવો. 41 તમારે પ્ર તવષર્ યહોવાહના માનમાં સાત દવસ આ
ઉત્સવ ઊજવવો. તમારા વંશજો માટે એ સદાનો વ ધ થાય. સાતમા માસમાં તમારે આ પવર્ પાળ ું.

† 23:13 23:13 વાંચો: નગર્. 29:40
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42એ સાત દવસો દર મયાન તમારે માંડવાઓમાં રહે ું. ઇઝરાયલના સવર્ વતનીઓએ સાત દવસ ુધી માંડવાઓમાં રહે ું.
43 જથેી તમારા વંશજોને, પેઢ દર પેઢ યાદ રહે કે હુ તમને ઇઝરાયલીઓને મસરમાંથી બહાર લઈ આ ો ત્યારે મેં તમને
માંડવાઓમાં વસા ા હતા. હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ.’ ” 44 ૂસાએ યહોવાહે ુકરર કરેલા પવ વષે ઇઝરાયલીઓને કહ
જણા ું.

24
નરતર સળગતી બ ી અંગેની વ ા
નગર્. 27:20-21

1 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2ઇઝરાયલના લોકોને કહે કે, દ વીમાં અખંડ દ પ પ્રગટતો રાખવા માટે જૈ ૂન ું ુદ્ધ તેલ લાવ.ે
3સા યપેટ ના પડદાની બહાર બાજુ ુલાકાતમંડપમાં યહોવાહની સં ુખ સાંજથી સવાર ુધી તે દ પ યહોવાહ સમક્ષ પ્રગટતો

રહે તેની કાળજી હારુન રાખે. તે વંશપરપરા તમારા માટે સદાનો વ ધ થાય. 4 ુ યાજકે હમેશા ુદ્ધ સોનાની દ વી ઉપરના
દ વા યહોવાહ સમક્ષ અંખડ પ્રગટતા રહે તે માટે કાળજી રાખવી.

ઈ રને અ પત રોટલી
5 તમારે મેંદો લેવો અને તેની બાર રોટલી કરવી. દરેક રોટલી બે દશાંશ એફાહની હોય. 6 તમારે તે બાર રોટલી ુદ્ધ સોનાના

બાજઠ ઉપર યહોવાહની સમક્ષ છ છની બે થ પીમાં ગોઠવવી.
7 તે બ ે થ પી પર તમારે ુદ્ધ લોબાન ૂકવો, એ સારુ કે રોટલીને સારુ તે યાદગીર રૂપ થાય. અને યહોવાહને સારુ હોમયજ્ઞ

થાય. 8 પ્ર ત વશ્રામવારે તે યહોવાહ સમક્ષ નય મત રાખ.ે અને ઇઝરાયલીઓ તરફથી એ સદાનો કરાર છે. 9અને આ અપર્ણ
હારુન તથા તેના ુત્રો ું થાય. આ રોટલી તેઓ પ વત્ર જગ્યાએ ખાય. કેમ કે તે યહોવાહને ચઢાવાતા હોમયજ્ઞોમાંનો યાજકને
મળતો પ વત્ર ભાગ છે.”

ન્યાયી અને ઘ ટત સજાનો ન ૂનો
10 હવે એમ થ ું કે, એક દવસ ઇઝરાયલી ીનો દ કરો જનેો પતા મસર હતો તે ઇઝરાયલના લોકો મધ્યે ફરવા નીક ો.

11 ઇઝરાયલી ીના દ કરાએ યહોવાહના નામ ું દભુાર્ષણ કર ને તેમને શાપ દ ધો. તેથી લોકો તેને ૂસા પાસે લા ા. તેની
માતા ું નામ શલોમીથ હ ું. તેની સમક્ષ રજૂ કરવામાં આ ો. તે દાનના કુળના દબ્રીની ુત્રી હતી. 12 યહોવાહથી તેમની ઇચ્છા
જણાવવામાં ન આવે ત્યાં ુધી તેઓએ તેને ચોક માં રા ો.

13 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, 14 “જે માણસે યહોવાહને શાપ આપ્યો છે તેને છાવણીથી બહાર લઈ જા. જઓેએ તેને
બોલતા સાંભ ો હોય તે સવર્એ પોતાના હાથ તેના માથા પર ૂકવા. પછ બધા લોકો પથ્થરો માર ને તેને માર નાખે.

15 ત્યારબાદ ું ઇઝરાયલીઓને કહે કે, ‘જે કોઈ માણસ યહોવાહને શાપ આપે તે ું પાપ તેને માથ.ે 16જે કોઈ યહોવાહના
નામ ું દભુાર્ષણ કરે તે ન ે માય જાય. અને આખી જમાત તેને ન ે પથ્થરે મારે. પછ ભલે તે ઇઝરાયલનાં વતની હોય કે
પરદેશી હોય. જો કોઈ યહોવાહના નામ ું દભુાર્ષણ કરે તો તે ન ે માય જાય.

17અને જે કોઈ ક્ત બીજાની હત્યા કરે તો તેને ૃત્ ુદડ આપવો. 18જે કોઈ બીજાના પ ુને માર નાખે તેણે તેનો બદલો
ભર આપવો, જીવના બદલે જીવ.

19જો કોઈ ક્ત તેના પડોશીને ઈજા પહોંચાડે તો તેણે જે ક ુર્ હોય તે ું જ તેને કર ુ:ં 20ભાંગવાને બદલે ભાંગ ુ,ં આંખને
બદલે આંખ, દાંત બદલે દાંત. જવેી ઈજા તેણે કોઈ ક્તને કર હોય તેવી જ ઈજા તેને કરવી. 21જે કોઈ ક્ત કોઈ પ ુને
માર નાખે તો તેણે બદલો ભર આપવો. પણ જો કોઈ માણસને માર નાખે તો તેને ૃત્ ુદડ આપવો.

22જમે વતનીઓને માટે તેમ જ પરદેશીને માટે એક જ પ્રકારનો કાયદો તમારે લા ુ કરવો. કેમ કે હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર
છુ.’ 23અને ૂસાએ ઇઝરાયલીઓને આ પ્રમાણે ક ું. પછ તેઓ યહોવાહને શાપ આપનાર માણસને છાવણી બહાર લા ા.
અને જમે યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી તે પ્રમાણે તે લોકોએ ક ુ.

25
સાત ું વષર્:પ વત્ર વશ્રામનો સાબ્બાથ
ુન. 15:1-11

1 સનાઈ પવર્ત પર યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 “ ું ઇઝરાયલી લોકોને આ કહે કે, ‘જે દેશ હુ તમને આપવાનો છુ, તેમાં તમે પ્રવેશ
કરો ત્યારે તે દેશ યહોવાહ માટે વશ્રામવાર પાળે.

3છ વષર્ ુધી તમારે તમારા ખેતરોમાં વાવણી કરવી, છ વરસ ુધી તમારે દ્રાક્ષવાડ ઓમાં કાપકૂપ કરવી અને ઊપજનો સંગ્રહ
કરવો. 4પર ુ સાતમે વષ દેશને માટે પ વત્ર વશ્રામનો સાબ્બાથ, એટલે યહોવાહનો વશ્રામવાર થાય. તારે તારા ખેતરમાં વાવણી
કરવી ન હ અને તાર દ્રાક્ષવાડ માં કાપકૂપ કરવી ન હ.

5જમીન પર જે પોતાની જાતે ઊગી નીક ું હોય તે તમારે કાપ ું ન હ અથવા કાપકૂપ વગરની દ્રાક્ષની વાડ ઓમાં જે દ્રાક્ષ બેસે
તે તમારે લેવી ન હ. એ વષર્ દેશને માટે પ વત્ર વશ્રામ ું વષર્ થાય. 6એ વશ્રામના વષર્માં ખેડ્યા વગરની જમીનમાં આપોઆપ
જે કઈ ઊપજ થશે તે તમારો, તમારા દાસ, દાસીઓનો, તમારા મજૂરોનો અને તમાર મધ્યે વસતા પરદેશીઓનો તે ખોરાક થશ;ે
7અને જમીનમાં જે કઈ ઊપજ થશે તે તમારાં જાનવરોનો અને દેશના વન્ય જાનવરોનો પણ તે ખોરાક થશે.

છુટકારાના વષર્ અંગે નયમો
8તમારે પોતાના માટે સાત વષર્નાં સાત વશ્રામ ગણવાં, એટલે કે સાત વાર સાત વષર્, એટલેઓગણપચાસ વષર્. 9પછ સાતમા

માસના દશમે દવસે એટલે કે પ્રાય તને દવસે તમારે આખા દેશમાં મોટા સાદે ઘેટાં ું રણ શગડુ વગડાવ ુ.ં
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10અને પચાસમાં વષર્ને પ વત્ર જાહેર કર દેશના બધા વતનીઓ માટે છુટકારાનો ઢઢેરો પટાવવો. તમારા માટે તે રણ શગડા ું
એટલે ુ બલી ું વષર્* છે. અને તમારે દરેક જણે પોતપોતાના વતનમાં અને કુટુબમાં પાછા આવ ુ.ં

11એ પચાસમાં ું વષર્ તમારા માટે ખાસ ુ બલીનો વષર્ થાય. એ વષ તમારે કાંઈ વાવ ું ન હ, અને પોતાની જાતે જે ઊગ્ ું
હોય તે ખા ું. તેમ જ કાપકૂપ કયાર્ વનાની દ્રાક્ષની વાડ માંથી દ્રાક્ષ વીણી લેવી. 12 કારણ, એ તો ુ બલી છે, તેને તમારે પ વત્ર
ગણવી. એ વષ ખેતરોમાં આપમેળે ઊગી નીકળેલો પાક તમારે ખાવો.

13 ુ બલીના વષ પ્રત્યેક ક્તએ પોતપોતાના વતનમાં પાછા જ ુ.ં
14જો તમે તમારા પડોશીને જમીન વેચો કે ખર દો તો તમારે એકબીજાને છેતરવા ન હ કે ખોટુ કર ું ન હ.
15 ુ બલી પછ વીતી ગયેલા વષ પ્રમાણે તમારે તમારા પડોશી પાસેથી ખર દ કરવી અને પાકના વષ ની ગણતર પ્રમાણે તે

તમને વેચા ું આપે. 16જો વષ વધારે બાક હોય તો કમત વધારે ઠરાવવી અને ઓછા વષર્ બાક હોય તો કમતઓછ ઠરાવવી,
કેમ કે જે વેચાય છે તે જે પાક મળશે તેના ધોરણે તે આપે છે. 17 તમારે એકબીજાને છેતરવા ન હ કે ખોટુ કર ું ન હ; પણ તેને
બદલે તમારે તમારા ઈ રનો ભય રાખવો. કેમ કે હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ.

સાતમાં વષર્ અંગેનો પ્ર :વાવણી વષે
18 મારા વ ધઓ, મારા નયમો ું પાલન કરશો અને તેનો અમલ કરશો તો તમે દેશમાં ુર ક્ષત રહેશો. 19 ૂ મ મબલખ પાક

આપશે અને તમે ધરાતાં ુધી ખાશો તેમ જ તમે ુર ક્ષત રહેશો.
20 તમે કહેશો કે, “જો સાતમા વષ અમે વાવીએ ન હ અથવા ઊપજનો સંગ્રહ કર એ ન હ તે વષ અમે ું ખાઈએ?”

21 સાંભળો, છઠ્ઠા વષ હુ તમને ત્રણ વષર્ ચાલે તેટલાં મબલખ પાકથી આશીવાર્ દત કર શ. 22 તમે આઠમે વષ વાવશો ત્યારે
પણ તમે આગળના વષર્ના પાકમાંથી ખાતા હશો, નવમે વષ તમે નવો પાક ઘરમાં લાવશો ત્યાં ુધી તમે છઠ્ઠા વષર્ના સંગ્રહ કરેલા
પાકમાંથી ખાશો.

જમીનના વેચાણ અંગેના નયમો
23 જમીન સદાને માટે નવા મા લકને વેચાય ન હ. કેમ કે જમીન માર છે. તમે માત્ર પરદેશીઓ અને યાત્રીઓ તર કે માર

જમીન પર રહો છો. 24 ખર દ વેચાણમાં એક શરત એવી હોવી જ જોઈએ કે જમીનને વેચનાર માણસ ગમે ત્યારે તેને પાછ
ખર દ શકે છે. 25જો તમારા ઇઝરાયલી ભાઈઓ ગર બ થઈ જાય અને તેને કારણે જો તે તેની જમીનનો થોડો ભાગ વેચે, તો
તેનો નજીકનો સંબંધી આવીને તેના ભાઈઓએજે વેચી કા ું હોય તેને પાછ ખર દ શકે છે.

26 તેની જમીન છોડાવવાને જો કોઈ નજીકનો સંબંધી ના હોય પણ તે સ ૃ દ્ધ પામ્યો હોય અને તેને છોડાવવાની તેની પાસે
સક્ષમતા હોય, 27 તો તેણે વેચાણ પછ વીતેલાં વષ હસાબમાં ગણવા અને જનેે તેણે તે જમીન વેચી હોય તેને ભરપાઈ કર ુ.ં
અને તે જમીન તેને તે પાછ આપે. 28 પર ુ જો તે જમીન પાછ લેવા સક્ષમ ન હોય તો ુ બલીના વષર્ ુધી જે માણસે તેને
ખર દ હોય તેની પાસે તે રહે. ુ બલીના વષ જે માણસે જમીન વેચેલી તેને એટલે તેના ૂળ મા લકને પાછ આપવામાં આવ.ે

29જો કોઈ માણસ નગરમાં ું તે ું ઘર વેચ,ે તો વેચાણ પછ ૂરા એક વષર્ ુધી તેને ફર થી ખર દ લેવાનો હ રહે. 30જો
ૂરા એક વષર્ દર મયાન તે પાછુ ખર દ લેવામાં ના આવે તો તે ઘરની કાયમની મા લક નવા મા લકની અને તેના વંશજોની થાય.
31 પણ ુ બલી વષર્માં તે ૂળ મા લકને પાછુ ન મળે, કોટ વગરનાં ગામડાનાં મકાનો જમીન જવેાં ગણાય, તે પાછાં ખર દ

લેવાનો હ કાયમ રહે અને જુ બલી વષર્માં તો તે ઘરો ૂળ મા લકને પાછુ મળ ું જોઈએ. 32 તેમાં એક અપવાદ છે, લેવીના
મકાનો કોટવાળાં નગરોમાં હોય તો પણ તેને ગમે ત્યારે છોડાવી શકાય.

33જો કોઈ લેવી એવા શહેરમાં આવે ું પોતા ું મકાન પાછુ ન ખર દ લ,ે તો તે ુ બલીના વષર્માં તેને પાછુ મળ જાય; કારણ,
લેવીઓનાં શહેરમાંનાં મકાન એ તેમની ઇઝરાયલમાંની સંપ છે. 34 પર ુ લેવી પોતાના નગરોની આસપાસ આવેલી જમીન
વેચી શકે ન હ, કારણ કે તે તેઓની કાયમી મલકત છે.

ગર બોને ધરાણ વષેના નયમો
35 તમારા દેશનો કોઈ ભાઈ જો ગર બ થઈ જાય અને પોતા ું ભરણપોષણ કર શકે ન હ, તો તેને મદદ કરવી. તે પરદેશી

અથવા પ્રવાસી તર કે તમાર સાથે રહે. 36 તમારે તેની પાસેથી નફો કે ાજ ન લે ુ.ં પણ ઈ રનો ભય રાખવો એ માટે કે તમારો
ભાઈ તમાર સાથે રહે. 37 તમારે તમારા પૈસા તેને ાજે ન આપવા. તેમ જ નફા સારુ તમારુ અ તેને ન આપ ું. 38 તમને
કનાનનો દેશ આપવા માટે અને તમારો ઈ ર થવા માટે તમને મસરમાંથી બહાર લાવનાર હુ તમારો ઈ ર યહોવાહ છુ.

ચાકરો કે ુલામોને છુટકારો આપવા અંગે
39 તમારા દેશનો જો કોઈ ભાઈ ગર બાઈમાં આવી પડે અને પોતે તમને વેચાઈ જાય તો તમારે તેની પાસે ચાકર તર કે કામ

કરાવ ું ન હ. 40 તેની સાથે નોકર એ રાખેલ ચાકર જવેો વહાર કરવો. અને તે તમાર સાથે પ્રવાસી તર કે રહે. તે ુ બલીના
વષર્ ુધી તમાર ચાકર કરશ.ે 41 પછ તે અને તેની સાથે તેના બાળકો પણ છૂટ ને પોતાના ઘર અને પોતાના પતાના વતનમાં તે
પાછો જશ.ે

42 કેમ કે તેઓ મારા સેવકો છે જઓેને હુ મસરમાંથી બહાર કાઢ લા ો હતો. તેઓને ુલામની જમે વેચવા ન હ. 43 તમારે
નદયતાથી તેઓ પર મા લક પણું ન કર ુ.ં પણ ઈ રનો ભય રાખવો. 44અને જે દાસ તથા દાસી તમે રાખો તે આસપાસની
દેશજા તઓમાંથી તમારે રાખવા.

45 વળ તમાર વચ્ચે રહેતા પરદેશીઓના સંતાનોને તથા તમાર સાથે રહેતા તેઓના કુટુબો તેઓમાંથી તમારે ખર દવા. અને
તેઓ તમાર સંપ થાય. 46 તમે તે લોકોને તમારા વંશજોને વારસામાં આપી શકો છો, તેમ જ તમે તેમનો કાયમ માટે ચાકર
તર કે ઉપયોગ કર શકો છો, પણ તમારા ઇઝરાયલી ભાઈઓ પાસે ુલામોની જમે મજૂર કરાવવી ન હ.

* 25:10 25:10 ુ બલી ું વષર્ ઘેંટા ું શગડુ
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47જયારે કોઈ પરદેશી કે તમાર સાથે રહેતો પ્રવાસી ધનવાન થઈ જાય અને તમારો ઇઝરાયલી ભાઈ ગર બ થયો હોય અને
તે પોતાની જાતને તે માણસને વેચી દે, 48 તો તમારા ઇઝરાયલી ભાઈના વેચાયા પછ તેને પાછો ખર દ લેવાય. તેના જ કુટુબનો
એક તેને ખર દ લ.ે

49 તેના કાકા કે ભત્રીજા કે અન્ય કોઈ નજીકનો સંબંધી તેને પાછો ખર દ લઈ શકે છે અથવા જો તે સ ૃદ્ધ થયો હોય તો તે
પોતે પોતાની જાતને છોડાવી શકે. 50 તેણે પોતાને ખર દેલી ક્ત સાથે ગણતર કરવી; તે વેચાયો હોય તે વષર્થી માંડ ને તે

ુ બલીના વષર્ ુધી ગણે; અને તે વષ ની સં ા પ્રમાણે તેના વેચાણ ું ૂલ્ય થાય. ચાકરના દવસો પ્રમાણે તે તેની સાથે રહે.
51 જો ુ બલીને ઘણા વષ બાક હોય તો જટેલા પૈસાથી તે ખર દાયો હોય તેમાંથી તે ક્તએ કમતનો ભાગ પાછો

આપવો. અને એ વષ ની ગણતર પર આધા રત હોય. 52 ઘણાં વષ વીતી ગયાં હોય અને ુ બલી વષર્ને થોડાં જ વષર્ બાક
હોય, તો પોતાની જાતને વેચી જે નાણાં પ્રાપ્ત કયાર્ હોય તેનો થોડો જ ભાગ તેણે પાછો આપવો.

53 વષર્ દર વષર્ તેની સાથે નોકર એ રાખેલા ચાકરની જમે વતર્ન કર ુ.ં અને તમારે તેના મા લકને તેની પાસે નદયતાથી કામ
લેવા દે ું જોઈએ ન હ. 54જો ુ બલી વષર્ના વચગાળાનાં વરસો દર મયાન તેને પાછો ખર દ લેવામાં ન આ ો હોય, તો તેને
અને તેનાં બાળકોને ુ બલીના વષર્માં છૂટાં કર દેવા,ં 55 કેમ કે, ઇઝરાયલીઓ મારા સેવકો છે; તેઓ મારા સેવકો છે જઓેને હુ
મસર દેશમાંથી બહાર કાઢ લા ો છુ; હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ.’ ”
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આજ્ઞાધીનતાના આશીવાર્દ
ુન. 7:12-24; 28:1-14

1 “તમારે પોતાને માટે કોઈ ૂ તઓ બનાવવી ન હ, તેમ જ કોતરેલી પ્ર તમા, પથ્થરનો સ્તંભ ઊભા ન કરવા. અને પોતાને સારુ
તમારા દેશમાં આકૃ તઓ કોતર કાઢેલો કોઈ પથ્થર નમવા સારુ ઊભો કરશો ન હ, કેમ કે હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ. 2 તમારે
મારા વશ્રામવાર પાળવા અને મારા પ વત્ર ાનની પ વત્રતાને માન આપ ું, હુ યહોવાહ છુ.

3જો તમે મારા સવર્ નયમો અનેઆજ્ઞાઓ ું પાલન કર ને તેનો અમલ કરશો, 4તો હુ તમારા માટે નય મતઋ ુ પ્રમાણે વરસાદ
મોકલીશ અને જમીન તમને પોતાની ઊપજઆપશે અને ૃક્ષો ફળઆપશ.ે

5 તમારે ત્યાં ુષ્કળ પાક ઊતરશે, વાવણીનો સમયઆવે ત્યાં ુધી દ્રાક્ષ થયા કરશે અને લણવા ું કામ વાવણીના સમય ુધી
ચાલશે, તમે ધરાતાં ુધી જમશો અને દેશમાં ુર ક્ષત રહેશો. 6 હુ તમને દેશમાં શાં તઆપીશઅને તમે રાત્રે નભર્ય બનીને નરાંતે
ુઈ શકશો, હુ દેશમાંથી હસક પ ુઓને દૂર કર શ અને તલવાર તમારા દેશમાં ચાલશે ન હ.
7તમે તમારા દશુ્મનોને હાંક કાઢશો અને તેઓ તમાર આગળ તલવારથી પડશ.ે 8તમારામાંના પાંચ તે એકસોને નસાડ ૂકશે

અને તમારામાંના એકસો તે દસહજારને નસાડશે. તમારા સવર્ શ ુઓ તમાર આગળ તલવારથી પડશ.ે
9 હુ તમારા તરફ કૃપાદ્ર રાખીશ, તમને સફળ કર શઅને તમને વધાર શ. તમાર સાથે હુ મારો કરાર ા પત કર શ. 10તમે

લાંબા સમયથી સંગ્રહ કર રાખે ું અનાજ ખાશો. નવો પાક તૈયાર થશે ત્યારે તેનો સંગ્રહ કરવા જૂનો પાક બહાર કાઢ નાખશો.
11 હુ તમાર મધ્યે મારો મંડપ ઊભો કરાવીશ. અને હુ તમારાથી કટાળ જઈશ ન હ. 12 હુ તમાર મધ્યે ચાલીશ. હુ તમારો

ઈ ર થઈશ અને તમે મારા લોક થશો. 13 તમને મસર દેશમાંથી બહાર લાવનાર હુ તમારો ઈ ર યહોવાહ છુ. તમાર ચાકર ની
ઝંૂસર તોડ નાખીને મેં તમને ઉ ત મસ્તકે ચાલતા કયાર્ છે.

આજ્ઞાભંગની શક્ષા
14પર ુ જો તમે મારુ ક ું સાંભળશો ન હઅને માર આસવર્આજ્ઞાઓ ું ઉલ્લંઘન કરશો, 15તથા મારા વ ધઓને નકારવાનો

નણર્ય કરશો, મારા નયમોની ઉપેક્ષા કરશો અને માર પ્રત્યેક આજ્ઞા ું પાલન ન કર ને મારા કરારને તોડશો.
16 તો હુ તમને આ પ્રમાણે સજા કર શ, હુ તમારા પર અત્યંત ત્રાસ વતાર્વીશ. હુ તમારા પર એવા રોગો અને તાવ મોકલીશ

કે જે તમને અંધ બનાવી દેશે અને તમારા હૃદય ઝૂયાર્ કરશ.ે તમે તમારા બી ૃથા વાવશો. કારણ કે તે તમારો શ ુ ખાશ.ે 17 હુ
મારુ ુખ તમાર વરુદ્ધ કર શ અને તમારા શ ુઓના હાથે હુ તમારો પરાજય કરાવીશ. જઓે તમારો દ્રષે કરે છે તેઓ તમારા
પર રાજ કરશે. અને કોઈ તમાર પાછળ ન હ પડ ું હોય છતાં તમે નાસતા ફરશો.

18 અને તેમ છતાં જો તમે મારુ ન હ સાંભળો તો હુ તમને તમારા પાપો બદલ સાત ગણી વ ુ સજા કર શ. 19 હુ તમારા
સામથ્યર્નો ગવર્ તોડ શ. હુ તમારા પરઆકાશને લોખંડના જે ું અને ૂ મને પ ળના જવેી કર શ. 20 તમાર સામથ્યર્ થર્ જશ.ે
કેમ કે તમાર જમીનમાં કોઈ ફસલ થશે ન હ અને તમારાં ૃક્ષોને ફળ પણઆવશે ન હ.

21અને જો તમે માર વરુદ્ધ ચાલશો તથા મારુ સાંભળશો ન હ તો હુ તમારાં પાપોને કારણે સાતગણી વ ુ આફતો ઉતાર શ.
22 પછ હુ તમાર વરુદ્ધ જગલી જાનવરો છોડ ૂક શ, જે તમારાં બાળકોને ફાડ ખાશે અને તમારાં પ ુઓનો નાશ કરશ,ે
પ રણામે તમાર સં ા ઘટ જતા તમારા રસ્તાઓ ઉજ્જડ થઈ જશ.ે

23આમ છતાં પણ જો તમે માર શક્ષા ગ્રહણ ન હ કરો અને માર વરુદ્ધ ચાલશો, 24 તો હુ પણ તમાર વરુદ્ધ ચાલીશ. હુ
પોતે તમને તમારાં પાપો માટે સાતગણી વ ુ આકર સજા કર શ.

25 મારા કરાર ભંગનો બદલો લેવા હુ તમારા પર તલવાર લાવીશ. તમે તમારા નગરોમાં એકઠાં થશો ત્યારે હુ ત્યાં તમાર મધ્યે
મરક મોકલીશ; અને તમે શ ુના સામથ્યર્થી હાર જશો. 26 ારે હુ તારા અનાજના ુરવઠાનો નાશ કર શ ત્યારે દશ કુટુબો માટે
રોટલી શેકવા માટે ફક્ત એક ભઠ્ઠ ૂરતી થઈ પડશ;ે તેઓ તમને માપી તોલીને રોટલી વહેંચશે, અને તમે ખાશો પણ ધરાશો ન હ.

27જો તમે મારુ ન હ સાંભળો અને સતત માર વરુદ્ધ ચાલશો, 28 તો પછ હુ ક્રોધે ભરાઈને તમાર વરુદ્ધ ચાલીશ. અને હુ
તમારાં પાપોને લીધે તમને સાતગણી શક્ષા કર શ.

29તમે તમારા ુત્ર ું તેમ જ તમાર ુત્રીઓ ું માંસ ખાશો. 30અને હુ તમારા ઉચ્ચ ાનો તોડ નાખીશ તેમ જ તમાર વેદ ઓને
કાપી નાખીશ અને તમાર ૂ તઓના ભંગાર પર હુ તમારા ૃતદેહ નાખીશ. હુ તમને તરસ્કૃત કર નાખીશ.
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31 હુ તમારા નગરોને વેરાન ખંડરે બનાવી દઈશ. તમારા પ વત્ર ાનોનો વનાશ કર શ અને તમારા ુવા સત અપર્ણોનો
અસ્વીકાર કર શ. 32 હુ તમારા દેશને એવો ઉજ્જડ કર નાખીશ કે તમારા દશુ્મનો જે તેમાં વસશે તેઓ પણ તમાર દદુશા જોઈને
વ સ્મત બની જશ.ે 33 હુ તમને અનેક દેશોમાં વેર વખેર કર નાખીશ, હુ તલવાર લઈને તમાર પાછળ પડ શ અને તમારો દેશ
ઉજ્જડ તથા વેરાન થઈ જશ.ે તેમ જ તમારા શહેરો ખંડરે થઈ જશ.ે

34અને જયારે તમે શ ુઓના દેશમાં રહેતા હશો તે વષ માં જમીન ઉજ્જડ પડ રહેશે અને તે તેનો વશ્રામ ભોગવશે અને તે
દેશ તેના વશ્રામ વષ નોઆનંદ માણશે. 35 ારે તમે ત્યાં વસતા હતા ત્યારે દરેક સાતમે વષ તમે આપ્યો નહોતો તે વશ્રામ હવે
તે પ્રાપ્ત કરશ.ે 36જે લોકો તમારામાંથી બચી જઈને શ ુઓના દેશમાં દેશવટો ભોગવી ર ા હશે તેમને હુ એવા ભયભીત કર શ
કે એક પાંદડુ પડવાનો અવાજ થતાં તેઓ જાણે મોત પાછળ પડ ું હોય તેમ ભાગવા માંડશે અને કોઈ પાછળ પડ ું ના હોવા
છતાં તેઓ ઢળ પડશે.

37 વળ કોઈ પાછળ પડ ું ના હોવા છતાં જાણે તલવાર પાછળ આવતી હોય તેમ તેઓ એકબીજા પર પડાપડ કરશ.ે અને
શ ુઓનો સામનો કરવાની શ ક્ત પણ તેઓમાં રહેશે ન હ. 38 વદેશી પ્રજાઓ વચ્ચે તમારો અંત આવશે અને તમારા શ ુઓની
ૂ મ તમને ખાઈ જશ.ે 39જઓે શ ુઓના દેશમાં બચી જશે તેઓ પોતાના અને પોતાના પ ૃઓનાં પાપોને કારણે ઝૂર ઝૂર ને

ક્ષય પામતા જશ.ે
40 માર વરુદ્ધ કરેલા પાપો તેઓએ કયાર્ તેમાં તેઓનો અન્યાય અને તેઓના પ ૃઓના અન્યાય જો તેઓ ક ૂલ કરશે અને

એ પણ ક ૂલ કરશે કે તેઓ માર વરુદ્ધ ચાલ્યા છે; 41તેથી હુ પણ તેઓની વરુદ્ધ થયો છુ અને તેઓને શ ુઓના દેશમાં સોંપી
દ ધા. જો તેઓ ું બે ુ ત હૃદય નમ્ર થ ું હશે ને જો તેઓ પોતાના પાપોની સજા ક ૂલ કરશે તો, 42 હુ યાકૂબ સાથેનો, ઇસહાક
સાથેનો અને ઇબ્રા હમ સાથેનો મારા કરાર ું સ્મરણ કર શ અને આ દેશ ું પણ સ્મરણ કર શ.

43તેઓને દેશ છોડાવો પડશ;ે અને ૂ મ જયાં ુધી ઉજ્જડ પડ રહેશે તેટલો સમય તે પોતાના વશ્રામના વષ માણશ,ે તેઓ
પોતાના પાપોની શક્ષા ભોગવશે કેમ કે તેઓએ મારા વ ધઓનો નકાર કય છે અને મારા નયમોથી કટા ા છે.

44 તેમ છતાં, તેઓ તેઓના શ ુઓના દેશમાં હશે ત્યારે પણ હુ તેમનો સં ૂણર્ નાશ ન હ કરુ. તેમનો ૂરે ૂરો ત્યાગ પણ ન હ
કરુ અને મારો જે કરાર તેઓની સાથે છે તેને હુ ન હ તોડુ, કારણ કે હુ યહોવાહ તેઓનો ઈ ર છુ. 45 પણ તેઓના પ ૃઓને
કે જઓેને વદેશીઓની નજર આગળથી મસર દેશમાંથી હુ કાઢ લા ો એ માટે કે હુ યહોવાહ તેઓનો ઈ ર થાઉં. તેઓની
આગળ કરેલા મારા કરારને હુ તેઓને લીધે સ્મરણ કર શ. હુ યહોવાહ છુ.”

46 જે નયમો, વ ધઓ અને આજ્ઞાઓ પોતાની તથા ઇઝરાયલના લોકોની વચ્ચે યહોવાહે સનાઈ પવર્ત પર ૂસા મારફતે
આપ્યા તે આ છે.

27
દાનો કે ભેટ આપવા અંગેના નયમો

1 યહોવાહે ૂસાની સાથે વાત કર ને ક ું, 2 “ઇઝરાયલના લોકોને કહે કે, ‘જો કોઈ માણસ યહોવાહની આગળ ખાસ માનતા
લે તો તારા ન કરેલા ૂલ્ય પ્રમાણે તે લોકો યહોવાહને સારુ માન્ય થશ.ે

3તારુ ન કરે ું ૂલ્યઆ પ્રમાણે થાય; વીસથી તે સાઠ વષર્ ુધીની ઉંમરના નરને માટે તારુ ન કરે ું ૂલ્ય, પ વત્ર ાનના
શેકેલ* પ્રમાણે પચાસ શેકેલ ચાંદ થાય. 4 તે જ ઉંમરની નાર માટે તે ું ૂલ્ય ત્રીસ શેકેલ થાય.

5 પાંચથી વીસ વષર્ની ઉંમરના નરની કમત વીસ શેકેલ અને નાર ની કમત દસ શેકેલ ઠરાવ ું. 6 એક મ હનાથી પાંચ વષર્
ુધીના નરની કમત પાંચ શેકેલ ચાંદ અને નાર ની કમત ત્રણ શેકેલ ચાંદ ઠરાવ ું.
7સાઠ વષર્ અને તેની ઉપરની ઉંમરના નરની કમત પંદર શેકેલ અને નાર ની કમત દસ શેકેલ ઠરાવવી. 8 પણ જો કોઈ ક્ત

માનતા લે અને આ કમત ૂકવી શકે તેમ ના હોય, તો તેણે તે ક્તને યાજક સમક્ષ રજૂ કરવી અને યાજકે તેની કમત માનતા
લેનાર ક્ત ૂકવી શકે તેટલી ન કરવી.

9જો કોઈની ઇચ્છા યહોવાહને પ ુ ું અપર્ણ કરવાની હોય અને જો યહોવાહ તેને માન્ય કરે તો પછ એ પ ુ સં ૂણર્પણે તે ું
જ રહેશે. 10એ ક્તએ તેમાં ફેરબદલ કરવી ન હ. સારાને બદલે નર ું તથા નરસાને બદલે સારુ બદલ ું ન હ. તે પ ુની બીજા
પ ુ સાથે અદલાબદલી કરવી ન હ. છતાં જો અદલાબદલી કર હોય તો બ ે પ ુઓ પ વત્ર બની જાય અને તે યહોવાહના
ગણાય.

11 પર ુ માનતા લઈ અપર્ણ કરવા ું પ ુ જો અ ુદ્ધ હશે તો યહોવાહ તેને માન્ય ન હ કરે. પછ તેણે તે પ ુ યાજક પાસે
લઈને જ ુ.ં 12બજારની કમત પ્રમાણે યાજક તેની કમત ન કરે, પછ પ ુ સારુ હોય કે ખરાબ યાજકે ઠરાવેલ કમત માન્ય
રાખવી. 13અને જો તે ક્ત તેને છોડાવવા ઇચ્છતો હોય તો તેણે તેની કમત કરતાં પાંચમો ભાગ વ ુ ૂકવવો.

14જો કોઈ ક્ત પોતા ું ઘર યહોવાહને સારુ પ વત્ર થવાને માટે અપર્ણ કરે, ત્યારે યાજક તેની જે કમત ન કરે તે કાયમ
રહે. 15 પણ જો અપર્ણ કરનાર ઘરનો મા લક પોતા ું ઘર છોડાવવા ઇચ્છે તો તેણે કમત ઉપરાંત વ ુ વીસ ટકા આપવા, જથેી
મકાન પાછુ તેની મા લક ું થઈ જાય.

16જો કોઈ ક્ત પોતાની મા લક ની જમીનનો અ ુક ભાગ યહોવાહને અપર્ણ કરે તો તેની કમત તેને રોપવા માટે જરૂર
બીજની રકમ સાથે રાખવામાં આવશ†ે, જમે કે વીસ મણ‡ જવની જરૂર પડે તો તે ું ૂલ્ય પચાસ શેકેલ ચાંદ થાય.

17જો કોઈ માણસ ુ બલી વષર્માં પોતા ું ખેતર સ્વેચ્છાએ અપર્ણ કરે તો તારા ઠરા ા પ્રમાણે તેની કમત થાય. 18 પણ
જો તે ુ બલી વષર્ પછ અપર્ણ કરે તો યાજકે પછ ના ુ બલી વષર્ના જટેલા વષર્ બાક હોય તેના પ્રમાણમાં રોકડ કમત
ન કરવી અને તે આકડાં ુજબ કમત ઠરાવવી.

* 27:3 27:3 પ વત્ર ાનના શેકેલ 1 શેકેલ - 6 કલોગ્રામ, આ માપ યાજકો દ્વારા ન કરાયેલ છે. † 27:16 27:16 તેની ૂલ્ય વાવણીમાંથી મળેલી બીજ
જટેલી છે ‡ 27:16 27:16 વીસ મણ 300 કલોગ્રામ
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19પર ુ જો અપર્ણ કરનાર ખેતર છોડાવવા માંગતો હોય તો તેણે ઠરાવેલી કમત કરતાં વીસ ટકા વ ુઆપવા એટલે તે ખેતરની
મા લક ફર થી તેની થાય. 20 પર ુ જો તે જમીન ન હ છોડાવતાં બીજા કોઈને વેચી દે તો તેને તે કદ પાછુ મળે ન હ. 21 પણ
તેના બદલે ારે ુ બલી વષર્માં તે ખેતર છૂટે ત્યારે યહોવાહને સારુ અ પત ખેતર તર કે તે યાજકો ું થાય.

22જો કોઈ ક્ત પોતે ખર દે ું ખેતર યહોવાહને અપર્ણ કરે અને તે તેના કુટુબની મલકતનો ભાગ નથી, 23 તો પછ યાજકે
બીજા ુ બલી વષર્ને જટેલા વષર્ બાક હોય તેને આધારે તેની કમત ઠરાવવી અને તે ક્તએ ન કરેલી કમત યહોવાહને
તે જ દવસે એક પ વત્ર વસ્ ુ તર કે અપર્ણ કરવી.

24 ુ બલી વષ એ ખેતર તેના ૂળ મા લક, જનેી પાસેથી તે ખર દ ું હોય એટલે જનેા વતન ું તે હ ું તેને પાછુ મળે. 25જે
કમત ું ઠરાવે તે બ ું પ વત્ર ાનના શેકેલ પ્રમાણે ઠરાવ ુ.ં વીસ ગેરાહનો એક શેકેલ થાય§.
26 કોઈ પણ ક્તએ બળદ અથવા ઘેટાનાં પ્રથમજ નતને ઐ ચ્છકાપર્ણ તર કે યહોવાહને ચઢાવ ું ન હ, કારણ, એ તો

યહોવાહ ું જ છે; પછ ભલે તે કોઈ પણ બળદ કે ઘેટુ હોય. 27જો અ ુદ્ધ પ ુના પ્રથમજ નતને અપર્ણ તર કે લાવવામાં આવ,ે
તો યાજક તેની કમત ઠરાવે તે ઉપરાંત વીસ ટકા વ ુ તે મા લક આપે. જો તેનો મા લક તેને છોડાવવા માંગતો ન હોય તો યાજક
નધાર્ રત કરેલી કમતે તે પ ુને બીજા કોઈને વેચી શકે છે.
28 પર ુ યહોવાહને કરે ું કોઈ પણ અપર્ણ પછ તે માણસ હોય, પ ુ હોય અથવા વારસામાં મળે ું ખેતર હોય, તો તેને વેચી

અથવા છોડાવી શકાય ન હ. કારણ તે યહોવાહને સારુ પરમપ વત્ર અપર્ણ છે. 29જે ું અપર્ણ માણસોમાંથી થયે ું હોય તેને
પાછો ખર દ ન શકાય. તેને ન ે માર નાખવો.

30જમીનની ઊપજનો ઠરાવેલો દશમો ભાગ પછ તે ખેતરના અનાજનો હોય કે ૃક્ષનાં ફળોનો હોય તે યહોવાહનો ગણાય, તે
યહોવાહને સારુ પ વત્ર છે. 31જો કોઈ ક્ત આ અનાજ કે ફળનો દશમો ભાગ પાછો ખર દવા ઇચ્છે તો તેની કમતમાં વીસ
ટકા ઉમેર ને ૂકવે.

32જાનવરો તથા ઘેટાંબકરાંનો દશાંશ એટલે જે કોઈ લાકડ નીચે આવી જાય છે તેનો દશાંશ યહોવાહને સારુ પ વત્ર ગણાય.
33 પસંદ કરે ુ પ ુ સારુ છે કે ખરાબ તેની તપાસ તેણે ન કરવી. તેને એ પ ુ બીજા પ ુ સાથે અદલાબદલી ન કરવી. અને તેને
જો બીજા પ ુથી બદલવા માંગે, તો બ ે પ ુઓ યહોવાહના થાય. તે પ ુને પાછુ ખર દ શકાય ન હ.’ ”

34ઇઝરાયલી લોકો માટે જે આજ્ઞાઓ ૂસાને યહોવાહે સનાઈ પવર્ત પર આપી હતી તે આ છે.

§ 27:25 27:25 વાંચો: નગર્. 30:13
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ગણના
લેખક

યહૂદ અને ખ્રસ્તી સાવર્ ત્રક પરપરા ૂસાને ગણનાના ુસ્તકનો લેખક ગણે છે. આ ુસ્તકમાં ઘણા આંકડાઓ, વસ્તી
ગણતર ઓ, કુળો અને યાજકોના આંકડાઓ તથા બીજીઆંકડાક ય મા હતીનો સમાવેશ કરવામાં આ ો છે. ગણના ું ુસ્તક
38 વષર્નો ગાળો એટલે કે નગર્મન પછ ના બીજા વષર્થી લઈને એટલે કે ારે તે પ્રજાએ સનાઈ પવર્ત પાસે છાવણી કર હતી
ત્યારથી લઈને નગર્મન પછ ના ચાલીસમાં વષર્ ુધી એટલે કે ારે નવી પેઢ વચનના દેશમાં પ્રવેશવા તૈયાર હતી તે ગાળોઆવરે
છે. વ ુમાં, આ ુસ્તક ફક્ત બીજા વષર્ની ઘટનાઓ તથા ચાલીસમાં વષર્ની ઘટનાઓની જ વગતોઆપે છે અને લોકોના લગભગ
આડત્રીસ વષર્ના અરણ્યમાં ભટકવાના સમય વષે કઈ જ જણાવ ું નથી.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. .ૂ 1446 થી 1405 વચ્ચેનો છે.
આ ુસ્તકની ઘટનાઓની શરૂઆત ઇઝરાયલીઓ મસરમાંથી નીક ા તેના બીજા વષર્ બાદ થઈ કે ારે તેઓએ સનાઈ

પવર્ત પાસે છાવણી કર હતી.
વાંચકવગર્

ગણના ું ુસ્તક ઇઝરાયલી લોકોને તેઓની વચનના દેશ તરફની ુસાફર નો અહેવાલ આપવા લખવામાં આ ું હ ું, પણ તે
બાઇબલના ભ વષ્યના વાંચકોને પણ યાદ કરાવે છે કે ારે આપણે સ્વગર્ તરફ ુસાફર કર એ છ એ ત્યારે ઈ ર આપણી
સાથે છે.

હે ુ
ારે બીજી પેઢ વચનના દેશમાં પ્રવેશવા તૈયાર હતી (ગણના 33:2) ત્યારે ૂસાએ ગણના ું ુસ્તક તે પેઢ ને વ ાસ દ્વારા

ઈ રના વચનનો દેશ લેવા ઉ ેજનઆપવા લ ુ.ં ગણના ું ુસ્તક ઈ ર ું આ રા પ્રત્યે ું બનશરતી વ ા ુપણું પણ પ્રદ શત
કરે છે. ારે પ્રથમ પેઢ કરારના આશીવાર્દોને નકારે છે ત્યારે ઈ ર કરાર પ્રત્યે વ ા ુ છે. તેઓની ફ રયાદો અને બળવો કયાર્
છતાં, તેઓ હજુ પણ રા ને આશીવાર્દ આપે છે અને દેશ આપવા ું વચન બીજી પેઢ માટે પ ર ૂણર્ કરે છે.

ુદ્રાલેખ
ુસાફર ઓ

રૂપરેખા
1. વચનના દેશમાં જવા તૈયાર — 1:1-10:10
2. સનાઈથી કાદેશ ુધીની ુસાફર — 10:11-12:16
3. બળવાને પ રણામે વલંબ — 13:1-20:13
4. કાદેશથી મોઆબના મેદાનો ુધી ુસાફર — 20:14-22:1
5. વચનનો દેશ પામવાની અપેક્ષા સાથે ઇઝરાયલ મોઆબ દેશમાં — 22:2-32:42
6. વ વધ બાબતો વશેના પ ર શ ો — 33:1-36:13

પ્ર ુએ દાનો કે ભેટ આપવા અંગેના નયમો
1 સનાઈના અરણ્યમાં ુલાકાતમંડપમાં યહોવાહે ૂસાની સાથે વાત કર . ઇઝરાયલીઓ મસર દેશમાંથી રવાના થયા ત્યાર

પછ બીજા વષર્ના બીજા મ હનાના પ્રથમ દવસે આ બન્ ુ.ં યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, 2 “ઇઝરાયલ ુત્રોના સમગ્ર કુળ પ્રમાણે તથા
તેમના પતાઓનાં કુટુબ ુજબ તથા તેઓનાં નામ ુજબ દરેક ુરુષની ગણતર કર. 3જઓે વીસ વષર્ અને તેનાથી મોટ ઉંમરના
હોય અને ઇઝરાયલી ુત્રોમાંના જટેલા લડાઈમાં જવાને માટે લાયક હોય તેમની ગણતર તેમનાં સૈન્ય ુજબ ું તથા હારુન કરો.

4અને દરેક કુળમાંનો એક ુરુષ જે તેના કુળનો ુ હોય, તે કુળના આગેવાન તર કે તમાર સાથે રહે. તેઓએ દરેકે પોતાના
કુળના ુરુષોને લડાઈમાં આગેવાની આપવી. 5 તમાર સાથે લડાઈ કરનારા આગેવાનોનાં નામ નીચે ુજબ છે;
રુબેનના કુળમાંથી શદેઉરનો દ કરો અલી ૂર.
6 શમયોનના કુળમાંથી ૂર શાદ્દાયનો દ કરો શ ુ મયેલ.

7 યહૂદાના કુળમાંથી આમ્મીનાદાબનો દ કરો નાહશોન. 8 ઇસ્સાખારના કુળમાંથી ુઆરનો દ કરો નથાનએલ. 9ઝ ુલોનના
કુળમાંથી હેલોનનો દ કરો અ લયાબ.

10 ૂસફના દ કરાઓમાં એફ્રાઇમના કુળમાંથી આમ્મીહૂદનો દ કરો અ લશામા. અને મનાશ્શાના કુળમાંથી પદાહ ૂરનો દ કરો
ગમાલ્યેલ. 11 બન્યામીનના કુળમાંથી ગદોનીનો દ કરો અબીદાન.

12 દાનનાં કુળમાંથી આમ્મીશાદ્દાયનો દ કરો અહ એઝેર. 13 આશેરના કુળમાંથી ઓક્રાનનો દ કરો પા ગયેલ. 14 ગાદના
કુળમાંથી દએુલનો દ કરો એ લયાસાફ. 15 નફતાલીના કુળમાંથી એનાનનો દ કરો અહ રા.”

16જે લોકોને પસંદ કરાયા તેઓ એ ુરુષો હતા. તેઓ તેમના ૂવર્જોના કુટુબના અ ધપ તઓ હતા. તેઓ ઇઝરાયલ કુળના
આગેવાનો* હતા.

17જે ુરુષોનાં નામ અહ આપેલાં છે, તેઓને ૂસાએઅને હારુને લીધા. 18અને બીજા મ હનાના પ્રથમ દવસે તેમણે સમગ્ર
ઇઝરાયલના ુરુષોને એકત્ર કર અને તેઓએ તેઓનાં કુટુબો પ્રમાણે અને તેઓના પ ૃઓનાં કુળ અ ુસાર વીસ વષર્ કે તેથી

* 1:16 1:16 1,000 લોકોના અ ધપ ત



ગણના 1:19 105 ગણના 1:46

વધારે વષર્ની ઉંમરના સવર્ ુરુષોનાં નામની વંશાવળ ની યાદ કર સંભળાવી. 19 જમે યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી તે
ુજબ ૂસાએ સનાઈના અરણ્યમાં તેઓની ગણતર કર .

રૂબેનના કુળ
20 અને ઇઝરાયલના જયે ુત્ર રુબેનના વંશમાં, તેઓનાં કુટુબો તથા તેઓના પતાનાં ઘર ુજબ તેઓના નામની સં ા

પ્રમાણે માથાદ ઠ વીસ તથા તેથી વધારે વષર્ની ઉંમરના જટેલા ુરુષો લશ્કરમાં જોડાવા શ ક્તમાન હતા, 21 તેઓની ગણતર
રુબેનના કુળમાં છેંતાળ સ હજાર પાંચસો ુરુષોની થઈ.

શમયોનના કુળ
22 શમયોનના વંશમાં તેઓનાં કુટુબો તથા તેઓના પતાનાં ઘર પ્રમાણે, તેઓની ગણતર થઈ. અને વીસ કે તેથી વધારે વષર્ની

ઉંમરના જટેલા ુરુષો લડાઈમાં જોડાવા શ ક્તમાન હતા, તેઓના નામની સં ા ુજબ માથાદ ઠ ગણતર થઈ. 23 તેઓની
ગણતર શમયોનના કુળમાં ઓગણસાઠ હજાર ત્રણસો ુરુષોની થઈ.

ગાદના કુળ
24ગાદના વંશમાં તેઓના કુટુબો તથા તેઓના પતાના ઘર ુજબ, વીસ તથા તેથી વધારે વષર્ની ઉંમરના ુરુષો લડાઈમાં જવાને

શ ક્તમાન હતા, તેઓના નામની સં ા ુજબ. 25 તેઓની ગણતર , ગાદના કુળમાં, પસ્તાળ સ હજાર છસો પચાસ ુરુષોની
થઈ.

યહૂદાના કુળ
26 યહૂદાના વંશમાં તથા તેઓના પતાનાં ઘર ુજબ, વીસ તથા તેથી વધારે વષર્ની ઉંમરના જટેલા ુરુષો લડાઈમાં જવાને

શ ક્તમાન હતા, તેઓના નામની સં ા ુજબ 27 તેઓની ગણતર યહૂદાના કુળમાં ુંમોતેર હજાર છસો ુરુષોની થઈ.
ઇસ્સાખારના કુળ

28 ઇસ્સાખારનાં વંશમાં તેઓના કુટુબો તથા તેઓના પતાનાં ઘર ુજબ, વીસ કે તેથી વધારે વષર્ની ઉંમરના જટેલા ુરુષો
લડાઈમાં જવાને શ ક્તમાન હતા, તેઓના નામની સં ા ુજબ 29 તેઓની ગણતર ઇસ્સાખારના કુળમાં ચોપન હજાર ચારસો
ુરુષોની થઈ.

ઝ ુલોનના કુળ
30 ઝ ુલોનના વંશમાં તેઓનાં કુટુબો તથા તેઓના પતાનાં ઘર ુજબ, વીસ કે તેથી વધારે વષર્ની ઉંમરના જટેલા ુરુષો

લડાઈમાં જવાને શ ક્તમાન હતા, તેઓનાં નામની સં ા ુજબ 31 તેઓની ગણતર ઝ ુલોનના કુળમાં સતાવન હજાર ચારસો
ુરુષોની થઈ.

ૂસફના ુત્ર એફ્રાઇમના કુળ
32 ૂસફના દ કરાઓના એટલે એફ્રાઇમના વંશમાં, તેઓના કુટુબો તથા તેઓનાં પતાનાં ઘર ુજબ, વીસ કે તેથી વધારે વષર્ની

ઉંમરના જટેલા ુરુષો લડાઈમાં જવાને શ ક્તમાન હતા. તેઓનાં નામની સં ા ુજબ 33 તેઓની ગણતર એફ્રાઇમના કુળમાં
ચાળ સ હજાર પાંચસો ુરુષોની થઈ.

ૂસફ ુત્ર મનાશ્શાના કુળ
34 મનાશ્શાનાં વંશમાં તેઓના કુટુબો તથા તેઓના પતાનાં ઘર ુજબ, વીસ કે તેથી વધારે વષર્ની ઉંમરના જટેલા ુરુષો

લડાઈમાં જવાને શ ક્તમાન હતા, તેઓના નામની સં ા ુજબ 35 તેઓની ગણતર મનાશ્શાના કુળમાં બત્રીસ હજાર બસો
ુરુષોની થઈ.

બન્યામીનના કુળ
36 બન્યામીનના વંશમાં તેઓનાં કુટુબો તથા તેઓના પતાના ઘર ુજબ, વીસ કે તેથી વધારે વષર્ની ઉંમરના જટેલા ુરુષો

લડાઈમાં જવાને શ ક્તમાન હતા, તેઓનાં નામની સં ા ુજબ. 37તેઓની ગણતર બન્યામીનના કુળમાં પાંત્રીસ હજાર ચારસો
ુરુષોની થઈ.

દાનના કુળ
38 દાનના વંશમા,ં તેઓનાં કુટુબો તથા તેઓના પતાના ઘરની સં ા ુજબ, વીસ કે તેથી વધારે વષર્ની ઉંમરના જટેલા ુરુષો

લડાઈમાં જવાને શ ક્તમાન હતા, તેઓના નામની સં ા ુજબ 39 દાનના કુળની ગણતર બાસઠ હજાર સાતસોની થઈ.
આશેરના કુળ

40આશેરના વંશમાં, તેઓના કુટુબો તથા તેઓનાં પતાના ઘર ુજબ, વીસ કે તેથી વધારે વષર્ની ઉંમરના જટેલા ુરુષો લડાઈમાં
જવાને શ ક્તમાન હતા, તેઓના નામની સં ા ુજબ 41તેઓની ગણતર આશેરના કુળમા,ં એક્તાળ સ હજાર પાંચસોની થઈ.

નફતાલીના કુળ
42 નફતાલીનાં વંશમાં, તેઓનાં કુટુબો તથા તેઓના પતાના ઘર ુજબ, વીસ કે તેથી વધારે વષર્ની ઉંમરના જટેલા ુરુષો

લડાઈમાં જવાને શ ક્તમાન હતા, તેઓનાં નામની સં ા ુજબ 43 તેઓની ગણતર , નફતાલીના કુળમાં, ત્રેપન હજાર ચારસોની
થઈ.

44જઓેની ગણતર ૂસા, હારુન તથા ઇઝરાયલીઓના અ ધપ ત બાર ુરુષોએ કર તેઓ એ છે. તેઓ ઇઝરાયલના બાર
કુળના અ ધપ ત હતા. 45તેથી ઇઝરાયલીઓમાંના જે સવર્ની ગણતર તેઓનાં પતાના ઘર ુજબ થઈએટલે વીસ કે તેથી વધારે
વષર્ની ઉંમરના જટેલા ુરુષો લડાઈમાં જવાને શ ક્તમાન હતા. 46તેઓની ગણતર છ લાખ ત્રણ હજાર પાંચસો પચાસની હતી.
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47 પણ તેઓ મધ્યે લેવીઓની તેઓના પતાનાં કુળ ુજબ ગણતર કરવામાં આવી ન હ. 48 કેમ કે યહોવાહે ૂસાને ક ું કે,
49 ‘તારે લેવીના કુળની ગણતર કરવી ન હ અને ઇઝરાયલીઓમાં તેઓની કુલ સં ા તારે ન કરવી ન હ.’ ”

50 તેના બદલામાં ું લેવીઓને કરારમંડપ પર તથા તેના બધા સામાન પર તથા તેને લગતી સઘળ બાબતો પર ઠરાવ; તેઓ
મંડપને તથા તેના સવર્ સરસામાનને ઊંચક લ;ે અને તેઓ તેની સંભાળ રાખે અને મંડપની ચારે બાજુ છાવણી કરે.

51 ારે મંડપને બીજી જગ્યાએ લઈ જવાનો સમય થાય, ત્યારે લેવીઓએ તેને પાડવાનો અને ફર થી ઊભો કરવાનો થાય,
ત્યારે લેવીઓ તેને ઊભો કરે; અને એ કુળ સવાયનો કોઈઅજાણ્યા ુરુષ નજીકઆવે તો તે માય જાય. 52અને ઇઝરાયલ ુત્રો,
દરેક ુરુષ પોતપોતાની છાવણી પાસે અને દરેક ુરુષ પોતપોતાની ધજા પાસે પોતાનાં સૈન્ય પ્રમાણે પોતપોતાનો તં ુ ઊભો કરે.

53જો કે, લેવીઓએ પ વત્રમંડપની આસપાસ જ પોતાની છાવણી નાખવી કે જથેી ઇઝરાયલના લોકો પર કઈ કોપ ન આવ;ે
અને લેવીઓ સા યોના મંડપની સંભાળ રાખે. 54ઇઝરાયલના લોકોએ એ પ્રમાણે ક ુ; યહોવાહે ૂસાની મારફતે જે સવર્ આજ્ઞા
આપી હતી, તે ુજબ તેઓએ ક ુ.

2
છાવણીમાં કુળો પ્રમાણે પડાવ

1યહોવાહ ફર થી ૂસા તથા હારુનને ક ું કે, 2 “ઇઝરાયલ ુત્રોમાંનો દરેક ુરુષ પોતાના સૈન્યના જૂથનાં નશાન સાથે પોતાની
અલગ ધજાની પાસે છાવણી કરે. ુલાકાતમંડપ સામે બાજુ તેઓ છાવણી કરે.

ૂવર્ના કુળો
3યહૂદાની છાવણીની ધજાવાળા પોતાનાં સૈન્યો ુજબ ૂવર્ તરફ છાવણી કરે, અનેઆમ્મીનાદાબનો દ કરો નાહશોન યહૂદાના

દ કરાઓનો આગેવાન થાય. 4 યહૂદાના સૈન્યમાં ુંમોતેર હજાર છસો ુરુષો હતા.
5 તેના પછ ઇસ્સાખાર ું કુળ છાવણી કરે; ુઆરનો દ કરો નથાનએલ ઇસ્સાખારના દ કરાઓનો અ ધપ ત થાય. 6 તેના

સૈન્યમાં એટલે તેમાંના જઓેની ગણતર થઈ છે તેઓ ચોપન હજાર ચારસો ુરુષો હતા.
7ઝ ુલોન ું કુળ ઇસ્સાખારની બાજુમાં છાવણી કરે. હેલોનનો દ કરો અ લયાબ તે ઝ ુલોનના દ કરાઓનો અ ધપ ત થાય.
8 તેના સૈન્યમાં તેઓમાંના જઓેની ગણતર થઈ છે તેઓ સતાવન હજાર ુરુષો હતા.
9 યહૂદાની છાવણીમાં જે સવર્ની ગણતર થઈ તેઓ, પોતાના સૈન્યો ુજબ એક લાખ છયાસી હજાર ચારસો ુરુષો હતા.

તેઓ છાવણીમાંથી પ્રથમ ચાલી નીકળે.
દ ક્ષણના કુળો

10રુબેનની છાવણીની ધજા પોતાનાં સૈન્યો ુજબ દ ક્ષણની બાજુએ રહે. અને શદેઉરનો દ કરો અલી ૂર તે રુબેનના સૈન્યની
આગેવાની કરે. 11રુબેનના સૈન્યમાં છેંતાળ સ હજાર પાંચસો ુરુષો હતા.

12 તેની પાસે શમયોન ું કુળ છાવણી કરે અને ૂર શાદ્દાયનો દ કરો શ ુ મયેલ તે શમયોનના સૈન્યનો અ ધપ ત થાય.
13 શમયોનના સૈન્યમાં ઓગણસાઠ હજાર ત્રણસો ુરુષો હતા.

14તે પછ ગાદ ું કુળ. રેઉએલનો દ કરો એ લયાસાફ તે ગાદના સૈન્યનોઆગેવાન થાય. 15ગાદના સૈન્યમાં પસ્તાળ સ હજાર
છસો પચાસ ુરુષો હતા.

16 રુબેનની છાવણી પાસે બધા સૈન્ય મળ ને કુલ એક લાખ એકાવન હજાર ચારસો પચાસ ુરુષો છાવણી કરે. તેઓ
છાવણીમાંથી બીજે ક્રમે કૂચ કરે.

વચ્ચેના કુળો
17એ પછ , છાવણીઓની વચ્ચેની લેવીઓની છાવણી સાથે ુલાકાતમંડપ બહાર આવે. જમે તેઓ છાવણીમાં રહે છે તેમ

તેઓ પોતપોતાની જગ્યાએ પોતાની ધજા પાસે રહ ને બહાર ચાલ.ે
પ મના કુળો

18એફ્રાઇમની છાવણીની ધજા પોતાનાં સૈન્ય ુજબ પ મ બાજુએ રહે. અનેઆમ્મીહૂદનો દ કરો અ લશામા તે એફ્રાઇમના
દ કરાઓનો આગેવાન થાય. 19એફ્રાઇમના સૈન્યમાં ચાળ સ હજાર પાંચસો ુરુષો હતા.

20 તેની પાસે મનાશ્શા ું કુળ રહે. અને પદાહ ૂરનો ુત્ર ગમાલ્યેલ તે મનાશ્શાના દ કરાઓનો આગેવાન થાય. 21 મનાશ્શાના
સૈન્યમાં બત્રીસ હજાર બસો ુરુષો હતા.

22 તે પછ બન્યામીન ું કુળ; અને ગ દયોનનો ુત્ર અબીદાન તે બન્યામીનના દ કરાઓનો આગેવાન થાય. 23 મનાશ્શાના
સૈન્યમાં પાંત્રીસ હજાર ચારસો ુરુષો હતા.

24એફ્રાઇમની છાવણીમાં જે બધાની ગણતર થઈ તેઓ, પોતાનાં સૈન્યો ુજબ, એક લાખઆઠ હજાર એકસો હતા. તેઓ
ત્રીજા ક્રમે કૂચ કરે.

ઉ રના કુળો
25 દાનની છાવણીની ધજા પોતાનાં સૈન્ય ુજબ ઉ ર બાજુએ રહે. અને આમ્મીશાદ્દાયનો દ કરો અહ એઝેર તે દાનના

દ કરાઓનો આગેવાન થાય. 26 દાનના સૈન્યમાં બાસઠ હજાર સાતસો ુરુષો હતા.
27 તેની પાસે આશેર ું કુળ છાવણી કરે. અને ઓક્રાનનો દ કરો પા ગયેલ તેનો આગેવાન થાય. 28 આશેરના સૈન્યમાં

એકતાળ સ હજાર પાંચસો ુરુષો હતા.
29 તે પછ નફતાલી ું કુળ. અને એનાનનો દ કરો અહ રા તે નફતાલીના દ કરાઓનો આગેવાન થાય. 30 નફતાલીના સૈન્યમાં

ત્રેપન હજાર ચારસો ુરુષો હતા.
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31 દાનની છાવણીમાં જે સવર્ની ગણતર થઈ તેઓ એક લાખ સતાવન હજાર છસો હતા. તેઓ પોતાની ધજા સાથે પાછળ
ચાલી નીકળે.

32 ૂસાઅને હારુને પોતાનાં ૂવર્જોનાં કુળો ુજબગણતર કર તેઓમાં ઇઝરાયલ ુત્રોના સૈન્યમાં છ લાખત્રણહજારપાંચસો
પચાસ ુરુષો હતા. 33 જમે યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી તે ુજબ ૂસા અને હારુને ઇઝરાયલ ુત્રોમાંના લેવીઓની
ગણતર કર ન હ.

34 યહોવાહે ૂસાને જે સવર્ આજ્ઞાઓ આપી હતી તે ુજબ ઇઝરાયલના લોકોએ ક ુ. તેઓએ પોતપોતાની ધજાઓ પાસે
છાવણી કર . અને તે જ પ્રમાણે તેઓ પ્રત્યેક પોતપોતાના કુટુબ સાથે પોતપોતાનાં ઘર પ્રમાણે કૂચ આરભી.

3
હારુનના ુત્રો

1 સનાઈ પવર્ત પર યહોવાહ ૂસા સાથે બોલ્યા ત્યારે હારુન અને ૂસાની વંશાવળ આ પ્રમાણે હતી. 2હારુનના દ કરાઓનાં
નામ આ ુજબ હતાં; ે દ કરા ું નામ નાદાબ, તથા અબીહૂ, એલાઝાર તથા ઈથામાર.

3 હારુનના દ કરાઓ જઓેને યાજક તર કે અ ભ ષક્ત કરવામાં આ ા અને તેઓને યાજકની પદવીમાં સેવા કરવાને જુદા
કરવામાં આ ા તેઓનાં નામ એ હતા.ં 4 પર ુ નાદાબ અને અબીહૂ યહોવાહની આગળ સનાઈના અરણ્યમાં પારકો અ
ચઢાવવાથી યહોવાહની આગળ માયાર્ ગયા. તેથી તેઓ સનાઈના રણમાં જ ૃત્ ુ પામ્યા. તેઓ ન:સંતાન હતા. અને એલાઝાર
અને ઈથામાર પોતાના પતા હારુનના જીવનકાળ દરમ્યાન યાજકપદમાં સેવાઓ બજાવતા હતા.

લેવીઓને યાજકો તર કે નીમ ું
5 યહોવાહ ૂસા સાથે બોલ્યા. તેમણે ક ું કે, 6 લેવીના કુળને પાસે લાવ અને તેઓને યાજક હારુનની આગળ ઊભા કર કે,

તેઓ તેની સેવા કરે.
7 તેઓએ તેની અને ુલાકાતમંડપની આખી જમાતની સંભાળ રાખે અને મંડપને લગતી ફરજો બજાવવાની છે. 8અને તેઓ
ુલાકાતમંડપની, સરસામાનની અને ઇઝરાયલ ુત્રોની સંભાળ રાખતાં મંડપને લગતી ફરજો બજાવ.ે
9અને ું હારુનના તથા તેના દ કરાઓના હવાલામાં લેવીઓને સોંપી દે કારણ કે, ઇઝરાયલના લોકો વતી તેઓ તેને સેવા માટે

અપાયેલા છે. 10અને તારે હારુનને અને તેના દ કરાઓને યાજકની ફરજો બજાવવા ન ુક્ત કરવા. જો કોઈ પરદેશી એ ફરજ
બજાવવા જાય તો તે માય જાય.”

11પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, 12ઇઝરાયલ ુત્રોના સવર્ પ્રથમજ નતએટલે ગભર્ઊઘાડનારને બદલે, તેઓમાંથી મેં લેવીઓનો
સ્વીકાર કય છે. અને લેવીઓ મારા થશ.ે 13 કેમ કે, સવર્ પ્રથમજ નત મારા જ છે; ારે મેં મસરના બધા પ્રથમજ નતને માર
ના ા હતા તે દવસે મેં ઇઝરાયલ ુત્રોના સવર્ પ્રથમજ નત ુરુષો અને જાનવરોને મારે સારુ પ વત્ર કયાર્, તેઓ મારા જ થશ.ે હુ
યહોવાહ છુ.”

લેવીઓની વસ્તી ગણતર
14 સનાઈના અરણ્યમાં યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, 15 લેવીના દ કરાઓની, તેઓના પતાનાં કુટુબો પ્રમાણે ગણતર કર. એક

મ હનો અને તેથી વધારે ઉંમરના સવર્ ુરુષોની ગણતર કર.” 16એટલે યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી તે ુજબ ૂસાએ
તેઓની ગણતર કર .

17 લેવીના દ કરાઓનાં નામ આ ુજબ છે; ગેશ ન, કહાથ, અને મરાર . 18 ગેશ નના દ કરાઓના નામ તેઓના કુળ ુજબ,
લબ્ની તથા શમઈ છે. 19 કહાથના દ કરા, તેમના કુટુબો ુજબ; આમ્રામ તથા યસ્હાર, હેબ્રોન તથા ઉ ઝયેલ. 20 મરાર ના
દ કરા તેઓના કુટુબો ુજબ, માહલી તથા ુશી છે. લેવીઓનાં કુટુબો, તેઓનાં પતાનાં ઘર ુજબ એ છે.

21ગેશ નથી લબ્નીઓ ું કુટુબ અને શમઈઓ ું કુટુબ થયા. એગેશ નીઓના કુટુબો છે. 22તેઓમાંના જઓેની ગણતર થઈ
એટલે તેઓમાંના એક મ હનાના અને તેથી વધારે ઉંમરના સઘળા ુરુષોની ગણતર થઈ, તેઓની સં ા સાત હજાર પાંચસોની
હતી. 23 મંડપની પાછળ પ મ દશામાં ગેશ નીઓનાં કુટુબો છાવણી કરે.

24અને લાએલનો દ કરો એ લયાસાફ તે ગેશ નીઓના પતાનાં ઘરનોઆગેવાન થાય. 25અને ગેશ ન ું કુટુબ ુલાકાતમંડપના
પડદા એની અંદર ું આવરણ, બહાર ું આવરણ, ુલાકાતમંડપના દ્વારના પડદાની સંભાળ રાખ.ે 26 તેઓ આંગણાના પડદા
અને મંડપની પાસે અને વેદ ની આસપાસના આંગણાના દ્વારનાં પડદાઓની સંભાળ રાખ.ે તેના બધા કામ માટે તેની દોર ઓ એ
બધાની સંભાળ ગેશ નના દ કરાઓ રાખ.ે

27અને કહાથથીઆમ્રામીઓ ું કુટુબ, ઈસહાર ઓ ું કુટુબ, હેબ્રોનીઓ ું કુટુબ અને ઉ ઝયેલીઓ ું કુટુબ થયાં; કહાથીઓનાં
કુટુબો એ હતાં. 28 એક મ હનાના અને તેથી વધારે ઉંમરના ુરુષોની સં ા આઠ હજાર છસો ુરુષોની હતી અને તેઓ
પ વત્ર ાનની સંભાળ રાખનારા હતા. 29 કહાથના દ કરાઓનાં કુટુબો મંડપની પાસે દ ક્ષણ બાજુએ છાવણી કરે.

30 ઉ ઝયેલનો દ કરો અ લસાફાન તે કહાથીઓનાં કુટુબોના પતાના ઘરનો આગેવાન થાય. 31 તે લોકોએ પ વત્ર કોશની,
મેજની, દ પ ૃક્ષ અને વેદ ઓની, પ વત્ર ાનની સેવા કરવાની સામગ્રી તથા ગભર્ ૃહઆગળના પડદાની તથા એ સવર્ કામકાજની
સંભાળ રાખવી. 32અને હારુન યાજકનો દ કરો એલાઝાર લેવીઓના અ ધપ તઓનો આગેવાન થાય. પ વત્ર ાનની સંભાળ
રાખનારાઓની તે દેખરેખ રાખે.

33મરાર થી માહલીઓ ું કુટુબ તથા ુશીઓ ું કુટુબો થયાં; મરાર નાં કુટુબો એ છે. 34અને તેઓમાંના એક મ હના અને તેથી
વધારે ઉંમરના ુરુષોની ગણતર થઈ તેઓની સં ા છ હજાર બસો ુરુષોની હતી. 35અને અ બહાઈલનો દ કરો ૂર એલ તે
મરાર નાં કુટુબોના પતાના ઘરનો આગેવાન હતો. તેઓ ઉ ર બાજુએ મંડપની પાસે છાવણી કરે.

36 અને મંડપનાં પા ટયાં, તેની ૂંગળો, સ્તંભો, કૂભીઓ તથા તેનાં સવર્ ઓજારો તથા તેને લગતાં સવર્ કામ 37 તદપુરાંત
આંગણાની આસપાસના સ્તંભો, કૂભીઓ, ખીલીઓઅને દોર ઓને લગતાં સવર્ કામની સંભાળ મરાર ના દ કરાઓ રાખે.
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38 ૂસા, હારુન અને તેના દ કરા મંડપની સામે ૂવર્ દશામાં, ુલાકાતમંડપની સામે ૂવર્ બાજુએ છાવણી કરે અને તેઓ
પ વત્ર ાનની સંભાળ રાખે, એટલે ઇઝરાયલીઓ માટે તેની સંભાળ રાખ.ે અને જો કોઈ પરદેશી પાસે આવે તો તે માય જાય.
39 લેવીઓમાંના જે સવર્ની ગણતર થઈ, જઓેને ૂસાએ અને હારુને યહોવાહની આજ્ઞા અ ુસાર ગણ્યા તેઓ, એટલે એક
મ હનાના અને તેની ઉપરની ઉંમરના લેવી ુરુષો પોતાના કુટુબ ુજબ બાવીસ હજાર હતા.

લેવીઓ ઇઝરાયલના પ્રથમજ નત ુરુષો
40 યહોવાહે ૂસાને ક ું, “એક મ હનાથી ઉપરની ઉંમરના બધા પ્રથમજ નત ઇઝરાયલી ુરુષોની ગણતર કર અને તેમનાં

નામોની સં ા ગણ. 41 અને ઇઝરાયલના સવર્ પ્રથમજ નત ુરુષોને બદલે ું મારે માટે લેવીઓને લે. હુ યહોવાહ છુ, અને
ઇઝરાયલીઓના જાનવરો મધ્યે સવર્ પ્રથમજ નતને બદલામાં લેવીઓનાં જાનવરો લ.ે”

42અને જમે યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી તે ુજબ તેણે સવર્ ઇઝરાયલીઓના પ્રથમજ નતની ગણતર કર . 43અને
સવર્ પ્રથમજ નત ુરુષોની ગણતર કર , એક મ હનાથી ઉપરના નામોની સં ા પ્રમાણે ગણતાં બાવીસ હજાર બસો તોંતેરની
થઈ.

44 ત્યાર પછ , યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, 45ઇઝરાયલ પ્રજામાં સવર્ પ્રથમજ નતના બદલામાં લેવીઓને લ.ે તેઓનાં જાનવરોને
બદલે લેવીઓનાં જાનવરો લ.ે અને લેવીઓ મારા થશ,ે હુ યહોવાહ છુ.

46અને ઇઝરાયલમાં લેવીઓ ઉપરાંત, જે બસો તોંતેર પ્રથમજ નતને ખંડ લેવાના છે. 47તે દરેકને વાસ્ત,ે માથાદ ઠ પાંચ શેકેલ
લે. પ વત્ર ાનના શેકેલ એટલે વીસ ગેરાહના શેકેલ ુજબ ું લે. 48અને તે ઉપરાંત નાની સં ાની ખંડણીનાં જે નાણાં આવે તે
ું હારુન તથા તેના દ કરાઓને આપ.
49જઓે લેવીઓને બદલે ખર દ લેવાયા હતા, તેઓ ઉપરાંત ુ ક્ત ૂલ્યનાં ઓછા નાણાં ૂસાએ તેઓની પાસેથી લીધાં;

50 ઇઝરાયલના પ્રથમજ નત પાસેથી ૂસાએ તે નાણાં લીધા;ં એટલે પ વત્ર ાનના શેકેલ ુજબ એક હજાર ત્રણસો પાંસઠ
શેકેલ. 51અને ૂસાએ યહોવાહના ક ા ુજબ તથા યહોવાહે તેને આજ્ઞા કર હતી તે ુજબ ખંડણીનાં નાણાં હારુનને અને
તેના દ કરાઓને આપ્યા.

4
લેવીકુળના કહાથના ગોત્રને સોંપાયેલી ફરજ

1 યહોવાહે ૂસા અને હારુનને ક ું, 2 લેવીના દ કરાઓમાંથી કહાથના દ કરાઓની ગણતર તેઓના કુટુબો ુજબ તથા
તેઓના પતાઓના ઘર ુજબ કરો. 3 ત્રીસથી પચાસ વષર્ની ઉંમરના બધા ુરુષો ુલાકાતમંડપ ું કામ કરવા માટે સેવકપદમાં
દાખલ થાય છે. તે સવર્ની ગણતર કરો. 4 ુલાકાતમંડપમાં પરમપ વત્ર વસ્ ુઓના સંબંધમાં કહાથના દ કરાઓ ું કામ આ છે.

5 ારે છાવણીનો ુકામ ઉપાડવાનો સમયઆવે ત્યારે હારુનઅને તેના દ કરાઓએઅંદર જઈને પ વત્ર કરારકોશઆગળનો
પડદો ઉતાર લઈને તેનાથી સા યકોશને ઢાંક દેવો. 6 તે પર તેઓ સ ુદ્ર ગાયના ચામડા ું આવરણ* કરે અને તેને નીલ રગનાં
વ ોથી ઢાંકે અને પ વત્રકોશને ઉપાડવાના દાંડા તેની કડ ઓમાં નાખે.

7 પછ તેઓએ અપલી રોટલીની મેજ પર નીલ રગ ું વ પાથર દે ુ,ં અને તેના પર થાળ ઓ, ચમચા, તપર્ણને માટે વાટકા
ૂકવા; નત્યની રોટલી તેના પર રહે. 8 તેના પર કરમજી રગ ું વ પાથર ું. અને સીલના ચામડાના આવરણથી તેને ઢાંક દઈને

તેને ઊચકવા માટેના દાંડા તેમાં નાખવા.
9અને તેઓએ નીલ રગ ું વ લઈને તેના વડે દ પ ૃક્ષ, દ વાઓ, ચી પયા, તાસકો અને દ વામાં વપરાતા તેલપાત્રોને ઢાંકે.

10 તે પછ આ સવર્ સામગ્રી સીલનાં ચામડાંનાં આવરણમાં નાખીને પા ટયા પર ૂકે. 11 પછ તેઓએ સોનાની વેદ નીલ રગના
વ ોથી ઢાંકવી અને સીલના ચામડાના આવરણથી તેને ઢાંકે દઈને તેને ઊચકવાના દાંડાં તેમાં નાખે.

12 પછ તેઓ સેવાની સવર્ સામગ્રી કે જે વડે તેઓ પ વત્ર ાનમાં સેવા કરે છે તે લે અને નીલ રગનાં વ ોમાં તે ૂકે. અને
સીલનાં ચામડાં ું આવરણ કર ને ૂંગળ તે પર ૂકે. 13અને તેઓએ વેદ પરથી રાખ કાઢ નાખવી અને તેના પર જાં ુ ડયા રગ ું
વ ઢાંક ુ.ં 14અને તેના પર તેઓ તેને માટે વપરાતી સવર્ સામગ્રી એટલે સગડ ઓ, ત્રપાં ખયાં તથા પાવડા, તપેલીઓ એટલે
વેદ નાં સવર્ પાત્રો ૂકે; અને તેના પર તેઓ સીલ ચામડા ું આવરણ ૂકે. અને તેના ઉપાડવાના દાંડા તેમાં નાખ.ે

15હારુનઅને તેના દ કરાઓ ારે છાવણી ઉપાડવાની હોય તે સમયે પ વત્ર ાનને અને પ વત્ર ાનની સાધનસામગ્રીને ઢાંકે
અને તે પછ કહાથના દ કરાઓ તે ઊંચકવા માટે આવ;ે પર ુ તેઓએ કોઈ પણ પ વત્ર વસ્ ુઓને સ્પશર્ કરવો ન હ, રખેને તેઓ
ૃત્ ુ પામે. ુલાકાતમંડપના સંબંધમાં કહાથના દ કરાઓને ઊંચકવા ું તે એ છે. 16અને હારુન યાજકના દ કરા એલાઝાર ુ કામ

આ છે; એટલે રોશનીને માટે તેલ, ુગંધી દ્ર નત્ય ું ખાદ્યાપર્ણ તથા અ ભષેક માટે ું તેલ તથા પ વત્રમંડપ અને તેમાંની સવર્
વસ્ ુઓની સંભાળ તેઓએ રાખવાની છે.”

17યહોવાહે ૂસા તથા હારુનને ક ું કે, 18 “લેવીઓમાંથી કહાથના કુટુબોના કુળને કાઢ નાખવાં ન હ. 19પણતેઓપરમપ વત્ર
વસ્ ુઓની પાસે જઈ ૃત્ ુ ન પામે પણ જીવતા રહે, તે માટે તમારે આ ુજબ કર ુ.ં 20 તેઓ પ વત્ર વસ્ ુઓને જોવાને માટે
બલકુલઅંદર નજાય, કેવળ હારુનઅને તેના દ કરાઓઅંદર પ્રવેશ કરે હારુન તેના દ કરા કહાથીઓને પોતપોતાની જવાબદાર
ઠરાવી આપ.ે”

લેવીકુળના ગેશ નના ગોત્રને સોંપાયેલી ફરજ
21 યહોવાહે ફર ૂસાને ક ું કે, 22 ગેશ નના દ કરાના પ ૃઓના ઘર ુજબ તેઓનાં કુટુબો ુજબ કુલ સં ાની ગણતર

કર. 23 ુલાકાતમંડપમાં સેવા કરવાના કામમાં હાજર હોય તેવા ત્રીસથી પચાસ વષર્ની ઉંમરના જે ુરુષો હોય તે સવર્ની ગણતર
કરવી.

* 4:6 4:6 જુઓ : નગર્. 25:5
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24 સેવા કરવામાં તથા વસ્ ુઓ ઊંચકવામાં ગેશ નીઓના કુટુબો ું કામ એ છે. 25 તેઓ મંડપના પડદા તથા ુલાકાતમંડપ ું
આચ્છાદાન તથા તેની ઉપર સીલ ચામડા ુંઆચ્છાદન તથા ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વારનો પડદો 26તથાઆંગણાના પડદા, મંડપની
પાસેના તથા વેદ ની આસપાસના આંગણાના દરવાજાના બારણાનો પડદો, તેઓની દોર ઓ, તેના કામને લગતાં સવર્ ઓજારો
તથા જે કઈ તેઓથી બને તે તેઓ ઊંચક લે અને તેના સંબંધમાં તેઓ સેવા કરે.

27ગેશ નીઓના દ કરાઓ ું ભાર ઊંચકવા ું તથા સવર્ સેવા ું સઘ ું કામ હારુન તથા તેના દ કરાઓની આજ્ઞા ુજબ થાય.
અને તમે તેઓને ભાર ઊંચકવા ું તથા સેવા ું કામ ઠરાવી આપો. 28 ુલાકાતમંડપમાં ગેશ નના દ કરાઓના કુટુબોની સેવા આ
છે. અને હારુન યાજકના દ કરા ઈથામારે તેઓના કામ પર દેખરેખ રાખવાની છે.

લેવીકુળના મરાર ના ગોત્રને સોંપાયેલી ફરજ
29 અને મરાર ના દ કરાઓની તેઓનાં પતાઓના ઘર ુજબ તેઓનાં કુટુબો ુજબ ગણતર કરવાની છે. 30 ત્રીસ વષર્થી

પચાસ વષર્ ુધીની ઉંમરના જે સઘળા અંદર જઈને ુલાકાતમંડપમાં કામ કરવાને સેવામાં હાજર રહે છે તેઓની ગણતર કર.
31અને ુલાકાતમંડપમાં તેઓની સવર્ સેવાના સંબંધમાં તેઓને સોંપે ું ભાર ઊંચકવા ું કામ એ છે. એટલે મંડપનાં પા ટયાં

તથા તેના ંભો તથા તેની કૂભીઓ, 32અનેઆંગણાની ચારે બાજુના સ્તંભો તેની કૂભીઓ તથા તેઓની ખીલીઓ તથા તેઓની
દોર ઓઅને તેઓનાઓજારો ુદ્ધાં તથા તેની સાધનસામગ્રી અને તેઓને સોંપેલા ભારનાઓજારોના નામ દઈને તેઓને ગણીને
સોંપો.

33 મરાર ના દ કરાઓનાં કુટુબો ું કામ એટલે તેઓની સઘળ સેવા ુજબ ુલાકાતમંડપમાં હારુન યાજકના ુત્ર ઈથામારે
દેખરેખ રાખવાની ફરજ બજાવવાની છે.”

લેવીઓની વસ્તી ગણતર
34 અને ૂસા તથા હારુને અને જમાતના અન્ય આગેવાનોએ કહાથના દ કરાઓની ગણતર તેઓનાં કુટુબો ુજબ તથા

તેઓના પતાઓનાં ઘર ુજબ કર . 35એટલે ત્રીસ વષર્થી પચાસ વષર્ ુધીની ઉંમરના જે દરેક ુલાકાતમંડપમાં કામ કરવાને
સેવામાં દાખલ થયા 36 તેઓની ગણતર તેઓનાં કુટુબો ુજબ બે હજાર સાતસો પચાસ ુરુષોની થઈ.

37 કહાથીઓના કુટુબોમાંના જઓેની ગણતર થઈ એટલે કે જે સવર્ ુલાકાતમંડપમાં સેવા કરતા હતા તથા ૂસાની મારફતે
અપાયેલી યહોવાહની આજ્ઞા અ ુસાર જઓેની ગણતર ૂસા અને હારુને કર તેઓ એ છે.

38એ જ ર તે ગેશ નના દ કરાઓની ગણતર તેઓના કુટુબો ુજબ તથા તેઓનાં પતાઓનાં કુટુબો ુજબ કર . 39એટલે
ત્રીસ વષર્થી પચાસ વષર્ની ઉંમરના જે દરેક ુલાકાતમંડપની સેવાના કામમાં દાખલ થયા હતા. 40 તેઓની ગણતર તેઓનાં કુટુબ
ુજબ તેઓના પતાઓના ઘર ુજબ બે હજાર છસો ત્રીસ થઈ.
41ગેશ નના દ કરાઓનાં કુટુબોમાં જઓેની ગણતર થઈએટલે કે સવર્ ુલાકાતમંડપમાં સેવા કરતા હતા તથાજઓેની ગણતર

યહોવાહે આપેલી આજ્ઞા ુજબ ૂસા અને હારુને કર તેઓ એ છે.
42 મરાર ના દ કરાઓનાં કુટુબોમાંના જઓેની ગણતર તેઓના પતાઓનાં ઘર ુજબ થઈ, 43 એટલે ત્રીસ વષર્થી પચાસ

વષર્ની ઉંમરના જે દરેક ુલાકાતમંડપમાં સેવા કરવાના કામમાં દાખલ થયા હતા, 44 તેઓની ગણતર તેઓના કુટુબ ુજબ ત્રણ
હજાર બસોની થઈ.

45 મરાર ના દ કરાઓનાં કુટુબોમાંના જઓેની ગણતર થઈ એટલે જઓેની ગણતર ૂસાની હસ્તક અપાયેલી યહોવાહની
આજ્ઞા ુજબ ૂસાએ અને હારુને કર તેઓ એ છે.

46 લેવીઓમાં જે સવર્ની ગણતર ૂસાએ તથા હારુને તથા ઇઝરાયલના આગેવાનોએ તેઓના કુટુબો ુજબ, તેઓનાં
પ ૃઓનાં ઘર ુજબ કર . 47એટલે કે ત્રીસ વષર્થી પચાસ વષર્ ુધીની ઉંમરના જે દરેક ુલાકાતમંડપની સેવાના કામમાં તથા
વસ્ ુઓ ઊંચકવા ું કામ કરવા માટે દાખલ થયા હતા 48 તેઓની ગણતર આઠ હજાર પાંચસો એંસી ુરુષોની થઈ.

49જમે યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી તેમ તેઓની ગણતર કર . તેઓમાંના દરેકની ગણતર તેઓનાં કામ ુજબ તથા
તેઓના ઊંચકવાના બોજા ુજબ ૂસાની મારફતે યહોવાહની આજ્ઞા ુજબ કરવામાં આવી.

5
અ ુદ્ધજનો ું છાવણી બહાર રહેઠાણ

1 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 ઇઝરાયલી લોકોને આજ્ઞા કર કે, તેઓ દરેક કુ રોગીને તથા દરેક સ્રાવવાળાને તથા જઓે શબના
સ્પશર્થી અ ુદ્ધ થયા હોય તેઓને છાવણીમાંથી બહાર કાઢ ૂકે. 3 ી હોય કે ુરુષ બ ેને બહાર કાઢ ૂકવાં અને તેઓને
છાવણીની બહાર રાખવાં; એસારુ કે તેઓનીછાવણી કેજનેી મધ્યે હુ વ ું છુ તેને તેઓઅ ુદ્ધ કરે ન હ.” 4અને ઇઝરાયલીઓએ
એમ ક ુ, તેઓને છાવણીની બહાર કાઢ્યા.ં જમે યહોવાહે ૂસાને ક ું હ ું તેમ ઇઝરાયલી લોકોએ ક ુ.

ુનાનો બદલો ભર આપવો
5 ફર યહોવાહ ૂસાને ક ું, 6ઇઝરાયલ ુત્રોને કહે કે, માણસો જે પાપ કરે છે તેમાં ું કોઈપણ પાપ કર ને જો કોઈ ી કે ુરુષ

યહોવાહની વરુદ્ધ અપરાધ કરે તો તે ક્ત દો ષત બને છે. 7 તેણે પોતે કરેલાં પાપની ક ૂલાત કરવી અને પોતાના ુનાનો ૂરો
બદલો ભર આપવો. ઉપરાંત તેમાં તે પંચમાશ ઉમેર ને જનેા સંબંધમાં તેણે ુનો કય હોય તેને તે આપે.

8પણ ુનાને માટે જનેે બદલોઆપવાનો હોયએ ું તે ું નજીક ું કોઈ સ ું ના હોય, તો તે રકમ યહોવાહનેઆપવીઅને યાજકને
ૂકવવી. વળ જે પ્રાય તનો ઘેટો કે જથેી તેને સારુ પ્રાય ત કરવામાં આવશે તે પણ યાજકને મળે. 9અને ઇઝરાયલી લોકોની

સવર્ પ વત્ર વસ્ ુઓનાં દરેક ઉચ્છાલીયાપર્ણ કે જે તે યાજકની પાસે લાવે તે તે ું ગણાય. 10અને દરેક અપર્ણની અ પત વસ્ ુઓ
તેની થાય; જે કોઈ ુરુષ જે કઈ ભેટ આપે છે તે યાજકની થાય.

પ તની શંકા ું નરાકરણ
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11 ફર યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, 12 ઇઝરાયલ પ્રજા સાથે વાત કર ને કહે કે, જો કોઈ પર ણત ી પોતાના પ ત વરુદ્ધ પાપ
કરે.

13એટલે કોઈ અન્ય ુરુષ તેની સાથે ભચાર કરે અને તેના પ તની આંખોથી તે ુપ્ત તથા છા ું રહે અને તે ી અ ુદ્ધ
થાય અને તેની વરુદ્ધ કોઈ સાક્ષી આપનાર ના હોય, તેમ જ તે કૃત્ય કરતી વેળાએ તે પકડાઇના હોય, 14અને છતાં તેના પ તને
તેના પર ઈષ્યાર્ થાય અને તે અ ુદ્ધ થઈ હોય અથવા તેના પ તના મનમાં વહેમ જાગ્યો હોય પણ તે અ ુદ્ધ થઈ ના હોય.

15 તો એ બાબતમાં તે ુરુષ પોતાની પત્નીને યાજક પાસે લાવ.ે તે તેને માટે પોતા ું અપર્ણ લાવ,ે એટલે એક દશાંશ એફાહ
જવનો મેંદો તેની પર તે કઈ તેલ રેડે ન હ કે લોબાન પણ ન ૂકે. કારણ કે એ ઈષ્યાર્ ું ખાદ્યાપર્ણ છે. એટલે કે અન્યાય યાદ કરાવવા
માટે ું સ્મરણદાયક ખાદ્યાપર્ણ છે.

16 યાજકે તે ીને યહોવાહ સમક્ષ રજૂ કરવી. 17 પછ યાજકે માટ ના પાત્રમાં પ વત્ર પાણી લે ું અને યાજકે મંડપની ૂ મ
પરની ૂળ લઈને તેમાં નાખવી.

18 પછ યાજક તે ીને યહોવાહ સમક્ષ રજૂ કરે અને તેના વાળ છોડ નંખાવે અને તેના હાથમાં સ્મરણદાયક ખાદ્યાપર્ણ
એટલે સંશય ું ખાદ્યાપણર્ આપે. અને યાજકે કડ ું શાપકારક પાણી પોતાનાં હાથમાં લે. 19 ત્યારબાદ યાજક તે ી પાસે પ્ર તજ્ઞા
લેવડાવે અને તે ીને કહે કે, “જો કોઈ ુરુષ સાથે તેં ભચાર કય હોય ન હ અને જો ું તારુ પ તવ્રત ભંગ કર ને અ ુદ્ધ થઈ
હોય ન હ તો આ શાપના કડવા પાણીની સ ાથી ું ુક્ત થશ.ે

20 પણ જો ું તારુ પ તવ્રત ભંગ કર ને અ ુદ્ધ થઈ હોય અને તે તારા પ ત સવાય બીજા કોઈ ુરુષ સાથે ભચાર કય
હોય તો, 21 ત્યારે યાજક તે ીને શાપ ુક્ત પ્ર તજ્ઞા લેવડાવે. અને યાજક ીને કહે કે, “યહોવાહ તને તારા લોકમાં શાપરૂપ
તથા સોગનરૂપ કરે. જો યહોવાહ તાર જાંઘો સડાવે અને તારુ પેટ ુજાવ*ે ત્યારે આમ થશ.ે 22 આ શાપકારક પાણી તારા
આંતરડામાં પ્રવેશીને તને ુજાવી દે અને તાર જાંઘને સડાવી નાખે. પછ તે ી જવાબ આપે કે “જો હુ દો ષત હોઉં તો હા,
એમ જ થાઓ.”

23અને યાજક એક ુસ્તકમાં એ લખી લે અને એ શ ો કડવા પાણીમાં ધોઈ નાખે.
24 ત્યારબાદ યાજક તે ીને શાપકારક પાણી પીવડાવ.ે જથેી શાપકારક પાણી તે ીના અંગમાં પ્રવેશ કર અને કડ ું થશ.ે

25અને યાજક તે ીના હાથમાંથી સંશય ું ખાદ્યાપર્ણ લે અને યહોવાહની સમક્ષ તે ખાદ્યાપર્ણને ઘરાવીને વેદ પાસે લાવ.ે 26એ
પછ યાજકે તે ખાદ્યાપર્ણમાંથી યાદગીર તર કે એક ુઠ ભર વેદ માં દહન કર ું. અને પછ તે ીને પાણી પાઈ દે ુ.ં

27અને તેને પાણી પાયા પછ એમ થશે કે જો તે ીએ ભચાર કય હશે તો, અને પોતાના પ તનો અપરાધ કય હશે તો
તે શાપકારક પાણી તેનાં પેટમાં પ્રવેશી કડ ું થશે અને તે ું પેટ ૂજી જશ.ે અને તેની જાંઘ સડ ને ખર પડશે. અને તે ી પોતાનાં
લોકમાં શા પત થશ.ે 28 પણ જો તે ી અ ુદ્ધ થઈ ન હ હોય પણ તે ુદ્ધ હશે તો તે ુક્ત થશે અને તેને પેટે સંતાન થશ.ે

29 ારે કોઈ ી પોતા ું પ તવ્રત ૂક જઈને અ ુદ્ધ થાય ત્યારે ઈષ્યાર્ માટેનો નયમ એ છે. 30 અથવા ુરુષના મનમાં
ઈષ્યાર્ ઉત્પ થયો હોય અને તે ુરુષને પોતાની ી પર વહેમઆ ો હોય ત્યારે તે ુરુષ† યહોવાહ સમક્ષ તે ીને લાવવી અને
યાજક તેના પર આ સવર્ નયમ અમલમાં ૂકે.

31 પછ તે ુરુષ અન્યાયથી ુક્ત થશે અને તે ી પોતે જ તેના દોષ માટે જવાબદાર છે.’ ”

6
નાઝ રવ્રત અંગેના નયમ

1 યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, 2 “ઇઝરાયલના લોકોને એમ કહે કે, ારે કોઈ ી કે ુરુષ યહોવાહની સેવામાં અલગ થવાની
ખાસ પ્ર તજ્ઞા લે એટલે નાઝ રવ્રત* લે 3 ત્યારે તેણે દ્રાક્ષારસનો અને દારૂનો ત્યાગ કરવો તદપુરાંત તેણે દ્રાક્ષારસનો અથવા દારૂનો
સરકો પીવો ન હ તેમ જ દ્રાક્ષા ું શરબત પણ પી ું ન હ અને લીલી કે ૂક દ્રાક્ષ ખાવી ન હ. 4 ાં ુધી તે ું વ્રત ચા ુ હોય ત્યાં
ુધી તેણે દ્રાક્ષવેલામાંથી નીપજલેી કોઈ પણ વસ્ ુ દ્રાક્ષનાં બી કે છોતરાં પણ ખાવા ન હ.
5 વળ એ સમય દરમ્યાન તેના માથા પર અ ો ન ફરે. અને ાં ુધી વ્રત ૂણર્ ન થાય ત્યાં ુધી તેણે યહોવાહની સેવામાં

વૈરાગ લીધો હોય તે ૂરો થયા ુધી તે ુદ્ધ રહે, તેણે પોતાના માથાનાં વાળ વધારવા.
6યહોવાહની સેવામાં તે નાઝ ર થાય ત્યાં ુધી તે સવર્ દવસો ુધી તેણે ૃતદેહ પાસે જ ું ન હ. 7પોતાનાં માતા પતા કે ભાઈ

બહેનના મરણ પર તેણે પોતાની જાતને અ ુદ્ધ કરવી ન હ, કારણ તેના ઈ ર ું વૈરાગીવ્રત તેને શર છે. 8તેના વૈરાગીવ્રતના બધા
સમય દરમ્યાન તે યહોવાહને માટે ુદ્ધ છે.

9 પર ુ જો કોઈ ક્ત ું અચાનક તેની પડખે જ અવસાન થાય અને તેથી તે વૈરાગી ું મા ું અ ુદ્ધ બન,ે તો તે પોતાના
ુ દ્ધકરણના દવસે એટલે સાતમે દવસે તેણે પોતાના અ ુદ્ધ થયેલા માથાના વાળ કપાવવા.
10અને આઠમા દવસે તેણે ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ યાજક પાસે બે હોલા અથવા ક ૂતરનાં બે બચ્ચાં લાવવા.ં

11અને યાજક એમાં ું એક પાપાથાર્પર્ણ તર કે અને બીજુ દહનીયાપર્ણ તર કે ચઢાવે અને મરેલાનાં કારણે પોતાનાં પાપને લીધે
તેને માટે પ્રાય ત કરે અને તે જ દવસે તે ક્ત પોતાના માથા ું ુ દ્ધકરણ કરે.

12અને તે યહોવાહની સેવાને માટે પોતાના વૈરાગના દવસો સમપર્ણ કરે. અને દોષાથાર્પર્ણરૂપે તેણે એક વષર્ ું નર હલવાન
લાવ ુ.ં અને આગલા દવસો ગણવા ન હ, કેમ કે તે ું વૈરાગીવ્રત ભંગ થ ું હ ું.

13અને ારે નાઝ ર વ્રતના દવસો ૂણર્ થાય ત્યારે તેને માટે આ નયમ છે. તેને ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ લઈ
જવો. 14 તેણે યહોવાહને પોતા ું અપર્ણ ચઢાવ ું, એટલે ખોડ વનાના એક વષર્ના નર ઘેટાં ું દહનીયાપર્ણ, ખોડખાંપણ વગરની

* 5:21 5:21 ગભર્ ધારણ ન કર શકશે, વાંઝણી † 5:30 5:30 યાજક અથવા ીનો પ ત * 6:2 6:2 યહોવાહની સેવા માટે અલગ કરેલો
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એક વષર્ની ઘેટ ું પાપાથાર્પર્ણઅને ખોડ વનાના નર ઘેટાં ું શાંત્યપર્ણ કર ુ,ં 15તથા બેખમીર રોટલીની એક ટોપલી, તેલ લગાડલેા
બેખમીર ખાખરા અને તેઓ ું ખાદ્યાપર્ણ તથા પેયાપર્ણ તે લાવ.ે

16 યાજકઆબ ું યહોવાહની આગળ રજૂ કરે. અને તે ું પાપાથાર્પર્ણ તથા દહનીયાપર્ણ ચઢાવે. 17 પછ તે યહોવાહ સમક્ષ
શાંત્યપર્ણોના યજ્ઞ તર કે બેખમીર રોટલીની ટોપલી સ હત, ઘેટાંને તે ચઢાવે. અને યાજક તે ું ખાદ્યાપર્ણ અને તે ું પેયાપર્ણ ચઢાવ.ે

18 અને નાઝ ર એ ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ વાળ કપાવી નાખવા અને પોતાના વૈરાગી માથાનાં વાળ લઈને
શાંત્યપર્ણની નીચેના અ માં ૂક દેવા.

19 પછ યાજક તે ઘેટાંનો બાફેલો છાતીનો ભાગ બાફે ું બાવડુ તથા ટોપલીમાંથી એક બેખમીર રોટલી અને એક બેખમીર
ખાખરો લે અને નાઝ ર પોતા ું મા ું ૂંડાવે ત્યારબાદ તે ચીજો તેના હાથમાં ૂકે. 20 ત્યારબાદ યાજક અપર્ણ તર કે એ વસ્ ુઓ
યહોવાહની સમક્ષઅપર્ણ કરે. આપ વત્રખોરાક યાજકો માટે ન કરેલ છે, તદઉપરાંત, છાતીનો ભાગઅનેજાંધ પણ યાજકના
ગણાય, હવે તે નાઝ ર એ દ્રાક્ષારસ પીવાની છૂટ છે.

21 વ્રત રાખનાર નાઝ ર નો અને વૈરાગીવ્રતને લીધે યહોવાહ પ્રત્યે જે અપર્ણ ચઢાવ ું તેનો તથા તે સવાય બીજુ કઈ તેને મળ
શકે તેનો નયમઆ છે. જે પ્ર તજ્ઞા તેણે લીધી હોય ત્યારે તે ુજબ તે તેના વૈરાગવ્રતના નયમને અ ુસર ને વત.

યાજકો ઇઝરાયલીઓને આવો આશીવાર્દ આપે
22 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, 23 હારુન અને તેના દ કરાઓને એમ કહે કે, ‘તમે આ ુજબ ઇઝરાયલી લોકોને આશીવાર્દ

આપો તમે તેઓને એમ કહો કે.
24 યહોવાહ તને આશીવાર્દ આપો અને તારુ રક્ષણ કરો.
25 યહોવાહ પોતાના ુખનો પ્રકાશ તારા પર પાડો અને તારા પર કૃપા કરો.
26 યહોવાહ પોતા ું ુખ તારા પર ઉઠાવો અને તને શાં ત આપો.’ ”
27એમ તેઓ ઇઝરાયલી લોકોને મારુ નામ આપે. અને હુ તેઓને આશીવાર્દ આપીશ.”

7
આગેવાનોએઆપેલાં દાનો

1જે દવસે ૂસાએ ુલાકાતમંડપ ઊભો કરવા ું કાયર્ સં ૂણર્ ક ુર્, તે દવસે તેણે મંડપનો તેમ જ તેમાંની બધી સાધનસામગ્રી
વેદ તથા તેનાં બધાં સાધનો ું અ ભષેક અને ુધ્ધીકરણ ક ુ. તથા તે પાત્રોને પ વત્ર કયા. 2 તે દવસે એમ થ ું કે, ઇઝરાયલનાં
અ ધપ તઓએ એટલે તેઓના પતાના ઘરના ઉપર ઓએ અપર્ણ ક ુ. તેઓ કુળોના અ ધપ તઓ અને જઓેની ગણતર થઈ
હતી તેઓના ઉપર ઓ હતા. 3 તેઓ યહોવાહની સમક્ષ પોતા ું અપર્ણ લા ા એટલે બે બળદ જોડલેા છત્રવાળાં છ ગાડાં તથા
બાર બળદ. બબ્બે અ ધપ તઓ માટે એકેક ગાડુ અને દરેકને માટે એકેક બળદ. આ બ ું તેઓએ ુલાકાતમંડપની સમક્ષ રજૂ
ક ુર્.

4 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, 5 “તેઓ પાસેથી ું તે લે કે, તેઓ ુલાકાતમંડપની સેવા કરવાના કામમાં આવ.ે અને તેઓને
ું લેવીઓને આપ એટલે દરેકને ું તેઓની સેવા ુજબઆપ.”
6 તેથી ૂસાએ તે ગાડાં અને બળદો લઈને લેવીઓને આપ્યા. 7બે ગાડાં અને ચાર બળદો તેણે ગેશ નના દ કરાઓને તેઓની

સેવા ુજબ આપ્યા. 8 અને તેણે ચાર ગાડાં તથા આઠ બળદ મરાર ના દ કરાઓને તેઓની સેવાઓ ુજબ હારુન યાજકના
દ કરા ઈથામારની આગેવાની હેઠળઆપ્યા.

9પર ુ કહાથના દ કરાઓને તેણે કઈ જઆપ્ ું ન હ, કારણ કે તેમ ું કામ પ વત્ર ાનના સંબંધમાં હ ું અને તેને તેઓ પોતાના
ખભા ઉપર ઊંચક લેતા હતા.

10 વેદ નો અ ભષેક થયો તે દવસે વેદ ની પ્ર ત ા કરવાને આગેવાનોએ અપર્ણ ક ુ તેઓએ વેદ આગળ પોતા ું અપર્ણ
ચઢા ું. 11 યહોવાહે ૂસાને ક ું, સવર્ અ ધપ તઓ પોતપોતાના દવસે વેદ ની પ્ર ત ા કરવા સારુ અપર્ણ ચઢાવે.

12અને પહેલે દવસે પોતા ું અપર્ણ ચઢાવનાર તે યહૂદાના કુળનો આમ્મીનાદાબનો દ કરો નાહશોન હતો. 13અને તે ું અપર્ણ
ચાંદ ની એક કથરોટ હ ું, જે ું વજન એકસો ત્રીસ શેકેલ હ ું. પ વત્ર ાનના શેકેલ ુજબ સ ેર શેકેલ ચાંદ નો એક પ્યાલો
હતો; બ ે પાત્રો ખાધાપર્ણ તર કે તેલ મ શ્રત મેંદાથી ભરેલાં હતા.ં 14 તેણે દશ શેકેલ સોના ું ૂપથી ભરે ું એક ૂપપાત્ર પણ
આપ્ ુ.ં

15 તથા દહનીયાપર્ણ માટે એક વાછરડો એક ઘેટો, પહેલા વષર્ ું એક હલવાન. 16 તેણે પાપાથાર્પર્ણ માટે બકરામાંથી એક નર
આપ્યો. 17અને શાંત્યપર્ણોના યજ્ઞને માટે બે બળદ, પાંચ ઘેટા, પાંચ બકરા અને એક વષર્નાં પાંચ હલવાન હતા;ં આમ્મીનાદાબના
દ કરા નાહશોન ું અપર્ણ એ હ ું.

18બીજે દવસે ુઆરનો દ કરા નથાનએલ એટલે ઇસ્સાખારના અ ધપ તએ અપર્ણ ક ુ. 19અને તેણે આ અપર્ણ ચઢા ુ.ં
એટલે ચાંદ ની એક કથરોટ જે ું વજન એકસો વીસ શેકેલ હ ું તથા પ વત્ર ાનના શેકેલ ુજબ સતેર શેકેલ ચાંદ નો એક
પ્યાલો. આબ ે પાત્રોમાં ખાધાપર્ણ તર કે તેલથી મોહેલો મેંદાથી ભરેલો હતો.

20 દશ શેકેલ ૂપથી ભરે ું સોના ું ૂપપાત્ર તેણે આપ્ ુ.ં 21 તથા તેણે દહનીયાપર્ણ માટે એક વષર્ ું વાછરડુ, એક ઘેટો, પહેલા
વષર્ ું એક હલવાનઆપ્ ુ.ં 22 તેણે પાપાથાર્પર્ણ માટે બકરામાંથી એક નરઆપ્ ુ.ં 23અને તેણે શાંત્યપર્ણોના યજ્ઞ માટે બે બળદ,
પાંચ ઘેટા, પાંચ બકરા અને એક વષર્ના પાંચ હલવાન આપ્યા.ં ુઆરના દ કરા નથાનએલ ું અપર્ણ એ હ ું.

24 ત્રીજે દવસે હેલોનનો દ કરો અ લયાબ, ઝ ુલોનના દ કરાનો આગેવાન હતો તેણે તે ું અપર્ણ આપ્ ુ.ં 25 તે ું અપર્ણ આ
હ ું; ચાંદ ની એક કથરોટ જે ું વજનએકસોને ત્રીસ શેકેલ હ ું અને પ વત્ર ાનના શેકેલ ુજબ સ ેર શેકેલ એક ચાંદ નો પ્યાલો
હતો. બ ે પાત્રો ખાધાપર્ણ તર કે તેલ મ શ્રત મેંદાથી ભરેલાં હતા.ં 26 વળ તેણે દશ શેકેલ સોના ું એક ૂપપાત્ર ૂપથી ભરે ું
આપ્ ુ.ં
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27 તેણે દહનીયાપર્ણ માટે એક વાછરડુ, એક ઘેટો, પહેલા વષર્ ું એક હલવાન આપ્યા. 28 પાપાથાર્પર્ણ માટે બકરામાંથી એક
નર તેણેઆપ્યો. 29તેણે શાંત્યપર્ણોને માટે બે બળદ, પાંચ ઘેટા, પાંચ બકરા અને પહેલા વષર્નાં પાંચ હલવાનઆપ્યા.ં તે હેલોનના
દ કરા અ લયાબ ું અપર્ણ એ હ ું.

30 ચોથે દવસે શદેઉરનો દ કરો અલી ૂર રુબેનના દ કરાઓનો આગેવાન તે ું અપર્ણ લા ો. 31અને તે ું અપર્ણ આ હ ું
એટલે ચાંદ ની એક કથરોટ જે ું વજનએકસો ત્રીસ શેકેલ હ ું અને પ વત્ર ાનના શેકેલ ુજબ સ ેર શેકેલ ચાંદ નો એક પ્યાલો
હતો આ બ ે પાત્રો ખાધાપર્ણ તર કે તેલ મ શ્રત મેંદાથી ભરેલાં હતા.ં 32 વળ તેણે દશ શેકેલ સોના ું ૂપથી ભરે ું એક ૂપપાત્ર
અપર્ણ ક ુ.

33 દહનીયાપર્ણ માટે એક વાછરડુ, એક ઘેટો, પહેલા વષર્ ું એક હલવાન તેણે આપ્ ુ.ં 34 પાપાથાર્પર્ણ માટે બકરામાંથી એક
નર તેણે આપ્યો. 35 તેણે શાંત્યપર્ણોના યજ્ઞને માટે બે બળદ, પાંચ ઘેટા, પાંચ બકરા અને એક વષર્ના પાંચ હલવાન આપ્યા.ં એ
શદેઉરના દ કરા અલી ૂર ું અપર્ણ હ ું.

36 પાંચમે દવસે ૂર શાદ્દાયનો દ કરો શ ુ મયેલ, શમયોનના દ કરાઓનો આગેવાન તે ું અપર્ણ લા ો. 37અને તે ું અપર્ણ
આ હ ું; ચાંદ ની એક કથરોટ જે ું વજન એકસોને ત્રીસ શેકેલ હ ું. અને પ વત્ર ાનના શેકેલ ુજબ સ ેર શેકેલ રૂપાનો એક
પ્યાલો આ બ ે પાત્રો ખાધાપર્ણ તર કે તેલ મ શ્રત મેંદાથી ભરેલાં હતા.ં 38 દશ શેકેલ સોના ું એક ૂપપાત્ર ૂપથી ભરે ું હ ું.

39 દહનીયાપર્ણ માટે એક વષર્ ું વાછરડુ, એક ઘેટો, પહેલા વષર્ ું એક હલવાન ું અપર્ણ તેણે ક ુ. 40 પાપાથાર્પર્ણ માટે
બકરામાંથી એક નર આપ્યો. 41અને શાંત્યપર્ણોનો યજ્ઞના માટે બે બળદ, પાંચ ઘેટા, પાંચ બકરા અને એક વષર્ના પાંચ હલવાન
એ ૂર શાદ્દાયના દ કરા શ ુ મયેલ ું અપર્ણ હ ું.

42છઠે્ઠ દવસે દએુલના દ કરા એ લયાસાફ ગાદના દ કરાનો અ ધપ ત અપર્ણ લા ો. 43અને તે ું અપર્ણ આ હ ું; ચાંદ ની
એક કથરોટ જે ું વજન એકસોને ત્રીસ શેકેલ હ ું, પ વત્ર ાનના સ ેર શેકેલ ચાંદ નો એક પ્યાલો આ બ ે પાત્રો ખાધાપર્ણ
તર કે તેલ મ શ્રત મેંદાથી ભરેલાં હતા.ં 44 દશ શેકેલ સોના ું ૂપથી ભરે ું એક ૂપપાત્ર હ ું.

45 દહનીયાપર્ણ માટે એક વાછરડુ, એક ઘેટો, પહેલા વષર્ ું એક હલવાન તેણે આપ્ ુ.ં 46 પાપાથાર્પર્ણ માટે બકરાંમાંથી એક
નર તેણે આપ્યો. 47અને શાંત્યપર્ણોના યજ્ઞ માટે બે ગોધાં, પાંચ ઘેટા,ં પાંચ બકરા અને એક વષર્ના પાંચ હલવાન એ દએુલના
દ કરા એ લયાસાફ ું અપર્ણ હ ું.

48સાતમે દવસેઆમ્મીહૂદનો દ કરો અ લશામા એફ્રાઇમના દ કરાઓનોઆગેવાન તે તે ું અપર્ણ લા ો. 49અને તે ું અપર્ણ
આ હ ું એટલે કે ચાંદ ની એક કથરોટ જે ું વજન એકસોને ત્રીસ શેકેલ વજન હ ું અને પ વત્ર ાનના શેકેલ ુજબ સ ેર શેકેલ
ચાંદ નો એક પ્યાલો આ બ ે પાત્રો ખાધાપર્ણ તર કે તેલ મ શ્રત મેંદાથી ભરેલાં હતા.ં 50 દશ શેકેલ સોના ું એક ૂપપાત્ર ૂપથી
ભરે ું હ ું તે આપ્ ુ.ં

51 દહનીયાપર્ણને માટે એક વાછરડુ, એક ઘેટો, પહેલા વષર્ ું એક હલવાન તેણે આપ્ ુ.ં 52 પાપાથાર્પર્ણને માટે બકરામાંથી
એક નર તેણે આપ્યો. 53 અને શાંત્યપર્ણોના યજ્ઞને માટે બે ગોધાં, પાંચ ઘેટા,ં પાંચ બકરા અને એક વષર્ના પાંચ હલવાન એ
આમ્મીહૂદના દ કરા અ લશામા ું અપર્ણ હ ું.

54આઠમા દવસે પદાહ ૂરનો દ કરો ગમાલ્યેલ, મનાશ્શાના દ કરાઓનો આગેવાન તે ું અપર્ણ લા ો. 55અને તે ું અપર્ણ
આ હ ું એટલે ચાંદ ની એક કથરોટ જે ું વજન એકસોને ત્રીસ શેકેલ હ ું અને પ વત્ર ાનના શેકેલ ુજબ સ ેર શેકેલ રૂપાનો
એક પ્યાલો આ બ ે પાત્રો ખાધાપર્ણ તર કે તેલ મ શ્રત મેંદાથી ભરેલાં હતા.ં 56 દશ શેકેલ સોના ું ૂપથી ભરે ું એક ૂપપાત્ર
તેણે આપ્ ુ.ં

57 દહનીયાપર્ણને માટે એક વાછરડુ, એક ઘેટો, પહેલા વષર્ ું એક હલવાન ું તેણે અપર્ણ ક ુ. 58પાપાથાર્પર્ણ માટે બકરાંમાંથી
એક નર તેણે આપ્યો. 59અને શાંત્યપર્ણોને માટે બે ગોધાં, પાંચ ઘેટા,ં પાંચ બકરા અને એક વષર્ના પાંચ હલવાન પદાહ ૂરના
દ કરા ગમાલ્યેલ ું અપર્ણ એ હ ું.

60 નવમા દવસે ગ દયોનીનો દ કરો અબીદાન, બન્યામીનના દ કરાઓનો આગેવાન તે પણ અપર્ણ લા ો. 61 અને તે ું
અપર્ણઆ હ ું એટલે ચાંદ ની એક કથરોટ જે ું વજન એકસોને ત્રીસ શેકેલ હ ું. અને પ વત્ર ાનના શેકેલ ુજબ સ ેર શેકેલ
ચાંદ નો એક પ્યાલો આ બ ે પાત્રો ખાધાપર્ણ તર કે તેલ મ શ્રત મેંદાથી ભરેલાં હતા.ં 62 દશ શેકેલ સોના ું ૂપથી ભરે ું એક
ૂપપાત્ર તેણે આપ્ ુ.ં
63 દહનીયાપર્ણને માટે એક વષર્ ું વાછરડુ, એક ઘેટો, પહેલા વષર્ ું એક હલવાન એ તેણે આપ્યા.ં 64 પાપાથાર્પર્ણ માટે

બકરાંમાંથી એક નર એ તેણે આપ્યો. 65અને શાંત્યપર્ણોને માટે બે ગોધાં, પાંચ ઘેટા,ં પાંચ બકરા અને એક વષર્ના પાંચ હલવાન
એ ગી દયોનીના દ કરા અબીદાન ું અપર્ણ હ ું.

66 દસમે દવસે આમ્મીશાદ્દાયનો દ કરો અહ એઝેર, દાનના દ કરાઓનોઆગેવાન તે તે ું અપર્ણ લા ો. 67અને તે ું અપર્ણ
આ હ ું એટલે ચાંદ ની એક કથરોટ જે ું વજન એકસોને ત્રીસ શેકેલ હ ું અને પ વત્ર ાનના શેકેલ ુજબ એક ચાંદ નો પ્યાલો
આ બ ે પાત્રો ખાધાપર્ણ તર કે તેલ મ શ્રત મેંદાથી ભરેલાં હતા.ં 68 દશ શેકેલ સોના ું ૂપથી ભરે ું એક ૂપપાત્ર હ ું તે તેણે
આપ્ ુ.ં

69 દહનીયાપર્ણના માટે એક વાછરડુ, એકઘેટો, પહેલા વષર્ના એક હલવાન ું અપર્ણઆપ્ ુ.ં 70પાપાથાર્પર્ણને માટે બકરાંમાંથી
એક નર તેણે આપ્ ુ.ં 71અને શાંત્યપર્ણોને માટે બે ગોધાં, પાંચ ઘેટા,ં પાંચ બકરા અને એક વષર્ના પાંચ હલવાન એઆમ્મીશાદ્દાય
દ કરા અહ એઝેર ું અપર્ણ હ ું.

72અ ગયારમે દવસે ઓક્રાનના દ કરા પા ગયેલ આશેરના દ કરાઓનો આગેવાન તે અપર્ણ લા ો. 73અને તે ું અપર્ણઆ
હ ું એટલે ચાંદ ની એક કથરોટ, જે ું વજનએકસોને ત્રીસ શેકેલ હ ું અને પ વત્ર ાનના શેકેલ ુજબ સ ેર શેકેલ એક ચાંદ નો
પ્યાલો આ બ ે પાત્રો ખાધાપર્ણ તર કે તેલ મ શ્રત મેંદાથી ભરેલાં હતા.ં 74 દશ શેકેલ સોના ું એક ૂપપાત્ર ૂપથી ભરે ું તેણે
આપ્ ુ.ં
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75 દહનીયાપર્ણને માટે એક વાછરડુ, એક ઘેટો, પહેલા વષર્ ું એક હલવાન તેણે આપ્ ુ.ં 76પાપાથાર્પર્ણને માટે બકરાંમાંથી એક
નર તેણે આપ્યો. 77અને શાંત્યપર્ણોના યજ્ઞને માટે બે ગોધા,ં પાંચ ઘેટા,ં પાંચ બકરા અને એક વષર્ના પાંચ હલવાન એઓક્રાનના
દ કરા પા ગયેલ ું અપર્ણ હ ું.

78 બારમે દવસે એનાનના દ કરો અહ રા નફતાલીના દ કરાનો આગેવાન તે ું અપર્ણ લા ો. 79અને તે ું અપર્ણ આ હ ું
એટલે ચાંદ ની એક કથરોટ જે ું વજન એકસોને ત્રીસ શેકેલ હ ું.અને પ વત્ર ાનના શેકેલ ુજબ આ બ ે પાત્રોમાં ખાધાપર્ણ
તર કે તેલ મ શ્રત મેંદાથી ભરેલાં હતા.ં 80 દશ શેકેલ સોના ું ૂપથી ભરે ું એક ૂપપાત્ર તેણે આપ્ ું.

81 તથા દહનીયાપર્ણને માટે એક વષર્ ું વાછરડુ, એક ઘેટો, પહેલા વષર્ ું એક હલવાન તે તેણે આપ્ ુ.ં 82 પાપાથાર્પર્ણને માટે
એક બકરાંમાંથી એક નર તેણે આપ્યો. 83અને શાંત્યપર્ણોના યજ્ઞને માટે બે ગોધાં, પાંચ ઘેટાં, પાંચ બકરા અને એક વષર્ના પાંચ
હલવાન એ એનાનના દ કરા અહ રા ું અપર્ણ હ ું.

84જે દવસે વેદ નો અ ભષેક થયો તે પ્રસંગે ઇઝરાયલના આગેવાનોએ તે ું પ્ર ત ાપન ક ુ. તે આ હ ું. એટલે ચાંદ ની બાર
કથરોટ, ચાંદ ના બાર પ્યાલા તથા સોનાનાં બાર ૂપપાત્રો, 85ચાંદ ની પ્રત્યેક કથરોટ ું વજન એકસોને વીસ શેકેલ હ ું. અને દરેક
ૂપપાત્ર ું વજન સ ેર શેકેલ હ ું. ચાંદ નાં બધાં પાત્રો ું કુલ વજન પ વત્ર ાનના શેકેલ ુજબ બે હજારને ચારસો શેકેલ હ ું.

86 સોનાનાં ૂપપાત્રો ૂપથી ભરેલાં, તે પ્રત્યેક ું વજન પ વત્ર ાનના શેકેલ ુજબ દશ શેકેલ હ ું. એ ૂપપાત્રો ું સઘ ું સો ું
એકસોને વીસ શેકેલ હ ું.

87 દહનીયાપર્ણ માટે કુલ બાર ગોધા,ં બાર ઘેટાં અને એક વષર્ના બાર હલવાન, તેઓનાં ખાદ્યાપર્ણ ુદ્ધાં અને પાપાથાર્પર્ણ માટે
બાર નર બકરાં પણઆપ્યા. 88 તથા શાંત્યપર્ણોના યજ્ઞને માટે કુલ ચોવીસ બળદો, સાઠ ઘેટા,ં સાઠ બકરા અને એક વષર્નાં સાઠ
હલવાન હતા, વેદ નો અ ભષેક કર તેના એ પ્ર ત ાપન કરવામાં આ ું.

89 ારે ુલાકાતમંડપમાં ૂસા યહોવાહની સાથે બોલવા ગયો ત્યારે ઈ રની વાણી તેની સાથે વાત કરતી તેણે સાંભળ . બે
કરુબો* મધ્યેથી કરારકોશ પરના દયાસન ઉપરથી ઈ ર તેની સાથે બોલતા હતા. યહોવાહ તેની સાથે બોલ્યા.

8
દ પ ૃક્ષ ઉપર દ વા ૂકવા બાબત

1 યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, 2 “ ું હારુનને કહે કે ારે ું દ વા સળગાવે ત્યારે દ વા દ પ ૃક્ષની આગળ તેનો પ્રકાશ પાડ.ે’ ”
3હારુને તે પ્રમાણે ક ુર્. જમે યહોવાહે ૂસાનેઆજ્ઞાઆપી હતી તે ુજબ તેણે દ પ ૃક્ષનીઆગળ દ વા સળગા ા. 4દ પ ૃક્ષ

આ ુજબ બનાવવામાં આ ુ હ ું; એટલે દ પ ૃક્ષ ું કામ ઘડલેા સોના ું હ ું. તેના પાયાથી તેનાં લો ુધી તે ઘડતર કામ ું હ ું.
જે ન ૂનો યહોવાહે ૂસાને બતા ો હતો. તે પ્રમાણે તેણે દ પ ૃક્ષ બના ું.

લેવીઓ ું ુ દ્ધકરણ અને અપર્ણ
5 પછ , યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, 6 “ઇઝરાયલ લોકોમાંથી લેવીઓને અલગ કર ને તેઓને ુદ્ધ કર.
7 તેઓને ુદ્ધ કરવા ું આ ુજબ કર; તેઓના પર ુ ધ્ધકરણના પાણીનો છટકાવ કરવો. ત્યારબાદ તેઓઆ ું શર ર ૂંડાવે

અને પોતાના વ ધોઈ નાખે તથા પોતાને સ્વચ્છ કરે. 8 ત્યારબાદ તેઓ એક વાછરડો તથા તે ું ખાદ્યાપર્ણ એટલે તેલ મ શ્રત
મેંદો લે. અને એક બીજો વાછરડો પાપાથાર્પર્ણ માટે લ.ે

9 પછ બધા લેવીઓને ુલાકાતમંડપ આગળ રજૂ કર; અને ઇઝરાયલ લોકોની આખી જમાતને ું ભેગી કર. 10 અને ું
લેવીઓને યહોવાહની સમક્ષ લાવે ત્યારે ઇઝરાયલી લોકો પોતાના હાથ લેવીઓ પર ૂકે. 11 પછ લેવીઓને ું યહોવાહ સમક્ષ
રજૂ કર. અને લેવીઓ પર ઇઝરાયલ ુત્રો પોતાના હાથ ૂકે.

12 અને લેવીઓ પોતાના હાથ વાછરડાઓનાં માથાં પર ૂકે અને લેવીઓના પ્રાય ત અથ એક બળદ પાપાથાર્પર્ણ તર કે
અને બીજો દહનીયાપર્ણ તર કે યહોવાહને ું ચઢાવ. 13 પછ હારુનની સામે તથા તેના દ કરાઓ સમક્ષ ું લેવીઓને ઊભા કર
અને યહોવાહને સ્ ુ તના અપર્ણ તર કે ચઢાવ.

14 આ ર તે ું ઇઝરાયલપ્રજામાંથી લેવીઓને અલગ કર, જથેી લેવીઓ મારા પોતાના થાય. 15 અને ત્યારપછ , લેવીઓ
ુલાકાતમંડપની સેવાને લગ ું કામ કરવા અંદર જાય. અને તારે લેવીઓને ુદ્ધ કર ને સ્ ુત્યાપર્ણ તર કે મને અપર્ણ કરવા.
16આ ુજબ કર, કેમ કે ઇઝરાયલપ્રજામાંથી તેઓ મને સં ૂણર્ અપાયેલા છે. ઇઝરાયલમાંથી સવર્ પ્રથમજ નતો એટલે ગભર્

ઊઘાડનારનાં બદલે મેં લેવીઓને મારા પોતાને માટે લીધા છે. 17 કેમ કે ઇઝરાયલમાંથી પ્રથમજ નત માણસ તથા પ ુ મારાં છે.
જે દવસે મેં મસરના સવર્ પ્રથમજ નતનો નાશ કય ત્યારે તે સવર્ને મેં મારા માટે અલગ કયા હતા.ં

18અને ઇઝરાયલના સવર્ પ્રથમજ નતને બદલે મેં લેવીઓને લીધાં છે. 19ઇઝરાયલલોકોમાંથી લેવીઓને ુલાકાતમંડપની સેવા
કરવાં માટે તથા ઇઝરાયલ લોકોને પ્રાય ત કરવા માટે મેં હારુનના તથા તેના દ કરાઓના હાથમાં સોંપ્યા છે. જથેી ઇઝરાયલ
લોકો પ વત્ર ાનની પાસે આવે ત્યારે તેઓ મધ્યે કોઈ મરક ન થાય.”

20 પછ ૂસા તથા હારુને તથા ઇઝરાયલ લોકોના સમગ્ર સભાએ આ ુજબ લેવીઓને ક ું; લેવીઓ વષે જે સવર્ આજ્ઞા
યહોવાહે ૂસાને આપી હતી તે ુજબ ઇઝરાયલના સમગ્ર સમાજે ક ુ. 21 લેવીઓએ પોતાને પાપથી ુદ્ધ કયાર્ અને તેઓએ
પોતાનાં વ ો ધોયા.ં અને હારુને તે સૌને અપર્ણ તર કે યહોવાહનીઆગળ રજૂ કયાર્. અને હારુને તેઓને ુદ્ધ કરવા માટે તેઓને
સારુ પ્રાય ત ક .ુ

22 ત્યારબાદ લેવીઓ ુલાકાતમંડપમાં હારુન અને તેના દ કરાઓના હાથ નીચે સેવા કરવા ગયા. જમે યહોવાહે લેવીઓઅંગે
જે આજ્ઞાઓ ૂસાને જણાવી હતી તેમ તેઓએ તેઓને ક ુ.

23 ફર થી, યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, 24 “લેવીઓની ફરજ આ છે. પચ્ચીસ વષર્ કે તેથી વ ુ ઉંમરના લેવીઓ ુલાકાતમંડપની
અંદર જઈ સેવા શરૂ કર શકે.

* 7:89 7:89 બે પાંખવાળા પ્રાણી, નગર્. 25:17 - 22
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25 પચાસ વષર્ની ઉંમરે તેઓ સેવામાંથી ન ૃ થાય અને સેવા કરવા ું બંધ કરે. 26 તેઓ ુલાકાતમંડપમાં કામ કરતા પોતાના
ભાઈઓની સાથે સેવા કરે, પણ ુલાકાતમંડપની અંદર સેવા ન કરે, લેવીઓને સોંપેલી સેવા માટે આ વ ા વષે ું તેઓને
મા હતી આપ.”

9
બીજુ પાસ્ખાપવર્

1 મસર દેશમાંથી આ ા પછ બીજા વષર્ના પ્રથમ મ હનામાં સનાઈના અરણ્યમાં યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, 2 “ઇઝરાયલીઓ
વષર્ના ઠરાવેલા સમયે પાસ્ખાપવર્ પાળે. 3આ મ હનાને ચૌદમે દવસે સાંજે નયત સમયે પાસ્ખાપવર્ પાળો. એને લગતા બધા
નયમો અને વ ધઓ ુજબ તે ું પાલન કરો.” 4 તેથી, ઇઝરાયલીઓને ૂસાએ ક ું કે તમારે પાસ્ખાપવર્ પાળ ુ.ં 5અને પ્રથમ
મ હનાના ચૌદમા દવસે સાંજે સનાઈના અરણ્યમાં તેઓએ પાસ્ખાપવર્ પા ું. જે સવર્ આજ્ઞાઓ યહોવાહે ૂસાને આપી હતી
તે ુજબ ઇઝરાયલીઓએ ક ુ.

6 કેટલાક માણસો ૃતદેહના સ્પશર્થી અ ુદ્ધ થયા હતા તેથી તેઓ તે દવસે પાસ્ખાપવર્ પાળ ન શ ા અને તેઓ તે દવસે
ૂસા અને હારુનની પાસે આ ા. 7 તેઓએ ૂસાને ક ું કે, “અમે ૃતદેહના સ્પશર્થી અ ુદ્ધ થયેલા છ એ. ઇઝરાયલીઓ તેને

માટે નયત સમયે યહોવાહને અપર્ણ કરે છે. તો અમને શા માટે એ ું કરવાની મનાઈ કરવામાં આવે છે?” 8 ૂસાએ તેઓને ક ું
કે, “યહોવાહ તમારા વષે શી આજ્ઞા આપે છે તે હુ સાંભ ું ત્યાં ુધી ઊભા રહો.”

9 યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, 10 “ઇઝરાયલપ્રજાને આ પ્રમાણે કહે કે, જો તમારામાંનો અથવા તમારા સંતાનોમાંનો કોઈ શબના
સ્પશર્ને કારણે અ ુદ્ધ થયો હોય અથવા દૂર ુસાફર કરતો હોય, તો પણ તે યહોવાહ ું પાસ્ખાપવર્ પાળે.’ ”

11બીજા મ હનાના ચૌદમા દવસે સાંજે તેઓ તે પવર્ પાળે અને બેખમીર રોટલી તથા કડવી ભાજી સાથે તે ખાય. 12એમાં ું
ક ું તેઓ સવાર ુધી રહેવા દે ન હ, તેમ જ તે ું એકેય હાડકુ ભાંગે ન હ. પાસ્ખાપવર્ના સવર્ નયમો ું પાલન તેઓ કરે.

13 પણ જો કોઈ માણસ ુદ્ધ હોવા છતાં અને ુસાફર માં હોવા ન છતાં પાસ્ખાપવર્ પાળવા ું ૂકે તે પોતાનાં લોકોથી અલગ
કરાય. કેમ કે, તેણે નયત સમયે યહોવાહને અપર્ણ ક ુ ન હ, તેથી તે માણસ ું પાપ તેને માથે. 14અને જો કોઈ પરદેશી તમારામાં
રહેતો હોય અને તે યહોવાહને માટે પાસ્ખાપવર્ પાળવા ઇચ્છતો હોય તો તે પાસ્ખાના બધા નયમો અને વ ધઓ પ્રમાણે તે પાળે.
દેશના વતની તથા પરદેશી સૌને માટે સરખો જ નયમ છે.”

અ સ્તંભ
નગર્. 40:34-38

15 મંડપ ઊભો કરવામાં આ ો તે જ દવસે મેઘે મંડપ પર એટલે સા યમંડપ પર આચ્છાદન ક ુ. અને સાંજથી સવાર ુધી
મંડપ ઉપર તેનો દેખાવ અ ની જમે ઝળહળતો હતો. 16આ પ્રમાણે હમેશા થ ું મેઘ તેના પર આચ્છાદન કરતો અને રાત્રે તેનો
દેખાવ અ ની જ્વાળા જવેો હતો. 17અને ારે મંડપ ઉપરથી મેઘ હઠ જતો ત્યારે ઇઝરાયલપ્રજા ચાલતી અને જે જગ્યાએ
મેઘ થોભે ત્યાં તેઓ છાવણી કરતા.

18 યહોવાહની આજ્ઞા ુજબ ઇઝરાયલીઓ ુસાફર કરતા અને તેઓની આજ્ઞા ુજબ તેઓ છાવણી કરતા. જયાં ુધી
મંડપ ઉપર મેઘ થોભતો ત્યાં ુધી તેઓ છાવણીમાં રહેતા. 19અને ારે મેઘ લાંબા સમય ુધી મંડપ પર રહેતો ત્યારે ઇઝરાયલ
લોકો યહોવાહે સોંપેલી સેવા કરતા અને આગળ ચાલતા ન હ.

20પર ુ કેટલીક વખત મેઘ થોડા દવસ માટે ુલાકાતમંડપ પર રહેતો ત્યારે યહોવાહનીઆજ્ઞા ુજબ તેઓછાવણીમાં રહેતા.
21 કેટલીક વખત મેઘ સાંજથી સવાર ુધી રહેતો અને ારે સવારે મેઘ ઊપડ જતો ત્યારે તેઓ ચાલતા એટલે કે દવસે કે રાત્રે
મેઘ ઊપડતો ત્યારે તેઓઆગળ વધતા.

22 ાં ુધી મેઘ પ વત્રમંડપ પર થોભી રહે ત્યાં ુધી એટલે કે બે દવસ કેએક મ હનો કે એક વષર્ માટે હોય, તોપણઇઝરાયલ
લોકો છાવણીમાં રહેતા અને આગળ ચાલતાં ન હ. પણ ારે તે ઊપડતો ત્યારે તેઓ ચાલતા. 23 યહોવાહની આજ્ઞા અ ુસાર
તેઓ છાવણી કરતા અને તેમની જ આજ્ઞા ુજબ તેઓ ચાલતા ૂસા દ્વારા તેઓને અપાયેલી આજ્ઞા ુજબ તેઓ યહોવાહને
સોંપેલી સેવા કરતા.

10
ચાંદ ના બે રણ શગડાં

1 યહોવાહ ૂસાને ક ું કે, 2 “ ું પોતાને માટે ચાંદ નાં બે રણ શગડાં બનાવ અને તે ઘડતર કામના બનાવ. અને ું પ્રજાને
બોલાવવાના તથા છાવણીમાંથી ચાલી નીકળવાના કામમાં લ.ે

3જે સમયે બ ે રણ શગડા વગાડવામાં આવ,ે ત્યારે સમગ્ર સમાજે ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ તમાર સમક્ષ એકત્ર
થ ુ.ં 4પર ુ જો યાજકએકજ રણ શગડુ વગાડે તોઆગેવાનો, ઇઝરાયલકુળના ુ ુરુષો તાર સમક્ષએકઠા થાય. 5 ારે
તમે ભય ૂચક રણ શગડુ વગાડો ત્યારે ૂવર્ દશામાં નાખેલી છાવણીઓએ કૂચ કરવી.

6બીજી વખતે રણ શગડાં મોટા અવાજે વાગ,ે ત્યારે દ ક્ષણ દશામાંની છાવણીએ કૂચ કરવી. આમ ુકામ ઉઠાવવાના સંકેત
તર કે રણ શગડુ મોટા અવાજે વગાડ ું. 7પણ ઇઝરાયલ સમાજને સભા માટે એકત્ર થવા જણાવ ું હોય તો રણ શગડુ એકધારુ
વગાડ ું. 8હારુનના વંશજોએ એટલે કે યાજકોએ જ રણ શગડાં વગાડવાનાં છે. આકાયમી કા ૂનનો અમલ તમારે પેઢ દરપેઢ
કરવાનો છે.

9અને ારે તમે પોતાનાં દેશમાં તમારા પર જુલમ કરનારા દશુ્મનો સાથે ુદ્ધ કરવાજાઓ ત્યારે ભય ૂચક રણ શગડાં વગાડો.
યહોવાહ રણ શગડાંનો અવાજ સાંભળશે, તમને યાદ કરશે અને તમને તમારા દશુ્મનોથી બચાવશે.

10 વળ , તમારા ઉત્સવો વખતે, તમારા ઠરાવેલ પવ એ અને તમારા મ હનાઓના આરભમાં તમે તમારા દહનીયાપર્ણો તેમ જ
શાંત્યપર્ણો પર રણ શગડુ વગાડો. અને તેઓ તમારા ઈ રની હજૂરમાં તમારે માટે સ્મરણાથ થશ.ે હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર
છુ.”
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ઇઝરાયલીઓએ ુકામ ઉપાડયો
11 અને બીજા વષર્ના બીજા મ હનાના વીસમા દવસે સા યોના મંડપ ઉપરથી મેઘ ઊપડ્યો. 12 અને ઇઝરાયલપ્રજાએ

સનાઈના અરણ્યમાંથી પોતાની ુસાફર શરૂ કર અને મેઘ પારાનના અરણ્યમાં થોભ્યો. 13 ૂસાને યહોવાહ તરફથી અપાયેલી
આજ્ઞા ુજબ તેઓએ પોતાની પ્રથમ યાત્રા શરૂ કર . 14અને યહૂદા ુત્રોની પહેલી છાવણીની ધજા પોતાનાં સૈન્ય ુજબ ચાલી
નીકળ . અને તેના સૈન્યોનો આગેવાન આમ્મીનાદાબનો દ કરો નાહશોન હતો. 15 ઇસ્સાખારના દ કરાઓના કુળના સૈન્યનો
આગેવાન ુઆરનો દ કરો નથાનએલ હતો. 16અને ઝ ુલોનના દ કરાઓના કુળનો સૈન્યનો ઉપર હેલોનનો દ કરો અ લયાબ
હતો. 17 ત્યાર પછ મંડપ ઉપાડવામાં આ ો એટલે ગેશ નના દ કરા તથા મરાર ના દ કરાઓ મંડપ ઊંચક ને ચાલી નીક ા.
18 તે પછ , રુબેનની છાવણીની ધજા પોતાનાં સૈન્ય ુજબ ચાલી નીકળ . અને તેના સૈન્યનો ઊપર શદેઉરનો દ કરો અલી ૂર
હતો. 19 અને શમયોનનો દ કરાના કુળના સૈન્યનો ઉપર ૂર શાદ્દાયનો દ કરો શ ુ મયેલ હતો. 20 અને ગાદના દ કરાઓના
કુળના સૈન્યનો ઉપર દએુલનો દ કરો એ લયાસાફ હતો.

21અને કહાથીઓ પ વત્ર ાનમાંની સાધનસામગ્રી ઊંચક ને ચાલ્યા. તેઓ જઈ પહોંચે તે અગાઉ બીજાઓએ મંડપને ઊભો
કય . 22 પછ એફ્રાઇમના દ કરાઓની છાવણીની ધજા પોતાનાં સૈન્ય ુજબ ચાલી નીકળ અને તેના સૈન્ય પર આમ્મીહૂદનો
દ કરો અ લશામા હતો. 23 અને મનાશ્શાના દ કરાઓના કુળના સૈન્યનો ઉપર પદાહ ૂરનો દ કરો ગમાલ્યેલ હતો. 24 અને
બન્યામીનના દ કરાના કુળના સૈન્યનો ઉપર ગ દયોનીનો દ કરો અબીદાન હતો.
25 પછ દાનના દ કરાઓની છાવણીની ધજા તેમનાં સૈન્ય ુજબ ચાલી નીકળ . બધી છાવણીઓના સૈન્યમાં તે સૌથી

પાછળ હતી. અને તેનાં સૈન્યનો ઉપર આમ્મીશાદ્દાયનો દ કરો અહ એઝેર હતો. 26અને આશેરના દ કરાઓના કુળના સૈન્યનો
ઉપર ઓક્રાનનો દ કરા પા ગયેલ હતો. 27અને નફતાલીના દ કરાઓના કુળના સૈન્યનો ઉપર એનાનનો દ કરો અહ રા હતો.
28ઇઝરાયલપ્રજાના સૈન્યોની કૂચનો ક્રમઆ ુજબ હતો. અને તેઓએ કૂચઆરભી.

29 અને ૂસાના સસરા મદ્યાની રેઉએલના દ કરા હોબાબ સાથે ૂસાએ વાત કર . દએુલ એ ૂસાની પત્નીનો પતા હતો.
ૂસાએ હોબાબને ક ું કે, “જે જગ્યા વષે યહોવાહે અમને ક ું છે ત્યાં જવા માટે આપણે ુસાફર કર એ છ એ. યહોવાહે ક ું

છે કે, ‘હુ તમને તે આપીશ.’ અમાર સાથે ચાલો અને અમે તમારુ ભ ું કર ુ.ં કેમ કે યહોવાહે ઇઝરાયલ ું ભ ું કરવા ું વચન
આપ્ ું છે.” 30 પણ હોબાબે ૂસાને ઉ ર આપ્યો કે, “હુ તમાર સાથે ન હઆ ુ.ં હુ તો મારા પોતાના દેશમાં મારાં સગાઓ પાસે
જઈશ.”

31 ૂસાએ જવાબઆપ્યો કે, “કૃપા કર અમને છોડ ને ન જઈશ. કેમ કે અરણ્યમાં અમારે કેવી ર તે છાવણી કરવી તે ું જાણે
છે અને ું અમારે માટે આંખોની ગરજ સારે છે. 32અને જો ું અમાર સાથે આવશે તો એમ થશે કે, યહોવાહ અમારુ જે કઈ
ભ ું કરશે તેમ અમે તમારુ ભ ું કર ું.”

લોકો ચાલી નીક ા
33અને તેઓએ યહોવાહના પવર્તથી નીકળ ત્રણ દવસ યાત્રા કર . તે ત્રણે દવસ દરમ્યાન યહોવાહનો કરારકોશ તેમને માટે

વશ્રામ ાનની જગ્યા શોધવા તેઓની આગળ ચાલ્યો. 34અને દવસે તેઓ છાવણીમાંથી ચાલી નીકળતા. ત્યારે યહોવાહનો
મેઘસ્તંભ તેઓના ઉપર રહેતો.

35 અને ારે કરારકોશ ચાલી નીકળતો ત્યારે એમ થ ું કે, ૂસા કહેતો, “હે યહોવાહ, તમે ઊઠો અને તમારા શ ુઓને
વેર વખેર કર નાખો, અને તમારો તરસ્કાર કરનારને દૂર કરો.” 36અને ારે કરારકોશ થોભતો ત્યારે ૂસા કહેતો કે, હે યહોવાહ,
ઇઝરાયલના કરોડો પાસે તમે પાછા આવો.”

11
તે ળ ું નામ તાબેરા પાડ ું

1અને ઇઝરાયલીઓ યહોવાહના સાંભળતાં ુશ્કેલી વષે ફ રયાદ કર . યહોવાહ તે સાંભળ ને તેઓના પર ુસ્સે થયા. અને
તેમનો અ તેઓ મધ્યે પ્રગટ્યો; અને તેમણે છાવણીના સૌથી દૂરના છેડા ુધીના ભાગને બાળ ને ભસ્મ કય . 2લોકોએ ૂસાને
પોકાર કય , તેથી તેણે લોકો માટે યહોવાહને પ્રાથર્ના કર અને અ હોલવાઈ ગયો. 3અને તે જગ્યા ું નામ તાબેરાહ* પાડવામાં
આ ું. કેમ કે, તેઓ મધ્યે યહોવાહનો અ પ્રગટ્યો હતો.

તે ળ ું નામ તાબેરા પાડ ું
4અને તેઓની સાથે મ શ્રત થયેલા કેટલાક પરદેશીઓ અયોગ્ય વાસના કરવા લાગ્યા. અને ઇઝરાયલ લોકો ફ રયાદ કર

રડ ને ક ું કે, “અમને ખાવાને માંસ કોણ આપશે? 5જે માછલી મસરમાં અમે મફતમાં ખાતા હતા તે હવે અમને યાદ આવે છે;
વળ કાકડ , તડ ૂચ, પ્યાજ અને લસણ પણ. 6 હાલ તો અમે નબળા પડ ગયા છ એ. ફક્ત આ મા ા સવાય બીજુ કઈ જ
અમાર નજરે પડ ું નથી.”

7 મા ા તો ધાણાના દાણા જટે ું હ ું. તે ુંદર જવેા ચીકણા પદાથર્ જે ું દેખા ું હ ું. 8 લોકો છાવણીમાં ફર ને મા ા વીણીને
એકત્ર કર લાવતા અને ઘંટ માં દળ અથવા ખાંડ ણયામાં ખાંડ ને તથા તવામાં શેક ને તેની ૂર ઓ બનાવતા; અને તેનો સ્વાદ
જૈ ૂનના તેલ જવેો હતો.

9અને રાત્રે છાવણીમાં ઝાકળ પડ ું ત્યારે તેની સાથે મા ા પણ પડ ુ.ં 10અને ૂસાએ સવર્ લોકોને પોતપોતાના કુટુબોમાં એટલે
દરેક માણસને પોતાના તં ુના બારણા આગળ રડતાં સાંભ ા. અને યહોવાહ બહુ ુસ્સે થયા ૂસાની નજરમાં ખોટુ લાગ્ ુ.ં

11 ૂસાએ યહોવાહને ક ું, “તમે તમારા સેવકને શા માટે દઃુખી કય ? અને હુ તમાર દૃ માં કેમ કૃપા ન પામ્યો કે તમે એ સવર્
લોકોનો બોજ મારા પર નાખો છો.? 12 ું આ સવર્ લોકો મારાં સંતાનો છે? ું મેં તેઓને જન્મ આપ્યો છે કે તમે મને કહો છો

* 11:3 11:3 બળતરા
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કે કોઈ પાળક પતા પોતાની ગોદમાં ધાવણા બાળકને છાતીએ વળગાડ રાખે છે, તેમ જે દેશ વષે મેં તેઓના પ ૃઓ આગળ
સોગન ખાધા તેમાં તેઓને ઊંચક ને લઈ જા?

13આસવર્ લોકોને આપવા માટે મને માંસ કયાંથી મળ શકે? કેમ કે તેઓ રડ રડ ને મને કહે છે કે, “અમને માંસઆપો કે અમે
ખાઈએ. 14 હુ એકલો આ સવર્ લોકોનો બોજ સહન કર શકતો નથી, કેમ કે તે બોજ મારા ગજા બહારનો છે. 15જો તમે માર
સાથે આ ર તે વત , ત્યારે તો, જો હુ તમાર દૃ માં કૃપા પામ્યો હોઉં તો મને માર નાખો કે મને મારુ હનતા જોવી ન પડ.ે”

16 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ઇઝરાયલના વડ લોમાંના સ ેર ુરુષો કે જઓેને ું લોકોના વડ લો તથા ઉપર ઓ તર કે
ઓળખાવે છે. તેઓને માર સમક્ષએકત્ર કર. અને ુલાકાતમંડપની પાસે તેઓને લાવ. તેઓને ત્યાં તાર સાથે ઊભા રાખ. 17 હુ
નીચે ઊતર ને ત્યાં આવીશ અને તાર સાથે વાત કર શ, મેં તને જે આત્મા આપ્યો છે તેમાંનો લઈને હુ એ લોકો પર ૂક શ. તેથી
તેઓ પણ તાર સાથે લોકોનો ભાર ઊચકશ,ે તેથી તારે એકલાએ બોજ ઊંચકવો પડશે ન હ.

18 ું લોકોને કહે કે,; તમે કાલને સારુ પોતાને ુદ્ધ કરો યહોવાહની ુલાકાત માટે તૈયાર થાઓ. તમને માંસ મળશ,ે કેમ કે,
તમે રડ ને યહોવાહના કાનોમાં ક ું કે, “અમને ખાવાને માંસ કોણઆપશે? કેમ કે, મસરમાં જ અમારા માટે સારુ હ ું.” એ માટે
યહોવાહ તમને માંસ આપશે અને તમે ખાશો. 19એક દવસ કે બે દવસ ન હ, પાંચ, દશ કે વીસ દવસ ુધીય ન હ, 20 પર ુ
એકઆખા મ હના ુધી તમે તે ખાશો એટલે ુધી કે તે તમારાં નસકોરામાંથી પાછુ નીકળશ.ે અને તેથી તમે કટાળ જશો. કેમ કે
યહોવાહ જે તમાર મધ્યે છે તેનો તમે ઇનકાર કય છે અને તેમનીઆગળ રડ ને ક ું છે કે “અમે મસરમાંથી કેમ બહારઆ ા?”

21પછ ૂસાએ ક ું, જે લોકોની સાથે હુ છુ તેઓછ લાખ પાયદળ છેઅને તમે ક ું છે કે, હુ તેઓને એટ ું બ ું માંસઆપીશ
કે, તેઓ એકઆખા મ હના ુધી તે ખાશે.’ 22 ું તેઓને ૂર ું થાય તે માટે ઘેટાંબકરાં તથા ઢોરઢાંકના ટોળાં કાપવામાં આવશ?ે
કે તેઓને ૂર ું થાય તે માટે સ ુદ્રનાં બધાં માછલાં એકત્ર કરવામાં આવશ?ે” 23 યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, “ ું મારો હાથ એટલો
ટૂકો પડ્યો છે? મારુ વચન તારા પ્રત્યે ૂરુ થશે કે ન હ એ ું હવે જોઈશ.”

24 પછ ૂસાએ બહાર આવીને યહોવાહનાં વચન લોકોને કહ સંભળા ા.ં અને લોકોના વડ લોમાંના સ ેર માણસોને તેણે
એકત્ર કયાર્. અને તેઓને તં ુની આજુબાજુ ઊભા રા ા. 25 યહોવાહ મેઘમાંથી ઊતર આ ા અને ૂસા સાથે બોલ્યા પછ
ૂસાને જે આત્મા આપ્યો હતો તેમાંનો લઈ અને તે સ ેર વડ લો પર ૂ ો. અને એમ થ ું કે આત્મા તેઓ પર ર ો. ત્યાં ુધી

તેઓએ પ્રબોધ કય . પણ ત્યાર પછ તેઓએએમ ક ુર્ ન હ.
26 પર ુ છાવણીમાં બે ુરુષો રહ ગયા હતા.ં એક ું નામ એલ્દાદ તથા બીજા ું મેદાદ હ ું. અને તેઓના પર આત્મા ર ો.

તેઓનાં નામ યાદ માં લખાયેલાં હતા,ં પણ બહાર નીકળ ને તં ુ પાસે ગયા ન હતા અને છાવણીમાં તેઓ પ્રબોધ કરવા લાગ્યા.
27અને એક ુવાને દોડ જઈને ૂસાને ક ું કે, “એલ્દાદ અને મેદાદ છાવણીમાં પ્રબોધ કરે છે.”

28 ૂનનો ુત્ર યહો ુઆ, જે ૂસાની સેવામાં હતો તેઓમાંના પસંદ કરાયેલા એકે, ૂસાને ક ું કે, “મારા મા લક ૂસા, તેમને
મના કર.” 29અને ૂસાએ તેને ક ું કે “ ું માર ખાતર તને તેમના પર અદેખાઈ આવે છે? હુ ઇચ્છુ છુ કે યહોવાહના સવર્ લોકો
પ્રબોધકો થાય કે યહોવાહ તેઓના ઉપર પોતાનો આત્મા ૂકે!” 30 પછ ૂસા તથા ઇઝરાયલના સ ેર આગેવાનો છાવણીમાં
પાછા ગયા.

પ્ર ુ લાવર ઓ મોકલે છે
31 પછ તરત યહોવાહ પાસેથી પવન આ ો અને તે સ ુદ્ર તરફથી લાવર ઓને ઘસડ લા ો. અને છાવણીની પાસે આ

બાજુએ એક દવસની ુસાફર ુધી તથા બીજી બાજુએ એક દવસની ુસાફર ુધી તેઓને છાવણીની આસપાસ નાખી.
અને તેઓજમીનથીઆશરે બત્રીસ હાથ ઊંચે તેઓઊડતી હતી. 32તેથી લોકોએ તે આખો દવસઅને આખી રાત અને બીજો
આખો દવસ ઊભા રહ લાવર ઓને ભેગી કર . ઓછામાં ઓછ લાવર ઓએકઠ કરનારે દસ હોમેર જટેલી એકઠ કર . અને
તેઓએ તેને છાવણીની આસપાસ સવર્ ઠેકાણે તે પાથર દ ધી.

33 પણ માંસ હજી તેઓના મોમાં જ હ ું. અને તે ચવા ું પણ નહો ું એટલામાં તો તેઓના ઉપર યહોવાહનો કોપ સળગી
ઊઠયો. અને લોકોને યહોવાહે મોટ મરક થી માયાર્. 34 તેથી તેઓએએજગ્યા ું નામ ‘ કબ્રોથ હા ાવાહ’ પા ું કેમ કે જઓેએ
અયોગ્ય વાસના કર હતી તેઓને તેઓએ ત્યાં દફના ા. 35અને લોકો કબ્રોથ હા ાવાહ†થી નીકળ ને હસેરોથ ગયા અને તેઓ
હસેરોથમાં ર ા.

12
મ રયમને શક્ષા

1અને ૂસાએ એક કૂશી ી સાથે લ કયાર્ હતા.ં તેને લીધે મ રયમ અને હારુન ૂસાની વરુદ્ધ બોલ્યા. 2 તેઓએ ક ું, “ ું
યહોવાહ ફક્ત ૂસા મારફતે જ બોલ્યા છે? ું તેઓઆપણી મારફતે બોલ્યા નથી? “હવે યહોવાહે તેઓએજે ક ું તે સાંભ ું.
3 ૂસા ૂબ નમ્ર હતો, ૃથ્વી પર નમ્ર તેના જવેો બીજો કોઈ ન હતો.

4 યહોવાહે ૂસા, હારુન અને મ રયમને એકાએક ક ું; “તમે ત્રણે ુલાકાતમંડપની પાસે બહાર આવો.” અને તેઓ ત્રણે
બહાર આ ા.ં 5 પછ યહોવાહ મેઘસ્તંભમાં ઊતયાર્. અને તેઓ તં ુના પ્રવેશદ્વાર આગળ ઊભા ર ા. તેમણે હારુનને અને
મ રયમને બોલા ા.ં અને તેઓ બ ે આગળઆ ાં.

6 યહોવાહે ક ું, “હવે મારા શ ો સાંભળો.
ારે તમાર સાથે મારો પ્રબોધક હોય,
તો હુ પોતે સંદશર્નમાં તેને પ્રગટ થઈશ.
અને સ્વપ્નમાં હુ તેની સાથે બોલીશ. 7 મારો સેવક ૂસા એવો નથી

તે મારા આખા ઘરમાં વ ા ુ છે. 8 હુ ૂસા સાથે તો ુખોપ ુખ બોલીશ, મમ વડે ન હ.
તે મારુ સ્વરૂપ જોશ.ે
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તો તમે મારા સેવક ૂસાની વરુદ્ધ બોલતા કેમ બીધા ન હ?”
9 પછ યહોવાહનો કોપ તેઓના પર સળગી ઊઠ્યો અને તે તેમની પાસેથી ચાલ્યા ગયા. 10અને તં ુ પરથી મેઘ હઠ ગયો

મ રયમ કુ રોગથી બરફ જવેી ેત થઈ ગઈ. ારે હારુને પાછા વળ મ રયમ તરફ જો ું, તો જુઓ તે કુ રોગી થઈ ગયેલી
હતી.

11હારુને ૂસાને ક ું કે, “ઓમારા મા લક, કૃપા કર ને અમારા પરઆ દોષ ન ૂક. કેમ કે અમે ૂખાર્ઈ કર અને પાપ ક ુ છે.
12 પોતાની માતા જન્મઆપે તે વખતે જે ું અડ ું શર ર ખવાઈ ગ ું હોય એવી ૃત્ ુ પામેલા જવેી તે ન થાઓ.”

13 તેથી, ૂસાએ યહોવાહને વનંતી કર . તેણે ક ું કે, ઓ ઈ ર, હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે તેને સાજી કરો.” 14 યહોવાહે
ૂસાને ક ું કે, “જો તેનો પતા તેના ુખ પર ૂંકયો હોત, તો સાત દવસ તે લાજત. તેથી સાત દવસ તે છાવણીની બહાર રખાય.

અને પછ તે પાછ આવે.” 15આથી મ રયમને સાત દવસ ુધી છાવણીની બહાર રાખવામાં આવી અને મ રયમને પાછ અંદર
લાવવામાં આવી ત્યાં ુધી લોકોએઆગળ ુસાફર કર ન હ.

16 પછ લોકો હસેરોથથી નીકળ ને પારાનના અરણ્યમાં છાવણી કર .

13
કનાન દેશ વષે જાણવા જા ૂસો

1 પછ યહોવાહ ૂસા સાથે બોલ્યા. તેમણે ક ું કે, 2 “કનાન દેશ, જે હુ ઇઝરાયલી લોકોને આપવાનો છુ તેની જા ૂસી કરવા
માટે ું થોડા માણસોને મોકલ. તેઓના પતાના સવર્ કુળમાંથી એક એક ુરુષને મોકલ. તે દરેક તેઓ મધ્યે આગેવાન હોય.”

3 અને યહોવાહની આજ્ઞા અ ુસાર પારાનના અરણ્યમાંથી ૂસાએ તેઓને મોકલ્યા. એ સવર્ ુરુષો ઇઝરાયલી લોકોના
આગેવાનો હતા. 4 તેઓનાં નામ આ પ્રમાણે છે; રુબેનના કુળમાંથી, ઝા ૂરનો દ કરો શામ્ ૂઆ.

5 શમયોનના કુળમાંથી હોર નો દ કરો શાફાટ. 6યહૂદાના કુળમાંથી, ય ેનો દ કરો કાલેબ. 7ઇસ્સાખારના કુળમાંથી, ૂસફનો
દ કરો ઈગાલ. 8એફ્રાઇમના કુળમાંથી, ૂનનો દ કરો હો શયા.

9 બન્યામીનના કુળમાંથી, રા નો દ કરો પાલ્ટ . 10 ઝ ુલોનના કુળમાંથી, સોદ નો દ કરો ગાદ યેલ. 11 ૂસફના કુળમાંથી
એટલે મનાશ્શા કુળમાંથી, ુસીનો દ કરો ગાદ . 12 દાન કુળમાંથી, ગમાલીનો દ કરો આમ્મીએલ.

13આશેરના કુળમાંથી, મખાએલનો દ કરો સ ુર. 14 નફતાલીના કુળમાંથી, વોફસીનો દ કરો નાહબી. 15 ગાદના કુળમાંથી,
માખીરનો દ કરો ુએલ. 16 જે ુરુષોને ૂસાએ દેશની જા ૂસી કરવા મોકલ્યા તેઓનાં નામ એ હતા.ં ૂસાએ ૂનના દ કરા
હો શયા ું નામ બદલીને યહો ુઆ રા ુ.ં

17 ૂસાએ તેઓને કનાન દેશની જા ૂસી કરવા મોકલ્યા અને તેઓને ક ું કે, “તમે નેગેબની દ ક્ષણમાં થઈને ઉચ્ચ પ્રદેશમાં
જાઓ. 18 તે દેશ કેવો છે તે જુઓ ત્યાં રહેનારા લોક બળવાન છે કે અબળ, થોડા છે કે ઘણાં? 19જે દેશમાં તેઓ રહે છે તે કેવો
છે સારો છે કે ખરાબ? તેઓ કેવા નગરોમાં રહે છે? ું તેઓ છાવણીઓ કે કલ્લાઓમાં રહે છે? 20 ત્યાંની જમીન ફળદ્રપ છે કે
ઉજ્જડ? વળ ત્યાં ૃક્ષો છે કે ન હ? તે જુઓ, નભર્ય થઈને જાઓઅને તે દેશ ું ફળ લેતા આવજો.” હવે તે સમય પ્રથમ દ્રાક્ષો
પાકવાનો હતો.

21 તેથી તેઓ ઊંચાણમાં ગયા અને જઈને સીનના અરણ્યથી રહોબ ુધી એટલે હમાથની ઘાટ ુધી દેશની જા ૂસી કર .
22 તેઓ નેગેબમાંથી પસાર થયા અને હેબ્રોન પહોંચ્યા. ત્યાં અનાક ુત્રો અહ માન, શેશાઈ અને તાલ્માય હતા. હેબ્રોન તો
મસરમાંના સોઆનથી સાત વષર્ અગાઉ બંધા ું હ ું.
23 ારે તેઓ એશ્કોલના નીચાણમાં પહોચ્યા. ત્યાં તેઓએ દ્રાક્ષવેલાની ઝૂમખા કાપી લીધી. બે માણસોની વચ્ચમાં દાંડા

ઉપર લટકાવીને તેને ઊંચક લીધી. પછ કેટલાંક દાડમ અને અંજીર પણ તેઓ લા ા. 24જે દ્રાક્ષ ું ઝૂમ ું ઇઝરાયલીઓએ
ત્યાંથી કાપ્ ું તેના પરથી એ જગ્યા ું નામ એશ્કોલ* પ ું.

25 તે દેશની જા ૂસી કર ને તે લોકો ચાળ સ દવસ પછ પાછા આ ા. 26 તેઓ ત્યાંથી ૂસા તથા હારુનની પાસે તથા
ઇઝરાયલ ુત્રોની આખી જમાત પાસે પારાનના અરણ્યમાં કાદેશમાં આ ા. અને તેઓને તથા આખી જમાતને તેઓએ જાણ
કર . અને તે દેશનાં ફળ તેઓને બતા ાં.

27 તેઓએ ૂસાને ક ું, “તેં અમને જે દેશમાં મોકલ્યા ત્યાં અમે ગયા, તે ખરેખર દૂધ તથા મધથી રેલછેલવાળો દેશ† છે. અને
આ તે ું ફળ છે. 28 તોપણ તે દેશનાં લોકો શ ક્તશાળ છે તેઓનાં નગરો વશાળ અને કલ્લેબંધીવાળા છે. વળ અમે ત્યાં
અનાક ુત્રોને પણ જોયા. 29અમાલેક ઓ નેગેબમાં રહે છે. અને પહાડ પ્રદેશોમાં હ ીઓ, ય ૂસીઓઅને અમોર ઓ રહે છે.
અને કનાનીઓ સ ુદ્ર પાસે અને યદનને કાંઠે રહે છે.”

30 પછ કાલેબે ૂસાની પાસે ઊભા રહેલા લોકોને શાંત પાડ્યા અને ક ું, ચાલો, આપણે હુમલો કર તે દેશનો કબજો લઈએ,
કેમ કે આપણે તેને જીતી શકવા માટે સમથર્ છ એ.” 31 પણ જે માણસો તેઓની સાથે ગયા હતા તેઓએ ક ું કે, “આપણે એ
લોકો ઉપર હુમલો કર શકતા નથી. કેમ કે તેઓઆપણા કરતાં વ ુ બળવાન છે.”

32અને જે દેશની જા ૂસી તેઓએ કર હતી, તે વષે ઇઝરાયલ લોકોની પાસે તેઓ માઠો સંદેશો લા ા.અને એમ ક ું કે,
“જે દેશમાં અમે જા ૂસી કરવા માટે ફર વ ા છ એ તે તેના વસનારાને ખાઈ જનાર દેશ છે ત્યાં અમે જોયેલા બધા માણસો
બળવાન છે. 33 ત્યાં અમે મહાકાય એટલે અનાકના વંશજોને પણ જોયા, તેઓની સામે અમે પોતાની દૃ માં તીડોના જવેા હતા.
અને તેઓની નજરમાં અમે પણ એવા જ હતા.”

14
જા ૂસોના હેવાલ પછ લોકોની કચકચ
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1અને સમગ્ર સમાજે મોટે સાદે પોક ૂક અને તે આખી રાત લોક રડ્યા. 2અને સવર્ ઇઝરાયલીઓએ ૂસા અને હારુનની
વરુદ્ધ કચકચ કર . સમગ્ર સ ુદાયે તેઓને ક ું “આઅરણ્ય કરતાં તો અમે મસરમાં જ ૃત્ ુ પામ્યા હોત તો કે ું સારુ થાત.!
3 તલવારથી મરવાને યહોવાહ અમને આ દેશમાં શા માટે લા ા છે? અમાર ીઓ તથા બાળકોને તેઓ પકડ લેશે. આના
કરતાં તો મસર પાછા જ ું એ અમારે માટે વધારે સારુ ન હોય?!”

4અને તેઓએએકબીજાને ક ું કે, “ચાલો, આપણે કોઈને આગેવાન તર કે પસંદ કર એ અને પાછા મસર જઈએ.” 5 ત્યારે
ૂસા તથા હારુન ઇઝરાયલ લોકોના ભેગા મળેલા સમગ્ર સ ુદાય આગળ ઊંધા પડયા.
6અને ૂનનો દ કરો યહો ુઆ તથા ય ેનો દ કરો કાલેબ જઓે દેશની જા ૂસી કરનારાઓમાંનાં હતા. તેઓએ પોતાનાં વ

ફાડ્યાં. 7અને તેઓએ ઇઝરાયલ ુત્રોના સમગ્ર સ ુદાયને ક ું કે, “અમે જે દેશની જા ૂસી કરવા ગયા હતા તે ૂબ ઉતમ દેશ
છે. 8જો યહોવાહઆપણા પર પ્રસ હશે, તો તે આપણને તે દેશમાં લઈ જશે અને તે આપણને આપશ.ે તે તો દૂધ તથા મધથી
રેલછેલવાળો દેશ છે.

9પણ યહોવાહની વરુદ્ધ તમે દગો ન કરશો, તેમ જ દેશના લોકોથી તમે ડરશો ન હ, કેમ કે તેઓનેઆપણે ખોરાકની પેઠે ખાઈ
જઈ ુ.ં તેઓનો આશ્રય તેઓની પાસેથી જતો ર ો છે, કેમ કે યહોવાહ આપણી સાથે છે તેઓથી ડરશો ન હ.” 10 પણ સમગ્ર
સમાજે ક ું કે, તેઓને પથ્થરે મારો. અને ુલાકાતમંડપમાં સવર્ ઇઝરાયલ ુત્રોને યહોવાહ ું ગૌરવ દેખા ુ.ં

ૂસા લોકોને માટે પ્રાથર્ના કરે છે
11અને યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, “આલોકો કયાં ુધી મને ધ ારશ?ે તેઓ મધ્યે જે સવર્ ચ ો મેં કયાર્ છે તે છતાં પણ તેઓ

કયા ુધી મારા પર વ ાસ રાખશે ન હ? 12 હુ મરક ફેલાવીને તેમનો નાશ કર શ અને તેઓને વતન વનાના કર નાખીશ. અને
તેઓના કરતાં એક મોટ તથા બળવાન દેશજા ત તારાથી ઉત્પ કર શ.”

13 પણ ૂસાએ યહોવાહને ક ું કે, જો તમે આમ કરશો, તો મસર ઓ તે વાત સાંભળશે. કેમ કે, તમે તમારા પરાક્રમથી તેઓ
મધ્યેથીઆલોકોને બહાર લા ા છો. 14તેઓઆ દેશના રહેવાસીઓને કહેશે કે, તેઓએસાભ ું છે કે, તમે યહોવાહઆલોક
મધ્યે છો. કેમ કે યહોવાહ તેઓને ુખ સમક્ષ દેખાય છે. અને તમારો મેઘ તમારા લોકની ઉપર થોભે છે. અને દવસે મેઘ ંભમાં
અને રાત્રે અ ંભમાં તેઓની આગળ તમે ચાલો છો.

15હવે જો તમે આ લોકોને એક માણસની જમે માર નાખશો તો જે દેશજા તઓએ તમાર ક ત સાંભળ છે તેઓ કહેશે કે,
16 ‘યહોવાહે આ લોકોને જે દેશઆપવાના સોગન ખાધા હતા તેમાં તે તેઓને લાવી શ ા ન હ, એટલે તેમણે તેઓને અરણ્યમાં
માર ના ા.’ ”

17 માટે હવે હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, તમારુ સામથ્યર્ બતાવો. જમે તમે ક ું છે કે, 18 યહોવાહ ક્રોધ કરવામાં ધીમા તથા
ુષ્કળ દયા ુ છો. અને અન્યાય તથા અપરાધોની ક્ષમા આપનાર છે. તથા કોઈ પણ પ્રકારે દો ષતને નદ ષ ન હ ઠરાવનાર અને
પતાઓના અન્યાયનો બદલો ત્રીજી તથા ચોથી પેઢ નાં બાળકો પાસેથી લેનાર છે. 19 હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, તમાર દયાના
માહાત્મય પ્રમાણે અને જમે તમે મસરથી માંડ ને આજ પયત તેઓને પાપની માફ આપી છે, તે પ્રમાણે તેઓને ક્ષમા કરો.”

20 યહોવાહે ક ું કે, “તારા કહેવા ુજબ મેં તેઓને ક્ષમા કર છે, 21 પણ ન ે હુ જીવતો છુ. અને આખી ૃથ્વી યહોવાહના
ગૌરવથી ભર ૂર થશ,ે 22જે સવર્ લોકોએ મારુ ગૌરવ અને મસરમાં તથા અરણ્યમાં મારા ચમત્કારો જોયા છતાં દસ વખત મારુ
પાર ું ક ુ છે અને માર વાણી સાંભળ નથી.

23 મેં તેઓના પ ૃઓને જે દેશ આપવા ું વચન આપ્ ું હ ું તે તેઓ ન હ જ જોશ.ે તેમ જ મને ુચ્છકારનાર કોઈ પણ તે
દેશને જોવા પામશે ન હ. 24 સવાય મારો સેવક કાલેબ કેમ કે તેને જુદો આત્મા હતો. અને તે મારા માગર્માં સં ૂણર્પણે ચાલ્યો
છે. તે માટે જે દેશમાં એ ગયો છે તે દેશમાં હુ તેને લઈ જઈશ અને તેના સંતાન તે ું વતન પ્રાપ્ત કરશ.ે 25હાલ અમાલેક ઓઅને
કનાનીઓ મેદાનમાં વસે છે. તેથી કાલે તમે પાછા ફરો અને ૂફ સ ુદ્રને રસ્તે પાછા અરણ્યમાં જાઓ.”

લોકોને તેમની કચકચ માટે શક્ષા
26 યહોવાહ ૂસા અને હારુનની સાથે બોલ્યા. તેમણે ક ું, 27 “આ દુ લોકો જે માર વરુદ્ધ કચકચ કરે છે તેઓ ું હુ ાં
ુધી સહન કરુ? ઇઝરાયલી લોકોની કચકચ જે તેઓ માર વરુદ્ધ કરે છે તે સવર્ મેં સાંભળ છે.
28 યહોવાહ કહે છે કે, તેઓને કહે કે, ‘હુ જી વત છુ,’ જમે તમે મારા કાનોમાં બોલ્યા તેમ હુ ન કર શ; 29 અને તમારા
ૃતદેહઆઅરણ્યમાં પડશે. જઓેએ મારા વરુદ્ધ કચકચ કર છે અને તમારામાંના જઓેની ગણતર થઈ છે એટલે વીસ વષર્ની

ઉંમરના અને તેથી વધારે ઉપરના તેઓની સં ામાંના તમારા લોકો. 30મેં તમને જે દેશમાં વસાવવા ું વચનઆપ્ ું હ ું તેમાં જવા
ન હ જ પામશ.ે ફક્ત ય ેનો દ કરો કાલેબ અને ૂનનો દ કરો યહો ુઆ જ તેમાં પ્રવેશ કરશ.ે

31 પણ તમારાં સંતાનો જઓેના વષે તમે ક ું કે, તેઓ ૂંટરૂપ થઈ જશ.ે તેઓને હુ અંદર લાવીશ. જે દેશનો તમે અસ્વીકાર
કય છે. તેનો તેઓ અ ુભવ કરશ!ે 32 પણ તમારા ૃતદેહો તો આ અરણ્યમાં પડશ.ે 33અને ચાળ શ વષર્ ુધી તમારા સંતાનો
અરણ્યમાં ભટકશે. અને તમારા ુનાઓ ું ફળ ભોગવશે ાં ુધી કે અરણ્યમાં તમારા ૃતદેહો નાશ પામે.

34જટેલા દવસમાં તમે તે દેશની જા ૂસી કર એટલે ચાળ સ દવસ તેઓની સં ા ુજબ એકએક દવસને બદલે એક એક
વષર્ લેખે એટલે ચાળ સ વષર્ ુધી તમે તમારાં ભચાર ું ફળ ભોગવશો. 35 હુ યહોવાહ બોલ્યો છુ કે, ન ે આ દુ પ્રજા જે
માર આગળ એકઠ થઈ છે તેઓને હુ આ પ્રમાણે કર શ. આઅરણ્યમાં તેઓનો અંત થશે અને અહ તેઓ ૃત્ ુ પામશ.ે

36અને જે માણસોને ૂસાએ દેશની જા ૂસી કરવા માટે મોકલ્યા હતા. તેમાંના જઓે પાછા આ ા અને દેશ વષે ખરાબ
સંદેશો લાવીને આખી પ્રજાની પાસે તેની વરુદ્ધ કચકચ કરાવી. 37જે લોકો દેશ વષે ખરાબ સંદેશો લા ા તેઓ યહોવાહની
આગળ મરક થી માયાર્ ગયા. 38 પણ જઓે દેશની જા ૂસી કરવા ગયા હતા તેઓમાંનો ૂનનો દ કરો યહો ુઆ તથા ય ેનો
દ કરો કાલેબ જીવતા ર ા.

કનાન દેશ કબજે કરવા ઇઝરાયલીઓનો પ્રથમ હુમલો
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39 ારે ૂસાએ આ સવર્ વાતો ઇઝરાયલી લોકોને કહ અને ત્યારે તેઓએ બહુ શોક કય . 40 અને તેઓ વહેલી સવારે
ઊઠયા અને પવર્તના શખર પર જઈને ક ું કે, “જુઓ, આપણે અહ છ એ. અને જે જગ્યા વષે યહોવાહે વચનઆપ્ ું હ ું ત્યાં
આપણે જઈએ, કેમ કે આપણે પાપ ક ુ છે.”

41 પણ ૂસાએ ક ું, તમે યહોવાહની આજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન કેમ કરો છો? તમે સફળ થશો ન હ. 42આગળ જશો ન હ, કેમ કે
યહોવાહ તમાર મધ્યે નથી રખેને તમારા શ ુઓ તમને હરાવે. 43 પણ અમાલેક ઓઅને કનાનીઓ ત્યાં તમાર આગળ છે અને
તમે તલવારથી મરશો કેમ કે તમે યહોવાહને અ ુસરવાથી પાછા ફયાર્ છો. તેથી તેઓ તમાર સાથે ન હ રહે.”

44 હવે તેઓ પવર્તના શખર પર ચઢ ગયા. પર ુ યહોવાહનો કરારકોશ અને ૂસા છાવણીમાંથી બહાર ન ગયા. 45 પછ
અમાલેક ઓ અને કનાનીઓ જઓે તે પવર્તોમાં રહેતા હતા તેઓ નીચે ઊતર આ ા. અને તેઓએ ઇઝરાયલીઓ પર હુમલો
કય અને તેઓને હોમાર્ ુધી નસાડ્યા.

15
અપર્ણો અંગેના નયમો

1 પછ યહોવાહ ૂસા સાથે બોલ્યા. તેમણે ક ું, 2 ઇઝરાયલી લોકોને કહે કે, તમારા વસવાટ માટેનો જે દેશ યહોવાહ તમને
આપે છે તેમાં જયારે તમે પ્રવેશો ત્યારે, 3અને ારે તમે અપર્ણ માટે ઐ ચ્છકાપર્ણ તર કે તમારા ન કરેલા પવ માં યહોવાહને
સારુ ુવાસને અથ ઘેટાંબકરાંનો કે અન્ય જાનવરોના હોમયજ્ઞ તથા દહનીયાપર્ણ અથવા યજ્ઞ ચઢાવો.

4 ત્યારે પોતા ું અપર્ણ કરતી વખતે અપર્ણ ચઢાવનારે એની સાથે પા હન ચોથા ભાગના તેલથી મોહેલા એક દશાંશ એફાહ
મેંદા ું ખાદ્યાપર્ણ યહોવાહને અપર્ણ કર ુ.ં 5અને દરેક હલવાનને સારુ દહનીયાપર્ણ સાથે કે યજ્ઞસાથે પા હન દ્રાક્ષારસ ું પેયાપર્ણ
ું તૈયાર કર.
6જો ું ઘેટાં ું અપર્ણ ચઢાવે તો, એક ૃતીયાંશ હન તેલથી મોહેલા બે દશાંશ એફાહ મેંદા ું ખાદ્યાપણર્ તૈયાર કર. 7અને એક
ૃતીયાંશ હન દ્રાક્ષારસ ું ુવા સત પેયાપર્ણ યહોવાહને ચઢાવ.
8અને ારે ું દહનીયાપર્ણ કે પ્ર તજ્ઞા ૂણર્ કરવાના યજ્ઞને માટે અથવા યહોવાહને માટે શાંત્યપર્ણોને સારુ બળદ તૈયાર કરે,

9 ત્યારે તે બળદ સાથે અડધા હન તેલથી મોહેલા ત્રણ દશાંશ એફાહ મેંદા ું ખાદ્યાપર્ણ ચઢાવે. 10અને યહોવાહને માટે ુવા સત
પેયાપર્ણ તર કે અધ હન દ્રાક્ષારસ હોમયજ્ઞ તર કે ચઢાવ.

11 પ્રત્યેક બળદ વષ,ે કે પ્રત્યેક ઘેટા વષે કે પ્રત્યેક નર હલવાન વષે, કે પ્રત્યેક બકર ના બચ્ચા વષે આ પ્રમાણે કર ુ.ં
12 પ્રત્યેક બ લદાન જે ું તૈયાર કર અને અપર્ણ કરે તેના સંબંધમાં અહ દશાર્ ાં ુજબ કર ુ.ં 13 યહોવાહ પ્રત્યે ુવા સત
હોમયજ્ઞ ચઢાવવામાં જે સવર્ ઇઝરાયલના વતનીઓ છે, તેઓએ તે કાય આ ર તે કરવા.

14અને જો કોઈ પરદેશી તમાર સાથે રહેતો હોય, અથવા તમારા લોકની પેઢ ું જે કોઈ તમાર વચ્ચે રહે ું હોય અને જો તે
યહોવાહને સારુ ુવા સત હોમયજ્ઞ ચઢાવવા ઇચ્છે તો તે જમે તમે કરો છો તે ુજબ કરે. 15આ નયમ તમારે માટે તથા તમાર
સાથે રહેતા વદેશીઓ માટે સમાન છે અને તે નયમ સદાને માટે તમારા લોકના વંશજોને સારુ હોય. જમે તમે છો તેમ યહોવાહ
સમક્ષ વદેશી પણ હોય. 16 તમારે સારુ તથા તમાર સાથે રહેતા વદેશી માટે એક જ નયમ તથા એક જ કા ૂન હોય.’ ”

17 પછ યહોવાહ ૂસા સાથે બોલ્યા. તેમણે ક ું કે, 18ઇઝરાયલ ુત્રોને એમ કહે કે, જે દેશમાં હુ તમને લઈ જાઉં છુ ત્યાં તમે
આવો પછ , 19 ારે તમે એ દેશ ું અનાજ ખાઓ ત્યારે તમારે યહોવાહને અપર્ણ ચઢાવ ુ.ં

20 ઉચ્છાલીયાપર્ણને માટે પ્રથમ બાંધેલા લોટની ૂર ચઢાવવી. જમે ખળ ું ઉચ્છાલીયાપર્ણ કરો છો તેમ તમારે તેને ઉપર
ઉઠાવવી. 21 તમે બાંધેલા લોટમાંથી પ્રથમ ભાગ તમારે યહોવાહ માટે ઉચ્છાલીયાપર્ણ કર ુ.ં

22 ારે તમે અજાણતામાં આવી સરત ૂક કરો અને મારા હસ્તક ૂસાને કહેલી આજ્ઞાઓ ું પાલન ન કરો. 23એટલે જે સવર્
આજ્ઞાઓ યહોવાહે ૂસા મારફતે તમને આપી છે તે યહોવાહે જે દવસે આજ્ઞા આપી ત્યારથી માંડ ને પેઢ દરપેઢ પાલન ન હ
કરો. 24અને જોઆખા સમાજે અજાણતામાં ૂલ કર હોય, તોઆખી પ્રજા યહોવાહને ુવાસને અથ દહનીયાપર્ણ તર કે એક
વાછરડો અને તેની સાથે ખાદ્યાપર્ણ તથા પેયાપર્ણ ુધ્ધા વ ધ ુજબ ચઢાવે. આ સાથે પાપાથાર્પર્ણ તર કે એક બકરા ું પણ
અપર્ણ કરે.

25યાજક સમગ્ર ઇઝરાયલ સમાજ માટે પ્રાય ત કરે અને તેઓને માફ કરવામાં આવશ.ે કેમ કે એ સરત ૂક હતી અને તેઓ
પોતા ું અપર્ણ એટલે તેમને માટે હોમયજ્ઞ તથા પોતાની ૂલને લીધે પાપાથાર્પર્ણ લા ા છે. 26 તેથી સમગ્ર ઇઝરાયલ સમાજને
અને તેમની સાથે વસતા વદેશીઓને પણ માફ કરવામાં આવશ,ે કારણ કે સઘળા લોકથી અજાણતામાં એ પાપ થ ું હ ું.

27જો કોઈ ક્ત અજાણતામાં પાપ કરે, તો તેણે એક વષર્ની બકર પાપાથાર્પર્ણ તર કે ચઢાવવી. 28અને અજાણતામાં પાપ
કરનારને યાજક યહોવાહ સમક્ષ પ્રાય ત કરે તો તે ક્તને તેની ૂલ માફ કરવામાં આવશ.ે 29અજાણતામાં પાપ કરનાર
પ્રત્યેક માટે, એટલે કે ઇઝરાયલના વતની માટે અને તેઓ મધ્યે વસનાર વદેશી માટે આ એક જ નયમ રાખવો.

30 પણ જો કોઈ ક્ત પછ તે ઇઝરાયલનાં વતની હોય કે વદેશી હોય પણ જાણી જોઈને ઇરાદા ૂવર્ક તે પાપ કરે તો તે
મારુ અપમાન કરે છે. તે માણસ પોતાના લોકોમાંથી અલગ કરાય. 31 તેણે મારુ વચન ગણકા ુ નથી અને માર આજ્ઞા તોડ છે.
તેથી એ માણસનો સં ૂણર્ બ હષ્કાર કરવો. તેનો અન્યાય તેના માથ.ે’ ”

32 ારે ઇઝરાયલી લોકો અરણ્યમાં હતા, ત્યારે તેઓએએક માણસને વશ્રામવારે લાકડાં વીણતા જોયો. 33જઓેએ તેને
જોયો તેઓ તેને ૂસા, હારુન અને સમગ્ર સમાજ પાસે લા ા. 34 તેઓએ તેને બંદ ખાનામાં રા ો કેમ કે તેઓને ું કર ું તે
હજી ન થ ું નહો ું.

35 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “તે માણસ ન માય જાય. સમગ્ર સમાજ એને છાવણી બહાર લાવી પથ્થરે મારે.” 36 તેથી
યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા કર હતી તે ુજબ સમગ્ર સમાજ તેને છાવણીની બહાર લઈ ગયા અને પથ્થરે માય .

વસ્ ત્રોની કોરોને કનાર લગાડવા અંગે નયમો
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37 વળ , યહોવાહ ૂસા સાથે બોલ્યા. તેમણે ક ું કે, 38 “ઇઝરાયલ લોકોને ું કહે અને આજ્ઞા કર કે, વંશપરપરા પોતાના
વ ને કનાર ઓ લગાડે દરેક કનાર ઓની કોર પર ૂરા રગની પટ્ટ ઓ કનાર લગાડ.ે 39 તે જોઈને તમને યહોવાહની સવર્
આજ્ઞાઓ ું સ્મરણ થશે અને તમે એ ું પાલન કરશો તથા તમારુ અંતઃકરણ તથા તમાર પોતાની આંખો કે, જે ગ ણકાઓની
પાછળ ભટક જવાની તમને ટેવ પડ છે તેઓની પાછળ ખેંચાશો ન હ.

40જથેી તમે માર સવર્આજ્ઞાઓ પાળવા ું યાદ રાખો અને તમારા ઈ રનીઆગળ પ વત્ર બનો. 41 હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર
છુ. કે જે તમને મસર દેશમાંથી તમારો ઈ ર થવાને બહાર લા ો છે. હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ.”

16
કોરા, દાથન અને અ બરામનો બળવો

1લેવીના દ કરા કહાથના દ કરા યસ્હારનો દ કરો કોરા, અ લયાબના દ કરા દાથાન તથા અ બરામ તથા પેલેથનો દ કરોઓન,
એ રુબેનના વંશજોએ કેટલાક માણસોને ભેગા કયાર્. 2 અને તેઓ ઇઝરાયલ લોકોમાંના કેટલાક એટલે પ્રજાના બસો પચાસ
આગેવાનો કે જઓે સભા માટે નમંત્રાયેલા નામાં કત માણસો હતા તેઓને લઈને ૂસાની સામે ઊભા થયા. 3 ૂસા તથા હારુનની
વરુદ્ધ તેઓએ સભા બોલાવીને તેઓને ક ું, “તમે હવે હદ પાર કરો છો. આખી જમાત પ વત્ર છે, તેઓમાંનો દરેક યહોવાહ
માટે ુકરર કરાયેલો છે અને યહોવાહ તેઓની મધ્યે છે. તમે પોતાને યહોવાહની જમાત કરતાં ઊંચા શા માટે કરો છો?”

4 ારે ૂસાએ આ સાંભ ું ત્યારે તે ઊંધો પડ ગયો. 5 તે કોરા તથા તેની આખી ટોળ સાથે બોલ્યો, તેણે ક ું, “સવારે
યહોવાહ બતાવશે કે કોણ તેઓના છે અને કોણ યહોવાહ માટે ુકરર કરાયેલા છે. જનેે તેઓ પસંદ કરશે તેને ઈ ર પોતાની
પાસે બોલાવશે. યહોવાહ તેને પોતાની પાસે બોલાવશ.ે

6 કોરા તથા તાર આખી ટોળ આ પ્રમાણે કરો. ૂપપાત્ર લો 7આવતીકાલે અ તથા ૂપ લઈ યહોવાહની આગળ ૂકો.
યહોવાહ જનેે પસંદ કરશે, જે ુકરર થયેલ છે તે ક્ત પ વત્ર બનશે. હે લેવીના વંશજ તમે ઘણાં દૂર જતા ર ા છો.”

8 ફર થી, ૂસાએ કોરાને ક ું, “ઓ લેવીના વંશજો, હવે સાંભળો: 9 ઇઝરાયલના ઈ રે તમને પોતાની નજીક લાવવા માટે,
તેમના મંડપની સેવા કરવા માટે અને તેમના લોકની સામે ઊભા રહ ને તેમની સેવા કરવા માટે ઇઝરાયલ પ્રજામાંથી અલગ કયાર્
છે ું એ તમને ઓછુ લાગે છે? 10 તેઓ તને તથા તાર સાથેના સવર્ ભાઈઓ એટલે લેવીના દ કરાઓને નજીક લા ા છે, તમે
હજી પણ યાજકપદ માગો છો? 11 તેથી ું અને તાર આખી ટોળ યહોવાહની વરુદ્ધ એકત્ર થયાં છો. તો તમે શા માટે હારુન
વષે ફ રયાદ કરે છો, કોણ યહોવાહની આજ્ઞા પાળે છે?”
12 પછ ૂસાએ અ લયાબના દ કરા દાથાનને અને અ બરામને બોલા ા, પણ તેઓએ ક ું કે, “અમે ત્યાં ન હ આવીએ.

13તમે અમને દૂધ તથા મધથી રેલછેલવાળો* દેશમાંથી આઅરણ્યમાં મરવા માટે લઈઆ ા એટ ું ઓછુ છે કે તમે અમારા પર
પાછા સ ા ચલાવવા માગો છો? 14તદપુરાંત, તમે અમને દૂધ તથા મધથી રેલછેલવાળો દેશમાં નથી લા ા અને તમે અમને ખેતરો
કે દ્રાક્ષવાડ ઓનો વારસો નથી આપ્યો. ું તમે અમને ખાલી વચનઆપીને ૂખર્† બનાવશો? અમે તમાર પાસે ન હઆવીએ.”

15 ૂસાને ઘણો ક્રોધ ચઢ્યો અને તેણે યહોવાહને ક ું, “તેઓના અપર્ણનો સ્વીકાર કરશો ન હ. મેં તે લોકો પાસેથી એક ગધેડુ
પણ લી ું નથી અને તેઓમાંના કોઈ ું કઈ ુકસાન પણ ક ુર્ નથી.” 16એટલે ૂસાએ કોરાને ક ું, “ ું અને તારા સવર્ સાથીઓ
એટલે ું, તેઓ અને હારુન આવતીકાલે યહોવાહની આગળ જજો. 17 તમારામાંનો પ્રત્યેક માણસ પોતા ું ૂપપાત્ર લે તેમાં
ૂપ નાખે. પછ પ્રત્યેક માણસ પોતા ું ૂપપાત્ર એટલે બસો પચાસ ૂપપાત્રો યહોવાહ સમક્ષ લાવ.ે ું અને હારુન પોતપોતાનાં
ૂપપાત્ર લાવો.”
18તેથી તે પ્રત્યેક માણસે પોતા ું ૂપપાત્ર લી ું, તેમાં અ ૂ ો તથા ૂપ ના ું અને ૂસા તથા હારુનની સાથે ુલાકાતમંડપના

પ્રવેશદ્વાર આગળઆવીને ઊભા ર ા. 19 કોરાએઆખી જમાતને ૂસા તથા હારુન વરુદ્ધ ુલાકાતમંડપના દ્વાર પાસે એકઠ
કર અને આખી જમાતને યહોવાહ ું ગૌરવ દેખા ુ.ં

20 પછ યહોવાહ ૂસા તથા હારુન સાથે બોલ્યા; 21 “આ જમાત મધ્યેથી પોતાને અલગ કરો કે હુ તેઓનો તરત જ નાશ
કરુ.” 22 ૂસાએ તથા હારુને સા ાંગ પ્રણામ કયાર્ અને ક ું, “ઈ ર, સવર્ માનવજાતના આત્માઓના ઈ ર, જો એક માણસ
પાપ કરે તો ું તમે આખી જમાત પ્રત્યે કોપાયમાન થશો?”

23યહોવાહે ૂસાને ઉ રઆપ્યો. તેમણે ક ું કે, 24 “જમાત સાથે વાત કર. કહે કે, કોરા, દાથાન તથા અ બરામના તં ુઓથી
દૂર જાઓ.’ ”

25પછ ૂસા ઊઠ ને દાથાન તથાઅ બરામની પાસે ગયો; ઇઝરાયલના વડ લો તેની પાછળગયા. 26 ૂસાએજમાત સાથે વાત
કર ને ક ું કે, “હવે આ દુ માણસોના તં ુઓ પાસેથી દૂર જાઓ અને એમની કોઈ વસ્ ુને અડકશો ન હ. રખેને તેઓનાં બધાં
પાપોને કારણે તમારો નાશ થાય.” 27તેથી જમાત કોરા, દાથાન તથા અ બરામના તં ુઓની દરેક બાજુએથી ચાલ્યા ગયા. દાથાન
તથા અ બરામ પોતાની પત્નીઓ, દ કરાઓતથા નાનાં બાળકો સાથે બહાર નીકળ ને તં ુઓના પ્રવેશદ્વારઆગળઆવીને ઊભા
ર ા.

28 પછ ૂસાએ ક ું, “આ દ્વારા તમને જાણશો કે યહોવાહે આ સવર્ કામ કરવા મને મોકલ્યો છે, કેમ કે એ કામો મેં માર
પોતાની જાતે કયા નથી. 29જોઆ લોકો બીજા બધા માણસોની જમે કુદરતી ર તે ૃત્ ુ પામે તો માન ું કે યહોવાહે મને મોકલ્યો
નથી. 30 પણ જો યહોવાહ કરે અને ૃથ્વી પોતા ું ુખ ઉઘાડ ને તેઓને તથા તેઓની બધી જ વસ્ ુઓને સ્વાહા કર જાય અને
તેઓજીવતેજીવત ૃત્ ુલોકમાં ગરક થઈ જાય તો તમારે જાણ ું કે, એ માણસોએ યહોવાહને ધ ાયાર્ છે.”

31 ૂસાએ આ સવર્ વાતો બોલવા ું ૂરુ ક ુ કે તરત જ તે લોકોના પગ નીચેની ધરતી ફાટ . 32 ૃથ્વી પોતા ું ુખ ઉઘાડ ને
તેઓને તથા તેમનાં કુટુબો અને કોરાના સવર્ માણસોને તથા તેઓની સવર્ માલ મલકતને સ્વાહા કર ગઈ.
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33 તેઓ અને તેઓનાં ઘરનાં સવર્ જીવતાં જ ૃત્ ુલોકમાં પહોંચી ગયાં. ૃથ્વીએ તેઓને ઢાંક દ ધાં અને આ ર તે તેઓ
સ ુદાયમાંથી નાશ પામ્યા.ં 34 તેમની ચીસો સાંભળ ને આસપાસ ઊભેલા બધા ઇઝરાયલીઓ નાસવા માંડયા. તેઓએ ક ું,
“રખેને આપણને પણ ધરતી ગળ જાય!” 35 પછ યહોવાહ પાસેથી અ ધસી આ ો અને ૂપ ચઢાવવા આવેલા અઢ સો
માણસોને ભસ્મ કયાર્.

બળવાખોરોનાં ૂપપાત્રો ટ પીને વેદ ઢાંકવાનાં પતરાં બના ાં
36પછ યહોવાહ ૂસા સાથે બોલ્યા તેમણે ક ું કે, 37 “હારુન યાજકના દ કરા એલાઝાર સાથે વાત કરઅને કહે કે, અ માંથી
ૂપદાનીઓ લઈ લ,ે કેમ કે તે ૂપ પ વત્ર છે, મારા માટે ુકરર થયેલ છે. તે કોલસા અને રાખ વખેર નાખ. 38જઓેએ પાપ

કર ને પોતાનો જીવ ુમા ો છે તે ૂપપાત્ર લઈ લે. તેમને ટ પીને વેદ ને ઢાંકવા માટે પતરાં બનાવવાં. તે ુરુષોએ તેઓ ું અપર્ણ
મને ક ુ, તેથી તેઓ પ વત્ર છે, મારા માટે ુકરર કરેલ છે. તેઓ ઇઝરાયલી લોકોને માટે ચ રૂપ થશે.” 39 તેઓએ જે પ ળનાં
ૂપપાત્ર ું અપર્ણ ક ુ હ ું તે યાજક એલાઝારે લીધા.ં ૂસા દ્વારા યહોવાહ જમે બોલ્યા હતા તે ુજબ તેણે તેઓને ટ પીને વેદ ને

ઢાંકવા માટે આવરણ બનાવડા ા.ં 40 તે ઇઝરાયલી ુત્રોને માટે સ્મરણમાં રહે કે, જથેી કોઈ ક્ત એટલે હારુનના વંશજમાંની
કોઈ પણ ક્તએ યહોવાહ સમક્ષ ૂપ ચઢાવવાને આવ ું ન હ. આ ર ત,ે તેના હાલ કોરા અને તેના સાથીઓ જવેા ન થાય.

હારુન ૂપપાત્ર સાથે લોકો મધ્યે ગયો ને મરક બંધ પડ
41 પર ુ બીજે દવસે આખી ઇઝરાયલી જમાતે ૂસા અને હારુનની વરુદ્ધ ફ રયાદ કર . તેઓએ ક ું કે, “તમે યહોવાહના

લોકોને માર ના ા છે.” 42 ારે ૂસાઅને હારુનની વરુદ્ધસમગ્રસમાજએકઠો થયો ત્યારેએમથ ું કે, તેઓએ ુલાકાતમંડપ
તરફજો ું તોએકાએકવાદળે તેના પરઆચ્છાદન ક ુ. યહોવાહ ું ગૌરવ દેખા ુ.ં 43અને ૂસા તથા હારુન ુલાકાતમંડપઆગળ
જઈને ઊભા ર ા.

44 પછ યહોવાહ ૂસા સાથે બોલ્યા. તેમણે ક ું, 45 “આજમાતઆગળથી દૂર જાઓજથેી હુ તેઓનો તરત જ નાશ કરુ.”
એટલે ૂસા અને હારુન જમીન પર ઊંધા પડ્યા. 46 ૂસાએ હારુનને ક ું, “ ૂપદાની લ,ે વેદ માંથી અ લે અને તેમાં નાખ, તેમાં
ૂપ નાખ, તરત જ તે જમાત પાસે લઈ જા અને તેમના પાપ ું પ્રાય ત કર, કેમ કે યહોવાહનો કોપ આ ો છે. મરક શરૂ થઈ

છે.”
47આથી ૂસાના ક ા પ્રમાણે હારુને ક ુ. તે જમાતની વચ્ચે દોડ ગયો. લોકોમાં મરક ફેલાવા ું શરુ થ ું, તેથી તેણે ૂપ

નાખી લોકોને સારુ પ્રાય ત ક ુ. 48હારુન મરેલા તથા જીવતાઓની વચ્ચે ઊભો ર ો; આપ્રમાણે મરક બંધ થઈ.
49 કોરાની બાબતમાં જઓે ૃત્ ુ પામ્યાં હતાં તેઓ ઉપરાંત મરક થી મયાર્ તેઓની સં ા ચૌદ હજાર સાતસો હતી. 50હારુન
ુલાકાતમંડપના પ્રવેશ દ્વાર આગળ ૂસા પાસે પાછો આ ો અને મરક બંધ થઈ.

17
હારુનની લાકડ ટ

1યહોવાહ ૂસા સાથે બોલ્યા. તેમણે ક ું કે, 2 “ ું ઇઝરાયલી લોકોને કહે કે તેઓની પાસેથી એટલે તેઓના ૂવર્જોના કુળદ ઠ
એક તે ુજબ લાકડ ઓ લેવી એટલે તેઓના સવર્ આગેવાનો પાસેથી તેઓના પતાઓનાં ઘર ુજબ બાર લાકડ લે અને દરેક
માણસ ું નામ તેની લાકડ પર લખ.

3લેવીની લાકડ પર ું હારુન ું નામ લખ; કેમ કે તેઓના ૂવર્જોના કુળના દરેકઆગેવાનને માટે એકેક લાકડ હોય. 4કરારની*
સામેના ુલાકાતમંડપમાં કે ાં હુ તને મ ું છુ ત્યાં તારે આ લાકડ ઓ ૂકવી. 5અને એ ું થશે કે જે માણસને હુ પસંદ કર શ
તેની લાકડ ને અંકુર ટ નીકળશે. આ ર તે હુ ઇઝરાયલી લોકો જે તાર વરુદ્ધ બોલે છે તેઓની ફ રયાદોને બંધ કર શ.”

6 તેથી ૂસાએ બધા ઇઝરાયલી લોકોને ક ું. બધા કુળના આગેવાનોએ પોતાની લાકડ તેને આપી, દરેક આગેવાન પાસેથી
એક લાકડ , તેમનાં પ ૃઓના કુળો પ્રમાણે એકેક લાકડ , એમ કુલ બાર લાકડ . હારુનની લાકડ પણ તેઓની લાકડ ઓ વચ્ચે
હતી. 7 પછ ૂસાએ લાકડ ઓ ુલાકાતમંડપની અંદરના સા યમંડપમાં યહોવાહની સમક્ષ ૂક .

8બીજે દવસે ૂસા સા યમંડપમાં ગયો ત્યારે જુઓ, હારુનની લાકડ જે લેવીના કુળને માટે હતી તે ટ નીકળ હતી. તેને
અંકુર ટ્યા હતા, લો ખીલ્યાં હતા અને પાક બદામો પણ લાગી હતી. 9 ૂસા યહોવાહની સમક્ષતામાંથી બધી લાકડ ઓ
ઇઝરાયલી પાસે બહાર લા ો. દરેક માણસે પોતાની લાકડ શોધી અને લઈ લીધી.

10 યહોવાહે ૂસાને ક ું, “હારુનની લાકડ સા યમંડપની સમક્ષ ૂક. બળવો કરનારા લોકો વરુદ્ધ ચ તર કે ૂક, જથેી
માર વરુદ્ધ તેમનીઆ ફ રયાદોનો અંતઆવે અને તેમને મર ું પડે ન હ.” 11યહોવાહે જમેઆજ્ઞાઆપી હતી તે પ્રમાણે ૂસાએ
ક ુર્.

12 ઇઝરાયલી લોકોએ ૂસાને ક ું, “આપણે અહ મર જઈ ું. અમે બધા નાશ પામીએ છ એ! 13જે કોઈ ઉપર જાય છે,
એટલે યહોવાહના મંડપ પાસે જાય છે, તે માય જાય છે. તો ું અમે બધા નાશ પામીએ?”

18
યાજકો અને લેવીઓની ફરજો

1યહોવાહે હારુનને ક ું, “પ વત્ર ાન વરુદ્ધ કરેલાં બધા પાપો માટે ું, તારા દ કરાઓઅને તારા પ ૃઓના કુટુબો જવાબદાર
છે. પણ ું અને તાર સાથે તારા દ કરાઓ યાજકપદની વરુદ્ધ કરેલાં પાપો માટે જવાબદાર છે. 2લેવી કુળના તારા ભાઈઓન,ે
એટલે તારા પ ૃઓના કુળન,ે તાર પાસે લાવ કે જયારે ું અને તારા દ કરાઓ સા યમંડપનીઆગળ સેવા કરો ત્યારે તેઓ તમને
મદદ કરે.

* 17:4 17:4 કરારની પેટ , જુઓ નગર્. 25, 31:18
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3 તેઓ તાર તથા આખા મંડપની સેવા કરે. પણ, તેઓએ પ વત્ર ાનનાં પાત્રો કે વેદ ની નજીકઆવ ું ન હ. કે તેઓ તથા ું
માયાર્ જાઓ. 4તેઓ તમાર સાથે જોડાઈને ુલાકાતમંડપની સેવા કરશ,ે મંડપ સાથે જોડાયેલાં બધાં કાય કરશ.ે પરદેશી તમાર
પાસે આવે ન હ. 5અને તમે પ વત્ર ાન અને વેદ ની સેવા કરો કે જથેી ઇઝરાયલ લોકો પર ફર મારો કોપ આવે ન હ.

6 જુઓ, મેં પોતે ઇઝરાયલના વંશજો મધ્યેથી તારા લેવી ભાઈઓને પસંદ કયાર્ છે. ુલાકાતમંડપ સાથે જોડાયેલાં કાય કરવા
માટે તેઓ મને ભેટ તર કે આપવામાં આ ા છે. 7 પર ુ ું અને તારા દ કરાઓ વેદ ને અને પડદાની અંદર પરમપ વત્ર ાનને
લગતી યાજક તર કેની બધી જ ફરજો બજાવો અને સેવા કરો. ભેટ તર કે હુ તમને યાજકપદઆ ું છુ. કોઈ પરદેશી પાસે આવે
તે માય જાય.”

અપર્ણોમાંથી યાજકોનો હસ ્સો
8 વળ યહોવાહે હારુનને ક ું, “જુઓ, મેં ઉચ્છાલીયાપર્ણોની સેવા તને આપી છે, એટલે ઇઝરાયલી લોકો જે બધા પ વત્ર

અપર્ણો મને આપે છે. તેં મેં તમને તથા તમારા દ કરાઓને સદાના હક તર કે આપ્યા છે. 9અ માં હોમવામાં આવેલા અપર્ણનાં
ભાગો સવાયઆ બધાં અ ત પ વત્ર અપર્ણો તારાં ગણાશ.ે એટલે બધાં ખાદ્યાપર્ણો, બધાં પાપાથાર્પર્ણો અને બધાં દોષાથાર્પર્ણો
આ બધાં પ વત્ર અપર્ણો જે મારે માટે રા ાં છે અને મારા માટે લાવે તે તારાં અને તારા માટે પ વત્ર ગણાય.

10તે પરમપ વત્ર વસ્ ુઓ તર કે તારે અપર્ણો ખાવાં*. તમારામાંના દરેક ુરુષોએ પણ તેમાંથી ખા ું; તે તારે માટે પ વત્ર ગણવાં.
11આબધાં અપર્ણો તારાં છે: ઇઝરાયલના લોકો જે ઉચ્છાલીયાપર્ણો ચઢાવે તે અને તેમની ભેટો સ હત, મેં તને, તારા દ કરાઓને
તથા તાર દ કર ઓને સદાના હક તર કે આપ્યાં છે. દરેક તારા ઘરમાં જે ુદ્ધ હોય તે આ અપર્ણોમાંથી ખાય.

12બધાં ઉ મ તેલ, બધો ઉ મ દ્રાક્ષારસ તથા અનાજ, જે પ્રથમફળ લોકોએ મને આપ્ ું તે, આબધી વસ્ ુઓ મેં તને આપી
છે. 13 પોતાની ૂ મની પ્રથમ પેદાશ તર કે જે કઈ માર પાસે લાવે તે બ ું તારુ થશ.ે તારા કુટુબમાં જે કોઈ ુદ્ધ હોય તે તેમાંથી
ખાય.

14 ઇઝરાયલની સમ પત પ્રત્યેક વસ્ ુ તાર થાય. 15 લોકો જે યહોવાહને અપર્ણ કરે. માણસ તેમ જ પ ુમાંથી પ્રથમજ નત
પણ તારા થાય. પણ તારે પ્રત્યેક પ્રથમજ નત બાળકને તથા અ ુદ્ધ પ ુના પ્રથમ બચ્ચાંને ખર દ ને તારે તેમને ુકત કરવા.ં
16તેઓમાંના જઓેને છોડાવી લેવાના હોય તેઓને એક મ હનાની ઉંમરથી ું તારા ઠરાવેલા ૂલ્યથી એટલે પ વત્ર ાનોના શેકેલ
પ્રમાણે પાંચ શેકેલના નાણાંથી, જે વીસ ગેરહ† જટે ું છે છોડાવી લ.ે

17 પણ ગાયના પ્રથમજ નતને, ઘેટાંના પ્રથમજ નતને તથા બકરાના પ્રથમજ નતને ું ન ખર દ. તેઓ પ વત્ર છે, મારા માટે
અલગ કરેલા છે. તારે તેઓ ું રક્ત વેદ પર છાંટ ું અને મારા માટે ુવા સત હોમયજ્ઞ તર કે ચરબી ું અપર્ણ કર ુ.ં 18 તેઓ ું
માંસ તારુ થાય. છાતીની જમે અને જમણી જાંઘની જમે તેઓ ું માંસ તારુ ગણાય.

19 ઇઝરાયલી લોકો જે પ વત્ર વસ્ ુઓ માર આગળ અપર્ણ કરે છે તેઓનાં સવર્ ઉચ્છાલીયાપર્ણો તને તથા તારા દ કરા અને
દ કર ઓને સદા હક તર કે આપ્યાં છે. તે સદાને માટે તાર અને તારા વંશજોની સાથે મેં કરેલો મીઠાનો કરાર છે.” 20 યહોવાહે
હારુનને ક ું, “તેઓના દેશમાં તારે કઈ વારસો ન હોય, કે લોકોની સંપ મધ્યે તારે કઈ ભાગ ન હોય. ઇઝરાયલી લોકો મધ્યે
તારો હસ્સો અને તારો વારસો હુ છુ.

અપર્ણોમાંથી લેવીઓનો હસ્સો
21લેવીના વંશજો, જે ુલાકાતમંડપની સેવા કરે છે તેના બદલામા,ં જુઓ, મેં તેઓને ઇઝરાયલમાં બધા દશાંશનો દશમો વારસો

આપ્યો છે. 22 હવે પછ ઇઝરાયલના લોકો ુલાકાતમંડપ પાસે આવે ન હ, રખેને આ પાપ માટે તેઓ જવાબદાર ગણાય અને
માયાર્ જાય.

23 ુલાકાતમંડપની સેવા લેવીઓ જ કરે. તેને લગતા દરેક પાપને લીધે તે જવાબદાર ગણાય. તમાર પેઢ દરપેઢ આ સદાને
માટે વ ધ થાય. અને ઇઝરાયલી લોકો મધ્યે તેઓને કોઈ વારસો ન મળે. 24 ઇઝરાયલ લોકોનો દશમો ભાગ યહોવાહને અપર્ણ
કરવો. તે મેં લેવીઓને વારસા તર કે આપ્યો છે. તેથી મેં તેઓને ક ું, તેઓને ઇઝરાયલી મધ્યે કઈ વારસો ન હ મળે.’ ”

લેવીઓ ું દશાંશ
25 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 26 “ ું લેવીઓ સાથે વાત કર ને તેમને કહે કે, ‘યહોવાહે વારસા તર કે આપેલો દશમો ભાગ જયારે

તમે ઇઝરાયલી લોકો પાસેથી પ્રાપ્ત કરો, ત્યારે તમારે યહોવાહને દશમો ભાગ એટલે દશાંશનો દશમો ભાગ ઉચ્છાલીયાપર્ણ તર કે
અપર્ણ કરવો. 27 તમારુ ઉચ્છાલીયાપર્ણ, ખળ ના અનાજનો દસમો ભાગ તથા દ્રાક્ષકુડની પેદાશનો દસમો ભાગ તમારા લાભમાં
ગણાશે.

28 ઇઝરાયલી લોકો તરફથી તમને મળેલા દસમા ભાગમાંથી તમારે યહોવાહને ઉચ્છાલીયાપર્ણ કરવા.ં તેમાંથી તમે હારુન
યાજકને ઉચ્છાલીયાપર્ણ આપો. 29જે સવર્ ભેટો ું પ્રાપ્ત કરે તેમાંથી, તારે દરેક ઉચ્છાલીયાપર્ણ યહોવાહને અપર્ણ કરવા.ં જે
પ વત્ર અને ઉ મ વસ્ ુઓ તને આપવામાં આવી છે તેમાંથી તારે અપર્ણ કર ુ.ં

30 માટે ું તેઓને કહે, ‘તેમાંથી તેના ઉ મ ભાગ ું ારે તમે ઉચ્છાલીયાપર્ણ કરો, ત્યારે તે ખળ ની ઊપજ તથા દ્રાક્ષકુડની
ઊપજના અપર્ણ જટે ું લેવીઓના લાભમાં ગણાશે. 31 ું તથા તારાં કુટુબો બચેલી તાર ભેટો ગમે તે જગ્યાએ ખાઓ, કારણ
કે ુલાકાતમંડપમાં કરેલી સેવાનો તે બદલો ગણાશે. 32જે ઉ મ ભાગ તમે પ્રાપ્ત કય તે તમે યહોવાહને ઉચ્છાલીયાપર્ણ તર કે
ચઢાવો, તે ખાવાથી તથા પીવાથી તેનો દોષ તમને ન હ લાગ.ે પણ તમારે ઇઝરાયલ લોકોનાં પ વત્ર અપર્ણોને અ ુદ્ધ કરવાં ન હ,
રખેને તમે માયાર્ જાઓ.’ ”

19
લાલ વાછરડ ની રાખ

* 18:10 18:10 પરમ પ વત્ર જગ્યાએ ખા ું † 18:16 18:16 55 ગ્રામ
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1 યહોવાહે ૂસા તથા હારુન સાથે વાત કર તેમણે ૂસાને ક ું, 2 “જે કા ૂન તથા નયમ હુ લોકોને ફરમા ું છે તે આ છે:
ઇઝરાયલના લોકોને આ કા ૂનો જણાવો: ઇઝરાયલના લોકોને કહો કે, તેઓ ખોડખાંપણ વગરની અને જનેા પર કદ ઝંૂસર
લાદવામાં આવી ન હોય તેવી લાલ વાછરડ તાર પાસે લાવે.

3લાલ વાછરડ એલાઝાર યાજકનેઆપ. તે તેને છાવણીબહાર લાવે અને કોઈ તેની સામે તે વાછરડ ને માર નાખે. 4એલાઝાર
યાજક તેમાંથી થોડુ રક્ત પોતાની આંગળ પર લે અને ુલાકાતમંડપની આગળની તરફ સાત વખત તેનો છટકાવ કરે. 5બીજો
યાજક તેની નજર સમક્ષ તે વાછરડ ું દહન કરે. તે ક્ત વાછરડ ના ચામડા ું, માંસ ુ,ં લોહ ું તેના છાણ સ હત દહન કરે.
6 ત્યારબાદ યાજક દેવદાર ૃક્ષ ું લાકડુ, ઝુફો અને કરમજી રગની દોર આ બ ું લઈને વાછરડ ના દહન મધ્યે નાખે.

7 ત્યારબાદ તે પોતાનાં વ ો ધોઈ નાખે અને પાણીમાં સ્નાન કરે. પછ છાવણીમાં આવ,ે સાંજ ુધી તે અ ુદ્ધ ગણાય. 8જણેે
વાછરડ ું દહન ક ુ હોય તે પોતાનાં વ ો ધોઈ નાખે અને પાણીમાં સ્નાન કરે. તે પણ સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય.

9જે ુદ્ધ હોય તેવી ક્ત વાછરડ ની રાખ ભેગી કરે, છાવણીની બહાર સ્વચ્છ જગ્યાએ તેની ઢગલી કરે. ઇઝરાયલ લોકોના
સ ુદાય માટે આ રાખને રાખી ૂકવી. પાપથી ુદ્ધ થવા માટે આ રાખ ું તેઓ પાણીમાં મશ્રણ કરે, તે પાપાથાર્પણર્ છે. 10જે
કોઈએ વાછરડ ની રાખ ભેગી કર હોય તેણે પોતાનાં વ ો ધોઈ નાખવા.ં તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય. ઇઝરાયલના લોકો માટે
અને તેઓની સાથે રહેતા પરદેશીઓ માટે તે હમેશનો નયમ થાય.

ુડદાનો સ્પશર્ કરના અ ુદ્ધ ગણાય
11જે કોઈ ૃતદેહનો સ્પશર્ કરે તે સાત દવસ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય. 12 પછ તે ક્ત ત્રીજે દવસે અને સાતમે દવસે પોતાને
ુદ્ધ કરે. પછ તે ુદ્ધ ગણાય. પણ જો તે ત્રીજે દવસે અને સાતમે દવસે પોતાને ુદ્ધ ન કરે, તો તે સાતમા દવસે પણ ુદ્ધ ન

ગણાય. 13જે કોઈ ૃત્ ુ પામેલા ક્તનો એટલે કે, ૃત્ ુ પામેલા માણસનાં શર રનો સ્પશર્ કરે અને પોતાને ુદ્ધ ન કરે, તો તે
યહોવાહના ુલાકાતમંડપને અ ુદ્ધ કરે છે. તેને ઇઝરાયલમાંથી વં ચત કરાય કેમ કે તેના પર ુ દ્ધજળ છાંટવામાં આ ું નહો ુ.ં
તે અ ુદ્ધ ગણાય; તેના પર હજી પોતા ું અ ુદ્ધપણું છે.

14 ારે કોઈ માણસ તં ુમાં ૃત્ ુ પામે ત્યારે તેના માટે આ નયમ છે. પ્રત્યેક ક્ત જે તં ુમાં જાય અને પ્રત્યેક ક્ત જે
તં ુમાં હોય તે સાત દવસ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય. 15 દરેક ુલ્ ું પાત્ર, જનેા પર ઢાંકણ ન હોય તે અ ુદ્ધ છે. 16જો કોઈ ક્ત
તં ુની બહાર તલવારથી માર નંખાયેલાનો, ૃતદેહનો, માણસનાં હાડકાંનો, કે કબરનો સ્પશર્ કરે તો તે ક્ત સાત દવસ ુધી
અ ુદ્ધ ગણાય.

17 અ ુદ્ધ ક્ત માટે આ પ્રમાણે કર. પાપાથાર્પર્ણના દહનની રાખ લઈને તે ું વાસણમાં ઝરાના પાણી સાથે મશ્રણ કર.
18જે કોઈ ુદ્ધ હોય તેણે ઝુફો લઈને પાણીમાં બોળ ને મંડપ ઉપર તથા તેમાંના બધાં પાત્રો ઉપર તથા ત્યાં જે બધા માણસો
હતા તેઓ પર છાંટ ું, જે ક્તએ હાડકાન,ે ૃત્ ુ પામેલા ક્તન,ે માર નાખવામાં આવેલા ક્તને કે કબરને સ્પશર્ કય હોય
તેની ઉપર પણ છાટ ુ.ં 19 ુદ્ધ માણસે અ ુદ્ધ માણસ પર ત્રીજે દવસે તથા સાતમે દવસે પાણી છાંટ ુ.ં સાતમે દવસે અ ુદ્ધ
માણસે પોતાને ુદ્ધ કરવો. તેણે પોતાનાં વ ો ધોઈ નાખવાં અને પાણીમાં સ્નાન કર ુ,ં એટલે સાંજે તે ુદ્ધ થશ.ે

20 પણ જે કોઈ અ ુદ્ધ હોવા છતાં પોતાને ુદ્ધ થવાનો ઇનકાર કય હોય તો તે ક્તને સ ુદાયમાંથી બ હષ્કૃત કરવો, કેમ
કે, તેણે યહોવાહના પ વત્ર ાનને અ ુદ્ધ ક ુ છે. તેના પર ુ દ્ધ ું પાણી છાંટવામાં આ ું નથી, તેથી તે અ ુદ્ધ છે. 21 આ
તમારે માટે સદાનો નયમ છે. પાણીનો છટકાવ કરનાર ક્ત પોતાનાં વ ધોઈ નાખ.ે વળ જે કોઈ ુ દ્ધના પાણીનો સ્પશર્ કરે
તે પણ સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય. 22અ ુદ્ધ ક્ત કશાનો સ્પશર્ કરે તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય. તે વસ્ ુને સ્પશર્ કરનાર

ક્ત પણ સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય.”

20
કાદેશમાં બનેલા બનાવો
નગર્. 17:1-7

1પહેલા મ હનામાં ઇઝરાયલ લોકોનીઆખી જમાત સીનના અરણ્યમાં આવી; તેઓ કાદેશમાં ર ા. ત્યાં મ રયમ મરણ પામી
અને તેને ત્યાં દફનાવવામાં આવી.

2 ત્યાં લોકો માટે પીવા ું પાણી નહો ું, તેથી તેઓ ૂસાની અને હારુનની વરુદ્ધ એકત્ર થયા. 3 લોકો ૂસા વરુદ્ધ ફ રયાદ
કર ને કહેવા લાગ્યા, “ ારે અમારા ભાઈઓ યહોવાહની સામે મરણ પામ્યા ત્યારે અમે પણ મર ગયા હોત તો કે ું સારુ!

4 તમે યહોવાહના લોકોને આ અરણ્યમાં કેમ લા ા છો, અમે તથા અમારાં જાનવરો મર જઈએ? 5આ ભયાનક જગ્યામાં
લાવવાને ું અમને મસરમાંથી કેમ બહાર લા ો છે? અહ તો દાણા, અંજીરો, દ્રાક્ષા કે દાડમો નથી. અને પીવા માટે પાણી પણ
નથી.”

6 ૂસા તથા હારુન સભાઆગળથી નીકળ ગયા. તેઓ ુલાકાતમંડપના દ્વાર પાસે ગયા અને ઉંધા પડ્યા. ત્યાં તેઓની સમક્ષ
યહોવાહ ું ગૌરવ પ્રગટ થ ું.

7 યહોવાહે ૂસા સાથે વાત કર ને ક ું, 8 “લાકડ લે અને ું તથા તારો ભાઈ હારુન સ ુદાયને એકત્ર કરો. તેઓની આંખો
સમક્ષ ખડકને કહે કે તે પોતા ું પાણીઆપે. ું ખડકમાંથી તેઓને સારુ પાણી વહે ું કર, તે ું જમાતને તથા જાનવરને પીવા માટે
આપ.” 9જમે યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા કર હતી તેમ ૂસાએ યહોવાહ આગળથી લાકડ લીધી.

10 પછ ૂસાએ અને હારુને જમાતને ખડકઆગળ ભેગી કર . ૂસાએ તેઓને ક ું, “હવે, હે બળવાખોરો સાંભળો, ું અમે
તમારે સારુ આ ખડકમાંથી પાણી બહાર કાઢ એ?” 11 પછ ૂસાએ પોતાનો હાથ ઊંચો કર ને પોતાની લાકડ ખડકને બે વાર
માર , ુષ્કળ પાણી બહાર વહ આ ુ.ં આખી જમાતે પાણી પી ું અને તેઓનાં જાનવરોએ પણ પી ું.



ગણના 20:12 124 ગણના 21:14

12 પછ યહોવાહે ૂસાને અને હારુનને ક ુ,ં કેમ કે તમે મારા પર ભરોસો ન કય , કે ઇઝરાયલ લોકોની દ્ર માં મને પ વત્ર
મના ો ન હ, માટે જે દેશ મેં આ સભાને આપ્યો છે તેમાં તમે તેઓને પહોંચાડશો ન હ.” 13આજગ્યા ું નામ મર બાહ* ું પાણી
એ ું પાડવામાંઆ ુ,ં કેમ કે ત્યાં ઇઝરાયલના લોકોએ યહોવાહ સાથે ઝઘડો કય હતો, તેઓ મધ્યે તેમણે પોતાને પ વત્ર મના ા.

અદોમના રાજાએ દેશપાર જવા મના કર
14 ૂસાએ કાદેશથી અદોમના રાજા પાસે સંદેશાવાહકો મોકલ્યા: તારો ભાઈ ઇઝરાયલ એ ું કહે છે: “જે સવર્ ુસીબતો

અમારા પર આવી તે ું જાણે છે. 15 અમારા પ ૃઓ મસરમાં ગયા અને મસરમાં લાંબો સમય ર ા, મસર ઓએ અમને
તથા અમારા પ ૃઓને દ:ુખ આપ્ ું તે પણ ું જાણે છે. 16 ારે અમે યહોવાહને પોકાર કય , ત્યારે યહોવાહે અમારો અવાજ
સાંભ ો અને દૂતને મોકલીને અમને મસરમાંથી બહાર લા ા. જો, અમે તારા દેશની સરહદના કાદેશ શહેરમાં છ એ.

17મહેરબાની કર ને અમને તારા દેશમાં થઈને જવા દે. અમે ખેતરમાં કે દ્રાક્ષવાડ માં થઈને ન હ જઈએ, કે અમે તારા કૂવાઓ ું
પાણી ન હ પીએ. અમે રાજમાગ થઈને જઈ ુ.ં તાર સરહદ પસાર કરતા ુધી અમે ડાબે કે જમણે હાથે ન હ ફર એ.”

18 પણ અદોમના રાજાએ તેને જવાબ આપ્યો, “ ું અહ થી જઈશ ન હ. જો ું એ ું કર શ, તો હુ તારા પર હુમલો કરવા
તલવાર લઈને આવીશ.” 19 ત્યારે ઇઝરાયલના લોકોએ તેને ક ું, “અમે રાજમાગ થઈને જઈ ું. જો અમે કે અમારાં જાનવરો
તારા કૂવા ું પીએ, તો અમે તે ું ૂલ્ય આપી ુ.ં બીજુ ક ું ન હ તો અમને પગે ચાલીને પેલી બાજુ જવા દે.”

20 પણ અદોમ રાજાએ જવાબ આપ્યો, “તમે પાર જવા ન હ પામશ.ે” પછ અદોમ રાજા ઘણાં સૈ નકો તથા મજ ૂત હાથ
સાથે ઇઝરાયલ સામે આ ો. 21અદોમ રાજાએ ઇઝરાયલને પોતાની સરહદમાં થઈને જવા દેવાનો ઇનકાર કય . એ કારણથી,
ઇઝરાયલ લોકો અદોમના દેશમાંથી બીજી તરફ વ ા.

હારુન ું ૃત્ ુ
22 તેથી લોકોએ કાદેશથી ુસાફર કર અને ઇઝરાયલ લોકોની આખી જમાત હોર પવર્ત આગળ આવી. 23 હોર પવર્તમાં

અદોમની સરહદ પાસે યહોવાહ ૂસા તથા હારુન સાથે બોલ્યા. તેમણે ક ું, 24 “હારુન તેના ૂવર્જો સાથે ભળ જશ,ે કેમ કે
જે દેશ મેં ઇઝરાયલ લોકોને આપ્યો છે તેમાં તે પ્રવેશ કરશે ન હ. કેમ કે તમે બ ેએ મર બાહનાં પાણી પાસે મારા વચન વરુદ્ધ
બળવો કય હતો.

25 ું હારુન અને તેના દ કરા એલાઝારને લઈને તેઓને હોર પવર્ત પર લાવ. 26 હારુનના યાજકપણાનાં વ ો ઉતાર લઈને
તેને તેના દ કરા એલાઝારને પહેરાવ. હારુન ત્યાં મર જશે અને પોતાના ૂવર્જોની સાથે ભળ જશ.ે”

27યહોવાહે જમેઆજ્ઞાઆપી હતી તેમ ૂસાએ ક ુ. આખી જમાતના દેખતાં તેઓ હોર પવર્ત પર ગયા. 28 ૂસાએ હારુનનાં
યાજકપદનાં વ ો ઉતાર ને તેના દ કરા એલાઝારને પહેરા ાં. ત્યાં પવર્તનાં શખર પર હારુન મર ગયો. પછ ૂસા અને
એલાઝાર નીચે આ ા. 29 ારે આખી જમાતે જો ું કે હારુન મરણ પામ્યો છે, ત્યારે આખી જમાતે હારુન માટે ત્રીસ દવસ
ુધી વલાપ કય .

21
કનાનવાસીઓ ઉપર વજય

1 ારે નેગેબમાં રહેતા કનાનીઓના રાજા અરાદે સાંભ ું કે ઇઝરાયલ અથાર મને માગથી ુસાફર કર ર ા છે, ત્યારે
તેણે ઇઝરાયલ સામે લડાઈ કર ને તેમાંના કેટલાકને કેદ કર લીધા. 2 તેથી ઇઝરાયલે યહોવાહને વચન આપીને ક ું કે, “જો
તમે અમને આ લોકો ઉપર વજય આપશો, તો અમે તેઓનાં નગરોનો સં ૂણર્ નાશ કર નાખી ુ.ં” 3 યહોવાહે ઇઝરાયલીઓની
વનંતી સાંભળ ને તેઓને કનાનીઓ ઉપર વજય અપા ો. તેઓએ તેઓનો અને તેઓના નગરોનો સં ૂણર્પણે નાશ કય . અને
તે જગ્યા ું નામ હોમાર્હ* પ ું.

પ ળનો સપર્
4 તેઓ હોર પવર્ત તરફથી રાતા સ ુદ્રને રસ્તે થઈને અદોમ દેશની ફરતે આગળ ગયા. રસ્તામાં લોકોનાં હૃદય ઘણાં ના હમત

થઈ ગયાં હતા.ં 5લોકો ઈ રઅને ૂસાની વરુદ્ધબોલવા લાગ્યા, “શા માટે અરણ્યમાં મર જવાને તમે અમને મસરમાંથી બહાર
કાઢ લા ા? અહ રોટલી નથી, પાણી નથી, આ કગાળ ભોજનથી તો અમે કટાળ ગયા છ એ.”

6 ત્યારે યહોવાહે લોકોની વચ્ચે ઝેર સાપો મોકલ્યા. એ સાપો લોકોને કરડ્યા; ઘણાં લોકો મર ગયા. 7 તેથી લોકોએ ૂસા
પાસે આવીને ક ું, “અમે પાપ ક ુ છે કેમ કે અમે તાર અને યહોવાહની વરુદ્ધ બોલ્યા છ એ. યહોવાહને પ્રાથર્ના કર કે તેઓ
અમાર મધ્યેથી સાપો દૂર કરે.” તેથી ૂસાએ લોકો માટે પ્રાથર્ના કર .

8 યહોવાહે ૂસાને ક ું, “એક સાપ બનાવ અને તેને સ્તંભ પર ૂક. એટલે એમ થશે કે જે કોઈ ડખાયે ું હોય તે, તેને જોઈને
બચી જાય.” 9 તેથી ૂસાએ પ ળનો સાપ બનાવીને સ્તંભ પર ૂ ો. ારે કોઈ ક્તને સાપ કરડ્યો હોય અને જો તે
પ ળના સાપ તરફ જુએ, તો તે બચી જશ.ે

હોર પવર્તથી મોઆબની ખીણ ુધી
10 ઇઝરાયલ લોકોએ આગળ ુસાફર કર ને ઓબોથમાં છાવણી કર . 11 તેઓએ ઓબોથથી ુસાફર કર ને ઈયે-

અબાર મમાં છાવણી કર તે અરણ્યમાં મોઆબની ૂવર્ તરફ છે.
12અને ત્યાંથી ુસાફર કર ને તેઓએ ઝેરેદની ખીણઆગળ છાવણી કર . 13 ત્યાંથી તેઓએ ુસાફર કર ને આન ન નદ ની

બીજી બાજુએ છાવણી કર , જે અમોર ઓની સરહદ ુધી વસ્તરેલા અરણ્યમાં છે, આન ન મોઆબીઓ અને અમોર ઓ
વચ્ચેની સરહદ છે.

14 માટે યહોવાહના ુદ્ધોની યાદ માં કહે ું છે,
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“ ૂફામાં વાહેબ,
તથા આન નની ખીણો,
15આર નગરની તરફ ઢળતો,
તથા મોઆબની સરહદ તરફ નીચે જતો ખીણોનો ઢોળાવ.”

16 ત્યાંથી તેઓ ુસાફર કર ને બએર એટલે જે કૂવા સંબંધી યહોવાહે ૂસાને ક ું હ ું કે, “ ું લોકોને મારા માટે એકત્ર કર હુ
તેઓને પાણી આપીશ ત્યાં આ ા.”

17 ત્યારે ઇઝરાયલે આ ગીત ગા ું:
“હે કૂવા, તારાં ઝરણ ફોડ. તેને વષે ગાઓ.
18જે કૂવો અમારા અ ધપ તઓએ ખોદ્યો,
જે કૂવો નયમ ાપકની આજ્ઞાથી લોકના આગેવાનોએ પોતાની લાકડ ઓથી ખોદ્યો છે.”
પછ અરણ્યથી તેઓએ મ ાનાહ ુધી ુસાફર કર .

19 મ ાનાહથી તેઓ ુસાફર કર ને નાહલીએલ ગયા અને નાહલીએલથી બામોથ, 20 બામોથથી મોઆબીઓના દેશમાંની
ખીણમાં પસ્ગાહ પવર્તની તળેટ માં અરણ્યમાં આવેલી ખીણ તરફ ગયા.

સીહોન અને ઓગ રાજાઓ પર વજય
21 પછ ઇઝરાયલે સંદેશાવાહકોને મોકલીને અમોર ઓના રાજા સીહોનને કહેવડા ું કે, 22 કૃપા કર ને અમને તારા દેશમાં

થઈને જવા દે. અમે વળ ને તારા ખેતરો કે દ્રાક્ષવાડ ઓમાં થઈને ન હ જઈએ. અમે તારા કૂવાઓમાંથી પાણી ન હ પીએ. અમે
તાર સરહદ પસાર કર એ ત્યાં ુધી રાજમાગ થઈને ચાલી ું.” 23 પણ રાજા સીહોને ઇઝરાયલને પોતાની સરહદમાં થઈને જવા
દ ધા ન હ. સીહોન રાજાએ પોતાના સૈન્યને એકત્ર ક ુ અને રણમાં ઇઝરાયલીઓ ઉપર હુમલો કય . તે યાહાસ પહોંચી ગયો.
ત્યાં તેઓએ ઇઝરાયલ સાથે ુદ્ધ ક ુ.

24 પણ ઇઝરાયલે સીહોનના સૈન્યનો તલવારની ધારથી સંહાર કય અને આન નથી યાબ્બોક નદ ુધી, આમ્મોન લોકોની
સરહદ ુધીનો પ્રદેશ કબજે કર લીધો. આમ્મોન લોકોની સરહદ કલ્લાબંધ હતી. 25ઇઝરાયલે હેશ્બોન અને તેની આસપાસનાં
ગામો સ હત અમોર ઓનાં બધાં નગરો જીતી લીધાં અને તેમાં તેમણે રહેવા ું શરૂ ક ુ. 26 હેશ્બોન અમોર ઓના રાજા સીહોન ું
નગર હ ું, સીહોને અગાઉના મોઆબના રાજા સામે ુદ્ધ કર ને આન ન નદ ુધીનો તેનો બધો પ્રદેશ લઈ લીધો હતો.

27 માટે કહેવતો કહેનારા કહે છે,
“તમે હેશ્બોનમાં આવો,
સીહોન ું નગર ફર થી બંધાય અને પાય.
28 હેશ્બોનમાંથી અ ,
એટલે સીહોનના નગરમાંથી પ્રજ્વ લત અ નીક ો
તેણે મોઆબના આરન,ે આન ન પવર્ત†ના મા લકોને,
ભસ્મ કયાર્.
29 હે મોઆબ, તને અફસોસ!
કમોશના લોકો, તમારો નાશ થયો છે.
તેણે પોતાના દ કરાઓને નાસી ગયેલા
અને પોતાની દ કર ઓએ કેદ ઓ તર કે,
અમોર ઓના રાજા સીહોનને સોંપી દ ધા છે.
30 પણ અમે સીહોનને જીતી લીધો છે. દ બોન ુધી હેશ્બોનનો વનાશ‡ થઈ ગયો છે.
મેદબા પાસેના નોફાહ ુધી,
અમે તેઓને હરા ા છે.”

31આર તે ઇઝરાયલઅમોર ઓના દેશમાં વસ્યો. 32 ૂસાએ યાઝેર પરજા ૂસી કરવા માટે માણસો મોકલ્યા. તેઓએતેમનાં
ગામો લઈ લીધાં અને ત્યાં જે અમોર ઓ હતા તેઓને હાંક કાઢ્યા.

33 પછ તેઓએ પાછા વળ ને બાશાનના રસ્તેથી ગયા. બાશાનનો રાજાઓગઅને તે ું આ ું સૈન્ય તેઓની સાથે ુદ્ધ કરવા
એડ્રઇે આ ા. 34 યહોવાહે ૂસાને ક ું, “તેનાથી બીતો ન હ, કેમ કે મેં તને તેના પર, તેના આખા સૈન્ય પર અને તેના દેશ પર
વજયઆપ્યો છે. હેશ્બોનમાં રહેતા અમોર ઓના રાજા સીહોનની સાથે જે ું તેં ક ુ તે ું જ તેની સાથે કરજ.ે” 35 માટે તેઓએ
તેને, તેના દ કરાઓને અને તેના આખા સૈન્યને એટલે ુધી માયાર્ કે તે લોકોમાં ું કોઈ પણ જીવ ું બચ્ ું ન હ. તેઓએ તેનો દેશ
કબજે કર લીધો.

22
મોઆબનો રાજા બલામને બોલાવી લાવે છે

1ઇઝરાયલી લોકોએ ુસાફર કર ને મોઆબના મેદાનમાં યદન નદ ની બીજી બાજુએ યર ખોની પાસે છાવણી કર .
2 ઇઝરાયલે અમોર ઓને જે ક ુ હ ું તે મોઆબના રાજા સ પોરના દ કરા બાલાકે જો ુ.ં 3 તે લોકોને જોઈને મોઆબ ડર

ગયો કેમ કે તેઓ ઘણાં હતા, ઇઝરાયલ લોકોના કારણથી મોઆબ ત્રાસ પામ્યો. 4મોઆબ રાજાએ મદ્યાનના આગેવાનોને ક ું,
“જમે કોઈ બળદ ખેતરમાં ું ઘાસ ખાય છે, તેમઆસ ુદાયઆપણને ખાઈ જશે.” તે સમયે સ પોરનો દ કરો બાલાક મોઆબનો
રાજા હતો.

5તેણે બેઓરના દ કરા બલામને બોલાવવા સારુ પથોર કે જે નદ પર છે, ત્યાં એટલે તેના લોકોના દેશમાં સંદેશાવાહકો મોકલીને
કહેવડા ું કે, “જુઓ, મસરમાંથી એક દેશજા ત આવી છે. તેઓએ ૃથ્વીની સપાટ ને ઢાંક દ ધી છે અને તેઓએ માર પાસે

† 21:28 21:28 પ્ર ુ ‡ 21:30 21:30 તેઓને પત્થરોથી માર ને હત્યા કરવામાં આવી
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જ પડાવ ના ો છે. 6 કૃપા કર ને આવ અને મારા માટે આ રા ને શાપઆપ, કેમ કે તેઓ મારા કરતાં વધારે બળવાન છે. કદાચ
હુ આ લોકોને હુમલો કર ને એવી ર તે મારુ કે તેઓને દેશમાંથી હાંક કાઢ શકુ. હુ જાણું છુ કે જનેે ું આશીવાર્દ આપે છે તે
આશીવાર્ દત થાય છે અને જનેે ું શાપ આપે છે તે શા પત થાય છે.”

7 મોઆબના વડ લોએ તથા મદ્યાનના વડ લોએ જાદમુંતરની દ ક્ષણા લઈને બલામ પાસે આવીને તેને બાલાકનો સંદેશો કહ
સંભળા ો. 8બલામે તેઓને ક ું, “આજ રાત અહ રહો. યહોવાહ મને જે જણાવશે તે હુ તમને કહ શ.” તેથી મોઆબના
આગેવાનો બલામ સાથે રાત ર ા.

9 ઈ રે બલામ પાસે આવીને ૂ ું, “તાર સાથે આ માણસો આ ા તે કોણ છે?” 10 બલામે ઈ રને જવાબ આપ્યો,
“મોઆબના રાજા સ પોરના દ કરા બાલાકે તેઓને માર પાસે મોકલ્યા છે. તેણે ક ું, 11 ‘જુઓ, જે પ્રજા મસરમાંથી નીકળ
આવી છે તેણે ૃથ્વીની સપાટ ને ઢાંક દ ધી છે. હવેઆવીને મારા માટે તેઓને શાપઆપ. કદાચ હુ તેઓ સાથે ુદ્ધ કર ને તેઓને
કાઢ ૂકુ.’ ”

12ઈ રે બલામને ક ું, “તારે તે માણસો સાથે જ ું ન હ. તારે ઇઝરાયલ લોકોને શાપઆપવો ન હ કેમ કે તેઓઆશીવાર્ દત
છે.” 13 તેથી બલામે સવારે વહેલા ઊઠ ને બાલાકના વડ લોને ક ું, “તમારા દેશમાં પાછા જાઓ કેમ કે, ઈ ર મને તમાર સાથે
આવવાની મના કરે છે.” 14 તેથી મોઆબના વડ લો ત્યાંથી નીકળ ને બાલાક પાસે પાછા ગયા. તેઓએ ક ું, “બલામે અમાર
સાથે આવવાની ના પાડ છે.”

15બાલાકે ફર થી વધારે અને પહેલા સ ૂહ કરતાં વધારે માનવંત વડ લોને મોકલ્યા. 16તેઓએબલામ પાસે આવીને તેને ક ું,
“ સ પોરના દ કરા બાલાકે આ ુજબ ક ું, ‘કૃપા કર ને તને માર પાસે આવવાથી કોઈ રોકો ન હ, 17 કેમ કે હુ તને મોટો બદલો
આપીશઅને તારો ભારેઆદર કર શ, ું મને જે કહ શ તે હુ કર શ. માટે કૃપા કર આવઅને મારે સારુઆલોકોને શાપઆપ.’ ”

18બલામે બાલાકના માણસોને જવાબઆપ્યો, “જો બાલાક મહેલ ભર ને સો ું ચાંદ મને આપે તોપણ હુ નાની કે મોટ કોઈ
પણ બાબતમાં મારા યહોવાહ, મારા ઈ રની આજ્ઞા વરુદ્ધ કઈ કર શકુ તેમ નથી. 19 માટે હવે, કૃપા કર ને આજ રાત અહ
રોકાઈજાઓ, કે જથેી યહોવાહે મને અગાઉ જે ક ું તે કરતાં બીજુ ું કહે તે હુ જાણી શકુ.” 20 રાત્રે ઈ રે બલામ પાસે આવીને
ક ું, “જોઆ લોકો તને બોલાવવા આ ા હોય, તો ું ઊઠ ને તેમની સાથે જા. પણ હુ તને જે કરવા ું કહુ તેટ ું જ ું કર.”

બલામ અને તેની ગધેડ
21બલામ સવારે ઊઠ ને પોતાની ગધેડ ઉપર જીન બાંધીને મોઆબના વડ લો સાથે ગયો. 22 પણ તે ગયો, તેથી ઈ રને ક્રોધ

ચઢ્યો હતો. ારે બલામ ગધેડ પર સવાર થઈને જતો હતો ત્યારે તેની સામે થવા માટે રસ્તામાં યહોવાહનો દૂત ઊભો ર ો,
બલામના બે સેવકો પણ તેની સાથે હતા. 23 ગધેડ એ યહોવાહના દૂતને રસ્તામાં પોતાની તલવાર ખેંચીને ઊભેલો જોયો. તેથી
ગધેડ પોતાનો રસ્તો બદલીને ખેતરમાં વળ ગઈ. બલામ ગધેડ ને માર ને ફર પછ રસ્તા પર લઈઆ ો.

24 પછ યહોવાહનો દૂત દ્રાક્ષવાડ ઓની વચ્ચે રસ્તામાં ઊભો ર ો, તેની જમણી બાજુ અને બીજી બાજુ દ વાલ હતી.
25ગધેડ એ યહોવાહના દૂતને ફર થી જોયો. તે દ વાલ સામે ચાલી ગઈ અને બલામનો પગ દ વાલની સાથે પછડાયો. બલામે તેને
ફર માર .

26 યહોવાહનો દૂત આગળ ગયો, બીજી સાંકડ જગ્યા ાં ગધેડ ને ડાબે કે જમણે ફરવાનો કોઈ રસ્તો ન હતો ત્યાં ઊભો
ર ો. 27 ગધેડ યહોવાહના દૂતને જોઈને બલામ સાથે નીચે બેસી પડ . બલામને ુસ્સો આ ો અને તેણે ગધેડ ને લાકડ થી
માર .

28 પછ યહોવાહે ગધેડ ું ુખ ખોલ્ ું કે તે વાત કર શકે. તેણે બલામને ક ું, “મેં તને ું ક ુ છે કે તેં મને ત્રણ વખત માર ?”
29બલામે ગધેડ ને જવાબઆપ્યો, “તે એટલા માટે, કેમ કે તેં માર સાથે ૂખર્તાભ ુ કામ ક ુ છે. જો મારા હાથમાં તલવાર હોત
તો સારુ. જો હોત તો, હમણાં જ હુ તને માર નાખત.” 30ગધેડ એ બલામને ૂ ું, “ ું હુ તાર ગધેડ નથી? જનેા પર તેં તારા
ૂરા જીવનથી આજ ુધી સવાર કર છે. તાર આગળઆ ું કરવાની મને ારેય આદત હતી?” બલામે ક ું, “ના.”
31પછ યહોવાહે બલામનીઆંખો ખોલી, તેણે યહોવાહના દૂતને પોતાની તલવાર હાથમાં લઈને રસ્તાની વચ્ચે ઊભેલો જોયો.

બલામે મા ું નમાવીને તેને સા ાંગ દડ્વત પ્રણામ કયાર્. 32 યહોવાહના દૂતે તેને ક ું, “તેં આ ગધેડ ને ત્રણ વખત શા માટે માર
છે? જો, હુ તાર આગળ શ ુ તર કે ઊભો ર ો કેમ કે માર આગળ તારા કામો દુ હતા.ં 33ગધેડ એ મને જોયો એટલે તે ત્રણ
વાર મારાથી દૂર ખસી ગઈ. જો તે ખસી ગઈ ના હોત તો મેં તને માર ના ો હોત અને ગધેડ નો જીવ બચા ો હોત.”

34 બલામે યહોવાહના દૂતને ક ું, “મેં પાપ ક ુ છે. હુ જાણતો ન હતો કે ું માગર્માં માર સામે ઊભો છે. તો હવે, જો આ
સફરથી ું નારાજ થયો છે, તો ાંથી હુઆ ો છુ ત્યાં હુ પાછો જઈશ.” 35પણયહોવાહના દૂતે બલામને ક ું, “આમાણસોની
સાથે જા. પણ જે વાત હુ તને કહુ તે જ તારે કહેવી.” તેથી બલામ બાલાકના વડ લો સાથે ગયો.

બાલાક બલામને મળવાને ગયો
36બાલાક રાજાએ જયારે સાંભ ું કે બલામ આ ો છે, ત્યારે તે તેને મળવા માટે મોઆબ ું નગર જે આન નની સરહદ પર

આવે ું છે ત્યાં ગયો. 37બાલાકે બલામને ક ું, “મેં તને બોલાવવા માણસો નહોતા મોકલ્યા? શા માટે ું માર પાસે આ ો ન હ?
ું હુ તારો આદર કરવા સમથર્ ન હતો.”
38 ત્યારે બલામે બાલાકને જવાબ આપ્યો, “જો, હુ તાર પાસે આ ો છુ. ું મને કઈ બોલવાનો અ ધકાર છે? જે વચનો

ઈ રે મારા ુખમાં ૂ ાં છે ફક્ત તે જ હુ બોલીશ.” 39બલામ બાલાક સાથે ગયો અને તેઓ કયાર્થ-હુસોથ આ ા. 40 પછ
બાલાકે બળદો તથા ઘેટાંનો યજ્ઞ કય અને તેણે બલામ તથા તેની સાથેના વડ લોને તેમાંથી થોડુ માંસ આપ્ ુ.ં

41અને સવારે, બાલાક બલામને બઆલના ઉચ્ચ ાનો*માં લઈ ગયો. ત્યાંથી બલામ ઇઝરાયલીઓની છાવણીનો એક ભાગ
જોઈ શકતો હતો.

* 22:41 22:41 બઆલ ૂ તઓની ટેકર
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23
બલામની પહેલી ભ વષ્યવાણી

1બલામે બાલાકને ક ું, “અહ મારે માટે સાત વેદ ઓબાંધ અને સાત બળદ તથા સાત ઘેટાં તૈયાર કર.” 2જમે બલામે વનંતી
કર હતી તેમ બાલાકે ક ુ. બાલાક તથા બલામે દરેક વેદ પર એક બળદ તથા એક ઘેટાં ું બ લદાન ચઢા ુ.ં 3બલામે બાલાકને
ક ું, “ ું “તારા દહનીયાપર્ણ પાસે ઊભો રહે અને હુ જાઉ છુ. કદાચ યહોવાહ મને મળવા આવશ.ે તેઓ જે કઈ મને કહેશે તે હુ
તને કહ શ.” પછ તે એક ઉજ્જડ ટેકર પર ગયો.

4ઈ ર તેને મ ા અને બલામે યહોવાહને ક ું, “મેં સાત વેદ ઓબાંધી છે અને દરેક પર એક બળદઅને એક ઘેટાં ું બ લદાન
ચઢા ું છે.” 5પછ યહોવાહે બલામના ુખમાં વચન ૂ ું અને ક ું, “ ું બાલાક પાસે પાછોજાઅને તેને કહે.” 6બલામ બાલાક
પાસે પાછો ગયો. જુઓ તે તથા મોઆબના બધા વડ લો તેના દહનીયાપર્ણની પાસે ઊભા હતા.

7બલામે ભ વષ્યવાણી બોલીને ક ું,
“મોઆબનો રાજા ૂવર્ના પવર્તોમાંથી

એટલે અરામથી બાલાક મને લા ો છે.
‘તેણે ક ું, આવ, મારે માટે યાકૂબને શાપ દે.’

‘આવ, ઇઝરાયલને ુચ્છકાર.’
8જનેે ઈ ર શાપ આપતા નથી તેને હુ કેવી ર તે શાપ આ ુ?ં

યહોવાહ જનેે ુચ્છકારતા નથી તેને હુ કેવી ર તે ુચ્છકારુ?
9 કેમ કે ખડકોના શખર પરથી હુ તેને જોઈ શકુ છુ;

ટેકર ઓ પરથી હુ તેને જોઉં છુ.
જુઓ, ત્યાં એકલા રહેનારા લોકો છે

અને પોતાની જાતને સાધારણ પ્રજા ગણતા નથી.
10 યાકૂબની ૂળને કોણ ગણી શકે

અથવા ઇઝરાયલના ચ ુથાશની કોણ ગણતર કર શકે?
મારુ ૃત્ ુ ન્યાયી ક્તના જે ું થાઓ,

અને મારા જીવનનો અંત પણ તેના જવેો થાઓ!”
11 બાલાકે બલામને ક ું, “આ તેં માર સાથે ું ક ુ છે? મેં તને મારા દશુ્મનોને શાપ આપવા બોલા ો, પણ જો, તેં તેઓને
આશીવાર્દ આપ્યો.” 12બલામે જવાબઆપીને ક ું, “યહોવાહ મારા ુખમાં જે વચન ૂકે તે બોલવાને મારે સંભાળ ન રાખવી?”

બલામની બીજી ભ વષ્યવાણી
13 ત્યાર પછ બાલાકે તેને ક ુ,ં “કૃપા કર માર સાથે બીજી જગ્યાએ આવ કે ાં ું તેઓને જોઈ શકે. ું ફક્ત તેઓના

નજીકના ભાગને જોઈ શકશે, તેઓ બધાને ું ન હ દેખ.ે ત્યાંથી ું તેઓને મારા માટે શાપ દે.” 14 તે બલામને પસ્ગાહ પવર્તની
શખરેઆવેલા સોફ મના ખેતરમાં લઈ ગયો, ત્યાં તેણે સાત વેદ ઓબાંધી. દરેક વેદ ઉપર એક બળદ અને એક ઘેટાં ું બ લદાન
ચઢા ું. 15બલામે બાલાકને ક ું, “અહ તારા દહનીયાપર્ણ પાસે ઊભો રહે, હુ યહોવાહને મળવા ત્યાં ઉપર જાઉ છુ.”

16યહોવાહ બલામને મળવા આ ા અને તેના ુખમાં વચન ૂ ુ.ં તેમણે ક ું, “બાલાક પાસે પાછો જાઅને મારુ વચન તેને
આપ.” 17બલામ તેની પાસે પાછો આ ો, તો જુઓ, તે તથા મોઆબના વડ લો તેની સાથે તેના દહનીયાપર્ણ પાસે ઊભા હતા.
ત્યારે બાલાકે તેને ૂ ુ,ં “યહોવાહે તને ું ક ું છે?” 18બલામે તેની ભ વષ્યવાણીની શરૂઆત કર . તેને ક ું,
“બાલાક ઊઠ, અને સાંભળ.

હે સ પોરના દ કરા, મને સાંભળ.
19ઈ ર મ ુષ્ય નથી કે તે જૂઠુ બોલ,ે

અથવા માણસ નથી કે તે પોતા ું મન બદલે.
તે પોતા ું વચન ૂરુ ન હ કરે?

પોતા ું બોલ ું ૂરુ ન હ કરે?
20 જુઓ, આશીવાર્દ આપવાની આજ્ઞા મને મળ છે.

ઈ રે તેઓને આશીવાર્દ આપ્યો છે તે હુ ફેરવી શકતો નથી.
21 તેઓએ યાકૂબમાં કઈ જ ખોટુ જો ું નથી.

કે ઇઝરાયલમાં ુશ્કેલી જોઈ નથી.
યહોવાહ તેઓના ઈ ર તેઓની સાથે છે,

અને તેઓની વચ્ચે રાજાનો જયજયકાર છે.
22ઈ ર તેઓને મસરમાંથી બહાર લા ા છે, અને

જગલી બળદ જવેી તાકાત આપે છે.
23 યાકૂબ વરુદ્ધ કોઈ મંત્રતંત્ર ન હ ચાલ,ે

ઇઝરાયલ પર કઈ પણ મંત્ર વદ્યા ચાલશે ન હ.
ઇઝરાયલ તથા યાકૂબ વષે કહેવાશે કે,

‘જુઓ ઈ રે કે ું ક ુ છે!’
24 જુઓ, લોકો સહણની જમે ઊઠે છે,

જમે સહ બહાર નીકળ ને હુમલો કરે છે.
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તે મારેલો શકાર ખાય અને
તે ું રક્ત પીવે ન હ ત્યાં ુધી તે ૂઈ જશે ન હ.”
બાલામની ત્રીજી ભ વષ્યવાણી

25 પછ બાલાકે બલામને ક ું, “તેઓને શાપ ન દે તેમ જ આશીવાર્દ પણ ન આપ.” 26 પણ બલામે બાલાકને જવાબ આપીને
ક ું, “ ું મેં તને ક ું ન હ ું કે યહોવાહ મને જે કહેશે તે જ હુ કહ શ.” 27બાલાકે બલામને જવાબઆપ્યો, “હવે આવ, હુ તને
બીજી જગ્યાએ લઈ જાઉં. કદાચ ઈ ર પ્રસ થાય અને ત્યાંથી ું તેઓને મારે સારુ શાપ આપે.”

28બાલાક બલામને પેઓર પવર્તના શખર પર લઈ ગયો, ાંથી અરણ્ય જોઈ શકા ું હ ું. 29બલામે બાલાકને ક ુ,ં “અહ
મારે સારુ સાત વેદ બાંધી આપ અને સાત બળદ તથા સાત ઘેટાં તૈયાર કર.” 30જમે બલામે ક ું તેમ બાલાકે ક ુ, તેણે દરેક
વેદ પર એક બળદ તથા એક ઘેટાં ું બ લદાન ચઢા ુ.ં

24
1બલામે જો ું કે ઇઝરાયલને આશીવાર્દ આપવો તે યહોવાહને પસંદ પ ું છે, તેથી તે મંત્ર વદ્યા કરવા ગયો ન હ, પણ, તેણે

અરણ્યની તરફ જો ું.
2 તેણે દ્ર કર ને જો ું તો ઇઝરાયલીઓએ પોતાના કુળ પ્રમાણે છાવણી નાખી હતી અને ઈ રનો આત્મા તેના પર આ ો.

3 તેણે ભ વષ્યવાણી કર ને ક ુ,ં
“બેઓરનો દ કરો બલામ કહે છે,

જે માણસની આંખો વશાળ ર તે ુલ્લી હતી.
4 તે બોલે છે અને ઈ રના શ ો સાંભળે છે.

જે પોતાની ુલ્લી આંખે ઊંધો પડ ને
સવર્સમથર્ ું દશર્ન પામે છે.
5 હે યાકૂબ, તારા તં ુઓ,

હે ઇઝરાયલ તારા મંડપ કેવા ુંદર છે!
6ખીણોની માફફ તેઓ પથરાયેલા છે,

નદ કનારે બગીચા જવેા,
યહોવાહે રોપેલા અગરના છોડ જવેા,
પાણી પાસેના દેવદાર ૃક્ષ જવેા.

7 તેની ડોલમાંથી પાણી વહેશે,
ઘણાં પાણીઓમાં તે ું બીજ છે.

તેઓનો રાજા અગાગ કરતાં મોટો થશ,ે
તેઓ ું રા પ્રતાપી રા બનશ.ે

8ઈ ર તેઓને મસરમાંથી કાઢ લાવે છે.
તેનામાં જગલી બળદના જવેી તાકાત છે.

તે પોતાની વરુદ્ધ થનાર પ્રજાઓને ખાઈ જશ.ે
તે તેઓનાં હાડકાં ભાંગીને ટુકડા કરશ.ે
તે પોતાના તીરોથી તેઓને વીંધી નાખશ.ે

9 તે સહ તથા સહણની માફક નીચે નમીને ઊંઘે છે.
તેને ઉઠાડવાની હમત કોણ કરે?

તને જે આશીવાર્દ આપે તે આશીવાર્ દત થાઓ;
તને જે શાપ આપે તે શા પત થાઓ.”

10બાલાકને બલામ પર ૂબ ુસ્સોઆ ો અને ુસ્સામાં તેણે પોતાના હાથ મસ ા. બાલાકે બલામને ક ું, “મારા દશુ્મનોને
શાપ આપવા માટે મેં તને બોલા ો છે, પણ જો, તેં ત્રણ વાર તેઓને આશીવાર્દ આપ્યો. 11 તો અત્યારે મને છોડ ને ઘરે જા. મેં
ક ું હુ તને મોટો બદલો આપીશ, પણ યહોવાહે તને તે બદલો પ્રાપ્ત કરવાથી વં ચત રા ો છે.”

12બલામે બાલાકને જવાબઆપ્યો, “જે સંદેશાવાહકો તેં માર પાસે મોકલ્યા હતા તેઓને પણ ું એ ું નહો ું ક ું કે, 13 ‘જો
બાલાક મને તેના મહેલ ું સો ુંચાંદ આપે, તો પણ હુ યહોવાહનીઆજ્ઞાની વરુદ્ધ જઈને માર મરજી પ્રમાણે સારુ કે ખરાબ કઈ
જ કર શકતો નથી. હુ તો યહોવાહ જે કહે છે તે જ કર શ.’ 14 તો હવે, જો હુ મારા લોકો પાસે જાઉ છુ. પણ તે અગાઉ તને
ચેતવણી આ ું છુ કે આ લોકો ભ વષ્યમાં તારા લોકો સાથે ું કરશ.ે”

બલામની છેવટની ભ વષ્યવાણીઓ
15બલામે ભ વષ્યવાણી કરતાં ક ું,

“બેઓરના દ કરા બલામ,
જનેી આંખો ુલ્લી હતી તે કહે છે.

16જે ઈ રની વાણી સાંભળે છે,
જનેે પરાત્પર ઈ ર પાસેથી ડહાપણ પ્રાપ્ત થ ું છે,
જે ુલ્લી આંખો રાખીને સવર્સમથર્ ઈ ર ું દશર્ન પામે છે, તે કહે છે.
17 હુ તેને જોઉં છુ, પણ તે અત્યારે ન હ.
હુ તેને જોઉં છુ, પણ પાસે ન હ.
યાકૂબના વંશમાંથી એક તારો ઊગશે,
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ઇઝરાયલમાંથી રાજદડ ઊભો થશ.ે
તે મોઆબના આગેવાનોનો* નાશ કર નાખશે.
અને શેથના બધા વંશજોનો† તે નાશ કરશ.ે
18અદોમ ઇઝરાયલ ું વતન પ્રાપ્ત કરશ.ે
અને સેઈર પણ તે ું વતન પ્રાપ્ત કરશ,ે

તે બ ે ઇઝરાયલના શ ુઓ હતા,
જનેા પર ઇઝરાયલ વજતેા થશ.ે

19 યાકૂબમાંથી એક રાજા નીકળશે જે આ ધપત્ય ધારણ કરશ,ે
તે નગરમાંથી બાક રહેલા લોકોનો વનાશ કરશ.ે”
20 પછ બલામે અમાલેક ઓ તરફ જોઈને ભ વષ્યવાણી કર ને ક ું,
“અમાલેક પહે ું મોટુ રા હ ું,
પણ તેનો છેલ્લો અંત વનાશ હશે.”
21અને બલામે કેનીઓ તરફ જોઈને ભ વષ્યવાણી કર ને ક ું,
“ ું જે જગ્યાએ રહે છે તે મજ ૂત છે,
અને તારા માળા ખડકોમાં બાંધેલા છે.
22 તોપણ કાઈન વેરાન કરાયો છે

ારે આશ્ ૂર તને કેદ કર ને દૂર લઈ જશ.ે”
23બલામે છેલ્લી ભ વષ્યવાણી કરતાં ક ું,

“અરે! ઈ રઆ પ્રમાણે કરશે ત્યારે કોણ જીવ ું બચશ?ે
24 ક ીમના કનારા પરથી વહાણો આવશ;ે
તેઓઆશ્ ૂર પર હુમલો કરશે અને એબેરને કચડ નાખશ,ે
પણ તેઓનો, અંતે વનાશ થશ.ે”
25 પછ બલામ ઊઠ ને ચાલ્યો ગયો. તે પોતાને ઘરે પાછો ફય અને બાલાક પણ પોતાના રસ્તે ગયો.

25
લોકો બાલ-પેઓરના પંથમાં

1 ઇઝરાયલ શટ્ટ મમાં રહેતા હતા ત્યારે ુરુષોએ મોઆબની ીઓ સાથે ૂવા ું શરૂ ક ુ. 2 કેમ કે મોઆબીઓ તે લોકોને
પોતાના દેવોને બ લદાન અપર્ણ કરવા આમંત્રણ આપતા હતા. તેથી લોકોએ ખા ું અને મોઆબીઓના દેવોની ૂજા કર .
3ઇઝરાયલના માણસો બઆલ-પેઓરની ૂજામાં સામેલ થયા, એટલે યહોવાહ ઇઝરાયલ પર કોપાયમાન થયા.

4 યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, “લોકોના બધા વડ લોને લઈને તેઓને માર નાખ. અને દવસે ુલ્લી ર તે લોકોની સમક્ષ* તેઓને
માર આગળ લટકાવ, જથેી ઇઝરાયલ પરથી મારો ુસ્સો દૂર થાય.” 5 તેથી ૂસાએ ઇઝરાયલના વડ લોને ક ું, “તમારામાંનો
દરેક પોતાના લોકોમાંથી જણેે બઆલ-પેઓરની ૂજા કર હોય તેને માર નાખે.”

6 ઇઝરાયલનો એક માણસ આ ો અને એક મદ્યાની ીને તેના કુટુબના સભ્યો વચ્ચે લઈ ગયો. ૂસાની નજર સમક્ષ અને
ઇઝરાયલ લોકોનો આખો સ ુદાય, જયારે ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ રડતો હતો તે સમયે આ ું બન્ ુ.ં 7જયારે હારુન
યાજકના દ કરા એલાઝારનો દ કરો ફ નહાસ તે જોઈને સ ુદાયમાંથી ઊભો થયો અને પોતાના હાથમાં ભાલો લીધો.

8 તે ઇઝરાયલી માણસની પાછળ તં ુમાં ગયો અને ભાલાનો ઘા કર ને તે ઇઝરાયલી માણસને અને ીના પેટને વીંધી ના ા.ં
જે મરક ઈ રે ઇઝરાયલી લોકો પર મોકલી હતી તે બંધ થઈ. 9જઓે મરક થી મરણ પામ્યા હતો તેઓ સં ામાં ચોવીસ હજાર
હતા.

10 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, 11 “હારુન યાજકના દ કરા એલાઝારના દ કરા ફ નહાસે ઇઝરાયલ લોકો પરથી મારા રોષને
શાંત કય છે કેમ કે તે માર પ્રત્યે ઝ ૂની હતો. તેથી મારા ુસ્સામાં મેં ઇઝરાયલી લોકોનો નાશ ન કય .

12 તેથી કહે કે, ‘યહોવાહ કહે છે કે, જુઓ, હુ ફ નહાસને મારો શાં તનો કરાર આ ું છુ. 13 તેના માટે તથા તેના પછ તેના
વંશજોને માટે તે સદાના યાજકપદનો કરાર થશ,ે કેમ કે મારા માટે, એટલે પોતાના ઈ ર માટે આવેશી થયો છે. તેણે ઇઝરાયલના
લોકો માટે પ્રાય ત ક ુ હ ું.”

14 જે ઇઝરાયલી માણસને મદ્યાની ીની સાથે માર નાખવામાં આ ો હતો તે ું નામ ઝમ્રી હ ું, તે શમયોનીઓ મધ્યે
પ ૃઓના કુટુબનો આગેવાન સા ૂનો દ કરો હતો. 15જે મદ્યાની ીને માર નાખવામાં આવી હતી તે ું નામ ક ઝબી હ ું, તે
ૂરની દ કર હતી, જે મદ્યાનમાં કુટુબનો અને કુળનો આગેવાન હતો.
16 પછ યહોવાહે ૂસા સાથે વાત કર ને ક ું, 17 “ મદ્યાનીઓ સાથે દશુ્મનો જવેો વતાર્વ કર અને તેઓ પર હુમલો કર, 18 કેમ

કે તેઓ કપટથી તમાર સાથે દશુ્મનો જવેા વહાર કરે છે. તેઓ પેઓરની બાબતમાં અને તેઓની બહેન એટલે મદ્યાનના
આગેવાનની દ કર ક ઝબી કે જનેે પેઓરની બાબતમાં મરક ના દવસે માર નાખવામાં આવી હતી તેની બાબતમાં તમને ફસા ા
હતા.”

26
બીજી વસ્તી ગણતર
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1 મરક બંધ થયા પછ યહોવાહે ૂસાને તથા હારુન યાજકના ુત્ર એલાઝારને ક ું, 2 “ઇઝરાયલી લોકોની આખી જમાતમાં
જઓે વીસ વષર્ના કે તેથી વધારે ઉંમરના હોય, એટલે કે જઓે ઇઝરાયલ માટે ુદ્ધમાં જવાને સમથર્ હોય તેઓની તથા તેઓના
પ ૃઓના કુટુબોની ગણતર કર.”
3 યદન નદ ને કનારે યર ખોના, મોઆબના મેદાનમાં ૂસા તથા એલાઝાર યાજકે તેઓની સાથે વાત કર કે, 4 વીસ વષર્ તથા

તેથી વધારે ઉંમરના લોકોની ગણતર કરો, જમે યહોવાહે ૂસાને તથા ઇઝરાયલ લોકોને મસરમાંથી બહાર આ ા હતા ત્યારે
તેઓને આજ્ઞા આપી હતી તેમ.”

5 ઇઝરાયલનો જયે દ કરો રુબેન હતો. તેના દ કરા હનોખથી હનોખીઓ ું કુટુબ. પાલ્ ૂથી પાલ્ ૂ ું કુટુબ. 6 હેસ્રોનથી
હેસ્રોનીઓ ું કુટુબ. કામ થી કામ ઓ ું કુટુબ. 7 રુબેનના વંશજોનાં આટલાં કુળો હતા,ં તેઓની સં ા તેંતાલીસહજાર
સાતસોત્રીસની હતી.

8પાલ્ ૂનો દ કરો અ લયાબ હતો. 9અ લયાબના દ કરા: ન ુએલ, દાથાન તથા અ બરામ હતા. દાથાન તથા અ બરામ જઓે
કોરાહને અ ુસરતા હતા ારે તેઓએ ૂસા તથા હારુનની સામે બંડ પોકાર ને યહોવાહ સામે બળવો કય તે એ જ હતા.

10જયારે તેઓ ૃત્ ુ પામ્યા ત્યારે ૃથ્વી પોતા ું ુખ ખોલીને તેઓને કોરાહ સ હત ગળ ગઈ. તે જ સમયે અ એ બસો
પચાસ માણસોનો નાશ કર ના ો જઓે ચ રૂપ થઈ પડ્યા. 11 તેમ છતાં કોરાહના વંશજો ૃત્ ુ પામ્યા ન હ.

12 શમયોનના વંશજોનાં કુટુબો નીચે પ્રમાણે છે:
ન ુએલથી ન ુએલીઓ ું કુટુબ.
યામીનથી યામીનીઓ ું કુટુબ.
યાખીનથી યાખીનીઓ ું કુટુબ,
13 ઝેરાહથી ઝેરાહ ઓ ું કુટુબ.
શાઉલથી શાઉલીઓ ું કુટુબ.
14આ શમયોનના વંશજોનાં કુટુબો હતા,ં જઓે સં ામાં બાવીસહજાર બસો માણસો હતા.

15ગાદના વંશજોનાં કુટુબો આ હતાં એટલે.
સફોનથી સફોનીઓ ું કુટુબ.
હાગ્ગીથી હાગ્ગીઓ ું કુટુબ.
ૂનીથી ૂનીઓ ું કુટુબ.

16ઓઝનીથી ઓઝનીઓ ું કુટુબ.
એર થી એર ઓ ું કુટુબ.
17અરોદથી અરોદ ઓ ું કુટુબ.
આરએલીથી આરએલીઓ ું કુટુબ.
18આગાદના વંશજોના કુટુબો હતા જઓેની સં ા ચાલીસહજાર પાંચસો માણસોની હતી.

19એર તથા ઓનાન યહૂદાના દ કરા હતા, પણ આ માણસો કનાન દેશમાં ૃત્ ુ પામ્યા હતા. 20 યહૂદાના બીજા વંશજોનાં
કુટુબો આ હતાં એટલ:ે
શેલાથી શેલાનીઓ ું કુટુબ.
પેરેસથી પેરેસીઓ ું કુટુબ.
ઝેરાહથી ઝેરાહ ઓ ું કુટુબ.
21 પેરેસના વંશજો આ હતા એટલે:
હેસ્રોનથી હેસ્રોનીઓ ું કુટુબ.
હા ૂલથી હા ૂલીઓ ું કુટુબ.
22આયહૂદાના વંશજોનાં કુટુબો હતા, જઓેની સં ા છોતેરહજાર પાંચસો માણસોની હતી.

23ઇસ્સાખારના વંશજોના કુટુબો આ હતાં એટલ:ે
તોલાથી તોલાઈઓ ું કુટુબ.
ુવાહથી ૂનીઓ ું કુટુબ.

24 યા ૂબથી યા ૂબીઓ ું કુટુબ.
શમ્રોનથી શમ્રોનીઓ ું કુટુબ.
25આઇસ્સાખારના વંશજોના કુટુબો હતા, જઓેની સં ા ચોસઠહજાર ત્રણસો માણસોની હતી.

26ઝ ુલોનના વંશજોનાં કુટુબો આ હતાં એટલે:
સેરેદથી સેરેદ ઓ ું કુટુબ.
એલોનથી એલોનીઓ ું કુટુબ.
યાહલેલથી યાહલેલીઓ ું કુટુબ.
27આઝ ુલોનીઓના વંશજોનાં કુટુબો હતા.ં જઓેની સં ા સાઠહજાર પાંચસો માણસોની હતી.

28 ૂસફના વંશજો મનાશ્શા અને એફ્રાઇમ હતા. 29 મનાશ્શાના વંશજો આ હતા:
માખીરથી માખીર ઓ ું કુટુબ માખીર ગલ્યાદનો પતા હતો,
ગલ્યાદથી ગલ્યાદ ઓ ું કુટુબ.
30 ગલ્યાદનાં કુટુબો આ હતા:ં

ઈએઝેરથી ઈએઝેર ઓ ું કુટુબ.
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હેલેકથી હેલેક ઓ ું કુટુબ, અને
31આસ્રીએલથી આસ્રીએલીઓ ું કુટુબ.
અને શખેમથી શખેમીઓ ું કુટુબ.
32શમીદાથી શમીદાઈઓ ું કુટુબ.
હેફેરથી હેફેર ઓ ું કુટુબ.

33 હેફેરના દ કરા સલોફહાદને દ કરા નહોતા, પણ ફક્ત દ કર ઓ જ હતી. તેની દ કર ઓનાં નામ માહલાહ, ૂહ, હોગ્લાહ,
મલ્કાહ તથા તસાર્ હતાં. 34આમનાશ્શાનાં કુટુબો હતા,ં જઓેની સં ા બાવનહજાર સાતસો માણસોની હતી.
35એફ્રાઇમના વંશજોનાં કુટુબો આ હતા.ં
ૂથેલાહથી ૂથેલાહ ઓ ું કુટુબ.

બેખેરથી બેખેર ઓ ું કુટુબ.
તાહાનથી તાહાનીઓ ું કુટુબ.
36 ૂથેલાહના વંશજો,
એરાનથી એરાનીઓ ું કુટુબ.
37 આ એફ્રાઇમના વંશજોનાં કુટુબો હતા.ં જઓેની સં ા બત્રીસહજાર પાંચસો માણસોની હતી. ૂસફના વંશજો તેઓના
કુટુબોની ગણતર પ્રમાણે આ છે.

38 બન્યામીનના વંશજોનાં કુટુબો આ હતા:ં
બેલાથી બેલાઈઓ ું કુટુબ.
આશ્બેલથી આશ્બેલીઓ ું કુટુબ.
અહ રામથી અહ રામીઓ ું કુટુબ.
39 ૂફામથી ૂફામીઓ ું કુટુબ.
હૂફામથી હૂફામીઓ ું કુટુબ.
40 બેલાના દ કરાઓ આદ તથા નામાન હતા. આદથી આદ ઓ ું કુટુબ, નામાનથી નામાનીઓ ું કુટુબ. 41 આ બન્યામીનના
વંશજોનાં કુટુબો હતા.ં જઓેની સં ા પસ્તાળ સહજાર છસો માણસોની હતી.

42 દાનના કુટુબોના વંશજો, ૂહામથી ૂહામીઓ ું કુટુબ. આ દાનના વંશજો ું કુટુબ હ ું. 43 ૂહામીઓના બધાં કુટુબોની
સં ા ચોસઠહજાર ચારસો માણસોની હતી.

44આશેરના વંશજોનાં કુટુબો આ હતા.ં
યમ્નાથી યમ્નીઓ ું કુટુબ.
ય ીથી ય ીઓ ું કુટુબ,
બ રયાથી બ રયાઓ ું કુટુબ.
45બ રયાના વંશજોનાં કુટુબો આ હતા.ં
હેબેરથી હેબેર ઓ ું કુટુબ.
માલ્ક એલથી માલ્ક એલીઓ ું કુટુબ.
46આશેરની દ કર ું નામ સેરાહ હ ું. 47આ આશેરના વંશજોનાં કુટુબો હતા,ં જઓેની સં ા તેપનહજાર ચારસો માણસોની
હતી.

48 નફતાલીના વંશજોનાં કુટુબો આ હતા:ં
યાહસએલથી યાહસએલીઓ ું કુટુબ,
ૂનીથી ૂનીઓ ું કુટુબ,

49 યેસેરથી યેસેર ઓ ું કુટુબ,
શલ્લેમથી શલ્લેમીઓ ું કુટુબ.
50 નફતાલીના વંશજોનાં કુટુબો આ હતા.ં જઓેની સં ા પસ્તાળ સહજાર ચારસો માણસોની હતી.

51ઇઝરાયલ લોકો મધ્યેના માણસોની કુલ ગણતર છ લાખ એક હજાર સાતસો ત્રીસની હતી.
52 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, 53 “તેઓનાં નામોની સં ા પ્રમાણે માણસોને આ દેશનો વારસો વહેંચી આપવો.
54 મોટા કુટુબને વધારે વારસો આપવો, નાના કુટુબને થોડો વારસો આપવો. દરેક કુટુબના માણસોની ગણતર પ્રમાણે તેમને

વારસોઆપવો. 55 ચઠ્ઠ નાખીને દેશની વહેંચણી કરવી. દરેકને તેમના પ ૃઓનાં કુળો પ્રમાણે વારસો મળે. 56વધારે તથા થોડા
કુટુબોની વચ્ચે ચઠ્ઠ ઓ નાખીને વારસાની વહેંચણી કરવી.”

57લેવીઓનાં કુટુબો: તેઓનાં કુટુબો પ્રમાણે ગણતર થઈ તે આ હતી:
ગેશ નથી ગેશ નીઓ ું કુટુબ.
કહાથથી કહાથીઓ ું કુટુબ.
મરાર થી મરાર ઓ ું કુટુબ,
58લેવીઓનાં કુટુબો નીચે ુજબ છે:
લબ્નીઓ ું કુટુબ.
હેબ્રોનીઓ ું કુટુબ.
માહલીઓ ું કુટુબ.
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ુશીઓ ું કુટુબ.
તથા કોરાહ ઓ ું કુટુબ.
કહાથ આમ્રામનો ૂવર્જ હતો. 59આમ્રામની પત્ની ું નામ યોખેબેદ હ ું, તે લેવીની દ કર હતી, જે મસરમાં લેવીને ઘરે જન્મી
હતી. તેનાથી હારુન, ૂસા તથા તેમની બહેન મ રયમ જન્મ્યા હતા.

60હારુનની પત્નીએ નાદાબ તથા અબીહૂ, એલાઝાર તથા ઈથામારને જન્મઆપ્યો. આમ્રામ તેનો પ ત હતો. 61 નાદાબ તથા
અબીહૂ યહોવાહ સમક્ષ અમાન્ય અ ચઢાવતા ૃત્ ુ પામ્યા. 62 તેઓ મધ્યેના જઓેની ગણતર થઈ તેઓ એટલે એક મ હનો
તથા તેનાથી વધારે ઉંમરના ુરુષોની સં ા તેવીસ હજારની હતી. પણ તેઓની ગણતર ઇઝરાયલ લોકો વચ્ચે થઈ ન હતી, કેમ
કે તેઓને ઇઝરાયલ લોકો મધ્યે વારસો મ ો ન હતો.

63 ૂસા તથા એલાઝાર યાજકથી જઓેની ગણતર થઈ તેઓ આ હતા. તેઓએ યદનને કનારે યર ખો સામે મોઆબના
મેદાનમાં ઇઝરાયલ લોકોની ગણતર કર . 64 ૂસાએ તથા હારુન યાજકે સનાઈ અરણ્યમાં ઇઝરાયલના વંશજોની ગણતર
કર ત્યારે જઓેની ગણતર થઈ હતી તેઓમાંનો એક પણ માણસ ત્યાં ન હતો.

65 કેમ કે, યહોવાહે ક ું હ ું કેઆબધા લોકોઅરણ્યમાં ૃત્ ુ પામશ.ે ફક્ત ય ેનો દ કરો કાલેબ તથા ૂનનો દ કરો યહો ુઆ
સવાય તેઓમાંનો એક પણ માણસ બચશે ન હ.

27
દ કર ઓની વારસાહ ની માગણી

1 ૂસફના દ કરા મનાશ્શાના કુટુબોમાંથી મનાશ્શાના દ કરા માખીરના દ કરા ગલ્યાદના દ કરા હેફેરના દ કરા સલોફહાદની
દ કર ઓ ૂસા પાસે આવી. તેની દ કર ઓના નામ આ પ્રમાણે હતા: માહલાહ, ૂહ, હોગ્લાહ, મલ્કાહ તથા તસાર્.

2 તેઓએ ૂસાની, એલાઝાર યાજકની, વડ લોની તથા આખી જમાતની આગળ ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ ઊભી
રહ ને ક ું, 3 “અમારો પતા અરણ્યમાં ૃત્ ુ પામ્યો. યહોવાહ વરુદ્ધ ઊઠનાર કોરાહની ટોળ માં તે ન હતા. તે તેના પોતાના
પાપમાં ૃત્ ુ પામ્યા; તેને કોઈ દ કરા ન હતા.

4અમારા પતાને દ કરો ન હોવાથી અમારા પતા ું નામ કુટુબમાંથી શા માટે દૂર કરાય? અમારા પતાના ભાઈઓ મધ્યે અમને
વારસો આપવામાં આવે.” 5 માટે ૂસા આ બાબત યહોવાહ સમક્ષ લા ો.

6અને યહોવાહે ૂસાને ક ું, 7 “સલોફહાદની દ કર ઓ સા ું બોલે છે. ું ન ે તે લોકોને તેમના પતાના ભાઈઓની સાથે
વારસાનો દેશ આપ; તેઓના પતાનો વારસો તેઓને આપ. 8 ઇઝરાયલ લોકોને સાથે વાત કર ને કહે, ‘જો કોઈ માણસ ૃત્ ુ
પામે અને તેને દ કરો ન હોય, તો તેની દ કર ને તેનો વારસો આપ.

9 જો તેને દ કર ના હોય, તો ું તેનો વારસો તેના ભાઈઓને આપ. 10 જો તેને ભાઈઓ ના હોય, તો તેનો તેના પતાના
ભાઈઓને આપ. 11અને જો તેને કાકાઓ ન હોય, તો તેનો વારસો તેના નજીકના સગાને આપ, તે તેનો મા લક બન.ે યહોવાહે
ૂસાને આજ્ઞા કર હતી તે પ્રમાણે આ કાયદો ઇઝરાયલી લોકો માટે કા ૂન થાય.’ ”

ૂસાનો અ ુગામી યહો ુઆ નીમાયો
12યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ ું અબાર મના પવર્ત પરજાઅને જે દેશ મેં ઇઝરાયલી લોકોને આપેલો છે તે જો. 13તે જોયા પછ
ું પણ તારા ભાઈ હારુનની જમે તારા લોકો સાથે ભળ જશ.ે 14 કેમ કે સીનના અરણ્યમાં આખી જમાતની દ્ર માં ખડકમાંથી

વહેતા પાણી પાસે કાદેશમાં મર બાહનાં પાણી મને પ વત્ર માનવા વષે તેં માર આજ્ઞાની વરુદ્ધ બળવો કય .
15 પછ ૂસાએ યહોવાહની સાથે વાત કર ને ક ું, 16 “યહોવાહ, સવર્ માનવજાતના આત્માઓના ઈ ર, તે લોકો પર એક

માણસને ન ુક્ત કરે. 17 કોઈ માણસ તેઓનીઆગળ બહાર જાય અને અંદર આવ,ે જે તેઓને બહાર ચલાવે અને અંદર લાવ,ે
જથેી તમારા લોકો પાળક વગરનાં ઘેટાં જવેા ન રહે.”

18યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ ૂનનો દ કરો યહો ુઆ, જનેામાં મારો આત્મા રહે છે, તેના પર તારો હાથ ૂક. 19 ું તેને એલાઝાર
યાજક તથા આખી જમાત સમક્ષ ઊભો કર, તેઓના દેખતાં તેને તારો ઉ રા ધકાર ન ુક્ત કર.

20 તારો કેટલોક અ ધકાર તેના પર ૂક, જથેી ઇઝરાયલી લોકોની આખી જમાત તેની આજ્ઞા પાળે. 21એલાઝાર યાજક પાસે
તે ઊભો રહે, ઉર મ*ના નણર્ય વડે યહોવાહની સમક્ષ તેને માટે ૂછે. તેના કહેવાથી તેઓ, એટલે તે તથા ઇઝરાયલી લોકોની
આખી જમાત બહાર જાય અને અંદર આવે.

22 યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી તેમ તેણે ક ુ. તેણે યહો ુઆને લઈને એલાઝાર યાજક તથા સમગ્ર જમાતની સમક્ષ
રજૂ કય . 23 યહોવાહે જમે કરવા ું ક ું હ ું તેમ ૂસાએ તેનો હાથ તેના પર ૂક ને સોંપણી કર .

28
નય મત અપર્ણો ચઢાવવા અંગે
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1યહોવાહે ૂસા સાથે વાત કરતાં ક ું, 2 “ઇઝરાયલલોકોનેઆજ્ઞા કર ને તેઓને કહે, ‘તમારે ન તસમયે મારે સારુબ લદાન
ચઢાવ ુ,ં મારે સારુ ુવા સત હોમયજ્ઞને સારુ મારુ અ તમે સંભાળ ને તેમને યોગ્ય સમયે મને ચઢાવો.

3 તારે તેઓને કહે ું, “આ હોમયજ્ઞ જે તમારે યહોવાહને ચઢાવવો. પ્ર ત દન તમારે એક વષર્ના ખોડખાંપણ વગરના નર
હલવાનો ું દહનીયાપર્ણ કર ુ.ં 4એક હલવાન તમારે સવારે ચઢાવ ું અને બીજુ હલવાન સાંજે ચઢાવ ુ.ં 5ખાદ્યાપર્ણને સારુ એક
દશાંશ એફાહ મેંદો, પા હન* કૂટ ને કાઢેલો તેલથી મોહેલો.

* 27:21 27:21 ઉર મ અને ુમ્મીમ યહોવાહની ઇચ્છા ન કરવા માટે યાજકો ઉપયોગ કરતા હતા * 28:5 28:5 પા હન લગભગ 1 કલોગ્રામ
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6તે રોજ ું દહનીયાપર્ણ છે જે યહોવાહનીઆજ્ઞા પ્રમાણે ુવાસને સારુ યહોવાહના હોમયજ્ઞ તર કે સનાઈ પવર્તમાં ઠરાવાયો
હતો. 7 પેયાપર્ણ એક હલવાનને સારુ પા હન દ્રાક્ષારસ ું હોય. તમે યહોવાહને માટે પ વત્ર ાનમાં મધ ું પેયાપર્ણ રેડો. 8બીજુ
હલવાન તમે સાંજે ચઢાવો, સવારના ખાદ્યાપર્ણની માફક અને સાંજના પેયાપર્ણની માફક તમે તે ચઢાવો. આ ુવા સત હોમયજ્ઞ
યહોવાહને માટે છે.

સાબ્બાથે અપર્ણ
9 “ વશ્રામવારને દવસે તમારે ખોડખાંપણ વગરના એક વષર્ની ઉંમરના બે હલવાન ચઢાવવા, ખાદ્યાપર્ણ તર કે બે દશાંશ એફાહ

મેંદાનો લોટ તેલમાં મોહેલો અને તે ું પેયાપર્ણ ચઢાવ ુ.ં 10 દરેક વશ્રામવાર ું દહનીયાપણર્ અને રોજ ું દહનીયાપર્ણઅને પેયાપર્ણ
ઉપરાંત એ છે.

માસના પ્રથમ દવસે અપર્ણ
11 દરેક મ હનાના પ્રથમ દવસે તમે યહોવાહને દહનીયાપર્ણ ચઢાવો. તમે ખોડખાંપણ વગરના બે વાછરડો, એક ઘેટો અને

એક વષર્ની ઉંમરના સાત નર હલવાન ચઢાવો. 12 પ્રત્યેક બળદને સારુ ત્રણ દશાંશ એફાહ તેલથી મોહેલો મેંદાનો લોટ ખાદ્યાપર્ણ
તર કે અને એક ઘેટાંને સારુ બે દશાંશ એફાહ મેદાનો લોટ તેલથી મોહેલો ખાદ્યાપર્ણ તર કે ચઢાવો. 13અને પ્રત્યેક હલવાન માટે
તેલમાં મોહેલો એક દશાંશ એફાહ ખાદ્યાપર્ણ તર કે ચઢાવો. આ દહનીયાપર્ણ યહોવાહને સારુ ુવા સત હોમયજ્ઞ છે.

14 તેઓનાં પેયાપર્ણ દરેક વાછરડા સાથે અડધો હન, ઘેટાંની સાથે ૃતીયાંશ હન અને હલવાન સાથે પા હન દ્રાક્ષારસ હોય.
વષર્ના પ્રત્યેક મ હનામાંના પ્રથમ દવસ ું આ દહનીયાપર્ણ છે. 15 એક બકરો પાપાથાર્પર્ણ તર કે તમારે યહોવાહને ચઢાવવો.
રોજના દહનીયાપર્ણ અને તે સાથેના પેયાપર્ણ ઉપરાંત ું આ અપર્ણ છે.

16 પહેલા મ હનાને ચૌદમા દવસે યહોવાહ ું પાસ્ખાપવર્ છે. 17 આ મ હનાને પંદરમે દવસે પવર્ રાખ ુ.ં સાત દવસ ુધી
બેખમીર રોટલી ખાવી. 18 પ્રથમ દવસે યહોવાહની સમક્ષ પ વત્ર સભા રાખવી. તે દવસે રોજ ું કામ કર ું ન હ.

19 પણ તમારે યહોવાહને દહનીયાપર્ણ એટલે હોમયજ્ઞ ચઢાવ ું. તમે બે વાછરડા, એક ઘેટાં અને એક વષર્ની ઉંમરના
ખોડખાંપણ વગરના સાત હલવાનો ચઢાવ. 20બળદની સાથે ત્રણ દશાંશ એફાહ તેલથી મોહેલો મેંદાનો લોટ અને ઘેટાંની સાથે
બે દશાંશ એફાહ ખાદ્યાપર્ણ તર કે ચઢાવો. 21 સાત હલવાનોમાંના દરેક હલવાન સાથે એક દશાંશ એફાહ મેંદાનો લોટ તેલથી
મોહેલો તમારે ચઢાવવો. 22 તમારા પોતાના માટે પ્રાય ત કરવા સારુ પાપાથાર્પર્ણ તર કે તમે એક બકરા ું અપર્ણ કરો.

23સવાર ું દહનીયાપર્ણ કેજે નય મત દહનીયાપર્ણ છે તે ઉપરાંતઆઅપર્ણો ચઢાવો. 24સાત દવસ ુધી દરરોજ યહોવાહને
માટે ુવા સત હોમયજ્ઞ ું અ તમે ચઢાવો. રોજના દહનીયાપર્ણ તથા પેયાપર્ણ તર કે તે ચઢાવવામાં આવે. 25 સાતમા દવસે
યહોવાહના આદરમાં પ વત્રસભા કરવી અને તે દવસે રોજ ું કામ કર ું ન હ.

26 પ્રથમ ફળના દવસ,ે એટલે જયારે અઠવા ડયાનાં પવર્માં તમે યહોવાહને ન ું ખાદ્યાપર્ણ ચઢાવો, ત્યારે પ્રથમ દવસ,ે તમારે
યહોવાહના આદરમાં પ વત્રસભા રાખવી, તે દવસે તમારે રોજ ું કામ કર ું ન હ. 27 તમે યહોવાહને ુવાસને સારુ દહનીયાપર્ણ
ચઢાવો. એટલે તમારે બે વાછરડા, એક ઘેટાં તથા એક વષર્ના સાત નર હલવાનો ચઢાવવા.ં 28 તેઓ ું ખાદ્યાપર્ણ તેલથી મોહેલા
મેંદાના ત્રણ દશાંશ એફાહ દરેક બળદને સારુ, બે દશાંશ ઘેટાંને સારુ ચઢાવો.

29તેલથી મોહેલો એક દશાંશ એફાહ મેંદો સાત હલવાનોમાંના દરેકને ચઢાવવો. 30તમારા પોતાના પ્રાય તને માટે એક બકરો
અપર્ણ કરવો. 31 રોજના દહનીયાપર્ણ, ખાદ્યાપર્ણ તથા પેયાપર્ણ ઉપરાંત તમારે બ લદાન માટે ખામી વગરના પ ુઓ ચઢાવવા.ં

29
રણ શગડા ું (નવા વષર્ ું) પવર્
લેવી 23:15-22

1 સાતમાં મ હનાના પ્રથમ દવસે તમારે યહોવાહના આદરમાં પ વત્રસભા રાખવી. રોજ ું નયત કામ કર ું ન હ. તે દવસ
તમારે માટે રણ શગડાં વગાડવાનો છે.

2 તે દવસે તમે ુવાસને સારુ યહોવાહને દહનીયાપર્ણ ચઢાવો. તમે ખામી વગરનો વાછરડો, એક ઘેટો, એક વષર્ની ઉંમરનાં
સાત હલવાન ચઢાવો.

3 તેઓ ું ખાદ્યાપર્ણ તેલથી મોહેલા મેંદા ુ,ં વાછરડાની સાથે ત્રણ દશાંશ એફાહ અને ઘેટાંની સાથે બે દશાંશ એફાહ ચઢાવ.
4સાત હલવાનોમાંના દરેક હલવાનને સારુ એક એફાહ. 5 પોતાના માટે પ્રાય ત કરવા પાપાથાર્પર્ણ તર કે એક બકરો ચઢાવવો.

6 દરેક મ હનાને પહે ું દહનીયાપર્ણ, તે ું ખાદ્યાપર્ણ, રોજ ું ખાદ્યાપર્ણ તથા તેનાં પેયાપર્ણો ચઢાવવા.ં ારે ું આ અપર્ણો
ચઢાવે ત્યારે યહોવાહને સારુ ુવા સત હોમયજ્ઞ ચઢાવવાના વ ધ ું પાળજ.ે

પ્રાય ના દવસે અપર્ણો
લેવી 23:26-32

7સાતમા મ હનાને દસમે દવસે યહોવાહનાઆદરમાં પ વત્રસભા રાખવી. તે દવસે તમારે પોતાને નમ્ર* કર ું અને કોઈ કામ ન
કર ું. 8 તમારે યહોવાહને ુવા સત દહનીયાપર્ણ ચઢાવવો. તમે ખામી વગરનો એક વાછરડો, એક ઘેટો તથા એક વષર્ની ઉંમરના
સાત નર હલવાનો ચઢાવો.

9 તમારે વાછરડા સાથે ત્રણ દશાંશ એફાહ તેલથી મોહેલો મેંદો અને ઘેટા સાથે બે દશાંશ એફાહ મેંદો ચઢાવવો, 10એક દશાંશ
એફાહ સાત હલવાનોમાંના દરેક હલવાન માટે. 11 વળ પાપાથાર્પર્ણ માટે તમારે એક બકરા ું બ લદાન આપ ુ.ં પ્રાય તના
દવસ ું પાપાથાર્પર્ણ વષર્માં એક વખત તે પ્રાય તના દવસે અપર્ણ કરવામાંઆવ ું અને પ્ર ત દન થતાં દહનીયાપર્ણ, ખાદ્યાપર્ણો
અને પેયાપર્ણો ઉપરાંત ું આ અપર્ણ છે.

માંડવાપવર્ વખતે અપર્ણો
લેવી 23:33-44

* 29:7 29:7 ઉપવાસ કરવો
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12સાતમા મ હનાના પંદરમે દવસે તમારે યહોવાહનાઆદરમાં પ વત્રસભા રાખવી. રોજ ું નયત કામ કર ું ન હ, સાત દવસ
ુધી યહોવાહને માટે પવર્ પાળો. 13 તે દવસે તમે યહોવાહને માટે દહનીયાપર્ણ, યહોવાહને સારુ ુવા સત હોમયજ્ઞ ચઢાવો.

તમારે ખામી વગરના તેર વાછરડા, બે ઘેટાં અને એક વષર્ની ઉંમરના ચૌદ નર હલવાન ચઢાવવાં.
14 તેર બળદોમાંનાં દરેક બળદની સાથે તેઓ ું ખાદ્યાપર્ણ ત્રણ દશાંશ એફાહ તેલથી મોહેલા મેંદા ું ચઢાવ ું, બે દશાંશ બે

ઘેટામાંના દરેક ઘેટાંની સાથ,ે 15 એક દશાંશ એફાહ ચૌદ હલવાનોમાંના દરેક હલવાન સાથ.ે 16 નય મત થતાં દહનીયાપર્ણો,
ખાદ્યાપર્ણો તથા પેયાપર્ણ ઉપરાંત પાપાથાર્પર્ણ તર કે એક બકરો ચઢાવવો.

17સભાના બીજે દવસે તમારે બાર વાછરડા, બે ઘેટાં તથાએક વષર્ની ઉંમરના ખોડખાંપણ વગરના ચૌદ નર હલવાનો ચઢાવવા.
18 તેઓ ું ખાદ્યાપર્ણ તથા તેઓનાં પેયાપર્ણો બળદોને સારુ, ઘેટાઓને સારુ, હલવાનોને સારુ, તેઓની ગણતર પ્રમાણે તથા
વ ધ ુજબ ચઢાવવાં. 19તદપુરાંત પ્ર ત દન થતાં દહનીયાપર્ણ, તેઓનાં ખાદ્યાપર્ણ તથા તેઓનાં પેયાપર્ણ ઉપરાંત પાપાથાર્પર્ણને
માટે એક બકરો ચઢાવવો.

20સભાના ત્રીજા દવસે અ ગયાર બળદો, બે ઘેટા તથા એક વષર્ની ઉંમરના ખામી વગરના ચૌદ હલવાનો ચઢાવવા. 21 તથા
તેની સાથે તેઓની ગણતર પ્રમાણે તથા વ ધ પ્રમાણે તેઓનાં ખાદ્યાપર્ણ તથા પેયાપર્ણબળદોને સારુ, ઘેટાઓને સારુ, હલવાનોને
સારુ ચઢાવવા.ં 22 પ્ર ત દન થતાં દહનીયાપર્ણો, ખાદ્યાપર્ણો અને પેયાપર્ણ ઉપરાંત પાપાથાર્પર્ણ તર કે એક બકરો ચઢાવવો.

23સભાના ચોથા દવસે દસ બળદો, બે ઘેટા તથા એક વષર્ની ઉંમરના ખામી વગરના ચૌદ નર હલવાનો ચઢાવવા. 24 તેઓની
ગણતર તથા વ ધ પ્રમાણે તેઓના ખાદ્યાપર્ણ તથા તેઓનાં પેયાપર્ણ બળદોને સારુ, ઘેટાઓને સારુ તથા હલવાનોને સારુ
ચઢાવવાં. 25 પ્ર ત દન થતાં દહનીયાપર્ણ, ખાદ્યાપર્ણ તથા પેયાપર્ણો ઉપરાંત પાપાથાર્પર્ણ તર કે એક બકરો ચઢાવવો.

26સભાના પાંચમા દવસે નવ વાછરડા, બે ઘેટા અને એક વષર્ની ઉંમરના ખામી વગરના ચૌદ હલવાન ચઢાવવા. 27 તેઓની
ગણતર તથા વ ધ પ્રમાણે તેઓ ું ખાદ્યાપર્ણ તથા તેઓનાં પેયાપર્ણો બળદોને સારુ, ઘેટાઓને સારુ તથા હલવાનોને સારુ
ચઢાવવાં. 28 પ્ર ત દન થતાં દહનીયાપર્ણ, તેઓનાં ખાદ્યાપર્ણ તથા તેઓનાં પેયાપર્ણો ઉપરાંત પાપાથાર્પર્ણ માટે એક બકરો
ચઢાવવો.

29સભાના છઠ્ઠા દવસે આઠ વાછરડા, બે ઘેટા તથા એક વષર્ની ઉંમરના ખામી વગરના ચૌદ હલવાન ચઢાવવા. 30 તેઓની
ગણતર તથા વ ધ પ્રમાણે તેઓનાં ખાદ્યાપર્ણ તથા પેયાપર્ણો બળદોને સારુ, ઘેટાઓને સારુ તથા હલવાનોને સારુ ચઢાવવા.ં
31 પ્ર ત દન થતાં દહનીયાપર્ણ, તેઓનાં ખાદ્યાપર્ણ તથા તેઓના પેયાપર્ણો ઉપરાંત પાપાથાર્પર્ણને માટે એક બકરો ચઢાવવા.ં

32સભાના સાતમા દવસે સાત વાછરડા, બે ઘેટા અને એક વષર્ની ઉંમરના ખામી વગરના ચૌદ હલવાન ચઢાવવાં. 33 તેઓની
ગણતર તથા વ ધ પ્રમાણે ખાદ્યાપર્ણ તથા પેયાપર્ણો બળદોને સારુ, ઘેટાઓને સારુ તથા હલવાનોને સારુ ચઢાવવાં. 34પ્ર ત દન
થતાં દહનીયાપર્ણ, ખાદ્યાપર્ણ અને પેયાપર્ણો ઉપરાંત પાપાથાર્પર્ણ તર કે એક બકરો ચઢાવવો.

35આઠમા દવસે તમારે બીજી પ વત્ર સભા રાખવી. તમારે બીજુ કામ કર ું ન હ. 36 તમારે યહોવાહને ુવા સત હોમયજ્ઞ
એટલે દહનીયાપર્ણ ચઢાવ ું. તારે એક બળદ, એક ઘેટો અને એક વષર્ની ઉંમરના ખામી વગરના સાત હલવાન ચઢાવવા.

37 તેઓની ગણતર તથા વ ધ પ્રમાણે તેઓના ખાદ્યાપર્ણ તથા તેઓના પેયાપર્ણો બળદોને સારુ, ઘેટાઓને સારુ તથા
હલવાનોને સારુ ચઢાવવા. 38 પ્ર ત દન થતાં દહનીયાપર્ણ, ખાદ્યાપર્ણ તથા પેયાપર્ણો ઉપરાંત તમારે પાપાથાર્પર્ણ તર કે એક
બકરો ચઢાવવો.

39 તમારાં આ દહનીયાપર્ણો, ખાદ્યાપર્ણો, પેયાપર્ણો તથા શાંત્યપર્ણો, તમાર પ્ર તજ્ઞાઓ તથા ઐ ચ્છકાપર્ણો તમારા ઠરાવેલા
ઉત્સવોમાં યહોવાહને ચઢાવવા.ં” 40યહોવાહે ૂસાને જે આજ્ઞાઆપી હતી તે પ્રમાણે સવર્ બાબતો તેણે ઇઝરાયલી લોકોને કહ
સંભળાવી.

30
વચન કે માનતા વષે નયમો

1 ૂસાએ ઇઝરાયલી લોકોના કુળના આગેવાનોને ક ું, “યહોવાહે આજ્ઞા આપી તે આ છે. 2જયારે કોઈ ક્ત યહોવાહ
માટે, પોતાને માટે સમ ખાઈને વચન લે, તો તે પોતા ું વચન તોડે ન હ. તે તેના ુખ દ્વારા જે બોલ્યો હોય તે સવર્ કરવા માટે તેણે
પોતા ું વચન પાળ ુ.ં

3જો કોઈ કુવાર ી યહોવાહને નામે સંકલ્પ કરે, પોતાના પતાના ઘરે રહ ને, વચનથી પોતાને આધીન કરે, 4જે વચનો અને
સંકલ્પો દ્વારા તેણે પોતાની આધીનતા દશાર્વી હોય તે વષે ારે તેના પતાના સાંભળવામાં આ ું હોય, છતાં તેના પતાએ કઈ
ક ું ન હોય, તો તેનો સંકલ્પ કાયમ રહે. જે વચનથી તેણે પોતાને આધીન કરેલી છે તે કાયમ રહે.

5 પણ તેના પતા તે વષે સાંભળ ને તે દવસે જો તેને મનાઈ કરે, તો જે સંકલ્પો તથા વચનો જે વડે તેણે પોતાની આધીનતા
દશાર્વેલી છે તે કાયમ રહે. તેના પતાએ તેને ના પાડ હોવાથી યહોવાહ તેને ુક્ત કરે.

6 ારે તેણે સંકલ્પો કયાર્ હોય અથવા પોતાના હોઠોથી અ વચાર ર તે બોલીને પોતાને આધીન કર હોય અને જો તે લ કરે,
7અને જો તેનો પ ત તે વષે સાંભળ ને તે દવસે તેને મના ન કરે, તો તેના સંકલ્પો કાયમ રહે. જે વચન વડે તેણે પોતાને આધીન
કરેલી હોય તે કાયમ રહે.

8 પણ તેનો પ ત તે વષે સાંભળ ને જો તે દવસે તેને મના કરે, તો જે સંકલ્પ તેણે કયાર્ છે, પોતાના હોઠોની અ વચાર વાતોથી
તેણે પોતાની આધીનતા દશાર્વી છે, તે રદ કરે. તેથી યહોવાહ તેને ુક્ત કરે.

9પણ વધવા અથવા છૂટાછેડા પામેલી ી માટે, દરેક સંપકથી તેણે પોતાનીઆધીનતા દશાર્વી તે પ્ર તજ્ઞા તેને માટે કાયમ રહે.
10જો તે ીએ તેના પ તના ઘરમાં સંકલ્પ કય હોય કે, સમથી પોતાને આધીન કર હોય, 11 તેનો પ ત તે વષે સાંભળ ને તેને
ક ું કહે ન હ અને જો તે તેનો સંકલ્પ ના ૂદ કરે ન હ, તો તેના બધા સંકલ્પો કાયમ રહે. દરેક વચન જે વડે તેણે પોતાને આધીન
કર હોય તે કાયમ રહે.

12 પણ તેનો પ ત સાંભળે તે દવસે જો તે ના ૂદ કરે, તો જે સંકલ્પો તથા વચનો તેના વષે તેના ુખમાંથી નીક ા છે તે કાયમ
રહે ન હ. તેના પ તએ તેને ના ૂદ કયાર્ છે. યહોવાહ તેને ુક્ત કરે.
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13 દરેક સંકલ્પ તથા આત્મક કરવા માટેના તેના બંધનકારક સમને તેનો પ ત માન્ય કે અમાન્ય કર શકે છે. 14 પર ુ જો તે
તેને દનપ્ર ત દન કઈ જ ન કહે, તો જે સંકલ્પો તથા વચનો જે વડે તેણે પોતાને આધીન કર હોય તે કાયમ રહે. તેણે તે કાયમ
રા ા છે કેમ કે તેણે તે સમયે તેને કઈ જ ક ું ન હ કે તેણે તે વષે સાંભ ું છે.

15પણજો તેનો પ ત તે વષે સાંભળ ને લાંબા સમય ુધી તેની પત્નીના સંકલ્પ રદ ન કરે, તો તે ીનાં પાપ માટે તે જવાબદાર
થશે.” 16 પ ત તથા પત્ની વચ્ચ,ે તેમ જ પતા તથા તેના નાનપણમાં તેના ઘરમાં રહેતી તેની દ કર વચ્ચે યહોવાહે ૂસાને જે
કા ૂનો જણા ા તે આ છે.

31
મદ્યાનીઓ સામે ધમર્ ુદ્ધ

1 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 “ઇઝરાયલી લોકોનો બદલો ું મદ્યાનીઓ પાસેથી લે. તે ું કયાર્ પછ ું તારા લોકો સાથે ભળ
જઈશ.”

3 તેથી ૂસાએ લોકોને ક ું, “તમારામાંથી કેટલાક માણસો શ સજજ થઈને યહોવાહ તરફથી મદ્યાનીઓ પાસેથી બદલો
લેવા મદ્યાનીઓઉપર હુમલો કરો. 4ઇઝરાયલના પ્રત્યેક કુળમાંથી એક હજારસૈ નકોને ુદ્ધમાં મોકલવા.” 5ઇઝરાયલના હજારો
ુરુષોમાંથી પ્રત્યેક કુળમાંથી એક હજાર ુરુષ ુજબ ૂસાએ બાર હજાર ુરુષોને શ સજજ કર ને ુદ્ધને માટે મોકલ્યા.
6 પછ ૂસાએ દરેક કુળમાંથી હજાર ુરુષોને ુદ્ધમાં મોકલ્યા, એલાઝાર યાજકના દ કરા ફ નહાસને પ વત્ર ાનનાં પાત્રો

તથા ુદ્ધનાદ કરવાના રણ શગડાં લઈને ુદ્ધમાં મોકલ્યો. 7 યહોવાહે જમે ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી તેમ તેઓએ મદ્યાનીઓ
વરુદ્ધ લડાઈ કર . તેઓએ તમામ માણસોને માર ના ા. 8 ુદ્ધમાં માયાર્ ગયેલા ઉપરાંત તેઓએ મદ્યાનીઓના રાજા અવી,
રેકેમ, ૂર, હૂર તથા રેબા એ પાંચ મદ્યાની રાજાઓને માર ના ા. વળ તેઓએબેઓરના દ કરા બલામને પણ તલવારથી માર
ના ો.

9ઇઝરાયલના સૈન્યએ મદ્યાની ીઓને તથા તેઓનાં બાળકોને કેદ કર લીધાં, તેઓનાં ઘેટાંબકરાં સ હત તમામ જાનવરોને
તથા તેઓના બધા સરસામાનને ૂંટ લીધા.ં આબ ું તેઓએ ૂંટ તર કેઆંચક લી ુ.ં 10 ાં તેઓ રહેતા હતા તે બધાં નગરોને
તથા તેઓની બધી છાવણીઓને તેઓએ બાળ ના ા.ં

11 તેઓએ કેદ ઓ એટલે માણસ તથા પ ુઓ બ ેની ૂંટફાટ લીધી. 12 તેઓ કેદ ઓને તથા ૂંટ કરેલી વસ્ ુઓને ૂસા,
એલાઝાર યાજક તથા ઇઝરાયલ લોકોની જમાત પાસે લા ા. આ બ ું તેઓ મોઆબના મેદાનમાં યર ખોની સામે યદન નદ ને
કનારે આવેલી છાવણીમાં લા ા.

ઇઝરાયલ ું લશ્કર જીતીને પાછુ ફ ુ
13 ૂસા, એલાઝાર યાજક તથા જમાતના આગેવાનો તેઓને મળવા માટે છાવણી બહાર આ ા. 14 પણ ૂસા સૈન્યના

અ ધકાર , સહસ્રા ધપ ત તથા શતા ધપ ત જઓે ુદ્ધમાંથી આ ા હતા તેઓ પર ુસ્સે હતો. 15 ૂસાએ તેઓને ક ું, “ ું તમે
બધી ીઓને જીવતી રહેવા દ ધી છે?

16 જુઓ, આ ીઓએ બલામની સલાહથી ઇઝરાયલી લોકો પાસે, પેઓરની બાબતમાં યહોવાહની વરુદ્ધ પાપ ક ુ, તેથી
યહોવાહની જમાત મધ્યે મરક ચાલી. 17 તો હવે, બાળકો મધ્યેથી દરેક ુરુષને માર નાખો, દરેક ી જે ુરુષ સાથે ૂઈ ગઈ
હોય તેને માર નાખો.

18 પણ તમારા માટે દરેક જુવાન કન્યાઓ લો જે ારેય કોઈ માણસ સાથે ૂઈ ગઈ ના હોય. 19 તમે સાત દવસ ુધી
છાવણીની બહાર એટલે ઇઝરાયલની છાવણીની બહાર રહો. તમારામાંના જે કોઈએ કોઈને માર ના ો હોય કે કોઈએ મરણ
પામેલાનો સ્પશર્ કય હોય, ત્રીજા દવસે તથા સાતમા દવસે ું તથા તારા કેદ ઓ પોતાને ુદ્ધ કરો. 20 તમારાં બધાં વ ,
ચામડાની તથા બકરાના વાળથી બનેલી દરેક વસ્ ુ તથા લાકડાની બનાવેલી દરેક વસ્ ુથી પોતાને ુદ્ધ કરો.”

21જે સૈ નકો ુદ્ધમાં ગયા હતા તેઓને એલાઝાર યાજકે ક ું, “યહોવાહે ૂસાને જે નયમઆપ્યો તે આ છે: 22સો ુ,ં ચાંદ ,
કાં ું, લોખંડ, કલાઈ અને સી ું, 23જે દરેક વસ્ ુ અ નો સામનો કર શકે, તે તમે અ માં નાખો અને તે ુદ્ધ થશ.ે ુ દ્ધના
પાણી વડે તે વસ્ ુઓ ુદ્ધ કરવામાં આવે. જે કઈ અ માં ટક ન શકે તેને તમે પાણીથી ુદ્ધ કરો. 24અને સાતમા દવસે તમે
તમારા વ ો ધોઈ નાખો, ત્યાર પછ તમે ુદ્ધ થશો. ત્યાર પછ તમે ઇઝરાયલની છાવણીમાં પાછા આવો.”

ૂટની વહેંચણી
25યહોવાહે ૂસાને ક ું, 26 “ ુ,ં એલાઝાર યાજક, જમાતના પ ૃઓના કુળનાઆગેવાનો મળ ન,ે જે માણસો તથા પ ુઓ કે

જઓેની ૂંટ કરવામાં આવી તેઓની ગણતર કરો. 27 ૂંટના બે ભાગ પાડો. તેને જે સૈ નકો ુદ્ધમાં ગયા હતા તેઓ તથા બાક ની
આખી જમાત વચ્ચે વહેંચો.

28જે સૈ નકો ુદ્ધમાં ગયા હતા તેઓ પાસેથી કર લઈને મને આપો. દરેક પાંચસો પ ુઓમાંથી એક પ ુ, એટલે માણસોમાંથી
તથા જાનવરોમાંથી, ગધેડામાંથી, ઘેટાં કે બકરામાંથી લેવા.ં 29 તેઓના અડધામાંથી તે લો અને મારા માટે ઉચ્છાલીયાપર્ણ તર કે
એલાઝાર યાજકને તે આપો.

30 ઇઝરાયલી લોકોના અડધામાંથી, દર પચાસ ક્તમાંથી, ગધેડાંમાંથી, ઘેટા તથા બકરામાંથી તથા અન્ય જાનવરોમાંથી
લેવાં. જે લેવીઓ યહોવાહના મંડપની સંભાળ લે છે તેઓને આપો.” 31 તેથી યહોવાહે આજ્ઞા કર હતી તે પ્રમાણે ૂસાએ તથા
યાજક એલાઝારે ક ુ.

32સૈ નકોએ જે ૂંટ લીધી હતી તેની યાદ : છ લાખ પંચોતેર હજાર ઘેટા,ં 33બોતેર હજાર બળદો, 34એકસઠ હજાર ગધેડા,ં
35બત્રીસ હજાર ીઓ જે ારેય કોઈ માણસ સાથે ૂઈ ગઈ ન હતી.

36 ુદ્ધમાં ગયેલા સૈ નકોને ૂંટમાંથી જે અડધો ભાગ મ ો તે ત્રણ લાખ સાડત્રીસ હજાર ઘેટાં હતા.ં 37ઘેટાંમાંથી યહોવાહનો
ભાગ છસો પંચોતેર હતો. 38છત્રીસ હજાર બસો બળદમાંથી યહોવાહનો કર બોતેર હતો.
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39 ત્રીસ હજારને પાંચસો ગધેડા;ં જમેાંથી યહોવાહનો ભાગ એકસઠ હતો. 40 જે માણસો સોળ હજાર હતા જમેાંથી
યહોવાહનો કર બત્રીસ માણસોનો હતો. 41 યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી તે પ્રમાણે ૂસાએ એ કર એટલે યહોવાહ ું
ઉચ્છાલીયાપર્ણ એલાઝાર યાજકને આપ્ ુ.ં 42ઇઝરાયલી લોકોનો જે અડધો ભાગ ૂસાએ ુદ્ધમાં ગયેલા સૈ નકો પાસેથી લીધો
હતો તે, 43જમાતનો અડધા ભાગમાં ત્રણ લાખ સાડત્રીસ હજાર પાંચસો ઘેટા,ં 44છત્રીસ હજાર બળદો, 45ત્રીસ હજાર પાંચસો
ગધેડા,ં 46સોળ હજાર માણસો હતાં.

47જમે યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞાઆપી હતી તેમ ૂસાએ ઇઝરાયલી લોકોના અડધા ભાગમાંથી દરેક પચાસ માણસમાંથી તથા
પ ુઓમાંથી એક લઈને યહોવાહના મંડપની સંભાળ રાખનાર લેવીઓને તે આપ્યા.ં

48પછ સૈન્યના સેનાપ તઓ, સહસ્રા ધપ તઓ તથા શતા ધપ તઓ ૂસા પાસે આ ા. 49તેઓએ ૂસાને ક ું, “જે સૈ નકો
અમારા હાથ નીચે છે તેઓની તારા દાસોએ ગણતર કર છે, એક પણ માણસઓછો થયો નથી.

50અમારા માટે યહોવાહની આગળ પ્રાય ત કરવાને સારુ દરેક માણસને જે મ ું તે અમે યહોવાહને સારુ અપર્ણ કરવાને
લા ા છ એ, એટલે સોનાનાં ઘરેણાં, સાંકળા, બંગડ ઓ, વીંટ ઓ, ુટ ઓ તથા હારો લા ા છ એ.” 51 ૂસાએ તથા યાજક
એલાઝાર યાજકે તેઓની પાસેથી સો ું તથા હાથે ઘડલેાં સવર્ પાત્રો લીધાં.

52ઉચ્છાલીયાપર્ણ ું સો ું સહસ્રા ધપ તઓ તથા શતા ધપ તઓ પાસેથી યહોવાહને ચઢા ું તે ું વજન સોળ હજાર સાતસો
પચાસ શેકેલ હ ું. 53 દરેક સૈ નકે પોતપોતાને માટે ૂંટ લઈ લીધી હતી. 54 ૂસા તથા એલાઝાર યાજક સહસ્રા ધપ ત તથા
શતા ધપ તઓ પાસેથી સો ું લઈને યહોવાહ માટે ઇઝરાયલ લોકોના સ્મરણાથ ુલાકાતમંડપમાં લા ા.

32
યદનની ૂવ રહેતાં કુળો

1હવે રુબેનના તથા ગાદના વંશજો પાસે મોટ સં ામાં જાનવરો હતા.ં જયારે તેઓએજો ું કે યાઝેરનો તથા ગલ્યાદનો દેશ
જાનવરો માટે અ ુકૂળ જગ્યા છે. 2 તેથી રુબેન તથા ગાદના વંશજોએ ૂસા, એલાઝાર યાજક તથા સમાજના આગેવાનો પાસે
આવીને ક ું કે, 3 “અટારોથ, દ બોન, યાઝેર, નમ્રાહ, હેશ્બોન, એલઆલેહ, સબામ, નબો તથા બેઓન.

4એટલે ઇઝરાયલી લોકોની આગળ જે દેશ પર યહોવાહે હુમલો કય તે દેશ જાનવરોના માટે ૂબ અ ુકૂળ છે. તારા દાસો
પાસે ુષ્કળ પ ુસંપ છે.” 5 તેઓએ ક ું, “જો અમે તાર દ્ર માં કૃપા પામ્યા હોય, તો અમને એટલે તારા દાસોને આ દેશ
વતન તર કે આપ. યદન પાર અમને લઈ ન જા.”

6 ૂસાએ ગાદ તથા રુબેનના વંશજોને ક ું, “ ું તમારા ભાઈઓ ુદ્ધમાં જાય છે ત્યારે તમે અહ બેસી રહેશો? 7ઇઝરાયલી
લોકોને જે દેશ યહોવાહે આપ્યો છે તેમાં જવા માટે તેઓનાં હૃદય તમે કેમ નરાશ કરો છો?

8 ારે મેં તમારા પ ૃઓને કાદેશ બાનઆથી દેશની જા ૂસી કરવા મોકલ્યા, ત્યારે તેઓએ એમ જ ક ુર્, 9 ારે તેઓએ
એશ્કોલ ખીણમાં જઈને તે દેશ જોયો ત્યારે તેઓએ ઇઝરાયલી લોકોનાં હૃદય નરાશ કર ના ાં કે જથેી તેઓ જે દેશ યહોવાહે
તેઓને આપ્યો છે તેમાં પ્રવેશ કરે ન હ.

10આથી તે દવસે યહોવાહ કોપાયમાન થયા. તેમણે સમ ખાઈને ક ું કે, 11 ‘વીસ વષર્ના કે તેથી વધારે ઉંમરના જે માણસો
મસર દેશમાંથી બહારઆ ા તેઓમાંનો કોઈ પણજે દેશ વષે મેં ઇબ્રા હમ, ઇસહાક તથા યાકૂબઆગળસમખાધા તેને જોવા
પામશે ન હ. કેમ કે તેઓ માર પાછળ ૂરા મનથી ચાલ્યા નથી. 12 ક નઝ ય ેનો દ કરો કાલેબ તથા ૂનનો દ કરો યહો ુઆ.
ફક્ત કાલેબ તથા યહો ુઆ ૂરા મનથી માર પાછળ ચાલ્યા હતા.’ ”

13 તેથી ઇઝરાયલ ઉપર યહોવાહ કોપાયમાન થયા. તેમણે તેમને ચાલીસ વષર્ ુધી, જે પેઢ એ યહોવાહની દ્ર માં ખોટુ ક ુ
હ ું તે બધાનો નાશ થાય ત્યાં ુધી તેઓને અરણ્યમાં ચારે બાજુ ભટકા ા. 14 જુઓ, તમે પાપી લોકો જવેા, તમારા પતાઓની
જગ્યાએ ઊભા થઈને, ઇઝરાયલ પ્રત્યે યહોવાહનો ુસ્સો હજી પણ વ ુ સળગા ો છે. 15જો તમે તેની પાછળથી ફર જશો,
તો તેઓ ફર થી ઇઝરાયલને અરણ્યમાં ભટકતા ૂક દેશે અને તમારાથી આ બધા લોકોનો નાશ થશ.ે”

16તેથી તેઓએ ૂસાની પાસેઆવીને ક ું, “અહ અમને અમારાં ઘેટાંબકરાં માટે વાડા અને અમારા કુટુબો માટે નગરો બાંધવા
દે. 17 ત્યાર બાદ અમે જાતે શ સજજ થઈને ઇઝરાયલી લોકોની આગળ રહ તેઓને તેઓની જગ્યાએ પહોંચાડતા ુધી
લડ ું. પણ અમારા કુટુબો આ દેશના રહેવાસીઓને લીધે કલ્લેબંધીવાળા નગરોમાં રહેશે.

18ઇઝરાયલી લોકોમાંનો દરેક પોતાનો વારસો ન પામે ત્યાં ુધી અમે પોતાના ઘરે પાછા ફર ું ન હ. 19અમે યદન નદ ને પેલે
પારના દેશમાં તેઓની સાથે વારસો ન હ લઈએ, કેમ કે, યદન નદ ને ૂવર્ કનારે અમને વારસો મળ ૂ ો છે.”

20 ૂસાએ તેઓને ક ું, “જો તમે જે ક ું છે તે પ્રમાણે કરશો અને સજ્જ થઈને યહોવાહની આગળ તમે ુદ્ધ માટે જશો.
21 ાં ુધી યહોવાહ પોતાના શ ુઓને પોતાની આગળથી કાઢ ૂકે ત્યાં ુધી તમે શ સ જ્જત માણસો યહોવાહની
આગળથી યદન પાર જશો. 22 તે દેશ યહોવાહના તાબામાં થાય. ત્યારપછ તમે પાછા આવજો. તમે યહોવાહ તથા ઇઝરાયલ
પ્રત્યે નદ ષ ઠરશો. યહોવાહની આગળઆ દેશ તમારુ વતન થશ.ે

23 પર ુ જો તમે તે ન હ ક ુ હોય તો તમે યહોવાહની વરુદ્ધ ું પાપ ક ુ ગણાશે. ન ે તમારુ પાપ તમને પકડ પાડશ.ે
24 તમારાં કુટુબો માટે નગરો તથા તમારાં જાનવરો માટે વાડા બાંધો; પછ તમે જે ક ું છે તેમ કરો.” 25 ગાદ તથા રુબેનના
વંશજોએ ૂસાને ક ું, “અમારા મા લકની આજ્ઞા પ્રમાણે અમે તારા દાસો કર ુ.ં

26 અમારાં બાળકો, અમાર ીઓ, અમારાં ઘેટાબકરાં સ હત અમારાં તમામ જાનવરો સ હત અહ ગલ્યાદના નગરોમાં
રહ ું. 27 પણ ુદ્ધને માટે સજ્જ થયેલો તારા બધા દાસો મારા મા લકના કહેવા પ્રમાણે યદન પાર યહોવાહની સમક્ષ લડાઈ
કરવાને જઈ ું.”

28 તેથી ૂસાએ એલાઝાર યાજક, ૂનનો દ કરો યહો ુઆ તથા ઇઝરાયલના કુળના કુટુબોના આગેવાનોને ૂચના આપીને
ક ું, 29 ૂસાએ તેઓને ક ું, “જો ગાદના તથા રુબેનના વંશજો ુદ્ધને સારુ હ થયાર સજીને દરેક માણસ યહોવાહની આગળ
તમાર સાથે લડાઈ કરવાને યદનને પેલે પાર જાય, જો તે દેશ તમારા તાબામાં આવી જાય તો તમે તેઓને ગલ્યાદનો દેશ વતન
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તર કે આપજો. 30 પણ જો તેઓ શ સજ્જ થઈને તમાર સાથે યદનને પાર ન જાય તો તેઓને કનાન દેશમાં તમાર મધ્યે વતન
મળશે.”

31ગાદના તથા રુબેનના વંશજોએ જવાબઆપીને ક ું, “જમે યહોવાહે તારા દાસોને ક ું છે તે પ્રમાણે અમે કર ું. 32અમે
શ સજ્જ થઈને યહોવાહની આગળ યદન પાર કર ને કનાનના દેશમાં જઈ ુ,ં પણ યદન નદ ના ૂવર્ કાંઠે અમારા વારસાની
જમીન રહેશે.”

33 આથી ૂસાએ ગાદના તથા રુબેનના વંશજોને તથા ૂસફના દ કરા મનાશ્શાના અધર્કુળને અમોર ઓના રાજા સીહોન ું
રા તથા બાશાનના રાજા ઓગ ું રા આપ્ ુ.ં તેણે તેઓને તે દેશ, તેની સરહદો સાથે તેના બધા નગરો તથા તે દેશની
આજુબાજુનાં બધાં નગરો આપ્યા.ં

34 ગાદના વંશજોએ દ બોન, અટારોથ, અરોએર, 35આટ્રોથ-શોફાન, યાઝેર, યોગ્બહાહ, 36બેથ- નમ્રાહ તથા બેથ-હારાન
એ કલ્લાવાળા નગરો બાંધ્યા તથા ઘેટાંને માટે વાડા બાંધ્યા.ં 37રુબેનના વંશજોએ હેશ્બોન, એલઆલેહ, કયાર્થાઈમ, 38 નબો,
બઆલ-મેઓન પછ તેઓના નામ બદલીને તથા સબ્માહ બાંધ્યાં. જે નગરો તેઓએબાંધ્યાં તેઓને તેઓએબીજાં નામઆપ્યા.ં
39 મનાશ્શાના દ કરા માખીરના વંશજોએ ગલ્યાદ જઈને તેને જીતી લી ું અને તેમાં રહેતા અમોર ઓને કાઢ ૂ ા.

40 ૂસાએ મનાશ્શાના દ કરા માખીરને ગલ્યાદઆપ્ ું અને તેના લોકો ત્યાં ર ા. 41મનાશ્શાના દ કરા યાઈરે ત્યાં જઈને તેનાં
નગરો કબજે કર લીધાં અને તેઓને હાવ્વોથ-યાઈર* એ ું નામ આપ્ ુ.ં 42 નોબાહે કનાથ જઈને તેનાં ગામો કબજે કર લીધા.ં
અને તેના પોતાના નામ પરથી તે ું નામ નોબાહ પા ું.

33
મસરથી મોઆબની ુસાફર ની યાદ

1 ૂસા અને હારુનની આગેવાની હેઠળ ઇઝરાયલી લોકો પોતાનાં સૈન્ય જૂથો સ હત મસર દેશમાંથી બહાર આ ા પછ તે
લોકોએ જે જે ઠેકાણે ુસાફર કર તે આ છે: 2 ાંથી તેઓ રવાના થયા અને ાં ગયા તે ળોનાં નામ ૂસાએ યહોવાહની
આજ્ઞા અ ુસાર નોંધી લીધાં હતા.ં તેઓની મજલો પ્રમાણે તેઓની કૂચ આ છે.

3 તેઓ પહેલા મ હન,ે એટલે પહેલા મ હનાના પંદરમા દવસે રામસેસથી રવાના થયા. પાસ્ખાપવર્ પછ ની સવારે ઇઝરાયલી
લોકો મસરવાસીઓના દેખતાં જાહેરમાં નીક ા. 4 ારે મસરવાસીઓ પોતાના પ્રથમજ નતો જઓેને યહોવાહે તેઓની
મધ્યેથી માર ના ા તેઓને દફ્નાવતા હતા તે સમયે એ ું બન્ ુ.ં યહોવાહે બતા ું કે તેમના દેવો કરતા તે વ ુ સામથ્યર્ છે.

5 ઇઝરાયલીઓએ રામસેસથી નીકળ ને ુ ોથમાં છાવણી કર . 6 તેઓએ ુ ોથથી નીકળ ને અરણ્ય કનારે આવેલા
એથામમાં છાવણી કર . 7 તેઓ એથામથી નીકળ ને પાછા ફર ને બઆલ-સફોનની પાસે આવેલ પી-હાહ રોથ આ ા, ત્યાં
તેઓએ મગ્દોલની સામે છાવણી કર .

8 પછ પી-હાહ રોથથી નીકળ ને સ ુદ્ર મધ્યે થઈને તેઓ અરણ્યમાં ગયા. તેઓએએથામના અરણ્યમાં ત્રણ દવસ ુસાફર
કર ને મારાહમાં છાવણી કર . 9 તેઓ મારાહથી આગળ વધીને એલીમ આ ા. એલીમમાં પાણીના બાર ઝરા અને ખજૂર નાં
સ ેર ૃક્ષો હતા.ં ત્યાં તેઓએ છાવણી કર . 10 તેઓએએલીમથી નીકળ ને લાલ સ ુદ્ર પાસે છાવણી કર .
11 તેઓએ લાલ સ ુદ્રથી નીકળ ને સીનના અરણ્યમાં છાવણી કર . 12 તેઓએ સીનના અરણ્યમાંથી નીકળ ને દોફકાહમાં

છાવણી કર . 13 દોફકાહથી નીકળ ને આ ૂશમાં છાવણી કર . 14 તેઓએ આ ૂશથી નીકળ ને રફ દ મમાં છાવણી કર . ત્યાં
લોકોને માટે પીવા ું પાણી નહો ું.

15 તેઓએ રફ દ મથી નીકળ ને સનાઈના અરણ્યમાં છાવણી કર . 16 તેઓએ સનાઈના અરણ્યમાંથી નીકળ ને કબ્રોથ
હા ાવાહમાં છાવણી કર . 17તેઓએ કબ્રોથ હા ાવાહથી નીકળ ને હસેરોથમાં છાવણી કર . 18તેઓએ હસેરોથથી નીકળ ને
રથ્માહમાં છાવણી કર .
19 રથ્માહથી નીકળ ને તેઓએ રમ્મોનપેરેસમાં છાવણી કર . 20 રમ્મોનપેરેસથી નીકળ ને તેઓએ લબ્નાહમાં છાવણી કર .

21 લબ્નાહથી નીકળ ને તેઓએ રસ્સાહમાં છાવણી કર . 22 રસ્સાહથી નીકળ ને તેઓએ કહેલાથાહમાં છાવણી કર .
23 કહેલાથાહથી નીકળ ને તેઓએ શેફેર પવર્તઆગળ છાવણી કર . 24શેફેર પવર્તથી નીકળ ને તેઓએ હરાદાહમાં છાવણી

કર . 25હરાદાહથી નીકળ ને તેમણે માકેહેલોથમાં છાવણી કર . 26 માકેહેલોથથી નીકળ તેઓએ તાહાથમાં છાવણી કર .
27 તાહાથથી નીકળ ને તેઓએ તેરાહમાં છાવણી કર . 28 તેરાહથી નીકળ ને તેઓએ મથ્કાહમાં છાવણી કર .

29 મથ્કાહમાંથી નીકળ ને તેઓએ હાશ્મોનાહમાં છાવણી કર . 30હાશ્મોનાહથી નીકળ ને તેઓએ મોસેરોથમાં છાવણી કર .
31 મોસેરોથથી નીકળ ને તેઓએ બનીયાઅકાનમાં છાવણી કર . 32 બનીયાઅકાનથી નીકળ ને તેઓએ હોર-હા ગદગાદમાં

છાવણી કર . 33 હોર-હા ગદગાદથી નીકળ ને તેઓએ યોટબાથાહમાં છાવણી કર . 34 યોટબાથાહથી નીકળ ને તેઓએ
આબ્રોનામાં છાવણી કર .

35આબ્રોનાથી નીકળ ને તેઓએ એસ્યોન-ગેબેરમાં છાવણી કર . 36એસ્યોન-ગેબેરથી નીકળ ને તેઓએ કાદેશમાં એટલે કે
સીનના અરણ્યમાં છાવણી કર . 37 કાદેશથી નીકળ ને તેઓએ અદોમની સરહદે આવેલા હોર પવર્ત આગળ છાવણી કર .

38 યહોવાહની આજ્ઞા પ્રમાણે હારુન યાજક હોર પવર્ત ઉપર ગયો અને ઇઝરાયલી લોકોના મસર દેશમાંથી બહાર આ ા
પછ ચાળ સમાં વષ, એટલે પાંચમા મ હનાના પ્રથમ દવસે તે ત્યાં ૃત્ ુ પામ્યો. 39 હારુન હોર પવર્ત પર મરણ પામ્યો ત્યારે તે
એકસો તેવીસ વષર્નો હતો.

40 કનાની દેશના નેગેબમાં રહેતા અરાદના કનાની રાજાએ ઇઝરાયલી લોકોના આવવા વષે સાંભ ું.
41 તેઓએ હોર પવર્તથી નીકળ ને સાલ્મોનામાં છાવણી કર . 42 સાલ્મોનાથી નીકળ ને તેઓએ ૂનોનમાં છાવણી કર .

43 ૂનોનથી નીકળ ને તેઓએઓબોથમાં છાવણી કર .
44 ઓબોથથી નીકળ ને તેઓએ મોઆબીઓની સરહદમાં આવેલા ઈય-ેઅબાર મમાં છાવણી કર . 45 ઈયે-અબાર મથી

નીકળ ને તેઓએ દ બોનગાદમાં છાવણી કર . 46 દ બોનગાદથી નીકળ ને તેઓએઆલ્મોન દબ્લાથાઈમમાં છાવણી કર .

* 32:41 32:41 યાઈરનો નગરો
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47 આલ્મોન દબ્લાથાઈમમાંથી નીકળ ને તેઓએ નબોની સામે આવેલા અબાર મના પવર્તો આગળ છાવણી કર .
48 અબાર મના પવર્તોથી નીકળ ને તેઓએ યર ખોની સામે યદન નદ ના કનારે આવેલા મોઆબના મેદાનોમાં છાવણી કર .
49 તેઓએ યદનને કનારે, બેથ-યશીમોથથી આબેલ- શટ્ટ મ ુધી મોઆબના મેદાનમાં છાવણી કર .

યદનઓળંગતા પહેલાં પ્રદેશની વહેંચણી
50 મોઆબના મેદાનોમાં યદનને કનારે યર ખોની પાસે યહોવાહે ૂસાને ક ું, 51 “ ું ઇઝરાયલી લોકોને કહે કે, ‘જયારે તમે

યદન પાર કર ને કનાન દેશમાં જાઓ, 52 ત્યારે તમારે દેશના બધા રહેવાસીને તમાર આગળથી કાઢ ૂકવા. તમારે તેઓની બધી
કોતરેલી ૂ તઓનો નાશ કરવો. તેઓની બધી ગાળેલી ૂ તઓનો તથા તેમના ઉચ્ચ ાનોનો તમારે નાશ કરવો.

53 તમારે તે દેશનો કબજો લેવો અને તેમાં વસવાટ કરવો, કેમ કે, તે દેશ મેં તમને વતનને સારુ આપ્યો છે. 54 તમારે ચઠ્ઠ
નાખીને તે દેશ તમારા કુળ પ્રમાણે વહેંચી લેવો. વધારે સં ા ધરાવતા કુળને વધારે વસ્તાર ધરાવતા દેશનો ભાગ અને ઓછ
સં ા ધરાવતા કુળને ઓછો વસ્તાર ધરાવતા દેશનો ભાગ વહેંચીઆપવો. દરેક કુળના નામની ચઠ્ઠ ાં પડે તે પ્રદેશ તેને મળે.
તમારા પ ૃઓના કુળો પ્રમાણે દેશનો વારસો તમને મળે.

55પણજો તમે તે દેશના રહેવાસીઓને તમાર આગળથી હાંક ન હ કાઢો, તો તેઓમાંના જઓેને તમે રહેવા દેશો તેઓ તમાર
આંખમાં કણીરૂપ અને તમારા પડખામાં કાંટારૂપ થઈ પડશે. જે દેશમાં તમે વસો છો ત્યાં તેઓ તમારા જીવનો પર દઃુખ લાવશ.ે
56અને એ ું થશે કે મેં તે લોકોની જે દશા કરવા ું ધા ુ હ ું તે હુ તમાર સાથે કર શ.’ ”

34
દેશની સરહદો

1 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2ઇઝરાયલી લોકોને આજ્ઞા કર ને કહે, ારે તમે કનાનના દેશમાં પ્રવેશ કરશો, ત્યારે કનાન દેશ અને
તેની સરહદો તમાર થશ,ે 3તમારો દ ક્ષણભાગ સીનના અરણ્યથી અદોમની સરહદ ુધી વસ્તરશ.ે તમાર દ ક્ષણસરહદ ખારા
સ ુદ્રના ૂવર્ના છેડાથી શરૂ થાય.

4 તમાર સરહદ વળ ને આક્રાબ્બીમના ઢોળાવ તરફ સીનના અરણ્ય ુધી જાય. ત્યાંથી તે દ ક્ષણમાં કાદેશ બાનઆ ુધી
અનેઆગળ હસારઆદ્દાર ુધી અનેઆગળઆસ્મોન ુધી જાય. 5 ત્યાંથી તે સરહદઆસ્મોનથી વળ ને મસરનાં ઝરણાં અને
સ ુદ્ર ુધી જાય.

6 મોટો સ ુદ્ર તથા તેનો કનારો તે તમાર પ મ સરહદ હશ.ે
7 તમાર ઉ રની સરહદ ૂમધ્ય સ ુદ્રથી શરૂ થઈ હોર પવર્ત ુધી તેની સીમારેખા દોરવી, 8 ત્યાંથી હોર પવર્તથી લબો હમાથ
ુધી અને આગળ સદાદ ુધી જશે. 9 ત્યાંથી તે સરહદ ઝફ્રોન ુધી અને તેનો છેડો હસાર-એનાન ુધી પહોંચે. આ તમાર

ઉ રની સરહદ થશે.
10 તમાર ૂવર્ની સરહદ હસાર-એનાનથી શરૂ થઈ શફામ ુધી આંકવી. 11 તે સરહદ શફામથી નીચે વળ ને આ યનની ૂવ

આવેલ રબ્લાહ ુધી જશ.ે તે સરહદ ત્યાંથી ક ેરેથ સ ુદ્ર ુધી ૂવર્ કનારે પહોંચશે. 12 ત્યાંથી તે સરહદ ઊતર ને યદન કનારે
જાય અને આગળ વધી ખારા સ ુદ્ર ુધી આવ.ે આ દેશ તેની ચારે દશાની સરહદો પ્રમાણે તમારો થશ.ે’ ”

13 ૂસાએ ઇઝરાયલી લોકોને આજ્ઞા કર ને ક ું “આ દેશ તમારે ચઠ્ઠ નાખીને વહેંચી લેવો, યહોવાહે આ દેશ નવ કુળોને તથા
અડધા કુળને આપવાની આજ્ઞા આપી છે. 14 રુબેનના વંશજોને તેઓના પ ૃઓના કુળ પ્રમાણે, ગાદના વંશજોના કુળને તથા
મનાશ્શાના અધર્કુળને તેઓનો વારસો વહેંચી આપવામાં આ ો છે. 15આ બે કુળોને તથા અડધા કુળને તેઓના દેશનો ભાગ
યર ખોની આગળ યદન નદ ની ૂવર્ તરફ એટલે ૂયર્ની ઉગમણી દશા તરફ મ ો છે.”

દેશની વહેંચણી ું કામ સંભાળતા આગેવાનો
16 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 17 “જે માણસો તારા વારસા માટે આ દેશને વહેંચશે તેઓનાં નામ આ છે: એલાઝાર યાજક તથા
ૂનનો દ કરો યહો ુઆ. 18 તેઓના કુળ માટે દેશની વહેંચણી કરવા તારે દરેક કુળમાંથી એકઆગેવાન પસંદ કરવો.
19 તે માણસોનાં નામ આ પ્રમાણે છે:

યહૂદાના કુળમાંથી ય ેનો દ કરો કાલેબ.
20 શમયોનના વંશજોના કુળમાંથી આમ્મીહૂદનો દ કરો શ ુએલ.

21 બન્યામીનના કુળમાંથી કસ્લોનનો દ કરો અલીદાદ.
22 દાનના વંશજોના કુળનો આગેવાન, યોગ્લીનો દ કરો ુ .
23 ૂસફના વંશજોમાંથી, મનાશ્શાના વંશજોના કુળનો આગેવાન, એફોદનો દ કરો હા ીએલ.
24એફ્રાઇમના વંશજોના કુળનો આગેવાન, શફટાનનો દ કરો ક ુએલ.
25ઝ ુલોનના વંશજોના કુળનો આગેવાન, પાનાખનો દ કરો અલીસાફાન.
26ઇસ્સાખારના વંશજોના કુળનો આગેવાન, અઝઝાનનો દ કરો પાલ્ટ એલ.
27આશેરના વંશજોના કુળનો આગેવાન, શલોમીનો દ કરો અ હહુદ,
28 નફતાલીના વંશજોના કુળનો આગેવાન, આમ્મીહૂદનો દ કરો પદાહએલ.”
29 યહોવાહે આ માણસોને કનાન દેશના વારસાનો ભાગ ઇઝરાયલના દરેક કુળને વહેંચવાની આજ્ઞા આપી હતી.

35
લેવીઓને અપાયેલા નગરો

1 મોઆબના મેદાનમાં યદનને કનારે યર ખો પાસે યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 “ ું ઇઝરાયલ લોકોને આજ્ઞા કર કે, તેઓના દેશનો
કેટલોક ભાગ લેવીઓને આપે. તેઓ તેમને કેટલાંક નગરો અને આસપાસની ગૌચર જમીન આપ.ે
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3 આ નગરો લેવીઓને રહેવા માટે મળે. ગૌચરની જમીન તો તેમનાં અન્ય જાનવરો, ઉપરાંત ઘેટાંબકરાં માટે હશ.ે 4 તમે
લેવીઓને જે નગરો આપો તેની ગૌચરની જમીન નગરના કોટની ચારે બાજુએ એક હજાર હાથ હોય.

5 તમારે નગરની બહાર બે હજાર હાથ ૂવર્ તરફ, બે હજાર હાથ દ ક્ષણ તરફ, બે હજાર હાથ પ મ તરફ અને બે હજાર
હાથ ઉ ર તરફ માપ ુ.ં તેઓનાં નગરોનાં ગૌચર આ પ્રમાણે હોય. તે નગર મધ્યમાં રહે.

6જે છ નગરો તમે લેવીઓને આપો તે આશ્રયનગરો તર કે હોય. જણેે હત્યા કર હોય તે ત્યાં નાસી જઈ શકે માટે તારે તેઓને
આપવાં. ઉપરાંત બીજાં બેતાળ સ નગરો પણઆપવા.ં 7આમ, કુલ અડતાળ સ નગરો અને તેની આસપાસની ગૌચરની જમીન
લેવીઓને આપવી.

8 ઇઝરાયલી લોકોનાં મોટા કુળો કે, જે કુળોની પાસે વધારે જમીન છે તે વધારે નગરો આપે. નાનાં કુળો થોડા નગરો આપ.ે
દરેક કુળને જે ભાગ પ્રાપ્ત થયો છે તે પ્રમાણે લેવીઓને આપ.ે”

આશ્રયનગરો
ુન. 19:1-13; ય મ. 20:1-9

9 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, 10 “ ું ઇઝરાયલી લોકોને કહે, ‘જયારે તમે યદન પાર કર ને કનાન દેશમાં પ્રવેશ કરો. 11 ત્યારે
તમારે અ ુક નગરોને તમારા માટે આશ્રયના નગરો તર કે પસંદ કરવા,ં જમેાં જે માણસે કોઈને અજાણતાં માર ના ો હોય તે
આશ્રય લઈ શકે.

12આ નગરો તમારા માટે બદલો લેનારના હાથમાંથી રક્ષણાથ થાય, મ ુષ્યઘાતકને ઇનસાફને સારુ જમાતની આગળ ખડો
કરવામાં ન આવે ત્યાં ુધી તે દોષી ન ઠરે. 13 તેથી તમારે આશ્રયનાં નગરો તર કે છ નગરો પસંદ કરવા.ં

14 ત્રણ નગરો યદન નદ ની પાર આપવાં અને ત્રણ નગરો કનાન દેશમાં આપવા.ં 15 આ છ નગરો ઇઝરાયલી લોકો માટે,
પરદેશીઓ માટે તથા તમાર મધ્યે રહેતા લોકો માટે આશ્રયનગરો ગણાશે. જણેે અજાણતા કોઈને માર ના ો હોય તે ત્યાં નાસી
જાય.

16 પણ જો તે કોઈને લોખંડના સાધનથી એવી ર તે મારે કે તે મર જાય, તો તે ૂની ગણાશ,ે તે ૂનીને દેહાંતદડની સજા
આપવામાં આવે. 17જથેી મોત નીપજવાનો સંભવ હોય, એવો પથ્થર લઈને તે તેને મારે કે, જથેી જો પેલા ું મોત નીપજ,ે તો તે
ૂની છે, તે ૂનીને દેહાતદડની સજા થશ.ે 18જો દોષી માણસ તેના શકારને માર નાખવા માટે લાકડાંના હ થયારથી મારે, જો

તે શકાર મર જાય, તો તે ૂની ગણાય. તે ૂનીને દેહાંતદડની સજા થશ.ે
19લોહ નો બદલો લેનાર, પોતે જ ૂનીને માર નાખ.ે 20 તેથી જો તેણે તેને દ્વષેથી ધ ો માય હોય અથવા છુપાઇને તેના પર

કઈ ફેં ું હોય અને જો તે ક્ત મર જાય, 21અથવા દ્વષેથી તેને તેના હાથથી માર ને નીચે ફેંક દે અને જો તે ક્ત મર જાય,
તો જણેે તેને માય છે તેને દેહાંતદડની સજા મળે. લોહ નો બદલો લેનાર માણસ ારે તે ૂનીને મળે ત્યારે તે તેને માર નાખ.ે

22 પણ જો કોઈ માણસ દશુ્મનાવટ વગર તેની પર પ્રહાર કરે અથવા તેને રાહ જોયા વગર તેને માર નાખવાના ઇરાદાથી તેના
ઉપર કોઈ હ થયાર ફેંકે, 23અથવા કોઈ માણસ ું મોત થાય એવો પથ્થર તેને ન દેખતાં તેણે તેના પર ફેં ો હોય, તેથી તે ું મોત
નીપ ું હોય, પણ તે તેનો દશુ્મન ન હોય, તેમ જ તે ું ુકશાન કરવાનો તેનો ઇરાદો ન હોય. પણ કદાચ તે મર જાય.

24તો જમાત મારનાર તથા લોહ ું વેર લેનાર બ ે વચ્ચે કા ૂનો પ્રમાણે ન્યાય કરે. 25જમાત મારનારને લોહ નો બદલો લેનારના
હાથથી રક્ષણ કરે, જમાત તેને જે આશ્રયનગરમાં તે નાસી ગયો હોય ત્યાં પાછો લાવે. પ વત્ર તેલથી જે યાજકનો અ ભ ષક્ત
થયો હોય તે ું ૃત્ ુ થાય ત્યાં ુધી તે ત્યાં રહે.

26 પણ જે આશ્રયનગરમાં દોષી માણસ નાસી ગયો હોય, તેની સરહદની બહાર તે સમયે તે જાય, 27 લોહ નો બદલો લેનાર
તેને આશ્રયનગરની સરહદ બહાર મળે, જો તે તેને માર નાખ,ે તો લોહ નો બદલો લેનારને માથે ૂનનો દોષ ગણાય ન હ. 28 કેમ કે
ુ યાજક ું ૃત્ ુ થાય ત્યાં ુધી દોષી માણસે આશ્રયનગરમાં જ રહે ું. ુ યાજકના ૃત્ ુ પછ તે ક્ત પોતાના વતનના

દેશમાં પાછો જાય.
29આકા ૂનો તમાર વંશપરપરા તમારાં સવર્ રહેઠાણોમાં તમારો ઇનસાફ કરવાનો કાયદો થાય. 30જે કોઈ ક્ત ું ૂન કરે,
ૂની સાક્ષીઓને આધારે દેહાંતદડ ભોગવ.ે ફક્ત એક જ સાક્ષીનો ુરાવો દેહાંતદડ આપવા માટે ૂરતો ગણાય ન હ.
31જે મ ુષ્યઘાતકને ૂનનો દોષ લાગ્યો હોય, તે ૂનીનો જીવ તમારે કઈ પણ ૂલ્યઆપીને લેવો ન હ. તેને ૃત્ ુની સજા થવી

જ જોઈએ. 32 ુ યાજક ું મરણ થાય ત્યાં ુધી આશ્રયનગરમાં રક્ષણ લેનાર મ ુષ્યઘાતક પાસેથી કોઈ પણ પ્રકારની રકમ
લઈને તેને ઘરે પાછા ફરવા માટેની રજાઆપી શકાય ન હ.

33એપ્રમાણે તમે જે દેશમાં રહો છો તેને ભ્ર ન કરશો, કેમ કે રક્તએ તો દેશને ભ્ર કરે છે. કેમ કે દેશમાં વહેવડાવેલા લોહ ું
પ્રાય ત તે રક્ત વહેવડારના રક્ત સવાય થઈ શક ું નથી. 34 તમે જે દેશમાં રહો છો તેને તમે અ ુદ્ધ ન કરો, કેમ કે હુ તેમાં રહુ
છુ. હુ યહોવાહ, ઇઝરાયલી લોકો મધ્યે રહુ છુ.’ ”

36
લ કરેલી સ્ ત્રીઓનો વારસાહ

1 ૂસફના વંશજોના-કુટુબોમાંના મનાશ્શાના દ કરા માખીરના દ કરા ગલ્યાદના કુટુબના પ ૃઓનાં ઘરના વડ લોએ પાસે
આવીને ૂસાની આગળ; તથા ઇઝરાયલી લોકોના પ ૃઓના વડ લો એટલે અ ધપ તઓની આગળ જઈને નમ્ર અરજ કર ને
ક ું, 2 તેઓએ ક ું, “યહોવાહે મારા મા લકને આજ્ઞા કર છે કે, ચઠ્ઠ નાખીને ઇઝરાયલી લોકોને દેશનો ભાગ વહેંચી આપવો.
યહોવાહ તરફથી તમને આજ્ઞા મળ છે કે અમારા ભાઈ સલોફહાદનો ભાગ તેની દ કર ઓને આપવો.

3 પર ુ જો તેની દ કર ઓ ઇઝરાયલી લોકોમાંના કોઈ બીજા કુળના ુરુષો સાથે લ કરે, તો તેઓના દેશનો ભાગ અમારા
પ ૃઓના ભાગમાંથી ના ૂદ કરવામાં આવશ.ે તો જે કુળની તેઓ થાય તેને તે ભાગ જોડ દેવામાં આવે. એમ કરવાથી અમારા
વારસાના હસ્સામાંથી તે ના ૂદ કરવામાં આવશ.ે 4 ારે ઇઝરાયલીઓ ું ુ બલી પવર્ આવશ,ે ત્યારે તેઓનો ભાગ તેઓ જે



ગણના 36:5 140 ગણના 36:13

કુળની થઈ હશે તે કુળને તેના ભાગ સાથે જોડ દેવામાં આવશ.ે આ પ્રમાણે, તેઓનો ભાગ અમારા પ ૃઓના ભાગમાંથી લઈ
લેવામાં આવશ.ે”

5 ૂસાએ ઇઝરાયલી લોકોને યહોવાહના વચન પ્રમાણે આજ્ઞાઆપી. તેણે ક ું, “ ૂસફના વંશજોના કુળ ું કહે ું વાજબી છે.
6સલોફહાદની દ કર ઓ વષે યહોવાહ એવીઆજ્ઞા કરે છે કે, ‘તેઓજનેે ઉ મ સમજે તેની સાથે લ કરવા દે, પણ ફક્ત તેઓ
પોતાના જ પ ૃઓના કુળમાં લ કરે.’ ”

7ઇઝરાયલી લોકોનો ભાગ એક કુળમાંથી બીજા કુળમાં બદલી શકાશે ન હ. દરેક ઇઝરાયલી લોકો પોતાના પ ૃઓના કુળના
ભાગને વળગી રહશે.

8 ઇઝરાયલી લોકોની મધ્યે વારસો પામેલી દરેક ી પોતાના પ ૃઓના કુટુબમાંના કોઈની સાથે લ કરે. એટલા માટે કે
ઇઝરાયલી લોકોમાંના દરેકને પોતાના પ ૃઓનો વારસો મળે. 9જથેી વારસાનો કોઈ પણભાગએક કુળમાંથી બીજા કુળમાં જશે
ન હ. ઇઝરાયલી લોકોના કુળમાંનો દરેક માણસ પોતાના વારસાને વળગી રહશે.”

10યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞાઆપી હતી તે પ્રમાણે સલોફહાદની દ કર ઓએ ક ુ. 11માહલાહ, તસાર્, હોગ્લાહ, મલ્કાહ તથા
ૂહે એટલે સલોફહાદની દ કર ઓએ, મનાશ્શાના દ કરાઓ સાથે લ કયા. 12 તેઓએ ૂસફના દ કરા મનાશ્શાના કુટુબમાં લ

કયા, તેઓનો વારસો તેઓના પ ૃઓના કુટુબના કુળમાં કાયમ જળવાઈ ર ો.
13 જે આજ્ઞાઓ તથા કા ૂનો યદન નદ ને કનારે મોઆબના મેદાનોમાં યર ખો સામે યહોવાહે ૂસાને ઇઝરાયલી લોકો માટે

આપ્યા તે એ છે.
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ુન નયમ
લેખક
ુન નયમ ું ુસ્તક ૂસાએ લ ું હ ું, કે જે વાસ્તવમાં તેના ઇઝરાયલીઓને આપેલા સંદેશાઓનો સંગ્રહ છે કે જે તેઓએ

યરદન નદ પાર કર બરાબર તે અગાઉ તેણે આપ્યા હતા. “આએ વચનો છે કે જે ૂસાએ ક ાં” (1:1). કોઈ બીજી ક્તએ
(કદાચને યહો ુઆએ) અં તમ અધ્યાય લ ો હોય શકે. આ ુસ્તક પોતે મોટા ભાગ ું લખાણ ૂસાએ લ ું હ ું તેમ જણાવે
છે (1:1,5; 31:24). ુન નયમ ું ુસ્તક ૂસા અને ઇઝરાયલીઓને મોઆબના પ્રદેશમાં ાં યરદન નદ ૃત સ ુદ્રમાં ભળે છે
તે વસ્તારમાં ત બતાવે છે (1:5). ુન નયમનો અથર્ “ દ્વતીય નયમ” એવો થાય છે. તે ઈ ર અને ઇઝરાયલી લોકો વચ્ચેના
કરાર ું ફર કરાયે ું વણર્ન છે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 1446 થી 1405 વચ્ચેનો છે.
આ ુસ્તક ઇઝરાયલીઓના વચનના દેશમાં પ્રવેશવાના 40 દવસ અગાઉના ગાળામાં લખવામાં આ ું હ ું.
વાંચકવગર્

તેઓના માતા પતાએ મસરની ુલામગીર માંથી છૂટ્યા તેના 40 વષર્ બાદની ઇઝરાયલીઓની નવી પેઢ કે જઓે વચનના
દેશમાં પ્રવેશવા તૈયાર હતા તેઓ અને ત્યાર બાદના બધા જ બાઇબલ વાંચકો.

હે ુ
ુન નયમ એ ૂસા ું દેશને અપાયે ું “ વદાયગીર ું ભાષણ” છે. ઇઝરાયલીઓ વચનના દેશમાં પ્રવેશવા તૈયાર ઊભા છે.

મસરમાંથી નગર્મન કયાર્ના ચાલીસ વષ બાદ, આ રા કનાન દેશ જીતવા યરદન નદ પાર કરવાની તૈયાર માં છે. તો પણ ૂસા
તો ૃત્ ુ પામવાની તૈયાર માં હતો અને તે રા સાથે વચનના દેશમાં જઇ શકવાનો નહોતો. ૂસા ું વદાયગીર ું ભાષણ રા
માટે ઈ રની આજ્ઞાઓ પાળવાની એક જુસ્સેદાર અરજ છે કે જથેી નવા દેશમાં તેઓ ું બ ું જ સારુ થાય. (6:1-3, 17-19).
આભાષણ લોકોને તેઓના ઈ ર કોણ છે (6:4)અને તેમણે તેઓ માટે ું ક ુ છે (6:10-12, 20-23) તે યાદ કરાવે છે. ૂસા
લોકોને વનંતી કરે છે કે તેઓઆઆજ્ઞાઓને આવનાર પેઢ ઓને પહોંચાડતા રહે. (6:6-9).

ુદ્રાલેખ
આજ્ઞાપાલન

રૂપરેખા
1. ઇઝરાયલની મસરથી ુસાફર — 1:1-3:29
2. ઇઝરાયલનો ઈ ર સાથેનો સંબંધ — 4:1-5:33
3. ઈ ર પ્રત્યેની વફાદાર ું મહ વ — 6:1-11:32
4. કેવી ર તે ઈ રને પ્રેમ કરવો તથા તેમની આજ્ઞાઓ પાળવી — 12:1-26:19
5. આશીવાર્દો અને શ્રાપો — 27:1-30:20
6. ૂસા ું મરણ — 31:1-34:12

1 યદન પાર* અરણ્યમા,ં ૂફ સ ુદ્રની સામેના અરાબાની ખીણ પ્રદેશમા,ં પારાન, તોફેલ, લાબાન, હસેરોથ તથા દ -ઝાહાબ
તેઓની નગરો આવેલાં હતા ત્યાં જે વચનો ૂસાએ ઇઝરાયલ ુત્રોને કહ સંભળા ાં તે નીચે ુજબ છે. 2 સેઈર પવર્તને માગ
હોરેબથી કાદેશ બાનઆ ુધી ું અંતર અ ગયાર દવસની મજલ જટે ું છે.

3 મસર દેશ છોડ્યાના ચાળ સમા વષર્ના અ ગયારમા મ હનાને પ્રથમ દવસે એમ થ ું કે, જે સવર્ આજ્ઞાઓ યહોવાહે ૂસાને
આપી હતી, તે તેણે ઇઝરાયલી લોકોને કહ સંભળાવી. 4 એટલે અમોર ઓનો રાજા સીહોન જે હેશ્બોનમાં રહેતો હતો અને
બાશાનનો રાજાઓગ જેઆશ્તારોથમાં એડ્રઇે પાસે રહેતો હતો, તેઓનો ઈ રે નાશ કય ત્યાર પછ .

5 યદન પાર મોઆબ દેશમાં ૂસાએ આ નયમ પ્રગટ કરવાની શરૂઆત કર ને ક ું કે, 6આપણા ઈ ર યહોવાહે હોરેબ પર
આપણને ક ું હ ું કે, તમને આ પવર્ત પર ઘણો જ વખત વીતી ગયો છે.

7 તો હવે તમે પાછા ફરો, અને કૂચ કર ને અમોર ઓના પહાડ પ્રદેશમાં તથા તેની નજીકની સવર્ જગ્યાઓમાં એટલે અરાબા,
પહાડ પ્રદેશમાં, નીચલાપ્રદેશમાં, નેગેબમાં તથા સ ુદ્રકાંઠે, કનાનીઓના દેશમાં તથા લબાનોનમાં એટલે મોટ નદ ફ્રાત નદ ુધી
જાઓ. 8 જુઓ, તમાર આગળઆજે દેશ હુ દશાર્ ું છુ; તેમાં પ્રવેશ કરો. એ દેશ વષે યહોવાહે તમારા ૂવર્જો એટલે ઇબ્રા હમ,
ઇસહાક અને યાકૂબઆગળ પ્ર તજ્ઞા લીધી હતી કે હુ તમને તથા તમારા વંશજોને તે દેશ આપીશ તે ું વતન પ્રાપ્ત કરો.’ ”

ૂસા ન્યાયાધીશો નીમે છે
9 “તે સમયે મેં તમને એ ું ક ું હ ું કે, હુ પોતે એકલો તમારો બધાનો બોજો ઉપાડવાને શ ક્તમાન નથી. 10 તમારા યહોવાહે

તમારો વસ્તાર વધાય છે, અને જુઓ, આજે તમાર સં ા આકાશના તારાઓજટેલી છે. 11 તમારા ૂવર્જોના ઈ ર યહોવાહે
તમને આપેલા વચન પ્રમાણે તમે છો તેના કરતાં તમને હજારગણા વધારો અને આશીવાર્દ આપો.

12 પણ હુ એકલો જાતે તમાર જવાબદાર , તમાર સમસ્યા તથા તમારા ઝઘડા ું નરાકરણ શી ર તે કર શકુ? 13 માટે તમે
પોતપોતાના કુળોમાંથી જ્ઞાની, ુ દ્ધમાન અને અ ુભવી માણસોને પસંદ કરો. હુ તેઓને તમારા અ ધકાર ઓ ઠરાવીશ.” 14પછ
તમે મને ઉ રઆપ્યો હતો અને ક ું હ ું કે, જે વાત તેં કહ છે તે પ્રમાણે કર ું તે સારુ છે. 15 “તેથી તમારાં કુળોમાંના આગેવાનો

* 1:1 1:1 યદનની ૂવર્ પ્રદેશ
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જઓે ુ દ્ધમાન અને અ ુભવી ુરુષો હતા તેઓને લઈને મેં તમારા અ ધકાર ઓ ઠરા ા. એટલે તમારાં કુળો પ્રમાણે હજાર-
હજારના આગેવાનો તથા સો-સોના આગેવાનો, પચાસ-પચાસના આગેવાનો દસ-દસના આગેવાનો તથા અમલદારો ઠરા ા.
16અને તે સમયે મેં તમારા ન્યાયીધીશોને એવીઆજ્ઞા કર હતી કે, તમારા ભાઈઓ વચ્ચેની તકરાર તમારે સાંભળવી. અને ભાઈ
ભાઈની વચ્ચે તથા ભાઈ અને તેની સાથેના પરદેશી વચ્ચે તમારે નષ્પક્ષ ન્યાય કરવો.

17 ન્યાય કરતી વખતે તમારે આંખની શરમ રાખવી ન હ; નાના તથા મોટા સૌ ું સરખી ર તે સાંભળ ું. માણસ ું મોં જોઈને
તમારે બી ું ન હ, કેમ કે ન્યાય કરવો એ ઈ ર ું કામ છે. જો કોઈ ુકદમો તમને અઘરો લાગે તો તે તમારે માર પાસે લાવવો
એટલે તે હુ સંભાળ શ. 18અને તમારે ું કર ું તે સવર્ વષે મેં તમને તે સમયે આજ્ઞા આપી હતી.

કાદેશ-બાનઆથી જા ુસો મોકલ્યા
ગણ. 13:1-33

19અનેઆપણે હોરેબ પવર્ત છોડ ને જે વશાળ અને ભયંકર અરણ્ય તમે જો ું તે અરણ્ય, ઈ રઆપણા યહોવાહેઆપેલી
આજ્ઞા પ્રમાણે અમોર ઓના પવર્તીય પ્રદેશને રસ્તે ચાલતાં આપણે ઓળગ્ ુ.ં અને આપણે કાદેશ બાનઆઆ ા.

20 ત્યારે મેં તમને ક ું કે, “અમોર ઓનો જે પહાડ પ્રદેશ ઈ રઆપણા યહોવાહેઆપણને આપવા ું વચનઆપ્ ું હ ું, તેમાં
તમે આવી પહોંચ્યા છો. 21 જુઓ, ઈ ર તમારા યહોવાહે તે દેશ તમાર આગળ ૂ ો છે; ઈ ર તમારા પ ૃઓના યહોવાહે
તમને ક ું તે પ્રમાણે આગળ વધીને તેનો કબજો લો. બીશો ન હ અને ગભરાશો ન હ.”

22અને તમે સવર્એ માર પાસે આવીને ક ું કે, “આપણે માણસો મોકલીએ, એ માટે કે તેઓ આપણે વાસ્તે દેશની બાતમી
કાઢે અને આપણે કયે રસ્તે આગળ જ ું અને કયાં નગરો આપણા રસ્તામાં આવશે તે વષે તેઓ પાછા આવીને આપણને ખબર
આપે.” 23અને એ ૂચના મને સાર લાગી; તેથી મેં દરેક કુળમાંથી એકેક માણસ એટલે તમારામાંથી બાર માણસો પસંદ કયાર્.
24અને તેઓ પાછા ફર ને પવર્ત પર ચઢ્યાઅને એશ્કોલની ખીણમાં જઈને તેનીજા ૂસી કર . 25અને તેઓ તે દેશનાં ફળ પોતાની
સાથે લઈને આપણી પાસે આ ા. અને તેઓ એવી ખબર લા ા કે, જે ૂ મ આપણા ઈ ર યહોવાહઆપણને આપવાના છે
તે ૂ મ સાર છે.

26 “પણ તમે ત્યાં જવા ન હ ચાહતા ઈ ર તમારા યહોવાહની આજ્ઞાનો અનાદર કય . 27અને તમે લોકોએ તમારા તં ુમાં
બબડાટ કર ને ક ું કે, ‘યહોવાહઆપણને ધ ારે છે, તેથી જ તેમણેઆપણને મસરમાંથી બહાર લાવીને અમોર ઓના હાથમાં
સોંપી દ ધા છે જથેી તેઓ આપણા સૌનો નાશ કરે. 28 હવે આગળ અમે કયાં જઈએ? “તે લોકો આપણા કરતાં કદમાં મોટા
અને શ ક્તશાળ છે; તેઓનાં નગરો મોટાં અને તેના કોટ ગગન જટેલા ઊંચા છે; અને વળ ત્યાં અનાક ુત્રો પણઅમારા જોવામાં
આ ા છે. એ ું કહ ને અમારા ભાઈઓએઅમને ભયભીત કર ના ા છે.”

29 ત્યારે મેં તમને ક ું કે, “ડરો ન હ અને તેઓથી બી ન જાઓ. 30 તમારા ઈ ર યહોવાહ તમાર આગળ જશે અને તમે
મસરમાં હતા ત્યારે તમારા માટે જે પરાક્રમી કૃત્યો કયાર્ હતા તેમ તે તમારા માટે લડશે. 31અરણ્યમાં પણ તમે જો ું તેમ જઆ
જગ્યાએઆ ા ત્યાં ુધી જે માગ તમે ગયા ત્યાં જમે પતા પોતાના દ કરાને ઊંચક લે તેમ ઈ ર તમારા યહોવાહે તમને ઊંચક
લીધા છે.”

32 આ બધી બાબતોમાં પણ તમે તમારા ઈ ર ફક્ત યહોવાહ પર વ ાસ કય ન હ, 33 રસ્તે તમારા માટે તં ુ બાંધવાની
જગ્યા શોધવા, કયા માગ તમારે જ ું તે બતાવવાને યહોવાહ રાત્રે અ રૂપે અને દવસે મેઘરૂપે તમાર આગળ ચાલતા હતા.

યહોવાહ ઇઝરાયલને શક્ષા કરે છે
ગણ. 14:20-45

34યહોવાહ તમારો અવાજસાંભળ ને કોપાયમાન થયા; તેમણે સમખાઈને ક ું કે, 35 “જે સારો દેશ તમારા ૂવર્જોનેઆપવાને
મેં સમ ખાધા હતા, તે આ ખરાબ પેઢ ના માણસોમાંથી એક પણ જોશે ન હ. 36 ફક્ત ય ેનો દ કરો કાલેબ તે દેશ જોશે. જે
ૂ મમાં તે ફય છે તે હુ તેને તથા તેના સંતાનોને આપીશ, કેમ કે તે સં ૂણર્પણે યહોવાહને અ ુસય છે.”
37 વળ તમારા લીધે યહોવાહે મારા પર પણ ુસ્સે થઈને ક ું કે, “ ું પણ તેમાં પ્રવેશ કરશે ન હ; 38 ૂનનો દ કરો યહો ુઆ

જે તાર આગળ તારા ચાકર તર કે ઊભો છે તે તેમાં પ્રવેશ કરશ;ે ું તેને હમતઆપ, કેમ કે તે ઇઝરાયલને તેનો વારસો અપાવશ.ે
39 વળ તમારાં બાળકો જનેા વષે તમે ક ું કે, તેઓ ભક્ષ થઈ જશ,ે જઓેને આજે સારા અને ખરાબની સમજ નથી તેઓ

તેમાં પ્રવેશ કરશ.ે તેઓને હુ તે આપીશ અને તેઓ તે ું વતન પામશ.ે 40 પણ તમે પાછા ફરો અને અરણ્યમાં લાલ સ ુદ્રના માગ
થઈને ચાલો.”

41 ત્યારે તમે મને જવાબઆપ્યો કે, “અમે યહોવાહની વરુદ્ધ પાપ ક ુ છે, અમે ઉપર ચઢ નેઆપણા ઈ ર યહોવાહેઆપણને
આપેલી બધીઆજ્ઞા પ્રમાણે ુદ્ધ કર ુ.ં” તમારામાંનો દરેક માણસ પોતપોતાનાં ુદ્ધશ ધારણ કર ને પવર્તીય પ્રદેશ ઉપર હુમલો
કરવા જવાને તૈયાર થઈ ગયો હતો. 42 યહોવાહે મને ક ું, “તેઓને કહે કે, ‘હુમલો કરશો ન હ, તેમ ુદ્ધ પણ કરશો ન હ, રખેને
તમે તમારા શ ુઓથી પરા જત થાઓ, કેમ કે હુ તમાર સાથે નથી.”

43એમ મેં તમને ક ું, પણ તમે સાંભ ું ન હ. તમે યહોવાહનીઆજ્ઞાની વરુદ્ધ બળવો કય ; તમે આવેશમાં આવીને પવર્તીય
પ્રદેશ ઉપર હુમલો કય . 44 પહાડ પ્રદેશમાં રહેતા અમોર ઓ તમાર વરુદ્ધ બહાર નીકળ આ ા અને મધમાખીઓની જમે
તમાર પાછળ લાગ્યા, સેઈરમાં છેક હોમાર્ ુધી તમને માર ને હાર આપી.

45તમે પાછા ફર ને યહોવાહનીઆગળરડ્યા; પણયહોવાહે તમારોઅવાજસાંભ ો ન હ, તમાર દરકાર કર ન હ. 46આથી
ઘણાં દવસો તમે કાદેશમાં ર ા, એટલે કે બધા દવસો તમે ત્યાં ર ા.

2
વષ ુધી અરણ્યની રઝળપાટ
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1 પછ યહોવાહે ૂસા સાથે આ પ્રમાણે વાત ક ુ. યહોવાહે મને ક ું હ ું તે ુજબ અમે પાછા ફર ને લાલ સ ુદ્રને માગ
અરણ્યમાં ચાલ્યા. ઘણાં દવસો ુધી અમે સેઈર પવર્તની આસપાસ ફરતા ર ા. 2 પછ યહોવાહે મને ક ું, કે, 3 “આપવર્તની
આસપાસ તમે લાંબો સમય ફયાર્ છો, હવે ઉ ર તરફ પાછા વળો.

4 લોકોને આજ્ઞા કર ને કહે, તમે સેઈરમાં રહેનારા તમારા ભાઈઓ, એટલે કે એસાવના વંશજોની હદમાં થઈને પસાર થવાના
છો. તેઓ તમારાથી ડર જશ.ે માટે તમે કાળજી રાખજો. 5 તેઓની સાથે ુદ્ધ કરશો ન હ, કેમ કે તેઓના દેશમાંથી હુ તમને
કઈપણઆપીશ ન હ, પગ ૂકવા જટે ું પણઆપીશ ન હ. કેમ કે મેં સેઈર પવર્ત એસાવને વતન તર કે આપ્યો છે.

6 નાણાં આપીને તેઓની પાસેથી ખોરાક ખર દો, જથેી તમે ખાઈ શકો; પાણી પણ નાણાં આપીને ખર દો, જથેી તમે પી શકો.
7 કેમ કે ઈ ર તમારા યહોવાહે તમારા હાથનાં બધાં જ કાય માં તમને આશીવાર્દ આપ્યો છે, આમોટા અરણ્યમાં તમારુ ચાલ ું
તેમણે જાણ્ ું છે. કેમ કે આ ચાળ સ વષર્ ઈ ર તમારા યહોવાહ તમાર સાથે ર ા, તમને કશાની ખોટ પડ નથી.’ ”

8જથેી અમે આપણા સેઈરવાસી ભાઈઓએટલે કે એસાવના વંશજોના દેશમાંથી પસાર થયા, અરાબાના માગ થઈને એલાથ
તથા એસ્યોન-ગેબેરથી ગયા.
અને અમે પાછા વળ ને મોઆબના અરણ્યના માગ ચાલ્યા.
9 યહોવાહે મને ક ું કે, “મોઆબને સતાવશો ન હ, તેમની સાથે ુદ્ધમાં લડશો ન હ. કેમ કે, તેઓના દેશમાંથી હુ તમને વતન

આપીશ ન હ, કેમ કે, આર તો મેં લોતના વંશજોને વતન તર કે આપ્ ું છે.”
10 અગાઉ એમીઓ ત્યાં રહેતા હતા. તેઓની વસ્તી ઘણી હતી અને તેઓ અનાક ઓ જવેા ઊંચા તથા કદાવર હતા.

11અનાક ઓની જમે તેઓ પણ રફાઇમી*ઓગણાય છે; પણ મોઆબીઓ તેઓને એમીઓ કહે છે.
12અગાઉ હોર ઓ પણ સેઈરમાં રહેતા હતા, પણ એસાવ ુત્રો તેઓની જગ્યાએઆ ા. તેઓ પોતાની આગળથી તેઓનો

નાશ કર ને તેઓની જગ્યાએ વસ્યા. જમે ઇઝરાયલે જે દેશ યહોવાહે તેઓને વતનને માટે આપ્યો તેને ક ુ હ ું તેમ જ.
13 “હવે ઊઠો અને ઝેરેદ ું ના ું ઊતરો.” તેથી આપણે ઝેરેદ ું ના ું ઊતયાર્. 14આપણે કાદેશ બાનઆથી નીકળ ને ઝેરેદ ું

ના ું ઊતયાર્ ત્યાં ુધીમાં આડત્રીસ વષર્ પસાર થયા. તે સમયે લડવૈયા માણસોનીઆખી પેઢ , યહોવાહે તેઓને પ્ર તજ્ઞા ૂવર્ક ક ું
હ ું તે પ્રમાણે નાશ પામી હતી. 15 વળ તેઓ બધા નાશ પામે ત્યાં ુધી છાવણી મધ્યેથી તેઓનો નાશ કરવા સારુ યહોવાહનો
હાથ તેઓની વરુદ્ધ હતો.

16હવે લોકોમાંથી સવર્ લડવૈયાઓ નાશ પામ્યા તથા મર ગયા ત્યાર પછ , 17યહોવાહે મને ક ું કે, 18 ું આજેઆર એટલે કે
મોઆબની સરહદ પાર કરવાનો છે; 19અને જયારે ું આમ્મોન ુત્રોની નજીકઆવે ત્યારે તેઓને સતાવીશ ન હ કે તેઓની સાથે
લડ શ પણ ન હ; કારણ કે, હુ તમને આમ્મોન ુત્રોના દેશમાંથી વતન આપવાનો નથી. કેમ કે મેં તે પ્રદેશ વતન તર કે લોત ુત્રોને
આપ્યો છે.”

20તે પણ રફાઈઓનો દેશ ગણાય છે; અગાઉ રફાઈઓ તેમાં રહેતા હતા. જો કેઆમ્મોનીઓ તેઓને ઝામઝુમીઓએ ું નામ
આપે છે. 21તે લોક પણઅનાક ઓની જમે બળવાન તથા કદાવર હતા. તેઓની સં ા ઘણી હતી; પર ુ યહોવાહેઆમ્મોનીઓ
આગળથી તેઓનો નાશ કય અને તેઓ તેઓના વતનમાં દાખલ થઈને તેઓની જગ્યાએ વસ્યા. 22જમે હોર ઓનો નાશ કર ને
યહોવાહે સેઈરવાસી એસાવ ુત્રો માટે ક ુ હ ું તેમ જ; અને તેઓએ તેઓ ું વતન લઈ લી ું. અને તેઓની જગ્યાએ તેઓઆજ
ુધી વસ્યા.
23અનેઆવ્વીઓજઓે ગાઝા ુધીના ગામોમાં રહેતા હતા, તેઓનો કાફતોર ઓએ કાફતોર મમાંથી ધસીઆવીને નાશ કય

અને તેઓની જગ્યાએ ર ા.
24 “હવે તમે ઊઠો, આગળ ચાલો અને આન નની ખીણ ઓળંગો; જુઓ, મેં હેશ્બોનના રાજા અમોર સીહોનને તેમ જ તેના

દેશને તમારા હાથમાં સોંપી દ ધો છે. તે ું વતન જીતવા ું શરૂ કરો અને તેની સાથે ુદ્ધ કરો. 25 હુ આજથી આકાશ નીચેની સવર્
પ્રજાઓ પર તમારો ડર તથા ધાક એવો બેસાડ શ કે તેઓ તમાર ાતી સાંભળ ૂજશે અને તીવ્ર વેદનાથી દઃુખી થશે.”

સીહોન રાજાનો પરાજય
ગણ. 28:21-30

26અને કદેમોથના અરણ્યમાંથી મેં હેશ્બોનના રાજા સીહોન પાસે સંદેશવાહકો મોકલ્યા કે, તેઓ શાં તનો સંદેશો લઈને કહે કે,
27 “અમને તારા દેશમાં થઈને જવા દે; અમે રસ્તે જ ચાલી ું; ડાબે કે જમણે હાથે વળ ું ન હ.

28ખાવાને માટે અ અમને પૈસા લઈને વેચા ું આપજે જથેી અમે ખાઈએ; પીવાને પાણી પણ ું મને પૈસા લઈનેઆપજે જથેી
હુ પી ું; ફક્ત તારા દેશમાંથી થઈને અમને પગે ચાલીને જવા દે; 29 ાં ુધી અમે યદન નદ ઓળંગીને અમારા ઈ ર યહોવાહ
અમને જે દેશ આપવાના છે ત્યાં પહોંચીએ ત્યાં ુધી જમે સેઈરમાં વસતા એસાવ ુત્રો તથા આરમાં વસતા મોઆબીઓ માર
સાથે વત્યાર્ તેમ ું અમાર સાથે વતર્જ.ે”

30 પર ુ હેશ્બોનના રાજા સીહોને આપણને પોતાના દેશમાં થઈને જવા દેવાની ના પાડ ; કેમ કે ઈ ર તમારા યહોવાહ તે ું મન
કઠણ અને હૃદય હઠ ું ક ુ હ ું કે તે તેને તારા હાથમાં સોંપે, જમે આજે છે તેમ. 31અને યહોવાહે મને ક ુ,ં ‘જો મેં સીહોનને
તથા તેના દેશને તને સ્વાધીન કરવાનો આરભ કય છે. વતન પ્રાપ્ત કરવા ું શરૂ કર કે જથેી ું તે દેશનો વારસો પામે.”

32 “ત્યારે સીહોન તથા તેના સવર્ લોક યાહાસઆગળઆપણી સામે લડાઈ કરવાને બહાર નીકળ આ ા. 33 પર ુ આપણા
ઈ ર યહોવાહે તેને આપણને સ્વાધીન કર દ ધો. અને આપણે તેને તથા તેના ુત્રોને તથા તેના સવર્ લોકોને હરા ા.

34આપણે તેનાં સવર્ નગરો જીતી લીધા. અને વસ્તીવાળાં સવર્ નગરોનો, તેઓની ીઓ તથા બાળકો ુદ્ધા તેઓનો ૂરો નાશ
કય . કોઈને પણ જીવતા રહેવા દ ધા ન હ. 35 ફક્ત જે નગરો આપણે જીતી લીધાં હતાં તેમની ૂંટ સાથે આપણે પોતાને સારુ
જાનવરો લીધા.

36 આન નની ખીણની સરહદ પર આવેલા અરોએર તથા ખીણની અંદરના નગરથી માંડ ને ગલ્યાદ ુધી એક પણ નગર
એ ું મજ ૂત નહો ું કે આપણાથી જતાય ન હ. ઈ ર આપણા યહોવાહે આપણા સવર્ શ ુઓ પર વજય આપ્યો. 37 ફક્ત

* 2:11 2:11 કદાવર ક્ત
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આમ્મોન ુત્રોના દેશની નજીક તથા યાબ્બોક નદ ના કાંઠા પરનોઆખો પ્રદેશ, પવર્તીય પ્રદેશના નગરો તથા જે જગ્યા વષેઆપણા
ઈ ર યહોવાહે આપણને મના કર હતી ત્યાં આપણે ગયા જ ન હ.

3
ઓગ રાજાનો પરાજય
ગણ. 21:31-35

1 ત્યારબાદ આપણે પાછા વળ ને બાશાનના માગ આગળ વધ્યા. બાશાનનો રાજા ઓગ પોતે તથા તેના સવર્ લોક એડ્રઇે
આગળ આપણી સામે ુદ્ધ કરવા માટે નીકળ આ ા. 2 યહોવાહે મને ક ુ,ં “તેનાથી ું બીશ ન હ; કારણ કે, મેં તેને તેના સવર્
લોકને અને તેના દેશને તારા હાથમાં સોંપ્યા છે. અને અમોર નો રાજા સીહોન જે હેશ્બોનમાં રહેતો હતો તેને તેં જે ું ક ુ તે ુ જ
તેને પણ કર.”

3 તેથી ઈ ર આપણા યહોવાહે બાશાનના રાજા ઓગ અને તેના સવર્ લોકને આપણા હાથમાં સોંપી દ ધા. આપણે તેઓને
પરા જત કયાર્. તેઓમાં ું કોઈ પણજીવ ું ર ું ન હ. 4તે સમયે આપણે તેઓનાં સવર્ નગરો જીતી લીધા. એટલે તેઓની પાસેથી
જીતી લી ું ના હોય એ ું એક પણ નગર ન હ ું. સાઠ નગરો તથા આગ બનો આખો પ્રદેશ એટલે કે બાશાનમાં ઓગ ું રા
આપણે જીતી લી ુ.ં

5આ બધાં નગરોના રક્ષણ માટે ઊંચા કોટ, દરવાજા તથા ૂંગળો હતાં. તે ઉપરાંત, કોટ વગરનાં બીજા અનેક ગામો હતા.ં
6અને આપણે હેશ્બોનના રાજા સીહોનને ક ુર્ હ ું તેમ તેઓનો ૂરો નાશ કય . વસ્તીવાળાં સવર્ નગરો, તેઓની ીઓ અને
બાળકોનો સં ૂણર્ નાશ કય . 7 પર ુ સવર્ જાનવરો તથા નગરોની ૂંટ આપણે પોતાને માટે લીધી.

8 તે સમયે આપણે યદન પાર અમોર ઓના બ ે રાજાઓના હાથમાંથી આન નની ખીણથી હેમ ન પવર્ત ુધીનો દેશ કબજે
કર લીધો. 9 સદોનીઓ હેમ ન પવર્તને સીય ન કહે છે અને અમોર ઓ તેને સનીર કહે છે; 10સપાટ પ્રદેશનાં બધાં નગરો, આ ું
ગલ્યાદ, આ ું બાશાન તથા બાશાનમાં ઓગના રા નાં સાલખા અને એડ્રઇે નગરો આપણે જીતી લીધા.ં
11 કેમ કે રફાઈઓમાંનાં બચેલામાંથી બાશાનનો રાજા ઓગ એકલો જ બાક ર ો હતો; જુઓ, તેનો પલંગ લોખંડનો હતો.
ું તે રાબ્બામાં નથી કે ાં આમ્મોન ુત્રો રહે છે? માણસનાં હાથના માપ પ્રમાણે તેની લંબાઈ નવ હાથ અને પહોળાઈ ચાર હાથ

હતી.
યદનની ૂવ વસેલાં કુળો

12અને તે સમયે જે દેશને અમે કબજે કય હતો, તેઆન નની ખીણના અરોએર*થી ગલ્યાદના પવર્તીય પ્રદેશનો અડધો ભાગ
તથા તેનાં નગરો મેં રુબેનીઓને અને ગાદ ઓને આપ્યા.ં 13 ગલ્યાદનો બાક નો ભાગ તથા ઓગ ું રા એટલે આ ું બાશાન
મેં મનાશ્શાના અધર્કુળને આપ્ ુ.ં આગ બનો આખો પ્રદેશ, આ ું બાશાન આપ્ ુ.ં તે રફાઈઓનો દેશ કહેવાય છે.

14મનાશ્શાના વંશજ યાઈરે ગ ૂર ઓઅને માખાથીઓની સરહદ ુધીનોઆખોઆગ બનો પ્રદેશજીતી લીધો. તેણે પોતાના
નામ ઉપરથી બાશાનન,ે હાવ્વોથ યાઈર એ નામ આપ્ ુ,ં તે આજ ુધી ચાલે છે.

15મેં માખીરને ગલ્યાદઆપ્ ુ.ં 16રુબેનીઓને અને ગાદ ઓને મેં ગલ્યાદથી માંડ નેઆન નની ખીણ ુધીનો પ્રદેશજે પ્રદેશની
સરહદ તે ખીણની વચ્ચે આવેલી હતી તે, યાબ્બોક નદ જે આમ્મોન ુત્રોની સરહદ છે ત્યાં ુધીનો પ્રદેશ આપ્યો.

17અરાબામાં પ મે યદન નદ તથા તેની સીમા પણ, ક ેરેથથી અરાબાના સ ુદ્ર એટલે કે ખારા સ ુદ્રની ૂવર્માં પસ્ગાહ
પવર્તના ઢોળાવ તળે આવેલી છે, ત્યાં ુધીનો પ્રદેશ.

18 તે સમયે મેં તમને આજ્ઞા આપીને ક ું હ ું કે, “ઈ ર તમારા યહોવાહે આ દેશ તમને વતન કર લેવા માટે આપ્યો છે. તમે
તથા બધા યોદ્ધાઓ હ થયાર સજીને તમારા ભાઈઓની એટલે ઇઝરાયલના લોકોની આગળ પેલી બાજુ જાઓ.

19 પણ તમાર પત્નીઓ, તમારાં બાળકો તથા તમારાં જાનવર હુ જાણું છુ કે તમાર પાસે ઘણાં જાનવર છે, જે નગરો મેં તમને
આપ્યાં છે તેમાં તેઓ રહે, 20 ાં ુધી કે જમે તમને તેમ તમારા ભાઈઓને યહોવાહે જે દેશ ઈ ર તમારા યહોવાહ તેઓને
યદનને પેલી બાજુ આપવાના છે તે ું વતન તેઓ પણ પામે ત્યાં ુધી આરામ આપ્યો. ત્યાર પછ તમે બધા પોતપોતાનાં વતન
તમને આપ્યાં છે તેમાં પાછા આવો.”

21મેં યહો ુઆને આજ્ઞાઆપીને ક ું કે, “યહોવાહેઆબે રાજાઓને જે બ ું ક ુ, તે તાર આંખોએ તેં જો ું છે, તે જ પ્રમાણે
જે સવર્ રા ોમાં ું જશે તેઓને યહોવાહ એ ું કરશ.ે 22 તમે તેઓથી બીશો ન હ, કેમ કે, ઈ ર તમારા યહોવાહ એકલા જ
તમારા માટે લડશે.”

ૂસા કનાનમાં પ્રવેશી ન હ શકે
23 તે સમયે મેં યહોવાહને આગ્રહ ૂવર્ક વનંતી કર ને ક ું કે, 24 “હે પ્ર ુ યહોવાહ, તમે તમારા દાસોને તમાર મહાનતા તથા

તમારો બળવાન હાથ બતા ો છે; કેમ કે આકાશમાં કે ૃથ્વી પર એવા કયા દેવ છે કે જે તમારા જવેાં કામો તથા તમારા જવેા
ચમત્કારો કર શકે? 25 કૃપા કર ને મને પેલી બાજુ જવા દો, યદનની પેલી બાજુનો સારો દેશ, સારો પવર્તીય પ્રદેશ તથા લબાનોન
પણ મને જોવા દો.”

26પર ુ તમારે કારણે યહોવાહ મારા પર ુસ્સે થયા હતા તેમણે માર અરજ સાંભળ ન હ. અને મને ક ું, “તારા માટે આટ ું
જ બસ છે, આ બાબત વષે કદ માર આગળ બોલીશ ન હ. 27 પસ્ગાહ પવર્તના શખર પર ચઢ, તાર આંખો ઊંચી કર ને
પ મબાજુ, ઉ રબાજુ, દ ક્ષણબાજુ તથા ૂવર્બાજુ જો તાર આંખોથી જોઈ લ,ે ું આ યદનની પાર જવા પામવાનો નથી.

28 યહો ુઆને આદેશ આપ; તેને હમત તથા બળ આપ, કેમ કે, તે આ લોકોને પેલી પાર લઈ જશે અને જે દેશ ું જોવાનો
છે તેનો વારસો તે તેઓને અપાવશ.ે” 29એ પ્રમાણે આપણે બેથ-પેઓરની સામેની ખીણમાં ુકામ કય .

* 3:12 3:12અરોએરની ઉ ર પ્રદેશમાં
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ઈ રને આજ્ઞાધીન રહેવા ૂસાની ઇઝરાયલને વનંતી

1 હવે, હે ઇઝરાયલ, જે કાયદાઓ અને નયમો હુ તમને શીખ ું છુ તે ધ્યાનથી સાંભળો અને તે ું પાલન કરો; એ માટે કે તમે
જીવતા રહો અને તમારા પ ૃઓના ઈ ર યહોવાહ જે દેશ તમને આપે છે, તેમાં પ્રવેશ કરો અને તેને કબજે કરો. 2 હુ તમને જે
આજ્ઞા આ ું છુ તેમાં તમારે કઈ વધારો કે ઘટાડો કરવો ન હ. એ માટે કે ઈ ર તમારા યહોવાહની જે આજ્ઞાઓ હુ તમને ફરમા ું
તે તમે પાળો.

3બઆલપેઓરના લીધે યહોવાહે જે કઈ ક ુ તે તમાર નજરે તમે જો ું છે; કેમ કે જે બધા માણસો બઆલ-પેઓરને અ ુસરતા
હતા, તેઓના ઈ ર તમારા યહોવાહે તમાર મધ્યેથી નાશ કય . 4 પણ તમે જઓે ઈ ર તમારા યહોવાહને આધીન ર ા તેઓ
આજે જીવતા ર ા છે.

5 જુઓ, જમે ઈ ર મારા યહોવાહે મને આજ્ઞા આપી તે પ્રમાણે મેં તમને કા ૂનો અને નયમો શીખ ા છે, કે જથેી જે દેશ ું
વતન પ્રાપ્ત કરવા માટે તમે તેમાં પ્રવેશ કરો છો તેમાં તમે એ પ્રમાણે કરો. 6 માટે તે પાળ ને તેને અમલમાં લાવો; તેથી લોકોની
દ્ર માં તમે જ્ઞાની તથા સમજદાર ગણાશો, જઓે સવર્ આ કા ૂનો વષે સાંભળશે તેઓ કહેશે કે, “ખરેખર, આમહાન દેશજા ત
જ્ઞાની અને સમજદાર છે.”

7 કેમ કે એવી કઈ મોટ દેશજા ત છે કે જનેી સાથે કોઈ ઈ ર નજીક છે, જમે ઈ ર આપણા યહોવાહને જયારે આપણે
પોકાર એ છ એ ત્યારે તે આપણી સાથે સંબંધ રાખે છે. 8બીજી કઈએવી મહાનજા ત છે કે તેઓની પાસે આ બધા નયમો જનેે
આજે હુ તમાર આગળ પ્રગટ કરુ છુ તેના જવેા ન્યાયી નયમો તથા કા ૂનો છે?

9 ફક્ત પોતાના વષે સાવધ રહો અને ધ્યાનથી તમારા આત્માની કાળજી રાખો, કે જથેી તમાર આંખે જે જો ું છે તે ું ૂલી
જાઓ ન હ અને તમારા જીવનના સવર્ દવસો પયત તમારા હૃદયમાંથી તે દૂર થાય ન હ. પણ, તમારા સંતાનને અને તમારા
સંતાનના સંતાનને શીખવો. 10 તમે હોરેબમાં તમારા ઈ ર યહોવાહ સમક્ષ ઊભા ર ા હતા તે દવસે યહોવાહે મને ક ું કે,
“લોકોને માર સમક્ષ ભેગા કર. હુ તેઓને મારાં વચનો કહ સંભળાવીશ અને જે સવર્ દવસો ુધી તેઓ ૃથ્વી પર જીવે ત્યાં
ુધી મારો ડર રાખતા શીખે અને પોતાનાં સંતાનોને પણ તે શીખવ.ે”
11 તેથી તમે આવીને પવર્તની તળેટ નજીક ઊભા ર ા અને પવર્ત અ થી બળતો હતો અને જ્વાળાઓ આકાશ ુધી

પહોંચતી હતી. ત્યારે વાદળ તથા ઘોર અંધકાર સવર્ત્ર ાપી ગયાં હતા.ં 12 તે વખતે યહોવાહ અ મધ્યેથી તમાર સાથે
બોલ્યા; તમે તેમના શ ોનો અવાજ સાંભ ો, પણ તમે કોઈ આકાર જોયો ન હ, તમે ફક્ત અવાજ સાંભ ો.

13 તેમણે તમને પોતાનો કરાર જાહેર કય એટલે કે દસ નયમો ું પાલન કરવાની આજ્ઞા ઈ રે તમને આપી. અને એ નયમો
બે શલાપાટ ઓ પર લ ા. 14 તે સમયે યહોવાહે તમને કાયદાઓ તથા કા ૂનો શીખવવા ું મને ફરમા ુ,ં એ સારુ કે પેલી પાર
જે દેશમાં તમે વતન પ્રાપ્ત કરવા જાઓ છો તેમાં તમે તે પાળો.

ૂ ત ૂજા સામેની ચેતવણી
15 “માટે પોતાના વષે સાવધ રહેજો, જે દવસે તમે હોરેબમાં યહોવાહને અ મધ્યેથી તમાર સાથે બોલતા સાંભ ા તે

દવસે તમે કોઈ આકાર જોયો ન હતો. 16 માટે સાવધ રહો કે રખેને તમે ભ્ર થઈને કોઈ પ્રકારના આકારની નર કે નાર ની
પ્ર તમા બનાવો, 17 ૃથ્વી પર ચાલનારા કોઈ પ ુની કેઆકાશમાં ઊડતા પક્ષીની પ્ર તમા, 18અથવા ૃથ્વી તળેના પાણીમાંની કોઈ
માછલીની પ્ર તમા બનાવીને તમે ભ્ર થશો ન હ.

19સાવધ રહો રખેને જયારે તમે આકાશ તરફ નજર કરો ત્યારે ૂયર્, ચંદ્ર, તારા એટલે આ ું ગગનમંડળ જઓેને ઈ ર તમારા
યહોવાહેઆકાશ નીચેના સવર્ લોકોને વહેંચીઆપ્યાં છે. તેઓને જોઈને તમે આકષાર્ઈને તેમની સેવા ૂજા કરો. 20પર ુ યહોવાહ
તમને મસરમાં ધગધગતા લોખંડ ઓગળવા ું ભઠ્ઠ માંથી બહાર કાઢ લા ા છે. જથેી જમે આજે છો તેમ તમે તેમના વારસાના
લોક બની રહો.

21 વળ તમારે કારણે યહોવાહ મારા પર શ ો વડે કોપાયમાન થયા; અને તેમણે એવા સમ ખાધા કે, “ ું યદનની પેલે પાર
જવા પામશે ન હ. અને ઈ ર જે ઉતમ દેશનો વારસો તમને આપે છે તેમાં ું પ્રવેશ પામશે ન હ.” 22 હુ તો ન આ દેશમાં જ
મરવાનો છુ, હુ યદન નદ ઓળંગી શકવાનો નથી. પણ તમે પેલી પાર જશો. અને એ ઉતમ દેશ ું વતન પ્રાપ્ત કરશો.

23 તમે હવે સાંભળો, જે કરાર ઈ ર તમારા યહોવાહે તમાર સાથે કય છે તે તમે ૂલશો ન હ. કોઈ પણ વસ્ ુના આકારની
કોતરેલી ૂ ત જે વષે યહોવાહ તમારા ઈ રે મના કર છે તે બનાવશો ન હ. 24 કેમ કે ઈ ર તમારા યહોવાહભસ્મકારકઅ રૂપ
તથા ઈષ્યાર્ ુ ઈ ર છે.

25તમને સંતાનો અને સંતાનોનાં પણસંતાનો પણ પ્રાપ્ત થાયઅને તમે બધા તે દેશમાં ાયી થયા પછ તમે જો ભ્ર થઈને કોઈ
પણ વસ્ ુના આકારની કોતરેલી ૂ ત બનાવશો અને જે ઈ ર તારા યહોવાહની નજરમાં અજૂગ ું છે તે કર ને તેમને કોપાયમાન
કરશો; 26 તો હુ આજેઆકાશ તથા ૃથ્વીને સાક્ષી રાખીને તમને કહુ છુ કે, યદન ઊતર ને જે દેશ ું વતન પ્રાપ્ત કરવા તમે જાઓ
છો, તેમાંથી જલ્દ તમારો ૂરો નાશ થઈ જશ.ે તેમાં તમે દ ઘાર્ ુષ્ય પામશો ન હ, તેમાંથી તમારો ૂરો નાશ થશ.ે

27 યહોવાહ તમને દેશજા તઓ મધ્યે વખેર નાખશે અને તમને જે દેશજા ત મધ્યે લઈ જશે તેમની વચ્ચે તમારામાંના બહુ
થોડા જ બચવા પામશ.ે 28અને તમે ત્યાં રહ ને માણસનાં હાથનાં ઘડલેાં લાકડાનાં તથા પથ્થરનાં દેવદેવીઓની બનાવેલી ૂ તઓ
કે જે જોઈ ન શકે કે સાંભળ ન શકે, ખાઈ ન શકે કે ૂંઘી ન શકે, એવા દેવદેવીઓની ૂજા કરશો.

29 પણ જો તમે ત્યાંથી ઈ ર તમારા યહોવાહને શોધશો, જો તમે તમારા ૂરા અંત:કરણથી તથા તમારા ૂરા હૃદયથી તેમની
પ્ર તક્ષા કરશો તો તેઓ તમને મળશે.

30જયારે તમે સંકટમાં અને આ સવર્ આફત તમારા પર આવી પડ હોય ત્યારે છેવટે તમે ઈ ર તમારા યહોવાહ તરફ પાછો
ફર ને તેમ ું કહે ું સાંભળશો; તો 31 તમારા ઈ ર યહોવાહ દયા ુ ઈ ર છે; તે તમારો ત્યાગ કરશે ન હ અને તમારો નાશ પણ
કરશે ન હ તેમ જ જે કરાર તમારા પ ૃઓની સાથે સમ ખાઈને તેમણે કય છે તેને તે ૂલી જશે ન હ.
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32 કેમ કે ઈ રે ૃથ્વી પર માણસ ું સજન ક ુ ત્યારથી માંડ ને તમાર અગાઉનો જે સમય વીતી ગયો છે તેને તથા ૃથ્વીના
એક છેડાથી બીજા છેડા ુધી ૂછો કે, પહેલાં કદ આ પ્રમાણેની અદ્દ ુત ઘટના બનેલી જોઈ છે કે સાંભળ છે? 33જમે તમે
ઈ રની વાણી અ મધ્યે બોલતી સાંભળ તેવી વાણી સાંભળ ને કોઈ લોકો કદ જીવતા ર ા છે ું?

34અથવા જે સવર્ તમારા ઈ ર યહોવાહે મસરમાં તમારા માટે તમાર નજર સમક્ષ ક ુ તે ું કર ને એટલે પર ક્ષણો, ચહનો,
ચમત્કારો, ુદ્ધ, પરાક્રમી હાથ તથા લંબાવેલા ુજ તથા મોટાં ત્રાસદાયક કૃત્યો વડે બીજી દેશજા તઓમાંથી પોતાને માટે દેશજા ત
પ્રાપ્ત કરવાનો ું કોઈ ઈ રે યત્ન કય છે?

35આ બ ું તેમણે એટલા માટે ક ુર્ કે તમે જાણો કે ઈ ર યહોવાહ છે. તેમના વગર બીજા કોઈ ઈ ર નથી. 36 તેઓ તમને
બોધ આપે એ માટે યહોવાહે આકાશમાંથી પોતાની વાણી તમને સંભળાવી. અને તમને ૃથ્વી પર મોટ આગ બતાવી અને તેં
તેમના શ ો અ માંથી સાંભ ા.

37અને તમારા પ ૃઓ પર તેમને પ્રેમ હતો માટે ઈ રે તેઓની પાછળ તેઓના વંશજોને પસંદ કયાર્ હતા. એટલે એ જાતે
જ તમને પોતાના સામથ્યર્થી મસરમાંથી બહાર લઈ આ ા. 38એ માટે કે તેઓ તમારા કરતાં મોટ અને સમથર્ દેશજા તઓને
નસાડ ૂકે. અને તેઓના દેશમાં પ્રવેશ કરાવી અને તેઓને વારસો આપ,ે જમેઆજે છે તેમ.

39એ માટે આજે તમે જાણો અને અંત:કરણમાં રાખો કે આકાશમાં અને ૃથ્વી ઉપર ઈ ર તે જ યહોવાહ છે અને તેમના
વગર બીજા કોઈ ઈ ર નથી. 40 તેમના કા ૂનો તથા તેમની આજ્ઞાઓ જનેો આજે હુ તમને આદેશ આ ું છુ તે તમારે પાળવા,
કે જથેી તમારુ અને તમારા પછ તમારા સંતાન ું ભ ું થાય અને ઈ ર તમારા યહોવાહ જે દેશ તમને સદાને માટે આપે છે તેમાં
તારુ આ ુષ્ય લાં ુ થાય.

યદનની ૂવના આશ્રયનગરો
41પછ ૂસાએયદન નદ ની ૂવર્ દશાએત્રણનગરોઅલગ કયા, 42એમાટે, જો તેણે અગાઉ કોઈ દશુ્મનાવટ વગરઅજાણતાં

કોઈ ક્તને માર નાખી હોય, તો તે ત્યાંથી નાસીજાય. આનગરોમાંથી એક નગરમાં નાસી જઈને તે બચીજાય. 43તે નગરોઆ
હતા:ં રુબેનીઓ માટે અરણ્યના સપાટ પ્રદેશમાં ું બેસેર; ગાદ ઓ માટે ગલ્યાદમાં ું રામોથ અને મનાશ્શીઓ માટે બાશાનમાં ું
ગોલાન.

44ઇઝરાયલી લોકો આગળ ૂસાએ જે નયમ ૂ ો તે એ છે; 45ઇઝરાયલી લોકો મસરમાંથી રવાના થયા ત્યારે જે કરારો,
નયમો, કા ૂનો તથા હુકમો ૂસા બોલ્યો તે એ છે, 46અમોર ઓનો રાજા સીહોન, જે હેશ્બોનમાં રહેતો હતો, જનેે ૂસા અને
ઇઝરાયલી લોકોએ મસરમાંથી તેઓ બહાર નીક ા ત્યારે તેને હરા ો હતો, તેના દેશમાં યદનની ૂવર્ તરફ, બેથ-પેઓરની
સામેની ખીણમાં ૂસાએઆ વચનો કહ સંભળા ા.ં

47 તેઓએ તેના દેશનો તેમ જ બાશાનના રાજા ઓગના દેશનો, યદનની ૂવર્ તરફ આવેલા અમોર ના બે રાજાઓના દેશનો
કબજો લીધો હતો. 48આપ્રદેશઆન નની ખીણના કનારે આવેલા અરોએરથી તે સયોન પવર્ત જે હેમ ન પવર્ત ુધી, 49અને
યદનની પેલી બાજુ ૂવર્ તરફ, યદન નદ ની ખીણના બધા મેદાનો, તે છેક પસ્ગાહ પવર્તના ઢોળાવ નીચે આવેલા અરાબાના સ ુદ્ર
ુધીનો હતો.
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1 ૂસાએ બધા ઇઝરાયલીઓને બોલાવીને તેઓને ક ું, “હે ઇઝરાયલ, જે કા ૂનો તથા નયમો હુ તમને આજે કહ સંભળા ું
છુ તે સાંભળો, કે તમે તે શીખો અને તેને પાળો. 2 યહોવાહઆપણા ઈ રે હોરેબમાં આપણી સાથે કરાર કય હતો. 3 યહોવાહે
આપણા પ ૃઓ સાથે આ કરાર કય ન હ પણઆપણી સાથ,ે એટલે કે આપણે બધા આજે અહ હયાત છ એ તેઓની સાથે
કય .

4 યહોવાહ પવર્ત પર તમાર સાથે અ જ્વાળામાંથી પ્રત્યક્ષ બોલ્યા હતા, 5 તે સમયે યહોવાહ ું વચન તમને સંભળાવવા
હુ તમાર અને યહોવાહની મધ્યે ઊભો ર ો હતો, કેમ કે, તમને અ થી ભય લાગતો હતો અને તમે પવર્ત પર ગયા ન હતા.
યહોવાહે ક ુ.ં

6 ‘ ુલામીના ઘરમાંથી એટલે મસર દેશમાંથી ાં તમે ુલામ તર કે રહેતા હતા ત્યાંથી તમને બહાર કાઢ લાવનાર હુ ઈ ર
તારો યહોવાહ છુ.

7 માર સમક્ષ તારે કોઈ પણ અન્ય દેવો હોવા જોઈએ ન હ.
8 ું પોતાના માટે કોતરેલી ૂ તની પ્ર તમા ન બનાવ, ઉપર આકાશમાંની કે નીચે ૃથ્વીમાંની કે ૃથ્વી નીચેના પાણીમાંની કોઈ

પણ વસ્ ુની પ્ર તમા ન બનાવ.
9 ું તેઓની આગળ નમીશ ન હ કે તેઓની ૂજા કર શ ન હ. કેમ કે, હુ યહોવાહ, તમારો ઈ ર, ઈષ્યાર્ ુ ઈ ર છુ. જઓે

મારો તરસ્કાર કરે છે, તેઓની ત્રીજી ચોથી પેઢ ુધી પ ૃઓના અન્યાયની શક્ષા સંતાનો પર લાવનાર, 10અને જે લોકો મારા
પર પ્રેમ રાખે છે અને માર આજ્ઞાઓ પાળે છે, તેઓની હજારો પેઢ ુધી મારા કરાર અ ુસાર તેઓના પર દયા દશાર્વનાર છુ.

11 ું યહોવાહ તારા ઈ ર ું નામ થર્ ન લ,ે કેમ કે, જે કોઈ યહોવાહ ું નામ થર્ લે છે તેને તેઓ નદ ષ ગણશે ન હ.
12યહોવાહ તારા ઈ રેઆજ્ઞાઆપી તે ુજબ વશ્રામવારના દવસને પ વત્ર પાળવાને ું ધ્યાન રાખ. 13છ દવસ ું પ રશ્રમ

કર અને તારુ બ ું કામ કર; 14 પણ સાતમો દવસ યહોવાહ તારા ઈ રનો વશ્રામવાર છે. તેમાં તારે કોઈ પણ કામ કર ું ન હ,
ું, તારો દ કરો કે તાર દ કર , તારા દાસ કે તાર દાસી, તારો બળદ કે તારુ ગધેડુ કે તારુ કોઈ અન્ય જાનવર, તારા દરવાજામાં

વસતા કોઈ પણ પરદેશી આ દવસે ક ું કામ ન કરે. જથેી તારા દાસ કે દાસીઓને પણ તાર જમે આરામ મળે.
15 યાદ રાખ કે મસર દેશમાં ું દાસ હતો, ઈ ર તારા યહોવાહ તેમના પરાક્રમી હાથ વડે તથા અદ્દ ુત શ ક્ત વડે તને

મસરમાંથી બહાર કાઢ લા ા. તે માટે ઈ ર તારા યહોવાહે તને વશ્રામવાર પાળવાની આજ્ઞા આપી છે તે તારે પાળવી.
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16ઈ ર તારા યહોવાહે તને જમેઆજ્ઞાઆપી છે, તેમ તારા માતા અને પતાનો આદર કર, કે જથેી ઈ ર તારા યહોવાહે તને
જે દેશ આપ્યો છે તેમાં તારુ આ ુષ્ય લાં ુ થાય અને તારુ ભ ું થાય.

17 ું હત્યા ન કર.
18 ું ભચાર ન કર.
19 ું ચોર ન કર.
20 ું તારા પડોશી વરુદ્ધ જૂઠ સાક્ષી ન ૂર. 21 ‘ ું તારા પડોશીની પત્ની પર લોભ ન રાખ, તેમ જ તેના ઘર કે ખેતર, દાસ કે

દાસી, પ ુ, ગધેડુ કે અન્ય જાનવર તારા પડોશી ું જે કઈ હોય તે પર લોભ ન રાખ.’ ”

સનાઈ પર ઈ રની હાજર અને વાણી:લોકો બીધા
નગર્. 20:18-21

22આવચનો યહોવાહ પવર્ત ઉપર અ જ્વાળા, વાદળ તથા ઘોર અંધકારની મધ્યેથી મોટા સાદે તમાર આખી સભાઆગળ
બોલ્યા; તેમાં તેમણે કઈ પણ વધારો કય ન હ. અને ઈ રે મને તે આજ્ઞાઓ બે શલાપાટ ઓ ઉપર લખીને આપી.

23 પવર્ત જયારે અ થી ભડભડ બળતો હતો, ત્યારે અંધકારમાંથી નીકળતી વાણી તમે સાંભળ . પછ એમ થ ું કે, તમારાં
કુળોના સવર્ આગેવાનો અને વડ લો માર પાસે આ ા. 24 તમે ક ું કે, જો ઈ ર આપણા યહોવાહે આપણને પોતા ું ગૌરવ
તથા માહાત્મ્ય બતા ું છે. અને અ મધ્યેથી તેમની વાણી આપણે સાંભળ છે; આજેઆપણે જો ું છે કે ઈ ર મ ુષ્ય સાથે
બોલે છે તેમ છતાં મ ુષ્ય જીવતો રહે છે.

25તો હવે અમે શા માટે માયાર્ જઈએ? કેમ કેઆ મહાભયંકર અ તો અમને ભસ્મ કર નાખશ;ે જો અમે વધારે વાર અમારા
ઈ ર યહોવાહની વાણી સાંભળ ું તો અમે માયાર્ જઈ ુ.ં 26 ૃથ્વી પર એવો કયો માણસ છે કે જણેે જીવતા ઈ રની વાણી
અ મધ્યેથી આપણી જમે બોલતી સાંભળ હોય અને જીવતો ર ો હોય? 27 ું પાસે જઈને ઈ ર આપણા યહોવાહ જે કહે
તે સાંભળ; અને ઈ ર આપણા યહોવાહ જે તને કહે તે અમને જણાવજ;ે અને અમે તે સાંભળ ને તેનો અમલ કર ુ.ં’ ”

28જયારે તમે માર સાથે વાત કરતા હતા ત્યારે યહોવાહે તમારો અવાજ સાંભ ો; અને યહોવાહે મને ક ું કે, ‘આલોકોએ
તને જે ક ું છે તે મેં સાંભ ું છે. જે સવર્ તેઓ બોલ્યા છે તે તેઓ ું કહે ું ઠ ક છે. 29જો આ લોકો ું હૃદય એ ું હોય કે તેઓ
મારો ડર રાખે અને માર સવર્ આજ્ઞાઓ સદા પાળે તો કે ું સારુ! તેથી તે લોકો અને તેઓનાં સંતાનો સદા ુખી રહે. 30જા,
તેઓને કહે કે, “તમે તમારા તં ુઓમાં પાછા જાઓ.”

31 પણ ું અહ માર પાસે ઊભો રહે, એટલે હુ તને માર સવર્ આજ્ઞાઓ, કાયદાઓ અને નયમો કહ શ; અને પછ ું તે
લોકોને શીખવજ,ે એ સારુ કે જે દેશ હુ તેઓને વતન કર લેવા સારુઆપવાનો છુ તેમાં તેઓ તે પાળે.

32 માટે ઈ ર તમારા યહોવાહે તમને જે આજ્ઞાઓઆપી છે તે ું કાળજી રાખીને તે ું પાલન કર ું અને તમારે તેમાંથી ડાબે કે
જમણે હાથે વળ ું ન હ. 33જે માગર્ ઈ ર તમારા યહોવાહે બતા ો છે તેમાં જ તમારે ચાલ ું. એ સારુ કે તમે જીવતા રહો
અને તમારુ ભ ું થાય. અને જે દેશ ું વતન તમે પ્રાપ્ત કરવાના છો તેમાં તમારુઆ ુષ્ય લાં ું થાય.

6
સવ પર આજ્ઞા

1હવે જેઆજ્ઞાઓ, કાયદાઓઅને નયમો ઈ ર તમારા યહોવાહે તમને શીખવવા માટે મને ક ું છે એ સારુ કે જે દેશ ું વતન
પામવા માટે તમે યદન ઊતર ને પ્રવેશ કરો છો, તેમાં તમે તે પાળો. તે આ છે: 2તેથી ું તથા તારો દ કરો તથા તારા દ કરાનો દ કરો
તારા આખા જીવનભર યહોવાહ તારા ઈ રનો ડર રાખીને તેમના સવર્ નયમો અને આજ્ઞાઓજે હુ તમને કહુ છુ તે પાળો; જથેી
તમારુઆ ુષ્ય લાં ું થાય.

3માટે હે ઇઝરાયલ સાંભળઅને કાળજી ૂવર્ક એ ું પાલન કર; એમાટે કે, જમે યહોવાહ તારા પ ૃઓના ઈ રેઆપેલા વચન
પ્રમાણે દૂધ તથા મધથી રેલછેલવાળો* દેશમાં તારુ ભ ું થાય અને તમે ૂબ ૃ દ્ધ પામો.

4 હે ઇઝરાયલ સાંભળ: યહોવાહ આપણા ઈ ર તે એકલા જ યહોવાહ છે. 5અને યહોવાહ તારા ઈ ર પર ું તારા ૂણર્
મનથી તથા ૂણર્ જીવથી તથા ૂણર્ બળથી પ્રેમ રાખ.

6આ વચનો જે હુ તમને ફરમા ું છુ તેને તારા અંત:કરણમાં રાખ. 7અને ખંતથી ું તારા સંતાનોને તે શીખવ અને જયારે ું
ઘરમાં બેઠો હોય કે રસ્તે ચાલતો હોય, જયારે ું ૂઈ જાય કે ઊઠે તેના વષે વાત કર.

8 ું તેમને નશાની તર કે તારે હાથે બાંધ અને તાર આંખોમાં તેમને કપાળ ૂષણ તર કે રાખ. 9 અને ું તેમને તારા ઘરની
બારસાખ ઉપર તથા દરવાજા ઉપર તે લખ.

અનાજ્ઞાં કતપણા સામે ચેતવણી
10 અને એમ થશે કે જયારે યહોવાહ તારા ઈ રે જે દેશ તારા પ ૃઓની સમક્ષ એટલે ઇબ્રા હમ, ઇસહાક અને યાકૂબની

સમક્ષ સમ ખાધા હતા તે દેશમાં તમને લઈ જશે એટલે જે મોટાં અને ઉ મ નગરો તમે બાંધ્યાં નથી. 11અને સવર્ પ્રકારની સાર
વસ્ ુઓથી ભરેલાં ઘર જે તમે ભયા નથી, ખોદ કાઢેલા કૂવા જે તમે ખોઘ્યા નથી તથા દ્રાક્ષવાડ ઓઅને જૈ ૂન ૃક્ષો જે તમે વા ાં
નથી તેમાં લાવે અને તે તમે ખાઈને ૃપ્ત થાઓ. 12 ત્યારે સાવધાન રહેજો, રખેને મસર એટલે કે ુલામીના ઘરમાંથી તમને કાઢ
લાવનાર યહોવાહ તમારા ઈ રને તમે ૂલી જાઓ.

13 યહોવાહ તમારા ઈ રનો ડર રાખો; અને તેમની જ સેવા કરો અને તેમના જ નામના સમ ખાઓ. 14 તમાર આસપાસના
અન્ય દેવદેવીઓની સેવા તમારે કરવી ન હ. 15 કારણ કે, તમાર મધ્યે રહેનાર યહોવાહ તમારા ઈ ર ઈષ્યાર્ ુ ઈ ર છે. રખેને
યહોવાહ તમારા ઈ રનો કોપ તમારા પર સળગી ઊઠે અને ૃથ્વીના પટ પરથી તમારો સંહાર કરે.

* 6:3 6:3 ફળદ્રપ
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16જમે તમે માસ્સામાં તેમની કસોટ કર , તેમ યહોવાહ તમારા ઈ રની કસોટ કરશો ન હ.† 17 તમારા ઈ ર યહોવાહના
કા ૂનો, નયમો અને તેમની આજ્ઞાઓ જે તેમણે ફરમા ાં છે તે ું ખંતથી પાલન કરો.

18અને યહોવાહની નજરમાં જે યોગ્ય અને સારુ છે તે ું કર, એ માટે કે તારુ ભ ું થાય. અને જે ઉ મ દેશ તારા પ ૃઓને
આપવાના યહોવાહે સમ ખાધા છે તેમાં પ્રવેશ કર ને ું તે ું વતન પામે અને 19જમે યહોવાહે ક ું તેમ તે તાર આગળથી તારા
બધા દશુ્મનોને નસાડ ૂકે.

20ભ વષ્યકાળમાં જયારે તારો દ કરો તને ૂછે કે; “યહોવાહ આપણા ઈ રે તમને જે કરારો, નયમો અને કા ૂનો ફરમા ા
છે તેનો અથર્ શો છે?” 21 ત્યારે ું તારા દ કરાને કહેજે કે, “અમે મસરમાં ફારુનના ુલામ હતા; ત્યારે યહોવાહ તેમના મહાન
પરાક્રમી હાથ વડે અમને મસરમાંથી બહાર લા ા, 22અને તેમણે અમારા દેખતાં મસર પર, ફારુન પર તથા તેના આખા ઘર પર
મોટાં અને દઃુખ ભયા ચ ો તથા ચમત્કારો બતા ા; 23 તેઓ અમને ત્યાંથી બહાર કાઢ લા ા, કે જથેી આપણા પ ૃઓને જે
દેશ આપવા ું વચનઆપ્ ું હ ું તે આપવા માટે તેઓઆપણને તેમાં લઈ જઈ શકે.

24આપણા ભલાને માટે હમેશા આ બધા નયમો પાળવાની તથા ઈ રનો ભય રાખવાની તેમણે આપણને આજ્ઞા આપી કે,
જથેી તેઓ આપણને જીવતા રાખ,ે જમે આજે જીવતા છ એ તેમ. 25 યહોવાહ આપણા ઈ રે આપણને જે આજ્ઞાઓ આપી
છે, તે પ્રમાણે જો આપણે બધી આજ્ઞાઓ કાળજીથી પાળ એ તો તે આપણા હતમાં ન્યાયીપણાને અથ ગણાશે.”

7
ઈ રના ખાસ લોકો
નગર્. 34:11-16

1 જે દેશ ું વતન પામવા માટે ું જાય છે ત્યાં યહોવાહ તારા ઈ ર તને લઈ જશે, તાર આગળથી અનેક પ્રજાઓને કાઢ
ૂકશે, એટલે હ ીઓ, ગગાર્શીઓ, અમોર ઓ, કનાનીઓ, પ રઝ ઓ, હવ્વીઓ તથા ય ૂસીઓ, જે તારા કરતાં મોટ તથા

જોરાવર સાત પ્રજાઓ છે; તેઓને ત્યાંથી નસાડ ૂકશ.ે
2જયારે યહોવાહ તારા ઈ ર તને ુદ્ધમાં તેઓની સામે વજય અપાવ,ે ત્યારે ું તેઓ પર હુમલો કર અને તેઓનો તદ્દન નાશ

કર. તારે તેઓની સાથે કઈ કરાર કરવો ન હ કે દયા દશાર્વવી ન હ. 3 તારે તેઓની સાથે લ વહાર રાખવો ન હ; તેમ જ તારે
તાર દ કર ઓનાં લ તેઓના દ કરાઓ સાથે અને તારા દ કરાઓના લ તેઓની દ કર ઓ સાથે કરાવવાં ન હ.

4 કેમ કે તેઓ તારા દ કરાઓને માર આરાધના કરતાં અટકાવશે જથેી તેઓ બીજા દેવોની સેવા કરે. કે જથેી યહોવાહનો
ુસ્સો તમાર વરુદ્ધ ઊઠે અને તેઓ જલ્દ તમારો નાશ કરે. 5 તમારે તેઓ સાથે આ પ્રમાણે વતર્ ુ;ં તેઓની વેદ ઓને તોડ

પાડવી, તેઓના સ્તંભોને ભાગીને ટુકડા કર નાખવા, તેઓની અશેરા ૂ તઓને કાપી નાખવી અને તેઓની કોતરેલી ૂ તઓને
બાળ નાખવી.

6 કેમ કે તમે યહોવાહ તમારા ઈ રના પ વત્ર લોકો છો. યહોવાહ તમારા ઈ રે ૃથ્વીની સપાટ પરની બધી પ્રજાઓમાંથી
તમને જ પોતાની પ્રજા થવા માટે પસંદ કયાર્ છે.

7 તમે બીજા લોકો કરતા સં ામાં વધારે હતા તેને કારણે યહોવાહે તમારા પર પ્રેમ રા ો અને તમને પસંદ કયાર્ છે એ ું નથી;
કેમ કે તમે તો બધા લોકો કરતાં સૌથી ઓછા હતા. 8 પણ યહોવાહ તમને પ્રેમ કરે છે, તમારા પ ૃઓને આપેલી પ્ર તજ્ઞા પાળવા
તેઓ ઇચ્છે છે. તે માટે યહોવાહ તમને પરાક્રમી હાથ વડે બહાર લા ા અને ુલામીના ઘરમાંથી એટલે મસરના રાજા ફારુનના
હાથમાંથી સ્વતંત્ર કયાર્ છે.

9 તે માટે તારે જાણ ું કે યહોવાહ તમારા ઈ ર છે, તે ઈ ર છે, તે વ ા ુ ઈ ર છે, જે તેમના પર પ્રેમ રાખે છે અને તેમની
આજ્ઞાઓ પાળે છે તેમની હજારો પેઢ ઓ ુધી કરાર પાળવા માટે તે વ ા ુ છે. 10 પણ જઓે તેમનો તરસ્કાર કરે છે તેમનો
સામી છાતીએ બદલો લઈને તે ન કરે છે; જે કોઈ તેમનો તરસ્કાર કરે છે તેમનો બદલો લેવામાં તે વલંબ ન હ કરે; તે બદલો
વાળશ.ે 11 માટે જે આજ્ઞાઓ, કા ૂનો તથા વ ધઓઆજે હુ તને ફરમા ું છુ, તે પાળ ને ું તેનો અમલ કર.

આજ્ઞાપાલનનો આશીવાર્દ
ુન. 28:1-14

12જો તમે આ હુકમો સાંભળ ને તે ું પાલન કરશો અને અમલમાં ૂકશો, તો એ ું થશે કે જે કરાર તથા દયા વષે યહોવાહ
તમારા ઈ રે તમારા પ ૃઓ સાથે પ્ર તજ્ઞા લીધી છે, તે તમાર પ્રત્યે તે અદા કરશ.ે 13 તે તારા પર પ્રેમ રાખશે, તને આશીવાર્દ
આપશે તથા તને વધારશ;ે જે દેશ તને તારા પ ૃઓને આપવાની પ્ર તજ્ઞા લીધી છે, તેમાં તે તારા પેટના ફળને તથા તાર ૂ મના
ફળને આશીવાર્દ આપશે, તારા અનાજન,ે તારા દ્રાક્ષારસને, તારા તેલને, તારા પ ુઓના વસ્તારને તથા તારા જુવાન ટોળાને
આશીવાર્દ આપશ.ે

14બીજા લોકો કરતાં ું વધારે આશીવાર્ દત થશ.ે તમાર વચ્ચે કે તમારા પ ુઓ મધ્યે કોઈ નર કે નાર વાંઝણું રહેશે ન હ.
15 યહોવાહ તાર બધી બીમાર દૂર કરશ;ે મસરના ખરાબ રોગો જનેી તને ખબર છે તેઓમાંનો કોઈ પણ તેઓ તારા પર લાવશે
ન હ. પણ જઓે તારો તરસ્કાર કરે છે તેના પર લાવશ.ે

16જે બધી પ્રજાઓપર યહોવાહ તારા ઈ ર તને જયઅપાવશે તેઓનો તારે ઉપભોગ કરવો, તાર આંખ તેઓ પર દયા લાવે
ન હ. તારે તેઓનાં દેવોની ૂજા કરવી ન હ, કેમ કે તે તારા માટે ફાંદારૂપ થશ.ે

17જો ું તારા મનમાં એમ કહેશે કે, “આ જા તઓ મારા કરતાં સં ામાં વધારે છે; હુ કેવી ર તે તેઓને પરા જત કર શકુ?”
18 ું તેઓથી બીશ ન હ; યહોવાહ તારા ઈ રે ફારુન તથા આખા મસરને જે ક ુ તે તારે યાદ રાખ ુ;ં 19એટલે જે ભારે દઃુખો
તેં તાર આંખોથી જોયાં તે, ચ ો, ચમત્કારો, પરાક્રમી હાથ તથા સામથ્યર્ દેખાડ ને યહોવાહ તારા ઈ ર તને મસરમાંથી બહાર
લા ા. જે લોકોથી ું ડરે છે તેઓને યહોવાહ તારા ઈ ર તે ું જ કરશે.

20 વળ , યહોવાહ તારા ઈ ર તેઓની મધ્યે ભમર ઓ* મોકલશ,ે જઓે તારાથી બચી ર ા હશે અને તારાથી સંતાઈ ર ા
હશે તેઓનો તાર હજૂરમાંથી નાશ કરશ.ે 21 ું તેઓથી ભયભીત થઈશ ન હ, કેમ કે, યહોવાહ તારા ઈ ર તાર મધ્યે છે, મહાન
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અને ભયાવહ ઈ ર છે. 22 યહોવાહ તારા ઈ ર ધીમે ધીમે તાર આગળથી તે પ્રજાઓને હાંક કાઢશ.ે ું એકદમ તેઓનો
પરાજય કર શ ન હ, રખેને જગલી પ ુઓ વધી જાય અને તને હેરાન કરે.

23 ારે ું તેઓ સાથે ુદ્ધ કર શ, ત્યારે યહોવાહ તારા ઈ ર તને તેઓ પર વજયઆપશે; ાં ુધી તેઓનો નાશ ન થાય
ત્યાં ુધી તે તેઓને ૂંચવશ.ે 24 યહોવાહ તેઓના રાજાઓને તમારા હાથમાં સોંપી દેશે અને તમે તેઓ ું નામ આકાશ તળેથી
ના ૂદ કર દેશો. અને તેમનો નાશ થશે ન હ ત્યાં ુધી કોઈ માણસ તમાર આગળ ટક શકશે ન હ.

25 તેઓના દેવદેવીઓની કોતરેલી ૂ તઓ તમારે આગથી બાળ નાખવી. તેઓના શર ર પરના રૂપા પર કે સોના પર તમે લોભ
કરશો ન હ. રખેને તમે તેમાં ફસાઈ પડો; કેમ કે યહોવાહ તમારા ઈ રની નજરમાં તે શ્રા પત છે. 26 માટે તમે કોઈ ધ ારપાત્ર
વસ્ ુ તમારા ઘરમાં લાવી તેની સેવા કરવી ન હ, તમારે તેને ધ ાર ું અને તમારે તેનાથી કટાળ ું; કેમ કે તે શા પત વસ્ ુ છે.

8
ઉ મ અને ફળદ્રપ દેશ મળશે

1આજે હુ તમને જે સવર્ આજ્ઞાઓજણા ું છુ તે તમે કાળજી રાખીને તેને પાળો, જથેી તમે જીવતા રહો અને તમે ૃ દ્ધ પામો.
અને જે દેશ આપવાના યહોવાહે તમારા પ ૃઓ આગળ સમ ખાધા હતા તે ું વતન પ્રાપ્ત કરો. 2 તમને નમ્ર બનાવવા અને તમે
તેમની આજ્ઞાઓ ું પાલન કરવા માગો છો કે કેમ, એ જાણવા માટે તથા પાર ું કરવા યહોવાહ તમારા ઈ રે ચાળ સ વષર્ ુધી
જે રસ્તે તમને ચલા ાં તે તમે યાદ રાખો.

3અને યહોવાહે તમને નમ્ર બનાવવા માટે તમને ૂ ા રહેવા દ ધા. અને તમે નહોતા જાણતા કે તમારા પ ૃઓ પણ નહોતા
જાણતા એવા મા ાથી તમને પોષ્યા; એ માટે કે યહોવાહ તમને જણાવે કે માણસ ફક્ત રોટલીથી જ જી વત રહેતો નથી, પણ
યહોવાહના ુખમાંથી નીકળતા દરેક વચનોથી માણસ જીવે છે.

4આ ચાળ સ વષર્ દરમ્યાન તમારા શર ર પરનાં વસ્રો ઘસાઈ ગયા ન હ અને તમારા પગ ૂજી ગયા ન હ. 5એટલે આ વાત
તમે સમજો કે જે ર તે પતા પોતાના ુત્રને શક્ષા કરે છે તેમ યહોવાહ તમારા ઈ ર તમને શક્ષા કરે છે. 6 તેથી તમારે યહોવાહ
તમારા ઈ રના માગ માં ચાલ ું, તેમનો ડર રાખવો અને તેમની આજ્ઞાઓ પાળવી.

7 કેમ કે યહોવાહ તમારા ઈ ર તમને એક સ ૃદ્વ દેશમાં લઈ જાય છે એટલે પાણીનાં વહેણવાળા તથા ખીણોમાં અને
ઉચ્ચપ્રદેશમાં ટ નીકળતા ઝરણાં તથા જળ ન ધઓવાળા દેશમા;ં 8 ઘઉં તથા જવ, દ્રાક્ષ, અંજીર ઓ તથા દાડમોનાં દેશમા;ં
જૈ ૂન તેલ અને મધના દેશમાં.

9જયાં ું ધરાઈને અ ખાશે અને તને ખાવાની કોઈ ખોટ પડશે ન હ એવા દેશમા.ં વળ કોઈ વસ્ ુની ખોટ ન હ પડ,ે તેમ જ
જનેા પથ્થર લોખંડના છે અને જનેા ડુગરોમાંથી ું પ ળ કાઢ શકે. એવા દેશમાં લઈ જાય છે. 10 ત્યાં તમે ખાઈને ૃપ્ત થશો
અને યહોવાહ તમારા ઈ રે જે સ ૃદ્વ દેશ તમને આપ્યો છે તે માટે તમે યહોવાહની સ્ ુ ત કરશો.

સંપ માં ઈ રત્યાગ ું જોખમ
11સાવધ રહેજો રખેને તેમની આજ્ઞાઓ, કા ૂનો અને નયમો જે આજે હુ તને ફરમા ું છુ તે ન પાળતાં તમે યહોવાહ તમારા

ઈ રને ૂલી જાઓ. 12 રખેને તમે ખાઈને ૃપ્ત થાઓ અને સારાં ઘરો બાંધીને તેમાં રહો.
13અને ારે તમારાં ઢોરઢાંક અને ઘેટાંબકરાંની અને અન્ય જાનવરોની સં ામાં વધારો થાય અને ારે તમારુ સો ુંચાંદ

વધી જાય અને તમાર માલ મલકત વધી જાય, 14 ત્યારે રખેને તમારુ મન ગ વ થાય અને તમે યહોવાહ તમારા ઈ રને ૂલી
જાઓ કે જે તમને મસરમાંથી એટલે ુલામીના દેશમાંથી બહાર લા ા છે.

15 જણેે તમને આ ગયા સાપ તથા વીંછ ઓવાળા તથા પાણી વગરની ૂક જમીનવાળા વશાળ અને ભયંકર અરણ્યમાં
સંભાળ ને ચલા ાં. જમેણે તમારે માટે ચકમકના ખડકમાંથી પાણી વહે ું ક ુ અને જે 16 યહોવાહે અરણ્યમાં તમને મા ા કે જે
તમારા પ ૃઓએ કદ નહો ું જો ું તેનાથી તમારુ પોષણ ક ુ, એ માટે યહોવાહ તમને નમ્ર કરે અને આખરે તમારુ સારુ કરવા
માટે તે તમાર કસોટ કરે. 17 રખેને તમે તમારા મનમાં વચારો કે “માર પોતાની શ ક્તથી અને મારા હાથનાં સામથ્યર્થી મેં આ
સવર્ સંપ મેળવી છે.”

18પણ તમે હમેશા યહોવાહ તમારા ઈ ર ું સ્મરણ કરો કેમ કે સંપ પ્રાપ્ત કરવા માટેની શ ક્તઆપનાર તો તે એકલા જ છે;
એમાટે કે તેનો કરાર અને તેમણે તમારા પ ૃઓનીઆગળજે સમ ખાધા તે તેઓ ૂણર્ કરે. 19અને એમ થશે કે જો તમે યહોવાહ
તમારા ઈ રને ૂલી જઈને અન્ય દેવદેવીઓની તરફ વળશો અને તેઓની સેવા કરશો તો હુ આજે તમાર વરુદ્ધ સાક્ષી આ ું
છુ કે તમે ન ે નાશ પામશો. 20જે પ્રજાઓનો યહોવાહ તમાર આગળથી નાશ કરે છે તેઓની જમે તમે નાશ પામશો. કેમ કે
યહોવાહ તમારા ઈ રની વાણી તમે સાંભળવાને ચા ું ન હ.

9
સોનાના વાછરડાની ૂજા

1 હે ઇઝરાયલ સાંભળ; તારા કરતાં મહાન અને શ ક્તશાળ દેશજા તઓ ું મોટાં તથા ગગન ુંબી કોટવાળાં નગરો ું વતન
પ્રાપ્ત કરવા સારુ ું આજે યદન નદ પાર ઊતરવાનો છે, 2એ લોકો કદાવર અને બળવાન છે. તેઓઅનાક ઓના દ કરાઓ છે.
જઓેને ું સાર ર તે ઓળખે છે. તેઓ વશેની અફવા પણ તેં સાંભળ છે કે અનાક ુત્રોની સામે કોણ ટક શકે?

3 માટે આજે જાણ કે ખાઈ નાખનાર અ રૂપે તમાર આગળ પેલે પાર જનાર તો યહોવાહ તમારા ઈ ર છે. તે એ લોકોનો
નાશ કરશે. અને તે તેઓને નીચા પાડશે; અને યહોવાહના વચન અ ુસાર તમે તેઓને કાઢ ૂકશો તેમ જ જલ્દ તેઓનો નાશ
કરશો. 4 યહોવાહ તમારા ઈ ર તેઓને તમાર આગળથી હાંક કાઢે ત્યારે તમે મનમાં એમ ન કહેતા કે, મારા ન્યાયીપણાને
લીધે યહોવાહે મને અહ લાવીને આ દેશનો વારસો અપા ો છે; ખરુ જોતાં તો એ લોકોની દુ તાને લીધે યહોવાહ તેઓને તાર
આગળથી હાંક કાઢે છે.
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5 તમારા ન્યાયીપણાને લીધે કે તમારા અંત:કરણના પ્રમા ણકપણાને લીધે તમે તેઓના દેશ ું વતન પામવાને જાઓ છો એમ
તો ન હ; પણ એ લોકોની દુ તાને લીધે તથા જે વચન યહોવાહે સમ ખાઈને તમારા પ ૃઓને એટલે ઇબ્રા હમ, ઇસહાક અને
યાકૂબને આપ્ ું હ ું તે ૂણર્ કરવા માટે યહોવાહ તમારા ઈ ર તેઓને તમાર આગળથી નસાડ ૂકે છે.

6એ માટે ન જાણ કે તારા ન્યાયીપણાને લીધે યહોવાહ તારા ઈ ર આ ઉતમ દેશ તને નથી આપતા કેમ કે તમે તો હઠ લી
પ્રજા છો.

7 તમે અરણ્યમાં કેવી ર તે યહોવાહ તમારા ઈ રને કોપ ચઢા ો તે ું યાદ રાખ, ૂલી જઈશ મા; મસર દેશમાંથી તમે
બહાર નીક ા તે દવસથી તે અહ આ ા ત્યાં ુધી તમે યહોવાહની આજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન કરતા આ ા છો. 8હોરેબમાં પણ તમે
યહોવાહને ુસ્સો કરવા માટે ઉશ્કેયાર્ હતા, તે એટલા બધા ુસ્સે થયા હતા કે તેમણે તમારો નાશ કર ના ો હોત.

9 ારે હુ શલાપાટ ઓ, એટલે યહોવાહે કરેલી કરારની શલાપાટ ઓ લેવા પવર્ત પર ગયો, ત્યારે હુ ચાળ સ દવસ અને
ચાળ સ રાત પવર્ત પર ર ો; મેં રોટલી ખાધી ન હ તેમ જ પાણી પી ું ન હ. 10 યહોવાહે પોતાની આંગળ થી લખેલી બે
શલાપાટ ઓ મને આપી; જે બધાં વચનો યહોવાહ સભાના દવસે અ મધ્યેથી બોલ્યાં હતા તે તેના પર લખેલાં હતા.ં
11 ચાળ સ દવસ અને ચાળ સ રાત પછ એ ું બન્ ું કે, યહોવાહે મને બે શલાપાટ ઓ, એટલે કે કરારની શલાપાટ ઓ

આપી. 12યહોવાહે મને ક ું, “ઊઠ, અહ થી જલ્દ નીચે ઊ ર, કેમ કે, તારા લોકો જનેે ું મસરમાંથી બહાર લા ો છે તેઓએ
પોતાને ભ્ર કયા છે. જે માગર્ મેં તેઓને બતા ો હતો તેમાંથી તેઓજલ્દ ભટક ગયા છે. તેઓએપોતાના માટે કોતરેલી ૂ તઓ
બનાવી છે.”

13વળ યહોવાહે મને ક ું, “મેંઆ લોકોને જોયા છે; કે તેઓ કેવા હઠ લા લોકો છે. 14 ું મને રોક શ ન હ, કે જથેી હુ તેઓનો
નાશ કર ને આકાશ નીચેથી તેઓ ું નામ ૂંસી નાખીશ, હુ તારામાંથી તેઓના કરતાં વધારે પરાક્રમી અને મોટ પ્રજા ઉત્પ કર શ.

15 તેથી હુ પાછો ફર ને પવર્ત પરથી નીચે આ ો, ત્યારે પવર્ત સળગતો હતો. અને કરારની બે શલાપાટ ઓ મારા હાથમાં
હતી. 16 મેં જો ું, તો જુઓ, તમે યહોવાહ તમારા ઈ રની વરુદ્ધ પાપ ક ુ હ ું. તમે પોતાના માટે વાછરડાંની ૂ ત બનાવી.
યહોવાહે જે માગર્ તમને બતા ો હતો તેમાંથી તમે પાછા ફર ગયા હતા.

17 ત્યારે મેં પેલી બે શલાપાટ ઓ લઈને મારા હાથમાંથી ફેંક દ ધી. માર નજરઆગળ મેં તેમને તોડ નાખી. 18 યહોવાહની
નજરમાં ખોટુ કરવાથી જે પાપ કર ને તમે તેમને ુસ્સો કરવા માટે ઉશ્કેયાર્ હતા તે બધાને લીધે હુ ફર થી યહોવાહની આગળ
ચાળ સ દવસ અને ચાળ સ રાત ઊંધો પડ ર ો; મેં રોટલી ખાધી ન હ તેમ જ પાણી પણ પી ું ન હ.

19 કેમ કે યહોવાહ તમારા પર એટલા બધા ુસ્સે તેમ જ ના ુશ થયા હતા કે તમારો નાશ કરે, એટલે હુ ડર ગયો. પણ
યહોવાહે તે સમયે માર પ્રાથર્ના સાંભળ . 20 યહોવાહ હારુન પર પણ ુસ્સે થયા હતા કે તેનો પણ નાશ કર નાખત; પર ુ મેં
હારુન માટે પણ તે જ સમયે પ્રાથર્ના કર .

21મેં તમારાં પાપને, તમે જે વાછરડુ બના ું હ ું તે લઈને બાળ ના ું, તે ૂળ જે ું થઈ ગ ું ત્યાં ુધી ટ પીને જમીનમાં ૂકો
કર ના ુ.ં મેં તે ૂકાને પવર્ત પરથી વહેતા ઝરણામાં ફેંક દ ધો.

22અને તાબેરાહ, માસ્સા અને કબ્રોથ હા ાવાહમાં પણ તમે યહોવાહને કોપાયમાન કયાર્. 23 ારે યહોવાહે તમને કાદેશ
બાનઆથી એ ું કહ ને મોકલ્યા કે, “જાઓ, મેં તમને જે દેશ આપ્યો છે તેનો કબજો લો,” ત્યારે તમે યહોવાહ તમારા ઈ રની
આજ્ઞા વરુદ્ધબળવો કય , તમે તેમનો અવાજસાંભ ો ન હ કે તેમના પર વ ાસ કય ન હ. 24જે દવસથી હુ તમનેઓળખતો
થયો* ત્યારથી તમે યહોવાહની વરુદ્ધ બળવાખોર ર ા છો.

25 તેથી હુ ચાળ સ દવસ અને ચાળ સ રાત યહોવાહની આગળ પડ ર ો, કેમ કે તેમણે ક ું હ ું કે, હુ તેઓનો નાશ કર શ.
26એટલે મેં યહોવાહને પ્રાથર્ના કર ને ક ું, “હે પ્ર ુ યહોવાહ, કૃપા કર ને તમારા લોકોનો, તમારા વારસાનો, જઓેને તમે તમાર
મહાનતાથી છોડા ા છે, જઓેને તમે તમારા પરાક્રમી હાથથી મસરમાંથી બહાર કાઢ લા ા છો, તેમનો નાશ કરશો ન હ.

27 તમારા સેવકો, ઇબ્રા હમ, ઇસહાક અને યાકૂબને યાદ કરો; આ લોકોની હઠ લાઈ, તેઓની દુ તા તથા તેઓના પાપની
તરફ ન જુઓ. 28 રખેને જે દેશમાંથી તમે અમને બહાર કાઢ લા ા તે દેશના લોકો કહે કે, ‘કેમ કે જે દેશમાં લઈ જવા ું વચન
યહોવાહે આપ્ ું હ ું તેમાં તે લઈ જઈ શકયા ન હ, કેમ કે તેઓ તેઓને ધ ારતા હતા, તેઓ તે લોકોને અરણ્યમાં માર નાખવા
માટે બહાર કાઢ લા ા હતા.’ 29 તો પણ, તેઓ તમારા લોક તથા તેઓ તમારો વારસો છે, જઓેને તમે તમાર મહાન શ ક્ત
તથા તમારા લંબાવેલા ૂજથી દેખાડ ને બહાર કાઢ લા ા છો.”

10
પ્ર ુએ બે શલાપાટ ઓ ફર ૂસાને આપી
નગર્. 34:1-10

1 તે સમયે યહોવાહે મને ક ું, “પહેલાં હતી તેવી જ બે શલાપાટ ઓ તૈયાર કર અને તેને માર પાસે પવર્ત પર લાવ વળ
લાકડાની એક પેટ બનાવ. 2 પહેલી પાટ ઓ જે તેં તોડ નાખી, તેના પર જે વચનો લખેલાં હતા તે હુ આ પાટ ઓ ઉપર લખીશ,
ું તેઓને કોશમાં ૂક રાખજ.ે”
3 માટે મેં બાવળના લાકડાનો એક કોશ બના ો. અને પહેલાના જવેી બે શલાપાટ ઓ બનાવી, તે બે શલાપાટ ઓ મારા

હાથમાં લઈને હુ પવર્ત પર ગયો. 4સભાના દવસે પવર્ત પર અ માંથી જે દસઆજ્ઞાઓ યહોવાહ બોલ્યા, તે તેમણે અગાઉના
લખાણ પ્રમાણે શલાપાટ ઓ ઉપર લખી; યહોવાહે તે મને આપી.

5 પછ હુ પવર્ત પરથી પાછો નીચે આ ો, જે કોશ મેં બના ો હતો તેમાં તે શલાપાટ ઓ ૂક ; યહોવાહે મને આજ્ઞા આપી
હતી તે ુજબ તેઓ ત્યાં છે.

* 9:24 9:24 જે દવસથી યહોવાહ તેઓને ઓળખતો થયો
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6 ઇઝરાયલી લોકો બેરોથ બેની યાકાન*થી ુસાફર કર ને મોસેરા આ ા. ત્યાં હારુન ું ૃત્ ુ થ ું, તેને ત્યાં જ દફનાવવામાં
આ ો. તેની જગ્યાએ તેના દ કરા એલાઝારે યાજકપદની સેવા બજાવી. 7 ત્યાંથી તેઓએ ુદગોદા ુધી ુસાફર કર ,
ુદગોદાથી યોટબાથાહ જે પાણીના ઝરણાંનો પ્રદેશ છે ત્યાં આ ા.
8 તે સમયે યહોવાહે લેવીના કુળને યહોવાહનો કરારકોશ ઊંચકવા, યહોવાહની સમક્ષ ઊભા રહ ને તેમની સેવા કરવા, તેમના

નામથી લોકોને આશીવાર્દ આપવા માટે પસંદ ક ુ. આજ ુધી તે તેની સેવા કરે છે. 9 તેથી લેવીઓને પોતાના ભાઈઓની સાથે
કઈ ભાગ કે વારસો મ ો નથી. જમે યહોવાહ તારા ઈ રે ક ું તેમ યહોવાહ પોતે તેનો વારસો છે.

10અગાઉની જમે હુ ચાળ સ રાત અને ચાળ સ દવસ પવર્ત પર ર ો; અને યહોવાહે તે સમયે પણ મારુ સાંભળ ને તમારો
નાશ કય ન હ. 11 પછ યહોવાહે મને ક ું, ઊઠ, આ લોકોની આગળ ચાલ; એટલે જે દેશ તેઓને આપવાના મેં તેઓના
પ ૃઓની આગળ સમ ખાધા છે, તેમાં તેઓ પ્રવેશ કર ને તે ું વતન પ્રાપ્ત કરે.

ઈ ર સં ૂણર્ આધીનતા માગે છે
12 હવે હે ઇઝરાયલ, ું યહોવાહ તારા ઈ રનો ડર રાખ,ે તેમના માગ માં ચાલે અને તેમના પર પ્રેમ રાખે અને તારા ૂરા

અંત:કરણથી તથા ૂરા જીવથી યહોવાહ તારા ઈ રની સેવા કરે. 13અને આજે હુ તમને યહોવાહની જેઆજ્ઞાઓઅને નયમો
તારા હતાથ ફરમા ું છુ તે ું પાલન કરે.

14 જો, આકાશ તથા આકાશોનાં આકાશ; ૃથ્વી તથા તેમાં ું સવર્સ્વ તે યહોવાહ તમારા ઈ ર ું છે. 15 તેમ છતાં તમારા
પ ૃઓ પર પ્રેમ રાખવા ું યહોવાહને સારુ લાગ્ ું. અને તેમણે તેઓની પાછળ તેઓનાં સંતાનને એટલે સવર્ લોકોના કરતાં તમને
પસંદ કયાર્ જમે આજે છે તેમ.

16 તેથી તમે તમારાં પાપી હૃદયોને ુદ્વ કરો અને હઠ લાપણું છોડ દો. 17 કેમ કે, યહોવાહ તમારા ઈ ર તે તો સવ પર ઈ ર
છે. તે મહાન, પરાક્રમી અને ભયાનક ઈ ર છે, તે નષ્પક્ષ અને ન્યાયી છે, તે કદ લાંચ લેતા નથી.

18 તે વધવાની તથા અનાથની દાદ સાંભળે છે. તે પરદેશીઓ પર પ્રેમ રાખે છે અને તેઓને ખોરાક તથા વ ો આપે છે.
19 તેથી તમારે પણ પરદેશીઓ પર પ્રેમ રાખવો. કારણ કે તમે પણ મસરમાં પરદેશી હતા.

20 તમે યહોવાહ તમારા ઈ રનો ડર રાખો અને તમે તેમની જ સેવા કરો; તેમને જ તમે વળગી રહો. અને તેમના જ નામે સમ
ખાઓ. 21તમારે તેમની સ્ ુ ત કરવી, તે જ તમારા ઈ ર છે. તેમણે તમારા માટે જે મહાન અને અદ્ભત કાય કયા છે તે તમે પ્રત્યક્ષ
નહા ાં છે.
22જયારે તમારા પ ૃઓબધા મળ ને મસર ગયા હતા ત્યારે તેઓ ફક્ત સ ેર જ હતા. પણઅત્યારે તમારા ઈ ર યહોવાહે

તમાર સં ા આકાશના તારાઓ જટેલી વધાર છે.

11
યહોવાહ ું અસીમ સામથ્યર્

1એ માટે યહોવાહ તારા ઈ ર પર પ્રેમ રાખો અને તેમના ફરમાન, કાયદા, નયમો અને આજ્ઞાઓ સવર્દા પાળો.
2 હુ તમારાં સંતાનો સાથે ન હ પણ તમાર સાથે બો ું છુ. જઓેએ યહોવાહ તમારા ઈ રની શક્ષા*, તેમની મહાનતા, તેમનો

પરાક્રમી હાથ તથા તેમનાં અદ્દ ુત કામો જોયા કે જાણ્યાં નથી, 3તેમનાં ચ ો, તેમનાં કામો, જે તેમણે મસર મધ્યે મસરના રાજા
ફારુન તથા તેના આખા દેશ પ્રત્યે કયાર્ તે.

4 મસર ું સૈન્ય તેના ઘોડા અને રથો તમારો પીછો કરતાં હતા,ં ત્યારે ૂફ સ ુદ્ર ું પાણી તેમની પર ફેરવી વા ુ.ં એ ર તે
યહોવાહે તેમનો આજ ુધી કેવી ર તે વનાશ કય તે તેમણે જો ું નથી; 5અને તમે આ ળે આવી પહોંચ્યા ત્યાં ુધી તેમણે
અરણ્યમાં તમારે સારુ જે ક ુર્ તે.

6 અને સવર્ ઇઝરાયલીઓના જોતાં રુબેનના દ કરાઓમાંથી, અ લયાબના દ કરા દાથાન અને અ બરામને યહોવાહે ું ક ુ
તે તમે જો ું છે, પણ તમારા સંતાનો એ જો ું નથી. એટલે કેવી ર તે ૃથ્વી પોતા ું ુખ ઉઘાડ ને તેઓને તથા તેઓના કુટુબોન,ે
તેઓના તં ુઓને અને તેમની સાથેના નોકર ચાકર તથા તેમની મા લક નાં સવર્ જાનવરોને ગળ ગઈ. 7 પણ તમાર આંખોએ
યહોવાહે કરેલાં અદ્દ ુત કામો નહા ાં છે.

વચનના દેશના આશીવાર્દ અને ચેતવણી
8તેથી જે સવર્ આજ્ઞા હુઆજે તમને ફરમા ું છુ તે સવર્ પાળો જથેી તમે બળવાન થાઓઅને જે દેશ ું વતન પામવાને તમે જઈ

ર ા છો તેમાં પ્રવેશ કર ને તે ું વતન સંપાદન કરો; 9યહોવાહે જે દૂધ તથા મધથી રેલછેલવાળો દેશ વષે તમારા પ ૃઓઆગળ
સોગન ખાધા હતા કે હુ તમને તથા તમારા સંતાનોને આપીશ અને તેમાં તમારુઆ ુષ્ય લંબાવીશ.

10 તમે જે દેશ ું વતન પામવાને જઈ ર ા છો તે તો મસર દેશ ાંથી તમે બહાર નીકળ આ ા છો તેના જવેો નથી કે જયાં
બી વા ા પછ તમારે શાકભાજીની વાડ ની જમે પોતાના પગથી પાણી પા ું પડ ું હ ું. 11 પર ુ જે દેશ ું વતન પામવાને માટે
તમે પેલે પાર જાઓછો તે ડુગરવાળો અને ખીણોવાળો દેશ છે. તે આકાશના વરસાદ ું પાણી પીએ છે, 12 તે દેશ વષે યહોવાહ
તમારા ઈ ર કાળજી રાખે છે. વષર્ના આરભથી તે અંત ુધી યહોવાહ તમારા ઈ રની નજર હમેશાં તેના પર રહે છે.

13અને આજે હુ† તમને જે આજ્ઞાઓ જણા ું છુ તે જો તમે ધ્યાનથી સાંભળ અને તમારા ઈ ર યહોવાહ પર પ્રી ત રાખીને
તમારા ખરા મન અને આત્માથી તેમની સેવા કરશો તો એમ થશે કે, 14 હુ તમારા દેશમાં વરસાદ એટલે આગળનો વરસાદ તથા
પાછળનો વરસાદ તેની ઋ ુ અ ુસાર મોકલીશ. જથેી તમે તમારુ અનાજ, તમારો નવો દ્રાક્ષારસ તથા તમારા તેલનો સંગ્રહ કર
શકો. 15 હુ તમારાં ઢોરને સારુ ખેતરોમાં ઘાસ ઉગાવીશ. અને તમે ખાઈને ૃપ્ત થશો.

* 10:6 10:6 યાકાનના લોકોની કૂવા * 11:2 11:2 શસ્ત † 11:13 11:13 ઈ ર
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16સાવચેત રહો રખેને તમારુ અંત:કરણ ઠગાઈજાય. અને તમે ભટક જઈ બીજા દેવ દેવીઓની સેવા કરો અને તેમ ું ભજન
કરો; 17 રખેને યહોવાહનો કોપ તમાર વરુદ્ધ સળગી ઊઠે અને તેઓઆકાશમાંથી વરસાદ બંધ કરે અને જમીન પોતાની ઊપજ
નઆપે. અને યહોવાહ જે ફળદ્રપ દેશ તમને આપે છે તેમાં તમારો જલ્દ નાશ થાય.

18 માટે મારાં આ વચનો તમે તમારા હૃદયમાં તથા મનમાં ૂક રાખો, ચ તર કે તમારા હાથમાં બાંધો તથા તેઓને તમાર
આંખોની વચ્ચે કપાળ ૂષળ તર કે રાખો. 19જયારે તમે ઘરમાં બેઠા હોય ત્યારે, બહાર ચાલતા હોય ત્યારે, ું ૂતા હોય ત્યારે
અને ઊઠતી વેળાએ તે વષે વાત કરો અને તમારા સંતાનોને તે શીખવો.

20 તમારા ઘરની બારસાખ પર તથા તમારા નગરના દરવાજા પર તમે તેઓને લખો. 21જથેી જે દેશઆપવા ું વચન યહોવાહે
તમારા પ ૃઓને આપ્ ું હ ું તેમાં તમારા દવસો અને તમારા વંશજોના દવસો ૃથ્વી પરનાઆકાશોના દવસોની જમે ૃ દ્ધ પામ.ે

22 કેમ કે આજે બધીઆજ્ઞાઓ હુ તમને આ ું છુ તેને જો તમે ખંત ૂવર્ક પાળ ને અમલમાં ૂકશો અને યહોવાહ તમારા ઈ ર
પર પ્રેમ રાખીને તેમના સવર્ માગ માં ચાલશો અને તેમને વળગી રહેશો તો, 23 યહોવાહ આ સવર્ પ્રજાઓને તમાર આગળથી
હાંક કાઢશે, તમે તમારા કરતાં મોટ અને બળવાન પ્રજાને કબજે કરશે.

24દરેકજગ્યા ાં તમારા પગ ફર વળશે તે તમાર થશ;ે અરણ્યથી તથા લબાનોનથી, નદ થીએટલે ફ્રાત નદ ુધી, પ મના
સ ુદ્ર ુધી તમાર સરહદ થશ.ે 25 વળ તમાર આગળ કોઈ માણસ ટક શકશે ન હ; જે ૂ મ પર તમે ચાલશો તે પર યહોવાહ
તમારા ઈ ર તમાર બીક અને ધાક રાખશ.ે જમે તેમણે તમને ક ું છે તે પ્રમાણે.

26જો, આજે હુ તમાર આગળ આશીવાર્દ તથા શાપ બ ે ૂકુ છુ. 27જો તમે યહોવાહ તમારા ઈ રની આજ્ઞાઓ જે હુ
આજે તમને ફરમા ું છુ તે સાંભળશો તો તમે આશીવાર્દ પામશો; 28જો તમે યહોવાહ તમારા ઈ રની આજ્ઞાઓ ન હ સાંભળો,
જે માગર્ હુ તમને આજે ફરમા ું છુ તે છોડ ને બીજા દેવો કે જઓે વષે તમે જાણતા નથી તેની પાછળ જશો તો તમે શાપ પામશો.

29જે દેશનો કબજો કરવાને તમે જાઓ તેમાં ારે યહોવાહ તમારા ઈ ર તમને લાવે ત્યારે એ ું થાય કે આશીવાર્દને તમે
ગર ઝ મ પવર્ત પર અને શાપને એબાલ પવર્ત પર રાખજો. 30 ું તેઓ યદન નદ ની સામે પાર પ મ દશાના રસ્તા પાછળ,
ગલ્ગાલની સામેના અરાબામાં રહેતા કનાનીઓના દેશમા,ં મોરેના એલોન ૃક્ષોની પાસે નથી?
31 કેમ કે જે દેશ યહોવાહ તમારા ઈ રે તમને આપ્યો છે તે ું વતન પામવા માટે તમે યદન નદ પાર કર ને જવાના છો, તમે તે ું

વતન પામીને તેમાં રહેશો. 32 હુ આજે તમાર સમક્ષ જે બધા કા ૂનો તથા નયમો ૂકુ છુ તેને તમે કાળજી ૂવર્ક પાળો.

12
ભજન-ભ ક્ત ું એકમાત્ર ળ

1 તમારા પ ૃઓના ઈ ર યહોવાહે તમને જે દેશ વતન તર કે આપ્યો છે, તેમાં તમારે નયમો તથા કા ૂનો ૃથ્વી પરના તમારા
બધા દવસો પયત પાળવા તે આ છે. 2જે જે પ્રજાઓનો તમે કબજો કરશો તેઓજે ઊંચા પવર્તો પર, ડુગરો પર તથા દરેક લીલાં
ૃક્ષોની નીચે જે બધી જગ્યાઓમાં તેઓનાં દેવોની ૂજા કરતા હતા તે સવર્નો તમારે ન ે નાશ કરવો.
3 તમારે તેઓની વેદ ઓ તોડ નાખવી, તેઓના સ્તંભોને ભાંગીને ટુકડા કર નાખવા, અશેર મ ૂ તઓને બાળ નાખવી અને

તેઓના દેવોની કોતરેલી ૂ તઓ કાપી નાખીને તે જગ્યાએથી તેઓના નામનો નાશ કરવો. 4 તમારે યહોવાહ તમારા ઈ રની
આરાધના તે પ્રમાણે ન કરવી.

5 પણ યહોવાહ તમારા ઈ ર તમારા સવર્ કુળમાંથી જે ળ પસંદ કરશે તે ળ આગળ એટલે ાં તે રહે છે ત્યાં તમારે
ભેગા થ ુ,ં ત્યાં તમારે આવ ુ.ં 6 ત્યાં તમારે તમારાં બધાં દહનીયાપર્ણો, તમારાં બ લદાનો, તમારાં દશાંશો, તમારા હાથનાં
ઉચ્છાલીયાપર્ણો, તમાર માનતાઓ, તમારાં ઐ ચ્છકાપર્ણ તથા તમારાં ઘેટાં બકરાનાં તથા અન્ય જાનવરોનાં પ્રથમજ નતને
લાવવા.ં

7 ત્યાં તમારે યહોવાહ તમારા ઈ રનીઆગળજમ ું અને તમારા હાથની સવર્ બાબતોમાં યહોવાહ તારા ઈ રે તમનેઆશીવાર્દ
આપ્યો છે તેમાં તમારે તથા તમારા કુટુબોએઆનંદ કરવો.

8આજેઆપણે જે બ ું અહ કર એ છ એ, એટલે દરેક માણસ પોતાની દ્ર માં જે સારુ લાગે છે તે કરે છે તે પ્રમાણે તમારે
કર ું ન હ; 9 કેમ કે, યહોવાહ તમારા ઈ ર જે આરામ તથા વારસો આપવાના છે તેમાં હજુ ુધી તમે ગયા નથી.

10 તમે યદન નદ પાર કર ને યહોવાહ તમારા ઈ ર તમને જે દેશ વારસા તર કે આપવાના છે તેમાં ારે તમે રહેશો, ત્યારે
યહોવાહ તમને ચારે બાજુના દશુ્મનોથી આરામ આપશે કે જથેી તમે બધા ુર ક્ષત રહો. 11 ત્યારે એ ું બને કે યહોવાહ તમારા
ઈ ર પોતા ું નામ રાખવા માટે જે જગ્યા પસંદ કરે ત્યા,ં હુ તમને ફરમા ું તે બ ું તમારે લાવ ુ:ં તમારાં દહનીયાપર્ણ, તમારાં
બ લદાનો, તમારાં દશાંશો, તમારા હાથનાં ઉચ્છાલીયાપર્ણો, જે બધી શ્રે માનતાઓ તમે યહોવાહ પ્રત્યે માનો તે તમારે લાવવા.ં

12 તમ,ે તમારા દ કરાઓ, તમાર દ કર ઓ, તમારા દાસો, તમાર દાસીઓ તથા લેવીઓ કે જનેે તમાર મધ્યે કોઈ હસ્સો કે
વારસો નથી જઓે તમારા દરવાજાની અંદર રહેતા હોય તેઓએ યહોવાહ તમારા ઈ રની આગળઆનંદ કરવો.

13સાવધ રહેજો, જે દરેક જગ્યા તમે જુઓ ત્યાં તમારે તમારા દહનીયાપર્ણ ચઢાવવાં ન હ; 14પણજે જગ્યા યહોવાહ તમારા
ઈ ર તમારા કુળો મધ્યેથી એકને પસંદ કરે ત્યાં તારે તારા દહનીયાપર્ણો ચઢાવવા.ં

15તોપણ તમાર ઇચ્છા પ્રમાણે તમે તમારા દરવાજાના પ્રાણીઓને માર ને ખાજો, કેમ કે યહોવાહ તમારા ઈ રે તમને જે બ ું
આપ્ ું છે તેનો આશીવાર્દ તમે પ્રાપ્ત કરો. ુદ્ધ તથા અ ુદ્ધ જન તે ખાય, જમે હરણ ું અને જમે સાબર ું માંસ ખવાય છે તેમ
ખાજો. 16 પણ લોહ તમારે ખા ું ન હ એ તમારે પાણીની જમે જમીન પર રેડ દે ું.

17 તમારા અનાજનો, દ્રાક્ષારસનો કે તેલનો દશમો ભાગ, અથવા તમારાં ઘેટાંબકરાંનાં અને અન્ય જાનવરોનાં પ્રથમજ નત
અથવા તમાર લીધેલી કોઈ પણ માનતા અથવા તમારા ઐ ચ્છકાપર્ણ તથા તમારા હાથનાં ઉચ્છાલીયાપર્ણ એ સવર્ તમારા
રહેઠાણોમાં ખાવાની તમને રજા નથી. 18 પણ તમારે અને તમારા દ કરાએ અને તમાર દ કર એ, તમારા દાસે અને તમાર
દાસીએ તમારા ઘરમાં રહેનાર તમારા લેવીએ યહોવાહ તમારા ઈ ર જે ળ પસંદ કરે તેમાં તમારા યહોવાહની સમક્ષ તે ખાવાં;
અને જે સવર્ને તમે તમારો હાથ લગાડો છો તેમાં યહોવાહ તમારા ઈ રની સમક્ષઆનંદ કરવો. 19 પોતાના વષે સાંભળો કે ાં
ુધી તમે આ ૂ મ પર વસો ત્યાં ુધી લેવીઓનો ત્યાગ તમારે કરવો ન હ.
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20જયારે યહોવાહ તમારા ઈ ર પોતાના આપેલા વચન ુજબ તમારો વસ્તાર વધારે ત્યારે તમને જો માંસ ખાવાની ઇચ્છા
થાય તો ખા ું કેમ કે મન માનતાં ુધી ખાવાની તમને છૂટ છે.

21તમારા ઈ ર યહોવાહે પોતાના નામ માટે પસંદ કરે ું ળ જો બહુ દૂર હોય તો જમે યહોવાહે તમને આજ્ઞાઆપી છે તેમ,
તમારાં ઘેટાંબકરાં તથા અન્ય જાનવર કે જે યહોવાહે તમને આપ્યાં છે તે કાપવાં અને તમાર ઇચ્છા થાય ત્યાં ુધી તમારે ઘરે
ખાવાં. 22હરણ કે સાબર ું માંસ ખવાય છે તેમ તમારે તે ખા ું; માણસ ુદ્ધ કે અ ુદ્ધ ત હોય તો પણ તે ખાઈ શકે છે.

23 પર ુ એટ ું સંભાળજો કે લોહ તમારા ખાવામાં ન આવ,ે કારણ કે, રક્તમાં જ જીવ છે અને માંસ સાથે તેનો જીવ તમારે
ખાવો ન હ. 24 તમારે લોહ ખા ું ન હ, પણ જળની જમે જમીન પર ઢોળ દે ુ.ં 25 તમારે તે ખા ું ન હ; એ માટે કે યહોવાહ
તમારા ઈ રની દૃ માં જે યથાથર્ છે તે કયાર્થી તમારુ તથા તમાર પાછળ તમારા સંતાનો ું ભ ું થાય.

26તમાર પાસેની અ પત વસ્ ુઓતથા તમાર માનતાઓતે તમારે યહોવાહે પસંદ કરેલા ાનમાં લઈજવા.ં 27અને યહોવાહ
તમારા ઈ રની વેદ પર તમારે તમારાં દહનીયાપર્ણ એટલે માંસ તથા લોહ ચઢાવવા;ં પણ તમારા યજ્ઞો ું લોહ તમારે યહોવાહ
તમારા ઈ રની વેદ પર રેડ દે ું.

28જે સવર્ આજ્ઞાઓ હુ તમને ફરમા ું છુ તે ધ્યાનઆપીને સાંભળો એ માટે કે યહોવાહ તમારા ઈ રની દૃ માં જે સારુ અને
યથાથર્ કયાર્થી તમારુ અને તમારાં સંતાનો ું સદા ભ ું થાય.

ૂ ત ૂજા સામે ચેતવણી
29 જે દેશજા તઓ ું વતન પ્રાપ્ત કરવા તમે જાઓ છો તેઓનો જયારે યહોવાહ તમારા ઈ ર તમાર આગળથી નાશ કરે

અને તમે તેઓ ું વતન પામી તેમના દેશમાં રહો, 30 ત્યારે સાવધ રહેજો, રખેને તેઓનો તમાર આગળથી નાશ થયા પછ તમે
તેઓ ું અ ુકરણ કર ને ફસાઈ જાઓ. અને તમે તેઓના દેવદેવીઓની ૂછપરછ કરતાં એ ું કહો કે “આલોકો કેવી ર તે પોતાના
દેવદેવીઓની ૂજા કરે છે.”

31યહોવાહ તમારા ઈ ર વષે એ ું કરશો ન હ; કેમ કે જે સવર્ અમંગળ કાય યહોવાહની દૃ એ ધ ારજનક છે. તે તેઓએ
પોતાના દેવદેવીઓની સમક્ષ કયાર્ છે. કેમ કે પોતાના દ કરા દ કર ઓને પણ તેઓ તેઓનાં દેવદેવીઓની આગળઆગમાં બાળ
નાખે છે.

32 મેં તમને જે આજ્ઞાઓઆપી છે તે તમારે કાળજી રાખીને પાળવી. તમારે તેમાં કઈ વધારો કે ઘટાડો કરવો ન હ.
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1તમાર મધ્યે કોઈ પ્રબોધક કે સ્વપ્નદ્ર ા ઊભો થાય અને જો તે તમને ચ કે ચમત્કાર બતાવે, 2જો કદાચ તેણે તમને કહેલા

ચ કે ચમત્કાર થાય અને જો તમને તે કહે “ચાલો આપણે અન્ય દેવદેવીઓની ૂજા કર એ જનેે તમે જાણતા નથી અને ચાલો
આપણે તેમની સેવા કર એ,” 3તોપણ તે પ્રબોધકના શ ોને કે સ્વપ્નદ્ર ાને સાંભળશો ન હ, કેમ કે યહોવાહ તમારા ઈ ર તમાર
કસોટ કરે છે કે, તમે તમારા ૂરા અંત:કરણથી તથા ૂરા જીવથી યહોવાહ તમારા ઈ ર પર પ્રેમ કરો છો કે ન હ તે જણાય.

4 તમે તમારા ઈ ર યહોવાહ પાછળ ચાલો અને તેમનો ડર રાખો અને તેમની આજ્ઞાઓ પાળો, તેમ ું ક ું કરો તથા તમે તેમની
સેવા કરો. અને તેમને વળગી રહો. 5અને તે પ્રબોધક તથા તે સ્વપ્નદ્ર ાને માર નાખવો; કેમ કે તે યહોવાહ તમારા ઈ ર જે તમને
મસર દેશમાંથી બહાર લા ા છે, જમેણે તમને ુલામીમાંથી ુક્ત કયાર્ તેમની સામે બળવો કરવા ું કહે છે, એ માટે કે રખેને જે
માગર્માં ચાલવાની યહોવાહ તમારા ઈ રે તમને આજ્ઞા આપી છે તેમાંથી તે તમને ભમાવી દે. એ ર તે ું તાર મધ્યેથી દુ તા દૂર
કર.

6જો તારો ભાઈ એટલે તાર માનો દ કરો અથવા તાર દ કર અથવા તાર પ્રય પત્ની તથા તારો પ્રય મત્ર તને લલચાવતાં
એમ કહે કે “ચાલો જે અન્ય દેવદેવીઓને તમે જાણતા નથી, તેમ તમારા પ ૃઓ પણ જાણતા નહોતા તેઓની આપણે ૂજા
કર એ. 7 તથા જે દેશજા તઓ તમાર ચોતરફ, તમાર આસપાસમાં કે તમારાથી દૂર ૃથ્વીના એક છેડાથી બીજા છેડા ુધી છે
તેઓનાં દેવદેવીઓની સેવા કર એ.”

8 તો તમારે તેઓની વાત સાંભળવી કે માનવી ન હ, તમાર આંખ તેની પર દયા ન લાવે. તમારે તેને જવા દેવો ન હ અને
છુપાવવો પણ ન હ. 9 પર ુ તેને ન માર નાખવો, તેને માર નાખવા માટે તમારો હાથ પહેલો તેના પર પડે ત્યાર બાદ બીજા
લોકો પણ તેમ કરે.

10 તમારે તેને પથ્થર વડે માર નાખવો, કેમ કે યહોવાહ તમારા ઈ ર જે તમને મસર દેશમાંથી એટલે ુલામીમાંથી બહાર
લા ા, તેમની પાસેથી તમને દૂર લઈ જવાનો પ્રયત્ન તેણે કય છે. 11સવર્ ઇઝરાયલ તે સાંભળ ને બીશે. અને પછ ફર થી એવી
કોઈ દુ તા તમાર મધ્યે થશે ન હ.

12જે નગરો યહોવાહ તમારા ઈ ર તમને રહેવા માટેઆપે છે તેઓમાંથી એક પણ વષે તમે એવી વાત સાંભળો કે, 13 કેટલાક
બ લયાલ ુત્રો તમાર મધ્યેથી નીકળ જઈને તેઓના નગરના લોકોને એમ કહ ને ખેંચી લીધા છે કે ચાલો આપણે જઈને અન્ય
દેવદેવીઓ કે જઓેને તમે જાણતા નથી તેમની સેવા કર એ.” 14તેથી તારે તેની ૂરે ૂર તપાસ કરવી, શોધ કર ને ખંતથી ૂછ ૂરછ
કરવી. જો તે વાત સાચી અને ન હોય કે એ અમંગળ કમર્ તમાર મધ્યે કરવામાં આવે ું છે.

15 તો તમારે નગરના બધા રહેવાસીઓનો, તેમાં જે બધા લોકો રહે છે તે સવર્નો તેઓના પ ુઓના ટોળાં સાથે તલવારની
ધારથી સં ૂણર્પણે ન ે હુમલો કર ને નાશ કરવો. 16 તેમાંની સવર્ ૂંટ તે નગરના ચોકની વચમાં એકઠ કર ને યહોવાહ તમારા
ઈ ર પ્રત્યે તે નગરને તથા તેની સવર્ ૂંટને અ માં છેક બાળ નાખવાં; તેનો સદાને માટે ઢગલો થઈજાય; તે ફર થી બંધાય ન હ.

17 ૂંટમાંથી ક ું જ તમારે તમારા હાથમાં રાખ ું ન હ. તેથી યહોવાહ તમારા પર ુસ્સો કરવાથી પાછા વળશે અને બદલામાં
તેઓ તમારા પ્રત્યે કૃપા ુ બનશ.ે તેઓ તમારા પ્રત્યે કરુણા દશાર્વશે અને જમે તમારા પ ૃઓને વચન આપે ું હ ું તે પ્રમાણે
તમને સં ામાં વધારશ.ે 18 યહોવાહ તમારા ઈ રની આજ્ઞાઓ જે હુ આજે તમને ફરમા ું છુ તે તમે તેમની વાણી સંભાળ ને
પાળશો, યહોવાહ તમારા ઈ રની દ્ર માં જે યોગ્ય છે તે કરશો ત્યારે ઈ ર તે પ્રમાણે કરશ.ે
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શોક પાળવાની મના કરેલી ર ત

1 તમે યહોવાહ તમારા ઈ રનાં સંતાન છો. ૃત્ ુ પામેલાંને લીધે તમારે તમારા શર ર પર ઘા ન કરવા, કે ચહેરા પર ૂંડન ન
કર ુ.ં 2 કેમ કે તમે યહોવાહ તમારા ઈ રના પ વત્ર લોકો છો, ૃથ્વીની સપાટ પરના સવર્ લોકોમાંથી તમને યહોવાહે પોતાની
ખાસ પ્રજા થવા માટે પસંદ કયાર્ છે.

ખોરાક માટે યોગ્ય-અયોગ્ય પ્રાણીઓ
લેવી 11:1-47

3 તમારે કોઈ અ ુદ્ધ વસ્ ુમાંથી ખા ું ન હ. 4 તમારે આ પ્રાણીઓને ખાવાં એટલે બળદ, ઘેટા,ં બકરાં, 5 હરણ, સાબર,
કા ળયાર, જગલી બકરા,ં પવર્તીય ઘેટા.ં

6જે કોઈ પ્રાણીની ખર ફાટેલી હોય અને ફાટ ને તેના બે ભાગ થઈ ગયેલા હોય, વાગોળતો હોય તેવાં પ્રાણીને તમે ખાઈ શકો.
7પર ુ, તમારે કેટલાંક પ્રાણીઓજવેા કે, વાગોળતાં હોય પણજઓેની ખર બે ભાગમાં ફાટ ગયેલી હોયઆ પ્રાણીઓ નખાવાં.
એટલે કે ઊંટ, સસ ું તથા શાફાન કેમ કે તેઓ વાગોળે છે પણ તેમની ખર ફાટેલી નથી, તેઓ તમારા માટે અ ુદ્ધ છે.

8 ડુ રની ખર ફાટેલી હોય છે પણ તે વાગોળ ું નથી એટલે તે તમારા માટે અ ુદ્ધ છે. તે ું માંસ તમારે ખા ું ન હ અને તેમના
ૃતદેહને તમારે સ્પશર્ કરવો ન હ.
9જળચર પ્રાણીઓમાં તમારે ખાવાં તે આ છે: જમેને ભગડાં તથા પર હોય તે ખાવા;ં 10 પર ુ જઓેને પર કે ભગડાં ના હોય

તેવા જળચરો તમારે ખાવાં ન હ, તેઓ તમારા માટે અ ુદ્ધ છે.
11બધાં જ ુદ્ધ પક્ષીઓ તમે ખાઈ શકો. 12 પણઆ પક્ષીઓમાંથી તમારે ખાવાં ન હ એટલે કે, ગરુડ, ગીધ, કુરર, 13સમડ ,

બાજ તથા કલીલ તેની જુદ જાત પ્રમાણ.ે
14 પ્રત્યેક જાતના કાગડા, 15શાહ ૃગ, ચીબર , સીગલ, તથા દરેક જાતના શકરા, 16ચીબર , ુવડ, રાજહસ, 17જળકૂકડ ,

ગીધ, કરઢોક; 18 દરેકજાત ું બગ ુ,ં હસલો તથા ચામાચી ડ ું. 19બધાં પાંખવાળાં સપર્ ટયાં તમારા માટે અ ુદ્ધ છે. તે ન ખાવાય
20 પર ુ તમે બધાં ુદ્ધ પક્ષીઓ ખાઈ શકો.

21 પોતાની ર તે ૃત્ ુ પામેલા કોઈ પણ પ ુ ું માંસ તમારે ખા ું ન હ. તમારા નગરમાં રહેતા પરદેશીને ખાવા માટે આપ ું હોય
તો આપો. ભલે તે લોકો ખાય; અથવા કોઈ પરદેશીને તે વેચે તો ભલે વેચ.ે કેમ કે તમે તો યહોવાહ તમારા ઈ રના પ વત્ર લોક
છો. વળ બકર ના બચ્ચાંને માતાના દૂધમાં બાફ ું ન હ.

દશાંશનો નયમ
22પ્ર તવષર્ તમારે તમારા ખેતરના બીજની બધીઊપજમાંથી દશમોભાગ જુદો રાખવો. 23તેઓજેજગ્યા પોતાના પ વત્ર ાન

માટે પસંદ કરે ત્યાં તેઓનીઆગળતમારાઅનાજનો દશાંશ, તમારા દ્રાક્ષારસનો, તમારા તેલનો તથા તમારાં પ ુ તથા ઘેટાં બકરાંના
તથા અન્ય જાનવરોના પ્રથમજ નતને તમારે ખાવાં, કે જથેી તમે યહોવાહ તમારા ઈ રનો આદર કરતાં શીખો.

24 જો ુસાફર એટલી લાંબી હોય કે તે ું લઈ જઈ શકે ન હ, કેમ કે ારે યહોવાહ ઈ ર તને આશીવાર્દ આપે, ત્યારે
યહોવાહ તારા ઈ ર જે જગ્યા તેમના પ વત્ર ાન માટે પસંદ કરે તે તારાથી ઘણે દૂર હોય, 25 તો તમારે તે વેચીને, નાણાં તમારા
હાથમાં લઈને યહોવાહ તમારા ઈ ર જે જગ્યા પસંદ કરે ત્યાં જ ુ.ં

26અને તારુ દલ ચાહે તે ખર દવા માટે તારે એ પૈસા વડે બળદો, ઘેટા,ં દ્રાક્ષારસ અને મધ તમને જે કઈ પસંદ પડે તે ખર દ ું
અને તમારા ઈ ર યહોવાહ સમક્ષ તમારે અને તમારા કુટુબે તે ખાઈનેઆનંદ કરવો; 27તમારા ઘરના લેવીઓને તમારે કદ ૂલવા
જોઈએ ન હ. કારણ કે, તેઓને તમાર સાથે કોઈ પણ ભાગ કે વારસો મળેલો નથી.

28 દર ત્રીજે વષર્ને અંતે તે વષર્ની તમાર ઊપજનો દશમો ભાગ કાઢ લાવીને તમારા ઘરમાં તમારે સંગ્રહ કરવો; 29તમારા ઘરમાં
રહેનાર લેવી કે જનેે તમાર સાથે કોઈ ભાગ કે વારસો મ ો નથી, તે તથા પરદેશી, અનાથ તથા વધવા આવે અને ખાઈને ૃપ્ત
થાય. એ માટે કે જે કામ તમે કરો છો તેમાં તમારા ઈ ર યહોવાહ તમને આશીવાર્દ આપે.

15
દર સાત ું વષર્ છૂટકારા ું વષર્
લેવી 25:1-7

1 દર સાત ું વષર્ તમારે માટે છુટકારા ું વષર્ થાય. 2અને છૂટકો કરવાની ર ત આ છે; દરેક લેણદારે પોતાના પડોશીને દેવાથી
ુકત કરવા. તેણે પોતાના પડોશી પાસેથી તથા પોતાના ભાઈ પાસેથી દે ું વ ૂલ કરવા દબાણ કર ું ન હ. કારણ કે યહોવાહના

માનાથ છુટકારાનો ઢઢેરો જાહેર કરવામાં આ ો છે. 3 વદેશીઓ પાસે તમે દે ું ભરપાઈ કરાવી શકો છો પર ુ તારુ લેણું જો તારા
ભાઈ પાસે હોય તો તે જ ું કર.

4તોપણ તમારામાં કોઈ ગર બ ન હ હોય કેમ કે યહોવાહ તમારા ઈ ર તમને જે દેશના વતનનો વારસોઆપે છે, તેમાં યહોવાહ
ન તમને આશીવાર્દ દેશે; 5 ફક્ત એટ ું જ કે તમે યહોવાહ તમારા ઈ રની વાણી ખંતથી સાંભળ ને આ જે સવર્ આજ્ઞાઓ
આજે હુ તમને જણા ું છુ, તે તમે કાળજીથી પાળશો તો. 6 કેમ કે તમને આપેલા વચન ુજબ યહોવાહ તમને આશીવાર્દ આપશે
અને તમે અનેક પ્રજાઓના લેણદાર બનશો, તમે કોઈના દેવાદાર ન હ બનો અને તમે અનેક પ્રજાઓ પર રાજ કરશો, પણ કોઈ
તમારા પર રાજ કરશે ન હ.

7જે દેશ યહોવાહ તમારા ઈ ર તમને આપે છે, તેમાં તમારા ઘરમાં રહેતો તમારો કોઈ જ્ઞા તજન ગર બ હોય તો તમે તમારુ
હૃદય કઠણ ન કરો. 8પર ુ તેમના પ્રત્યે તમારો હાથ ઉદાર રાખો અને તેની અછતને લીધે જટેલાંની તેમને જરૂ રયાત હોય તે પ્રમાણે
આપો.

9પણ સાવધ રહો, રખેને તમારા મનમાં એવો દુ વચારઆવે કે સાત ું વષર્ એટલે છુટકારા ું વષર્ પાસે છે. અને તમાર દાનત
તમારા ગર બ ભાઈની વરુદ્ધ બગડે અને તમે તેને કઈ ન આપો. અને તે યહોવાહની આગળ પોકાર કરે તો તમે દો ષત ઠરશો.
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10 વળ તમારે તેને આપ ું જ કે જે તેને આપતાં તમારો જીવ કચવાય ન હ. કારણ કે, એ કાયર્ને લીધે યહોવાહ તમારા ઈ ર
તમારાં બધાં કામમાં એટલે જે કઈ કામ તમે હાથમાં લેશો તેમાં તમને આશીવાર્દ આપશ.ે

11 કેમ કે દેશમાંથી ગર બો કદ ૂટશે ન હ તેથી હુ તમને આજ્ઞા કરુ છુ કે, તમારે તમારા દેશમાં તમારા ભાઈ પ્રત્યે
જરૂ રયાતમંદવાળા પ્રત્યે તથા ગર બ પ્રત્યે ઉદારતા બતાવવી.

ુલામો પ્રત્યેની વતર્ ૂકના નયમો
નગર્. 21:1-11

12જો તમારો ભાઈ એટલે કોઈ હ ૂ ી કે ુરુષ તમારે ત્યાં વેચાયો હોય અને છ વષર્ ુધી તે તમાર ચાકર કરે. તો સાતમે
વષ તમારે તેને છોડ ૂકવો. 13જયારે તમે તેને ુક્ત કરો ત્યારે તેને ખાલી હાથે જવા દેવો ન હ; 14 તમારે તમારાં ઘેટાંબકરાંમાંથી
અને તમારાં ખળામાંથી અને તમારાં દ્રાક્ષકુડમાંથી તેને ઉદારતાથી આપ ુ.ં યહોવાહે તમને આપેલા આશીવાર્દના પ્રમાણમાં તમારે
તેને આપ ુ.ં

15અને તમારે યાદ રાખ ું કે, તમે પોતે પણ મસરમાં ુલામ હતા અને યહોવાહ તમારા ઈ રે તમને છોડા ા હતા. એ માટે
હુ આજે તમને આ આજ્ઞા આ ું છુ. 16અને એમ બને કે, જો તે તમને કહે કે ‘મારે તમાર પાસેથી જ ું નથી,” એ માટે કે તેને
તમાર સાથે અને તમારાં ઘરનાંની સાથે પ્રેમ છે. અને તમારે ત્યાં ુખચેનમાં રહે છે. 17 તો એક સોયો લઈને તેને બારણાની સાથે
ઊભો રાખીને તેનો કાન વીંધવો એટલે તે સદાને માટે તારો દાસ થશ.ે અને તાર દાસી વષે પણ એ પ્રમાણે કર ુ.ં

18જયારે તમે તેને ુલામીમાંથી ુકત કરો ત્યારે એમ કરવા ું તમને કઠણ ન લાગ ું જોઈએ. કારણ કે, મજૂરના પગાર કરતાં
બમણી ચાકર તેણે તમારે ત્યાં છ વષર્ ુધી કર છે. તમારા સવર્ કામમાં યહોવાહ તમારા ઈ ર તમને આશીવાર્દ આપશે.

પ્રથમ જન્મેલાં નર બચ્ચાં ું અપર્ણ
19 તમારાં ઘેટાંબકરાંના તથા અન્ય જાનવરના પ્રથમજ નત નર બચ્ચાંને તમારે યહોવાહ તમારા ઈ રને અ પત કર દેવા;ં

પ્રથમજ નતએટલે કે વાછરડા પાસે કઈ કામ ન કરાવ અને તારા ઘેટાંબકરાંના પ્રથમજ નત બચ્ચાંને ું ન કાતર. 20વષ વષર્ તમારે
અને તમારા પ રવારે યહોવાહ તમારા ઈ રે પસંદ કરેલા ાને તે પ્રાણીઓખાવાં. 21પર ુ જો તેને કઈ ખોડખાંપણ હોય, એટલે
કે અપંગ અંધ કે કશી ખોડવા ું હોય તો તે યહોવાહ તમારા ઈ રને તેનો યજ્ઞ ન કરો.

22 તમે તે તમારે ઘરે ખાઓ; જમે હરણ તથા સાબર, તેમ ુદ્ધ કે અ ુદ્ધ જન તે ખાય. 23 પર ુ તમારે તે ું લોહ ખા ું ન હ
તેને પાણીની જમે જમીન પર ઢોળ દે ુ.ં

16
પાસ્ખાપવર્
નગર્. 12:1-20

1આબીબ* માસ ધ્યાન રાખીને યહોવાહ તમારા ઈ ર પ્રત્યે પાસ્ખાપવર્ પાળો; કેમ કેઆબીબ માસમાં યહોવાહ તમારા ઈ ર
તમને રાત્રે મસરમાંથી બહાર લઈ આ ા. 2 અને પોતા ું નામ રાખવા માટે યહોવાહ જે ળ પસંદ કરે ત્યાં ઘેટાંબકરાંનો કે
અન્ય જાનવરોનો પાસ્ખાયજ્ઞ ું યહોવાહ તમારા ઈ ર પ્રત્યે કર.

3 તમારે તેની સાથે ખમીર રોટલી ન ખાવી. સાત દવસ ુધી તમારે તેની સાથે ખમીર વગરની એટલે દઃુખની રોટલી ખાવી
કારણ કે, તમે મસર દેશમાંથી ઉતાવળે નીક ા હતા. અને આ ર તે તમે મસરમાંથી જે ર તે બહાર આ ા તે દવસ આખા
જીવનભર યાદ રહે. 4 સાત દવસ ુધી તમાર સવર્ સરહદોમાં તમાર મધ્યે ખમીર જોવામાં આવે ન હ. તેમ જ પહેલે દવસે
સાંજે વધેલા બ લદાન ું થોડુ પણ માંસ સવાર ુધી રહેવા દે ું ન હ.

5 જે નગરની ભાગળ યહોવાહ તારા ઈ ર તમને આપે તેમાંની કોઈ પણ ભાગળમાં તારે પાસ્ખાયજ્ઞ કર ું ન હ. 6 પર ુ,
યહોવાહ તારા ઈ ર પોતાના પ વત્ર ાન માટે જે જગ્યા પસંદ કરે ત્યાં સાંજે ૂયાર્સ્ત સમયે એટલે જે વષ તમે મસરમાંથી
બહાર આ ા તે સમયે, પાસ્ખાયજ્ઞ કરો.

7યહોવાહ તમારા ઈ રે પસંદ કરેલી જગાએ તમારે તે શેક ને ખા ું; સવારમાં પાછા પોતાના તં ુઓમાં જ ુ.ં 8છ દવસ ુધી
તમારે બેખમીર રોટલી ખાવી, સાતમા દવસે યહોવાહ તમારા ઈ ર માટે પ વત્ર સભા કરવી, તે દવસે તમારે કોઈ કામ કર ું
ન હ.

કાપણી ું પવર્ (પચાસી પવર્)
નગર્. 34:22; લેવી 23:15-21

9 તમે તમારે પોતાને માટે સાત અઠવા ડયાં ગણો; ઊભા પાકને દાતરડુ લગાવા ું શરૂઆત કરો તે સમયથી સાત અઠવા ડયાં
ગણવાં. 10 તમે યહોવાહ તમારા ઈ ર પ્રત્યે અઠવા ડયાનાં પવર્ ઉજવો, યહોવાહ તમારા ઈ રે આપેલા આશીવાર્દ પ્રમાણે
તમારા હાથનાં ઐ ચ્છકાપર્ણઆપો.

11 યહોવાહ તમારા ઈ રે પોતાના પ વત્ર ાન માટે પસંદ કરેલી જગ્યાએ તમ,ે તમારા સંતાન, તમાર દ કર , તમારા દાસ,
તમાર દાસીઓ, નગરની ભાગળમાં રહેતા લેવીઓ, તમાર મધ્યે રહેતા વદેશીઓ, અનાથો તથા તમાર મધ્યે રહેતી વધવાઓએ
બધાએ મળ ને યહોવાહ તમારા ઈ રની આગળ આનંદ કરવો. 12 તમે મસરમાં ુલામ હતા તે યાદ રાખીને તમે આ કા ૂનો
પાળો અને તેને અમલમાં ૂકો.

માંડવાપવર્
લેવી 23:33-43

* 16:1 16:1 હ ુ કલેન્ડરમાં આબીબ પહેલો મ હનો હતો. તેને “ નસાન” પણ કહેવા ું હ ું.
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13તમારા ખળામાંથી તથા તમારા દ્રાક્ષકુડમાંથી ઊપજભેગી કર લો પછ તમે સાત દવસ ુધી માંડવાપવર્ ઉજવો. 14તમારાં
પવર્ દર મયાન તમ,ે તમારા સંતાન, તમાર દ કર , તમારા દાસ, તમાર દાસી, લેવી, નગરની ભાગળમાં રહેતા પરદેશીઓ, અનાથો
તથા વધવાઓઆનંદ કરો.

15તમે યહોવાહ તમારા ઈ રના માટે યહોવાહે પસંદ કરેલા ાને સાત દવસ ુધી પવર્ ઉજવો, કેમ કે યહોવાહે તમાર બધી
ઉપજમા,ં તમારા હાથનાં સવર્ કામોમાં તમને આશીવાર્દ આપશ,ે તમે ુષ્કળઆનંદ પામશો.

16 તમારા બધા ુરુષો એ જે જગ્યા યહોવાહ પસંદ કરે ત્યાં વષર્માં ત્રણ વાર યહોવાહ તમારા ઈ રની આગળ ઉપ ત
થ ુ.ં બેખમીર રોટલીના પવર્ના પ્રસંગે અઠવા ડયાનાં પવર્ના પ્રસંગે અને માંડવાપવર્ના પ્રસંગે યહોવાહઆગળખાલી હાથે આવ ું
ન હ. 17 પર ુ, દરેક માણસે પોતાની યથાશ ક્ત પ્રમાણે યહોવાહની આજ્ઞા પાળ ને યહોવાહ તમારા ઈ રે આપેલા આશીવાર્દ
પ્રમાણે તમારે આપ ુ.ં

અદલ ઇનસાફ
18 જે નગરની ભાગળ યહોવાહ તારા ઈ ર તમને આપે તેમાં તમે તમારા માટે તમારા કુળોમાંથી ન્યાયાધીશો તથા બીજા

અ ધકાર ઓની નમ ૂક કરો, તેઓ લોકોનો ઉ ચત ન્યાય કરશ.ે 19 તમે ન્યાય માટે બળજબર ન કરો, પક્ષપાત ન કર, લાંચ ન
લો, કેમ કે લાંચ જ્ઞાની આંખોને અંધ બનાવી દે છે અને ન્યાયી માણસોના વચનો ખોટા કર નાખે છે. 20 તમે ન્યાય ું અ ુસરણ
કરો, કે જથેી તમે જીવતા રહો અને જે દેશ યહોવાહ તમારા ઈ ર તમને આપે છે તેનો વારસો પ્રાપ્ત કરો. 21તમે યહોવાહ તમારા
ઈ રની માટે જે વેદ બનાવો તેની બાજુએ કોઈ પણ જાતની અશેરા ૂ ત ન ગોઠવો. 22 તમારે તમારા માટે કોઈ સ્તંભ ઊભો
કરવો ન હ. કેમ કે, યહોવાહ તમારા ઈ ર તેને ધ ારે છે.

17
1 યહોવાહ તમારા ઈ રને તમારે ખોડખાંપણવાળાં કે કઈ પણ ર તે ખરાબ બળદ કે ઘેટો અપર્ણ કરવો ન હ. કેમ કે યહોવાહ

તમારા ઈ રને તે બ લદાનો ૃણાસ્પદ છે.
2જો યહોવાહ તમારા ઈ ર તમને જે ગામો આપે છે તેમાં તમાર મધ્યે કોઈ ી કે ુરુષ મળ આવે કે જે યહોવાહ તમારા

ઈ રના કરાર ું ઉલ્લંઘન કર ને તેમની દૃ માં જે ખોટુ છે તે કરે, 3અને જો કોઈ બીજા દેવોની ૂજા કરતો હોય, તેઓનીઆગળ
નમતો હોય, એટલે ૂયર્, ચંદ્ર અથવા તારા જનેા વષે મેં તમને ફરમા ું નથી તેની ૂજા કરતો હોય, 4 તે વષે તમને ખબર પડે
કે તમે તે વષે સાંભળો તો તમે તે વષે કાળજી ૂવર્ક તપાસ કરો. જો એ વાત સાચી અને ચો સ હોય કે, એ ું ૃણાસ્પદ કામ
ઇઝરાયલમાં બન્ ું છે.

5તો એ ું અધમ કૃત્ય કરનાર ી કે ુરુષને, એટલે તે જ ી કે ુરુષને નગરના દરવાજાઆગળ લાવીને તેમને પથ્થર માર ને
માર નાખો. 6બે સાક્ષીના કે ત્રણસાક્ષીનાઆધારે તે મરનારને મરણદડઆપવામાંઆવે; પણએકસાક્ષીનાઆધારે તેને મરણદડ
આપવો ન હ. 7સૌપ્રથમ સાક્ષીઓનો હાથ તેને માર નાખવા તેના પર પડ,ે ત્યારપછ બીજા બધા લોકોના હાથ. આ ર તે તમે
તમાર મધ્યેથી દુ તા ના ૂદ કરો.

8જો કોઈ વાતનો ન્યાયઆપવો તમને બહુ ુશ્કેલ લાગે, જમે કે ૂનનો, મલકતના હકનો, મારામાર નો એક કે બીજી ક્ત
વચ્ચે વવાદનો કે, કોઈ ઈજાનો પ્ર હોય કે તમારા નગરના દરવાજામાં કોઈ બાબતનો મતભેદ હોય, તો તમારે યહોવાહ તમારા
ઈ ર પોતાના પ વત્ર ાન માટે જે જગ્યા પસંદ કરે ત્યાં જ ુ.ં 9લેવી યાજકો પાસે જઈને તે સમયે જે ન્યાયાધીશ હોય તેને ૂછ ું,
તેઓ તમને તેનો ુકાદો આપશે.

10યહોવાહ પોતાના પ વત્ર ાન માટે જે જગ્યા પસંદ કરે ત્યાંથી જે ુકાદો તેઓ તમને કહે, તે ુકાદા પ્રમાણે તમારે અ ુસર ુ.ં
તેઓ તમને જે કઈ કરવા કહે તે કાળજી ૂવર્ક કર ુ.ં 11 તેઓ જે નયમ તમને શીખવે તેને અ ુસરો, જે નણર્ય તેઓ આપે તે
પ્રમાણે કરો. તેઓ જે કહે તેમાંથી ડાબે હાથે કે જમણે હાથે ફરશો ન હ.

12જો કોઈ માણસ યહોવાહ તમારા ઈ રની સેવા કરનાર યાજકના કે ન્યાયાધીશના ુકાદાઓનો અસ્વીકાર કરવાની દૃ તા
કરે, તો તે માય જાય. અને એ ર તે તમારે ઇઝરાયલમાંથી દુ તા દૂર કરવી. 13અને સવર્ લોકોને એની જાણ થશે ત્યારે તેઓ
ડરશ.ે અને એવી દુ તા ફર કદ કરશે ન હ.

રાજાઓઅંગે નયમ
14 યહોવાહ તમારા ઈ ર તમને જે દેશ આપે છે ત્યાં ારે તમે પહોંચો અને તે ું વતન લઈને તેમાં વસો અને એમ કહો કે,

‘અમાર આસપાસની અન્ય પ્રજાઓની જમે અમે અમારે માથે રાજા ઠરાવી ું. 15 તો જનેે યહોવાહ તમારા ઈ ર પસંદ કરે તેને
જ તમારે રાજા તર કે ન ુકત કરવો. તમારા ભાઈઓમાંથી એકને તમારે તમારા શરે રાજા તર કે ન ુક્ત કરવો. કોઈ પરદેશી કે
જે તમારો ભાઈ નથી તેને તમે તમારે શરે રાજા ન ુક્ત કરશો ન હ.

16 ફક્ત આટ ું જ કે તે પોતાને માટે મોટ સં ામાં ઘોડાઓ ન રાખ.ે અને પોતાના ઘોડાઓની સં ામાં વધારો કરવાના
મતલબથી તે લોકોને પાછા મસર ન મોકલ*ે. કેમ કે યહોવાહે તમને ક ું છે કે “તમારે હવે પછ કદ એ રસ્તે પાછા જ ું ન હ.”
17 વળ તે ઘણી પત્નીઓ કરે ન હ. કે જથેી તે ું હૃદય યહોવાહ તરફથી વ ુખ થઈ ન જાય. વળ તે પોતાને સારુ સો ુંચાંદ
અ તશય ન વધારે.

18અને જયારે તે તેના રા ાસને બેસે પછ તેણે લેવી યાજકો પાસેથી આ નયમની નકલ ુસ્તકમાં ઉતારે 19અને તે તેની
પાસે રહે અને તેના જીવનપયર્ત તેમાંથી વાંચે કે, તે યહોવાહનો ડર રાખતાં શીખીનેઆ નયમનાં સવર્ વચનો તથા વ ધઓ ું પાલન
કરે.

20એ માટે કે તે ું હૃદય તેના ભાઈઓ પ્રત્યે ગ વ ન થઈ જાય. તથા આ આજ્ઞાઓથી તે વ ુખ થઈ ન જાય. એ સારુ કે
ઇઝરાયલ મધ્યે તેના રા માં તે ું તથા તેના સંતાનો ું આ ુષ્ય વધે.

* 17:16 17:16 ઘોડાઓની બદલ ુલામોને મસર ન મોકલો
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18
લેવીઓ અને યાજકોના હ

1લેવી યાજકો તથા લેવીનાઆખા કુળને ઇઝરાયલની સાથે ભાગ કે વારસો ન મળે; તેઓ યહોવાહને ચઢાવેલાં હોમયજ્ઞો અને
તેમના વારસા ઉપર ુજરાન ચલાવ.ે 2 તેઓને તેઓના બીજા ભાઈઓની મધ્યે વારસો મળે ન હ, તેઓનો વારસો તો યહોવાહ
છે. જમે તેમણે ક ું છે તેમ.

3લોકો તરફથી એટલે વાછરડાનો કે ઘેટાંનો યજ્ઞ ચઢાવનાર તરફથીઆ પ્રત્યેક ઘેટાના અથવા બળદના ખભાનો ભાગ, મોં તથા
પેટનો ભાગ યાજકોને આપે. 4 તમારા અનાજની, નવા દ્રાક્ષારસની તથા તેલની પેદાશની પ્રથમફળ ઊપજ અને ઘેટાંની પહેલી
કાતરણી ું ઊન તમે લેવીઓને આપો. 5 કારણ કે યહોવાહ તમારા ઈ રે તમારાં સવર્ કુળોમાંથી તેઓ તથા તેઓના દ કરાઓને
સદાને માટે પસંદ કયાર્ છે કે, તેઓ ઊભા રહ ને યહોવાહને નામે સેવા કરે.

6 અને કોઈ પણ લેવી આખા ઇઝરાયલમાં તમાર કોઈ પણ જગ્યાએ રહેતો હોય અને તે ત્યાંથી નીકળ ને પોતાના મનની
ૂર ઇચ્છાથી યહોવાહ જે ળ પસંદ કરવાના છે ત્યાં આવે. 7 તો ત્યાં યહોવાહની હજૂરમાં ઊભા રહેનાર તેઓના સવર્ લેવી

ભાઈઓ જમે કરે છે તેમ તે પણ યહોવાહ તેઓના ઈ રના નામે સેવા કરે. 8 તેઓના વડ લોની મલકતના વેચાણથી જે તેઓને
મળે તે ઉપરાંત તેઓને બીજાઓના જટેલો જ ભાગ ખાવાને મળે.

મેલી વદ્યા સંબંધી ચેતવણી
9જે દેશ યહોવાહ તમારા ઈ રઆપે છે, તેમાં તમે જાઓ ત્યારે તે દેશજા તઓનાં ધ ારપાત્ર કાય ું અ ુકરણ તમારે કર ું

ન હ. 10 તમાર મધ્યે એવો કોઈ માણસ હોવો ન જોઈએ કે જે પોતાના દ કરાને કે દ કર ને અ માં ચલાવતો હોય, કે, જોષ
જોતો હોય કે, શકુન જોતો હોય કે, ધંતરમંતર કરનાર કે જાદગુર, 11 મો હની લગાડનાર કે ૂઠ મારનાર, ઈલમી કે ૂવો હોય.

12 કેમ કે જે કોઈ આવાં કામો કરે છે તેઓને યહોવાહ ધ ારે છે અને આવાં ધ ારપાત્ર કામોને કારણે જ યહોવાહ તમારા
ઈ રે તેઓને તાર આગળથી કાઢ ૂકવા છે. 13 તેથી તમે યહોવાહ તમારા ઈ રની દૃ માં નદ ષ થાઓ. 14 કેમ કે આ જે
દેશજા તઓ ું વતન તમે પામવાના છો, તેઓજોષજોનારોઓ ું તથા ુકન જોનારા ું પણ સાંભળે છે. તમને તો યહોવાહ તમારા
ઈ રે એ ું કરવા દ ું નથી.

પ્રબોધક મોકલવા ું વચન
15 યહોવાહ તમારા ઈ ર તમારે માટે તમાર મધ્યેથી મારા જવેો એક પ્રબોધક ઊભો કરશ.ે અને તેઓ ું તમારે સાંભળ ું.

16હોરેબમાં સભાને દવસે જે સવર્ તમે યહોવાહ તમારા ઈ ર પાસે માગ્ ું કે, “હવે પછ યહોવાહઅમારા ઈ રની વાણીઅમારા
સાંભળવામાં ન આવ.ે તેમ જઆ મોટો અ હવે પછ અમારા જોવામાં ન આવે. રખેને તે પ્રમાણે હુ માય જાઉં.”

17અને યહોવાહે મને ક ું કે, તેઓએજે ક ું છે તે ઠ ક ક ું છે. 18 હુ તેમને માટે તેઓમાંથી તારા જવેા એક પ્રબોધકને ઊભો
કર શ. અને હુ મારા વચનો તેના ુખમાં ૂક શ. અને જે સવર્ હુ ફરમા ું તે તેઓને કહેશે. 19અને એમ થશે કે, મારે નામે મારાં જે
વચનો તે બોલશે, તે જે કોઈ ન હ સાંભળે તેની પાસેથી હુ જવાબ લઈશ.

20 પણ જો કોઈ પ્રબોધક ગવર્ કર ને મારે નામે જે વાત બોલવાની મેં તેને આજ્ઞા આપી નથી, તે બોલશ,ે અથવા અન્ય દેવોને
નામે જે બોલશે તે પ્રબોધક માય જશે. 21અને જો તમે તમારા હૃદયમાં એમ કહો કે, યહોવાહ જે વાત બોલ્યા નથી તે અમે શી
ર તે જાણીએ?’ ”

22જયારે કોઈ પ્રબોધક યહોવાહના નામે બોલે અને જો તે વાત પ્રમાણે ન થાય, અથવા તે ૂર કરવામાં ન આવ,ે તો તે વાત
યહોવાહ બોલ્યા નથી એમ તમારે જાણ ુ;ં પ્રબોધક ગવર્થી તે બોલ્યા છે, તેનાથી ું બીશ ન હ.

19
આશ્રયનગરો
ગણ. 35:9-28; યહો. 20:1-9

1જે દેશજા તઓનો દેશ યહોવાહ તમારા ઈ ર તમને આપે, તે દેશજા તઓનો ારે યહોવાહ તમારા ઈ ર નાશ કરે, તમે
તેઓનો કબજો કરો અને તેઓનાં નગરો અને ઘરોમાં વસવાટ કરો, 2 ત્યારે જે દેશ યહોવાહ તમારા ઈ ર તમને વતન પામવા
માટે આપે, તેની મધ્યે તમે તમારા માટે ત્રણ નગરો પસંદ કરો. 3 તમે તમારા માટે માગર્ બનાવો*, યહોવાહ તમારા ઈ ર જે દેશનો
તમને વારસો આપ,ે તે દેશની સીમાના ત્રણ ભાગ કરો, કે જથેી દરેક ક્ત કે જે અન્ય ક્તને માર નાખે તે તેમાં નાસી જાય.

4જે કોઈ અન્ય ક્તને માર નાખીને ત્યાં નાસી જાય તે બચીજાયઆ નયમ તેઓના માટે છે: જે કોઈને પોતાના પડોશી પર
પહેલાં દ્રષે ન હતો, પણઅજાણ્યે તે તેને માર નાખે ત,ે 5 ારે કોઈ ક્ત પોતાના પડોશી સાથે જગલમાં લાકડાં કાપવા જાય,
ત્યાં લાકડાં કાપતાં કુહાડો હાથમાંથી છટક ને પડોશીને વાગે અને તે ું ૃત્ ુ થાય, એવો ૂની આ ત્રણ નગરમાંથી કોઈ એકમાં
નાસી જાય અને તેમાં આશ્રય મળે.

6 રખેને લોહ નો બદલો લેનારને ુસ્સો આવે અને મ ુષ્યઘાતકની પાછળ લાગીને રસ્તો લાંબો હોવાના કારણથી તે તેને પકડ
પાડ ને તેને મરણતોલ માર મારે, જો કે પહેલાથી તે તેના પર દ્રષે કરતો ન હોવાને લીધે તે મરણયોગ્ય ન હોય તો પણ. 7એ માટે
હુ તમને આજ્ઞા આ ું છુ કે, તમારા માટે ત્રણ નગરો પસંદ કરો.

8જો યહોવાહ તમારા ઈ ર, તમારા પ ૃઓને આપેલા વચન પ્રમાણે, તમાર સરહદો વધારે અને તમારા પ ૃઓને આપેલા
વચન પ્રમાણેઆખો દેશ તમનેઆપે; 9જો હુ તમનેઆજે જેઆજ્ઞાઓ ફરમા ું છુ એટલે કે, યહોવાહ તમારા ઈ રને પ્રેમ કરવો,
હમેશા તેમના માગ માં ચાલ ુ,ં તે પાળ ને તમે અમલમાં ૂકો, તો તમારે આ ત્રણ નગર ઉપરાંત બીજાં ત્રણ નગરોનો વધારો કરવો.
10આ ર તે જે દેશ યહોવાહ તમારા ઈ ર તમને વારસા માટે આપે છે તેમાં નદ ષ લોકોનાં લોહ વહેવડાવામાં ન આવે, કે જથેી
લોહ નો દોષ તમારા પર ન આવ.ે

11 પર ુ જો કોઈ ક્ત પોતાના પડોશી પર દ્વષે રાખ,ે લાગ તાક ને છુપાઈ રહે અને તેની સામે ઊઠ ને તેનો નાશ થાય ત્યાં
ુધી તેને મારે કે તે મર જાય ત્યારે જો તે આ નગરોમાંના કોઈ એકમાં નાસી જાય, 12 ત્યારે નગરના વડ લો કોઈને મોકલીને તેને
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ત્યાંથી પાછો લાવ,ે તેને મરનારના નજીકના સગાને સોંપે, કે જથેી તે માય જાય. 13 તમારે તેની પર દયા બતાવવી ન હ. તમારે
ઇઝરાયલમાંથી લોહ નો દોષ ના ૂદ કરવો, કે તમારુ ભ ું થાય.

સરહદના પથ્થરો ખસેડવાની મનાઈ
14 યહોવાહ તમારા ઈ રે તને જે દેશ વતન માટે આપે છે, તેમાં વતનનો વારસો તમને મળે તે અગાઉના સમયમાં ૂવર્જોએ

ન કરેલી તમારા પડોશીઓની સરહદ હઠાવશો ન હ.

સાક્ષીઓઅંગેના નયમ
15 કોઈ માણસનાં પાપ માટે, કોઈ અન્યાય માટે કે કોઈ પાપની બાબતમાં એક જ ક્તની સાક્ષી ચાલે ન હ, બે કે ત્રણ

સાક્ષીઓના ુખથી કોઈ પણ વાત સા બત થઈ શકે. 16જો કોઈ અન્યાયી સાક્ષી કોઈ માણસની વરુદ્ધ તેણે ખોટુ ક ુ છે તેમ
સા બત કરવા ઊભો થાય.

17 તો તે બ ે માણસોન,ે એટલે જઓેની વચ્ચે વવાદ હોય તેઓએ યહોવાહ, યાજકો અને તે સમયના ન્યાયાધીશો સમક્ષ
ઊભા રહે ું. 18 ન્યાયાધીશોએ કાળજી ૂવર્ક તપાસ કરવી, જો સાક્ષી આપનાર સાક્ષી જૂઠો હોય અને તેના ભાઈ વરુદ્ધ ખોટ
સાક્ષી આપી હોય, 19 તો તેણે પોતાના ભાઈની સાથે જે કરવાની ઇચ્છા રાખી તે તમારે તેની સાથે કર ુ;ં આ ર તે તમારે તમાર
મધ્યેથી દુ તા દૂર કરવી.

20 ત્યારે જઓેઆસાંભળશે તેઓ બીશે, ત્યાર પછ કોઈઆ ું દુ કાયર્ તાર મધ્યે કરશે ન હ. 21તમારે દયા દશાર્વવી ન હ;
જીવને બદલે જીવ, આંખને બદલે આંખ, દાંતને બદલે દાંત, હાથને બદલે હાથ અને પગને બદલે પગની શક્ષા કરવી.

20
ુદ્ધ વષેના નયમ

1જયારે તમે ુદ્ધમાં તમારા દશુ્મનો વરુદ્ધ લડવા જાઓ, ત્યારે ઘોડાઓ, રથો અને તમારા કરતાં વધારે લોકો તમે જુએ તો
તેઓથી બીશો ન હ, કેમ કે, મસરની ૂ મમાંથી બહાર લાવનાર યહોવાહ તમારા ઈ ર તમાર સાથે છે.

2જયારે તમે ુદ્ધ ૂ મની નજીક પહોંચો, ત્યારે યાજક આગળ આવીને લોકોની સાથે બોલ,ે 3 તેઓને કહે કે, “હે ઇઝરાયલ,
સાંભળો; આજે તમે તમારા દશુ્મનો સામે ુદ્ધ કરવા આ ા છો, ત્યારે ના હમત થશો ન હ, બીશો ન હ, ભયભીત થશો ન હ કે
તેઓનાથી ગભરાશો ન હ; 4 કેમ કે તમને બચાવવા અને તમારા પક્ષે રહ ને તમારા દશુ્મનો સામે જે લડવા જાય છે તે તો યહોવાહ
તમારા ઈ ર છે.

5 ત્યારે અ ધકાર ઓએ લોકોને કહે ું કે, “ ું એવો કોઈ માણસ છે કે જણેે ન ું ઘર બાંધ્ ું હોય અને તેની અપર્ણ વ ધ કર ના
હોય? તેને જતો રહેવા દો કે તે પાછો તેના ઘરે જાય, રખેને તે ુદ્ધમાં માય જાય અને બીજા કોઈ માણસે તેના ઘર ું અપર્ણ કર ું
પડ.ે

6 ું કોઈ એવો માણસ છે જણેે દ્રાક્ષવાડ રોપી હોય અને તેનાં ફળ ખાધાં ન હોય? તેને જતો રહેવા દો કે તે પાછો તેના ઘરે
જાય રખેને તે ુદ્ધમાં માય જાયઅને બીજો કોઈ માણસ તેનાં ફળ ખાય. 7વળ ું કોઈ એવો માણસ છે કે જણેે કોઈ ી સાથે
સગાઈ કર હોય પણ તેની સાથે લ કયા ન હોય? તો તેને જતો રહેવા દો કે તે પાછો તેના ઘરે જાય, રખેને તે ુદ્ધમાં માય જાય
અને બીજો કોઈ ુરુષ તે ી સાથે લ કરે.

8અ ધકાર ઓએલોકોને એ ું પણ ૂછ ું કે, “ ું કોઈ એવો માણસ છે જે ગભરાઈ ગયો હોય કે ના હમત થઈ ગયો હોય? તો
તેને જતો રહેવા દો કે તે પાછો તેના ઘરે જાય, રખેને તેના હૃદયની જમે તેના ભાઈઓનાં હૃદય પણ ના હમ્મત થઈજાય.” 9જયારે
અ ધકાર ઓ લોકોને ૂછવા ું બંધ કરે, ત્યારે તેઓ તેઓના પર સેનાપ ત ન ુક્ત કરે.

10જયારે તમે કોઈ નગર પર હુમલો કરવા જાઓ, ત્યારે તે પહેલાં તેને શાં ત ું કહેણ મોકલો. 11અને એમ થશે કે જો તે તમને
સલાહનો પ્રત્ ુ ર આપીને તમારે માટે દરવાજા ઉઘાડ,ે તો એમ થાય કે તેમાં જે લોકો હોય તે સવર્ તમને ખંડણી આપીને તમારા
દાસ થાય.

12 અને જો તે નગર તમાર સાથે સલાહ ન કરે પણ તમાર વરુદ્ધ ુદ્ધ કરે તો તમે તે નગરને ઘેરો ઘાલો; 13 અને ારે
યહોવાહ તમારા ઈ ર તેને તમારા હાથમાં સોંપે ત્યારે તમે તેમાંના દરેક ુરુષને તલવારની ધારથી માર નાખો.

14 પર ુ ીઓ, બાળકો, જાનવરો તથા નગરમાં જે કઈ હોય તે, એટલે તેમાંની સવર્ ૂંટ તમે તમારે માટે લો; અને તમારા
શ ુઓની જે ૂંટ તમે તમારે સારુ લો; અને તમારા શ ુઓની જે ૂંટ યહોવાહ તમારા ઈ રે તમને આપી હોય તે તમે ખાઓ.
15જે નગરો તમારાથી ઘણાં દૂરના અંતરે છે, જેઆ દેશજા તઓનાં નગરોમાંનાં નથી, તે સવર્ને તમે એમ જ કરો.

16 પણ આ લોકોનાં જે નગરો યહોવાહ તમારા ઈ ર તમને વારસા તર કે આપે છે. તેઓમાંના કોઈ પણ પ ુંને તારે જીવ ું
રહેવા દે ું ન હ. 17 પણ જમે યહોવાહ તમારા ઈ રે તમને આજ્ઞા આપી છે તેમ તમારે તેઓનો, એટલે કે હ ીઓ, અમોર ઓ,
કનાનીઓ, હવ્વીઓ પ રઝ ઓ અને ય ૂસીઓનો તમારે સં ૂણર્ નાશ કરવો. 18 રખેને જે સવર્ અમંગળ કામો તેઓએ તેમના
દેવોની ૂજામાં કયાર્ છે. તે પ્રમાણે કરવાને તેઓ તમને શીખવીને યહોવાહ તમારા ઈ રની સામે તમાર પાસે પાપ કરાવે.

19જયારે ુદ્ધ કરતાં ું કોઈ નગર જીતવા માટે લાંબા સમય ુધી તેનો ઘેરો ઘાલ,ે ત્યારે તેનાં ૃક્ષો પર કુહાડ લગાડ ને ું તે
કાપી નાખતો ન હ; કેમ કે ું તેઓ ું ફળ ભલે ખાય, પણ ું તેઓને કાપી ન નાખ; કેમ કે ખેતર ું ૃક્ષ તે ું માણસ છે કે તારે તેને
ઘેરો ઘાલવો પડ?ે 20જે ૃક્ષ ફળો ના આપે તેવાં ૃક્ષોનો તમે નાશ કર શકો; એટલે તેઓને જ તમારે કાપી નાખવા; અને જે નગર
તાર વરુદ્ધ ુદ્ધ કરે છે તેનો પરાજય થતાં ુધી તારે તેની સામે મોરચા બાંધવા.

21
ૂનીનો પ ો ન મળે ત્યારે
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1જે દેશ યહોવાહ તમારા ઈ ર તે ું વતન પામવા માટે તમને આપે છે, તેમાં જો કોઈની લાશ ખેતરમાં પડલેી તમને મળ આવે
અને તેને કોણે માય છે તે કોઈ જાણ ું ન હોય; 2 તો તમારા આગેવાનો અને ન્યાયાધીશો બહાર જઈને લાશની આસપાસનાં
નગરો ું અંતર માપી જુએ.

3અને એમ થાય કે જે નગર લાશથી નજીકના અંતરે હોય એટલે તે નગરના વડ લોએ ટોળાંમાંથી એવી વાછરડ લાવવી કે જે
કામમાં લીધેલી ન હોય તથા તેના પર કદ ઝંૂસર ખેંચેલી ન હોય. 4અને તે નગરના વડ લો તે વાછરડ ને વહેતા પાણીવાળ એક
ખીણ કે ાં કદ વાવણી કે ખેડાણ ના થ ું હોય ત્યાં લાવે અને તે ખીણમાં તેની ગરદન ભાંગી નાખ.ે

5અને યાજકો એટલે લેવીના દ કરાઓ, પાસે આવ;ે કેમ કે, પોતાની સેવા કરવાને તથા યહોવાહને નામે આશીવાર્દ આપવાને
યહોવાહ તમારા ઈ રે તેઓને પસંદ કયાર્ છે. અને તેઓના ક ા પ્રમાણે દરેક તકરાર તથા દરેક મારનો ુકાદો થાય.

6 ત્યારબાદ તે નગરના વડ લો કે જઓે પેલી લાશની સૌથી નજીક રહે છે, તેઓ ખીણમાં ગરદન ભાગી નાખેલી વાછરડ પર
પોતાના હાથ ધોઈ નાખ.ે 7અને તેઓએમ કહે કે, “અમારે હાથોએઆલોહ વહેવડા ું નથી, તેમ જઅમાર આંખોએ તે જો ું
પણ નથી.

8 હે યહોવાહ, તમારા ઇઝરાયલી લોકો જઓેનો તમે ઉદ્ધાર કય છે તેઓને તમે માફ કરો. અને તમારા ઇઝરાયલી લોકો મધ્યે
નદોષર્ના ૂનના દોષમાંથી તેમને ુકત કરો.” અને તેઓને તેઓના ૂનના દોષની માફ મળશ.ે 9આ ર તે યહોવાહની દૃ માં જે
યથાથર્ છે તે કર ને તમાર મધ્યેથી તમારે નદ ષના લોહ થી દૂર રહે ું.

ુદ્ધબા સ્ ત્રી કેદ ઓ વષે નયમો
10 જયારે તમે તમારા શ ુઓની સાથે ુદ્ધમાં જાઓ અને યહોવાહ તમારા ઈ ર તેઓને તમારા હાથમાં સોંપે. 11 અને

બંદ વાનોમાં કોઈ ુંદર ી જોઈને ું તેના પર મો હત થાય, તેની સાથે લ કરવા માટે ઇચ્છા રાખ,ે 12 તો તેને તારે ઘરે લઈ
આવવી અને તે પોતા ું મા ું ૂંડાવે અને તે પોતાના નખ કપાવ.ે

13અને તે પોતાની બંદ વાન અવ ા ું વ બદલી નાખ;ે અને તે તારા ઘરમાં રહે અને એક માસ ુધી તેના માતા પતા માટે
શોક કરે. પછ તમારે તેની પાસે જ ું અને તમે તેના પ ત થાઓ અને તે તમાર પત્ની થાય. 14 પછ એમ થાય કે જયારે તે તમને
ન ગમે તો તમારે તેને તે ચાહે ત્યાં જવા દેવી. પર ુ તમારે પૈસા લઈ તેને વેચવી ન હ તેમ જ ુલામ તર કે તારે તેની સાથે વતર્ ું
ન હ, કારણ કે તમે તેની આબરુ લીધી છે.

ે ુત્રનો વારસાહ
15જો કોઈ ુરુષને બે પત્નીઓ હોય, એક માનીતી અને બીજી અણમાનીતી અને તે બ ેને ુત્ર જન્મે અને અણમાનીતીનો
ુત્ર જયે હોય. 16 પછ જયારે તે તેના દ કરાઓને મલકતનો વારસો આપે ત્યારે એમ થ ું જોઈએ કે અણમાનીતીનો દ કરો

જે એનો ખરો જયે દ કરો છે તેની અવગણના કર ને માનીતી પત્નીના ુત્રને જયે દ કરો ગણવો ન હ. 17 પણ તેની સવર્
મલકતનો બમણો ભાગ અણમાનીતીના દ કરાને આપીને તે તેને જયે તર કે માન્ય રાખ;ે કારણ, તે તે ું પ્રથમફળ છે અને
જયે ુત્ર તર કેનો અ ધકાર તેનો છે.

અણક ાગરા દ કરા બાબતે
18જો કોઈ ુરુષને જીદ્દ અને બંડખોર દ કરો હોય અને તે તેના માતા પતા ું કહે ું માનતો ન હોયઅને તેઓ શક્ષા કરવા છતાં

પણ તેં તેમને ગણકારતો ન હોય. 19 તો તેમનાં માતા પતા તેને પકડ ને તેઓના નગરના વડ લોની આગળ અને નગરના દરવાજા
પાસે તેને બહાર લાવે.

20અને તેઓ તે નગરના વડ લોને કહે કે “આઅમારો દ કરો જીદ્દ અને બળવાખોર છે તે અમારુ ક ું માનતો નથી. તે લાલ ું
અને મદ્યપાન કરનારો છે.” 21 પછ તે નગરના બધા માણસોએ તેને પથ્થરે માર ને માર નાખવો. અને આ ર તે તારે તાર વચ્ચેથી
દુ તા દૂર કરવી. પછ બધા ઇઝરાયલીઓ તે સાંભળશે અને બીશે.

અન્ય નયમો
22જો કોઈ માણસે મરણયોગ્ય પાપ ક ુ હોય, જો તેને ૃત્ ુદડ આપ્યો હોય તો તમે તેને ઝાડ પર લટકાવો. 23 તેનો ૃતદેહ

આખી રાત ઝાડ પર લટકતો ન રહે, તે જ દવસે તારે તેને દફનાવી દેવો, કેમ કે લટકાવેલા માણસ ઈ રથી શા પત છે. આઆજ્ઞા
પાળો જથેી જે દેશ યહોવાહ તમારા ઈ ર તમને વારસા તર કે આપે છે તેને તમે અ ુદ્ધ કરશો ન હ.

22
1તમારા ભાઈના ૂલા પડ ગયેલા બળદ કે ઘેટાંને જોઈને તારે સંતા ું ન હ, તમારે તેને તેના મા લકની પાસે પાછુ લાવ ુ.ં 2જો

તમારો ઇઝરાયલી સાથી નજીકમાં રહેતો ન હોય, કે તમે તેને ઓળખતા ન હોય, તો તે પ ુને તમારે પોતાને ઘરે લઈ જ ું અને તે
શોધતો આવે ત્યાં ુધી તમાર પાસે રાખ ુ.ં ારે તે આવે ત્યારે તમારે તેને તે પાછુ સોંપ ુ.ં

3 તેનાં ગધેડા,ં વ ો તથા તમારા સાથી ઇઝરાયલીની ખોવાયેલી કોઈ વસ્ ુ તમને મળ આવે તો તેના માટે પણ તમારે આમ
જ કર ું, તમારે તેનાથી સંતા ું ન હ. 4 તમારા ઇઝરાયલી સાથીના ગધેડાને કે બળદને રસ્તામાં પડ ગયે ું જોઈને તમે તેઓથી
પોતાને અળગા રાખશો ન હ; તમારે તેને ફર થી ઊ ું કરવામાં સહાય કરવી.

5 ીએ ુરુષનાં વ ો પહેરવાં ન હ, તેમ જ ુરુષે ીનાં વ ો પહેરવાં ન હ; કેમ કે, જે કોઈ એ ું કામ કરે છે તે યહોવાહ
તમારા ઈ રને ૃણાસ્પદ લાગે છે.

6જો માગ જતાં કોઈ પક્ષીનો માળો જમીન પર કે ૃક્ષ પર તમારા જોવામાં આવે, તેની અંદર બચ્ચાં કે ઈંડાં હોય, માતા બચ્ચાં
પર બેઠેલી હોય તો તમારે માતાને બચ્ચાં સાથે લેવી ન હ. 7 તમે બચ્ચાં લો, પણ માતાને રહેવા દો. જો તમે આમ કરશે તો તમારુ
ભ ું થશે અને તમારા આ ુષ્યનાં દવસો લાંબા થશ.ે

8જયારે તમે ન ું ઘર બાંધે ત્યારે તમારે અગાશીની ચારે ફરતે પાળ બાંધવી, કે જથેી ત્યાંથી કોઈ પડ ન જાય અને તમારા ઘર
પર લોહ નો દોષ ન આવે.
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9 તમાર દ્રાક્ષની વાડ ઓમાં બે જુદ જાત ું બીજ વાવ ું ન હ; ન હ તો બધી જ દ્રાક્ષવાડ ની ઉપજ તેમ જ જે કઈ વા ું હશે
તે ડૂલ* થાય. 10બળદ તથા ગધેડા બ ેને એક સાથે જોડ ને ું હળ વડે ખેતી ન કર. 11ઊન તથા શણ ું મશ્રણ હોય તેવાં વ
પહેરવાં ન હ.

12જે ઝભ્ભો ું પહેરે છે તેની ચારે બાજુની કનારે ુશો ભત ઝાલર ૂકવી.
જાતીય ુદ્ધતા સંબંધી નયમો

13જો કોઈ ુરુષ ી સાથે લ કરે, તેની પાસે જાય, પછ તેને ધ ારે, 14 તેને બદનામ કર ને તેના પર ખોટા આરોપ ૂક ને
કહે કે, “મેં આ ી સાથે લ કયાર્ અને તેની પાસે ગયો, ત્યારે મેં જો ું તો તેનામાં કૌમાયર્નાં કોઈ ચ મને મ ાં ન હ.”

15 તો તે કન્યાના માતા પતા તેના કૌમાયર્નાં ુરાવા ગામના વડ લો પાસે લાવ.ે
16અને કન્યાના પતા ગામના વડ લોને કહે કે, “મેં માર દ કર ને આ ુરુષને પરણાવી, હવે તે તેને ધ ારે છે.” 17જો તે તેના

પર ખોટા આરોપ ૂક ને કહે છે કે, “મને તમાર દ કર માં કૌમાયર્નાં ુરાવા મ ા નથી પણ માર દ કર ના કૌમાયર્ના ુરાવા આ
ર ા.” પછ તેઓ ગામના વડ લો આગળ ચાદર પાથરે.

18 ત્યારે તે નગરના વડ લો તે ુરુષને પકડ ને સજા કરે; 19 તેઓ તેને સો શેકેલ ચાંદ નો દડ કરે, તે કન્યાના પતાને આપે, કેમ
કે તે ુરુષે ઇઝરાયલની કન્યા પર ખોટા આરોપ ૂ ો છે. તે હમેશા તેની પત્ની તર કે રહે; તેના બધા દવસો દર મયાન તે તેને દૂર
કર શકે ન હ.

20 પણ જો આ વાત સાચી હોય અને તે કન્યામાં કૌમાયર્ના ુરાવા મ ા ન હોય, 21 તો તેઓ તે કન્યાને તેના પતાના ઘરના
બારણા આગળ લાવે અને તે ગામના લોકો તે ીને પથ્થરે માર ને માર નાખે, કેમ કે, તેણે તેના પતાના ઘરમાં† ભચાર કર ને
ઇઝરાયલમાં શરમજનક કૃત્ય ક ુ છે.આ ર તે તારે તાર મધ્યેથી દુ તા દૂર કરવી.

22જો કોઈ ુરુષ પ રણીત ી સાથે ભચાર કરતાં જોવા મળે, તો તેઓ એટલે કે તે ી તથા ભચાર કરનાર ુરુષ
બ ે માયાર્ જાય. આ ર તે તારે ઇઝરાયલમાંથી દુ તા દૂર કરવી.

23જો કોઈ કન્યાની સગાઈ કોઈ ુરુષ સાથે થઈ હોય અને જો અન્ય ુરુષ તેને નગરમાં મળ ને તેની સાથે ભચાર કરે,
24 તો તમારે તે બ ેને ગામના દરવાજાઆગળ લાવીને પથ્થર માર ને માર નાખવા.ં કન્યાને પથ્થરે મારવી, કેમ કે તે નગરમાં હતી
છતાં પણ તેણે ૂમ પાડ ન હ. અને ુરુષને પથ્થરે મારવો, કેમ કે તેણે ઇઝરાયલી પડોશીની પત્ની ું અપમાન ક ુ છે. આ ર તે
તાર મધ્યેથી દુ તા દૂર કરવી.

25 પણ જો કોઈ ુરુષ સગાઈ કરેલી કન્યાને ખેતરમાં મળે, જો તે તેની સાથે બળજબર કર ને ભચાર કરે, તો ફક્ત તેની
સાથે ભચાર કરનાર ુરુષ જ માય જાય. 26 પણ તે કન્યાને તમારે કઈ કર ું ન હ; મરણયોગ્ય કોઈ પાપ કન્યાએ ક ુ નથી.
આ તો કોઈ માણસ તેના પડોશી વરુદ્ધ ઊઠ ને તેને માર નાખે તેના જવેી તે વાત છે. 27 કેમ કે તે તેને ખેતરમાં મળ ; સગાઈ
કરેલી કન્યાએ ૂમ પાડ , પણ ત્યાં તેને બચાવનાર કોઈ ન હ ું. 28 વળ જો કોઈ ુરુષ કુવાર કન્યા કે જનેી સગાઈ કરેલી નથી,
તેને પકડ ને તેની સાથે ભચાર કરતાં તેઓ પકડાય; 29 તો તે કન્યા સાથે ભચાર કરનાર તે ુરુષ તે કન્યાના પતાને પચાસ
શેકેલ ચાંદ આપ.ે તે તેની પત્ની થાય, વળ તેણે આબરુ લીધી છે. તેના આખા આ ુષ્યભર માટે તે કદ તેને છૂટાછેડા આપે
ન હ.

30 કોઈ પણ ુરુષે પોતાના પતાની પત્ની‡ સાથે ભચાર કરવો ન હ, તેમ પોતાના પતાની નવ તા જોવી ન હ.

23
પ્ર ુની મંડળ અંગે કેટલાક પ્ર તબંધ

1જો કોઈ ક્તના ૃષણ ઘાયલ થયાં હોય અથવા જનેી જનને ન્દ્રય કાપી નાખવામાં આવી હોય, તેને યહોવાહની સભામાં
દાખલ થવા દેવો ન હ. 2 ભચારથી જન્મેલો યહોવાહની સભામાં પ્રવેશ ન કરે; તેઓની છેક દસ પેઢ ુધી તેઓ ું કોઈ પણ
યહોવાહની સભામાં પ્રવેશ કરે ન હ.

3આમ્મોની કે મોઆબી અથવા દસ પેઢ ુધી તેઓ ું કોઈ પણ યહોવાહની સભામાં દાખલ થાય ન હ. 4 કારણ કે, જયારે
તમે મસરમાંથી બહાર આ ા, ત્યારે તેઓ માગર્માં રોટલી તથા પાણી લઈને તમાર સામે આ ા ન હ; વળ તેને લીધે તેઓએ
અરામ-નાહરાઈમના પથોરથી બેઓરના દ કરા બલામની સાથે કરાર કર ને તમને શાપ આપવા તેને બોલા ો.

5પર ુ યહોવાહ તમારા ઈ રે બલામની વાત સાંભળ ન હ પણ યહોવાહ તમારા ઈ રે તમારે માટે શાપને બદલીને આશીવાર્દ
આપ્યો. કારણ કે યહોવાહ તમારા ઈ ર તમારા પર પ્રેમ રાખતા હતા. 6 તમે તમારા આખા આ ુષ્યભર કદ તેઓની શાં ત કે
આબાદ શોધશો ન હ.

7 પર ુ તમે કોઈ અદોમીઓનો તરસ્કાર કરશો ન હ કારણ કે તેઓ તમારા ભાઈ છે; અને મસર ઓનો તરસ્કાર કરશો ન હ,
કેમ કે તમે તેના દેશમાં પ્રવાસી હતા. 8તેઓની ત્રીજી પેઢ નાં છોકરા જે તેઓને જન્મ્યાં તેઓ યહોવાહની સભામાં પ્રવેશ કર શકે.

લશ્કર છાવણીની ુદ્ધતાના નયમો
9જયારે તમે તમારા શ ુઓની સામે છાવણીમાં જાઓ ત્યારે દરેક પ્રકારની દુ તાથી દૂર રહો. 10જો તમારામાંથી કોઈ ુરુષ

રાતના અચાનક બનાવથી ુદ્ધ ન હોય તો તેણે છાવણીમાંથી બહાર ચાલ્યા જ ું અને તેણે છાવણીની અંદર પાછા ન આવ ુ.ં
11 પર ુ એમ થાય કે સાંજ પડતાં તેણે સ્નાન કર ું અને જયારે ૂયર્ અસ્ત થાય ત્યારે તેણે છાવણીમાં પાછા આવ ુ.ં

12 વળ કુદરતી હાજતે જવા માટેની જગ્યા તમારે છાવણીની બહાર રાખવી અને પછ તમારે તે માગ જ ુ;ં 13 અને ખાડો
ખોદવા માટે તમારાં હ થયારોમાં તમાર પાસે ક ું રહે; અને જયારે તમે કુદરતી હાજતે જાઓ ત્યારે તમારે ખાડો ખોદ ને વ ાને
માટ વડે ઢાંક દેવી. 14આમ કરવાથી યહોવાહ તમારા ઈ ર તમારુ રક્ષણ કરવા તથા શ ુઓને તમારા હાથમાં સોંપવાને તમાર
છાવણીમાં ફરે છે. માટે તમાર છાવણી ુદ્વ રહે. વળ તમારામાં કોઈ અ ુદ્ધ વસ્ ુ જોઈને તે તમારાથી દૂર જતા રહે ન હ.

* 22:9 22:9 જે પણ વા ું હોય તે પ વત્ર ાનમાં લઈ જવામાં આવશે † 22:21 22:21 પતાના નયંત્રણમાં ‡ 22:30 22:30 કોઈ પણ પત્નીઓ
સાથે
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અન્ય કેટલાક નયમો
15 જો કોઈ દાસ તેના મા લક પાસેથી તમાર પાસે નાસી આ ો હોય. તેને તમે પાછો તેના મા લકને ન સોંપો. 16 તમારાં

નગરોમાંથી તેને જયાં પસંદ પડે ત્યાં રહેવા દેવો અને તમારે તેના પર જુલમ કરવો ન હ.
17ઇઝરાયલની દ કર ઓમાં કોઈ પણ ગ ણકા* ન હોયઅને ઇઝરાયલ ુત્રોમાં કોઈ સજાતીય સંબંધ ધરાવતા ન હોય. 18 ી

અથવા ુરુષ વેશ્યાની કમાણીને માનતા ઉતારવા માટે યહોવાહ તમારા ઈ રના ઘરમાં લાવવા ન હ; કારણ કે એ બ ે કમાણીને
યહોવાહ તમારા ઈ ર ધ ારે છે.

19 તમે તમારા ભાઈને કઈ પણ ાજે ન ધીરો; નાણા ું ાજ કે અનાજ ું ાજ કે ાજે ધીરાતી કોઈપણ વસ્ ુ ું ાજ
લે ું ન હ. 20 પર ુ પરદેશીને ાજે આપવાની છૂટ છે. પણ તમારા ઇઝરાયલી ભાઈઓ પાસે ાજ લે ું ન હ, તેથી જે દેશ ું
વતન પામવા તમે જાઓ છો. તેમાં જે કશામાં તમે હાથ લગાડો તેમાં યહોવાહ તમારા ઈ ર આશીવાર્દ આપ.ે

21જો તમે યહોવાહ તમારા ઈ ર પ્રત્યે માનતા લો તો તે ૂણર્ કરવામાં વલંબ ન કરો, કારણ કે યહોવાહ તમારા ઈ ર ન ે
તમાર પાસેથી ઉ ર લેશ.ે કેમ કે એ તો તમારો દોષ ગણાય. 22 પણ જો તમે માનતા લેવા માંગતા ન હોય તો તેથી તમે દો ષત
ન હ ઠરો. 23પર ુ જે કઈ બોલ્યા હોય તે તમે પાળો, તથા અમલમાં ૂકો; યહોવાહ તમારા ઈ ર પ્રત્યે જે કઈ માનતા લીધી હોય
એટલે કે જે ઐ ચ્છકાપર્ણ ું વચન તે તમારા ુખથી આપ્ ું હોય તો તે પ્રમાણે કરો.

24 જયારે તમે તમારા પડોશીની દ્રાક્ષવાડ માં જાઓ ત્યારે મરજી પ્રમાણે દ્રાક્ષ ધરાઈને ખાઈ શકો છો, પર ુ તમારા પાત્રમાં
ભર ને લઈ જાઓ ન હ. 25 તમે તમારા પડોશીના ખેતરમાં જાઓ ત્યારે કણસલાં તોડવાની છૂટ છે. પણ તારા પડોશીનાં પાકેલાં
અનાજને દાંતરડાથી કાપી લો ન હ.

24
છૂટાછેડા અને ુનલર્

1જો કોઈ ુરુષે ીની સાથે લ કયાર્ હોય અને તેનામાં કઈ શરમજનક બાબત મા ૂમ પડ્યાથી તે તેની નજરમાં કૃપા ન પામ,ે
તો તેને છૂટાછેડા ના પ્રમાણ પત્ર લખીઆપે અને તે તેના હાથમાં ૂક ને તેને પોતાના ઘરમાંથી કાઢ ૂક શકે. 2અને જયારે તે ી
તેના ઘરમાંથી નીકળ જાય પછ અન્ય ુરુષ સાથે લ કરવાની તેને છૂટ છે.

3જો તેનો બીજો પ ત પણ તેને ધ ારે અને છૂટાછેડાના પ્રમાણ પત્ર લખી તેના હાથમાં ૂકે, તેના ઘરમાંથી તેને કાઢ ૂકે;
અથવા જે બીજા પ તએ તેને પત્ની તર કે લીધી હતી તે જો ૃત્ ુ પામ,ે 4 ત્યારે તેનો પહેલો પ ત, જણેે તેને અગાઉ કાઢ ૂક
હતી, તે તેને અ ુદ્ધ થયા પછ પોતાની પત્ની તર કે ફર થી ન લ;ે કેમ કે, યહોવાહની દૃ માં તે ૃણાસ્પદ છે. યહોવાહ તમારા
ઈ ર તને જે દેશ વારસા તર કે આપનાર છે તે દેશને ું પાપ ું કારણ ન બનાવ.

બીજા કેટલાક નયમો
5જયારે કોઈ ુરુષ નવ પ રણીત હોય ત્યારે તે લશ્કરમાં ન જાય કે તેને કઈ જ કામ સોંપવામાં ન આવ;ે તે એક વષર્ ુધી ઘરે

રહે, જે પત્ની સાથે તેણે લ ક ુ છે, તેને આનં દત કરે.
6 કોઈ માણસ લોટ દળવાની ઘંટ ની નીચે ું કે ઉપ ું પડ પણ ગીરવે ન લે; કેમ કે તેમ કરવાથી તે માણસની આજી વકા ગીરવે

લે છે.
7જો કોઈ માણસ ઇઝરાયલના લોકોમાંથી પોતાના કોઈ ભાઈ ું અપહરણ કર તેને ુલામ બનાવ,ે કે તેને વેચી દે, તો તે ચોર

ન ે માય જાય. આ ર તે તમારે તમારામાંથી દુ તા દૂર કરવી.
8 કુ રોગ વષે તમે સાવધ રહો, કે જથેી લેવી યાજકોએ શીખવેલી ૂચનાઓ તમે કાળજી ૂવર્ક પાળો જમે મેં તમને આજ્ઞા

આપી તે પ્રમાણે તમે કરો. 9 મસરમાંથી બહાર આ ા ત્યારે યહોવાહ તમારા ઈ રે મ રયમ સાથે ું ક ુ તે યાદ કરો.
10 ારે તમે તમારા પડોશીને કઈ ઉધાર આપો, ત્યારે તમે ગીરે ૂકેલી વસ્ ુ લેવા તેના ઘરમાં ન જાઓ. 11 તમે બહાર ઊભો

રહો, જે માણસે તમાર પાસેથી ઉધાર લી ું હશે તે ગીરે ૂકેલી વસ્ ુને તમાર પાસે બહાર લાવે.
12જો કોઈ માણસ ગર બ હોય તો તેની ગીરેવે ૂકેલી વસ્ ુ લઈને તમે ઊંઘી જશો ન હ. 13 ૂયર્ આથમતાં પહેલાં તમારે તેની

ગીરે ૂકેલી વસ્ ુ પાછ આપી દેવી, કે જથેી તે તેનો ઝભ્ભો પહેર ને ૂએ અને તમને આશીવાર્દ આપ;ે યહોવાહ તમારા ઈ રની
આગળ તે તારુ ન્યાયીપણું ગણાશ.ે

14તમારા ઇઝરાયલી સાથીદાર સાથે કે તમારા દેશમાં તમારા ગામોમાં રહેનાર પરદેશીમાંના કોઈ ગર બ કે દ રદ્ર ચાકર પર તમે
જુલમ ન કરો; 15 દરેક દવસે તમે તે ું વેતન તેને આપો; ૂયર્ તે પર આથમે ન હ, કેમ કે તે ગર બ છે તેના જીવનનો આધાર તેના
પર જ છે. આપ્રમાણે કરો કે જથેી તે તમાર વરુદ્ધ યહોવાહને પોકાર કરે ન હ અને તમે દો ષત ઠરો ન હ.

16સંતાનોનાં પાપને કારણે તેઓનાં માતા પતા માંયાર્ જાય ન હ, માતા પતાઓનાં પાપને કારણે સંતાનો માંયાર્ જાય ન હ. પણ
દરેક પોતાના પાપને કારણે માય જાય.

17 પરદેશી કે અનાથોનો તમે ન્યાય ન કરો, કે વધવાનાં વસ્રો કદ ગીરે ન લો. 18 તમે મસરમાં ુલામ હતા અને યહોવાહ
તમારા ઈ રે તમને ત્યાંથી બચા ા તે તમારે યાદ રાખ ુ.ં તે માટે હુ તમને આઆજ્ઞા પાળવા ું ફરમા ું છુ.

19જયારે તમે ખેતરમાં વાવણી કરો, ત્યારે જો તમે ૂળો ખેતરમાં ૂલી જાઓ તો તે લેવા તમે પાછા જશો ન હ, તેને પરદેશી,
અનાથો તથા વધવાઓ માટે ત્યાં જ પડયો રહેવા દેવો, જથેી યહોવાહ તમારા ઈ ર તમને તમારા હાથનાં સવર્ કામમાં આશીવાર્દ
આપે. 20જયારે તમે જૈ ૂનનાં ૃક્ષને ઝૂડો ત્યારે ફર થી ડાળ ઓ પર ફરો ન હ; તેના પર રહેલા ફળ પરદેશીઓ, વધવાઓ અને
અનાથો માટે રહે.

21જયારે તમે તમાર દ્રાક્ષવાડ ની દ્રાક્ષ ભેગી કર લો, ત્યારે ફર થી તેને એકઠ ન કરો. તેને પરદેશી માટે, વધવા માટે તથા
અનાથો માટે રહેવા દો. 22 યાદ રાખો કે તમે મસર દેશમાં ુલામ હતા, એ માટે તમને આજ્ઞા પાળવા ું ફરમા ું છુ.
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1જો બે માણસો વચ્ચે ઝઘડો હોય અને તેઓ ન્યાય માટે અદાલતમાં જાય, ન્યાયાધીશો ન્યાય કરે, તેઓ ન્યાયીને નદ ષ અને

દુ નો તરસ્કાર કરે. 2જો ુનેગાર ફટકા મારવા યોગ્ય હોય તો ન્યાયાધીશ તેને નીચે ુવાડ ને તેના ુના પ્રમાણે ગણીને તેની
હાજર માં ફટકા મારે.

3 ન્યાયાધીશ તેને ચાળ સ ફટકા મારે, પણ ચાળ સથી વધારે ફટકા ન મારે; કેમ કે જો તે તેને વધારે ફટકા મારે, તો તમારો સાથી
તમાર નજરમાં અપમા નત ઠરે.

4 પારે ફરતા બળદના મોં પર ું જાળ ન બાંધ.
ૃતભાઈ પ્રત્યેની ફરજ

5જો બે ભાઈઓ સાથે રહેતા હોય અને તેમાંનો એક ન:સંતાન ૃત્ ુ પામ,ે તો મરનારની પત્નીએ કુટુબની બહાર કોઈ પારકા
ુરુષ સાથે લ કર ું ન હ. તેના પ તનો ભાઈ તેની પાસે જાય અને તેને પોતાના માટે પત્ની તર કે લે, તેની પ્રત્યે પ તના ભાઈની

ફરજ અદા કરે. 6અને એમ થાય કે તેને જે પ્રથમજ નત જન્મે તે તે માણસનાં ૃત્ ુ પામેલા ભાઈ ું નામ પ્રાપ્ત કરે, જથેી તે ું નામ
ઇઝરાયલમાંથી ન ન થાય.

7 પણ જો તે માણસ પોતાના ૃત્ ુ પામેલા ભાઈની પત્નીને પોતાની પત્ની તર કે રાખવા ઇચ્છતો ન હોય તો તેના ભાઈની
પત્નીએ ગામના આગેવાનો સમક્ષ જઈને કહે કે, “મારા પ તનો ભાઈ તેના ભાઈ ું નામ ઇઝરાયલમાં રાખવાનો ઇનકાર કરે છે;
વળ તે મારા પ્રત્યે પ તના ભાઈની ફરજ બજાવવા ઇચ્છતો નથી.” 8 ત્યારે નગરના વડ લો તેને બોલાવીને તેને કહે. પણ કદાચ તે
આગ્રહ કર ને કહે, “હુ તેને લેવા ઇચ્છતો નથી.”

9 તો પછ તેના ભાઈની પત્ની વડ લોની હાજર માં તેની પાસે જાય, તેના પગમાંથી તેના ચંપલ કાઢ નાખીને તેના ુખ પર ૂંકે.
તે તેને જવાબ આપીને કહે, “જે માણસ પોતાના ભાઈ ું ઘર બાંધવા ઇચ્છતો નથી તેના આવા જ હાલ થાય.” 10 ઇઝરાયલમાં
તે ું નામ આ રાખવામાં આવ,ે “જનેા ચંપલ કાઢ લેવાયાં હતાં તે ું કુટુબ.”

બીજા કેટલાક નયમો
11જો કોઈ માણસોએકબીજાની સાથે ઝઘડો કરતા હોયઅને તેઓમાંના કોઈએકની ી પોતાના પ તને મરનારના હાથમાંથી

છોડાવવાને જાય અને હાથ લાંબો કર ને તેના શર રના ખાનગી ભાગને પકડ,ે 12 તો તમારે તે ીનો હાથ કાપી નાખવો; તમાર
આંખ તેના પર દયા ન લાવે.

13તમારે તમાર થેલીમાં જુદા જુદા માપનાં કાટલાં એટલે કે એક હલકુ અને બીજુ ભારે એમ ન રાખવા.ં 14વળ તમારા ઘરમાં
અનેક તરેહના માપ એટલે એક મોટુ અને બીજુ ના ું એમ ન રાખો.

15 તમારે સા ું અને પ્રમા ણત વજન તથા માપ રાખ ું જથેી યહોવાહ તમારા ઈ ર જે દેશ તમને આપે છે તેમાં તમે લાં ુ
આ ુષ્ય ભોગવો. 16જે કોઈ ક્તએવાં કામ કરે છે એટલે જઓેઅન્યાય કરે છે. તે સવર્ યહોવાહ તમારા ઈ રને ધ ારપાત્ર
લાગે છે.

અમાલેક ઓનો સં ૂણર્ સંહાર કરવા વષે
17 તમે જયારે મસરથી આવતા હતા ત્યારે અમાલેકે જે ક ુ તે તમે યાદ કરો; 18 તમે બેહોશ અને થાકેલાં હતા ત્યારે માગર્માં

તે તમને મ ો. અને જે અબળો તાર પાછળ હતા તેઓના સવર્ પર આક્રમણ તેણે ક ુર્; અને ઈ રનો પણ તેને ડર લાગ્યો ન હ.
19 તેથી યહોવાહ તમારા ઈ ર તમને જે દેશ વારસા તથા વતન તર કે આપે છે તેમાં તે તમાર આસપાસના શ ુઓથી તમને
રાહતઆપે ત્યારે એમ થાય કે તમે આકાશ તળેથી અમાલેક ું નામો નશાન ન કર નાખવા ું તમે ૂલશો ન હ.

26
પેદાશમાં પ્ર ુનો પ્રથમ ભાગ

1અને યહોવાહ તમારા ઈ ર તમને જે દેશ વતન તર કે આપે છે તેમાં તમે આવો અને તેનો વારસો લઈને તેમાં રહો ત્યારે એમ
થાય કે, 2જે દેશ યહોવાહ તમારા ઈ ર તમને આપે છે તે ૂ મનો પ્રથમ પાક તમારે લઈને તેને ટોપલીમાં ભર જે ળ યહોવાહ
તમારા ઈ ર પોતા ું નામ રાખવા સારુ પસંદ કરે ત્યાં લઈ જવો.

3અને તે દવસે ત્યાં જે કોઈ યાજક સેવા કરતો હોય તેની પાસે જઈને કહે ું કે, “આજે હુ યહોવાહ તમારા ઈ ર સમક્ષજાહેર
કરુ છુ કે, જે દેશઆપણને આપવાને યહોવાહે આપણા પ ૃઓની આગળ સમ ખાધા હતા તેમાં અમે પહોંચ્યા છ એ.” 4 પછ
યાજક તમારા હાથમાંથી ટોપલી લઈને યહોવાહ તમારા ઈ રની વેદ આગળ નીચે ૂકે.

5પછ તમારે યહોવાહ તમારા ઈ ર સમક્ષએમ કહે ું કે, “અમારા પતા ળાંતર* કર નેઆવેલઅરામી હતા અને મસરમાં
જઈને ર ા. અને તેમના લોકની સં ા થોડ હતી. ત્યાં તેઓ એક મોટ , શ ક્તશાળ અને વસ્તીવાળ પ્રજા બન્યા.

6 પર ુ મસર ઓએ અમાર સાથે દુ ર્વહાર કર અમને ુલામ બનાવી અમાર પાસે સખત મજૂર કરાવી. 7 ત્યારે અમે
અમારા પ ૃઓના ઈ ર યહોવાહને પોકાર કય . તેમણે અમારો સાદ સાંભ ો અને અમાર વપ , ુશ્કેલીઓ અને અમારા
પર થતાં જુલમ પર દ્ર કર .

8 અને યહોવાહે પોતાના બળવાન હાથે અદ્ભત સામથ્યર્થી તથા તેમના પ્રચંડ બાહુબળથી, ચ તથા ચમત્કારોથી અમને
મસરમાંથી બહાર લા ા; 9અને અમને આ ળે લાવીને તેમણે અમને દૂધ તથા મધથી રેલછેલવાળો† દેશ આપ્યો.
10અને હવે, હે યહોવાહ જુઓ જે દેશ તમે અમને આપ્યો છે તેની ઊપજ ું પ્રથમ ફળ અમે લા ા છ એ.” અને યહોવાહ

તમારા ઈ ર સમક્ષ તે ૂક ને તમારે યહોવાહ તમારા ઈ ર ું ભજન કર ુ;ં 11અને જે કઈ સારુ યહોવાહ તમારા ઈ રે તમારા
અને ઘરનાંને માટે ક ુર્ હોય તે સવર્માં તમારે તથા લેવીઓએ અને તમાર મધ્યે રહેતા પરદેશીઓએ ભેગા મળ ને આનંદોત્સવ
કરવો.

* 26:5 26:5 નાશ કર ને આવેલો † 26:9 26:9 ફળદ્રપ
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12 ત્રીજુ વષર્ દશાંશ ું વષર્ છે. તેમાં ારે તમે તમાર ઊપજનો દશાંશ આપી ૂકો પછ તમારે લેવીઓને, પરદેશીઓને,
વધવાઓને અને અનાથોને આપવો જથેી તેઓ તમાર ભાગળોમાં ખાઈને ૃપ્ત થાય. 13 પછ તમારે યહોવાહ તમારા ઈ ર
સમક્ષ કહે ું કે, ‘અમે અમારા ઘરમાંથી બધી અ પત વસ્ ુઓ કાઢ છે અને અમે તે વસ્ ુઓ લેવીઓને, પરદેશીઓને, વધવાઓને
અને અનાથોને તમાર આજ્ઞા ુજબ આપી છે. અમે તમાર એકપણ આજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન ક ુ નથી તેમ જ અમે ૂલી પણ ગયા
નથી.

14 શોકના સમયમાં અમે તેમાંથી કઈ પણ ખા ું નથી અને અ ુદ્ધ થઈને અમે તેમાંથી કઈ રાખી ૂ ું નથી. વળ ૂએલાંને
સારુ તેમાંથી કઈ આપ્ ું નથી; અમે યહોવાહ અમારા ઈ રની વાણી સાંભળ ને જે સવર્ આજ્ઞા તમે અમને આપી છે તે પ્રમાણે
ક ુ છે. 15 તમે તમારા પ વત્ર રહેઠાણમાંથી એટલે સ્વગર્માંથી નીચે જોઈ અને તમાર ઇઝરાયલી પ્રજા તેમ જ અમારા પ ૃઓની
આગળ સમ ખાધા હતા તે પ્રમાણે જે ૂ મ તમે અમને આપી છે એટલે દૂધ તથા મધથી રેલછેલવાળો દેશ આપ્યો છે તેના પર
આશીવાર્દ આપો.

પ્ર ુની પ વત્ર પ્રજા
16આજે યહોવાહ તમારા ઈ ર તમનેઆ નયમો અને હુકમો પાળવાનીઆજ્ઞા કરે છે; માટે તમે તમારા ૂરા હૃદયથી તથા ૂરા

જીવથી તેને પાળો તથા અમલમાં ૂકો. 17 તમે આજે યહોવાહને તમારા ઈ ર તર કે સ્વીકાયા છે. તમે તેમના માગર્માં ચાલશો
તથા તેમના કાયદાઓ, આજ્ઞાઓઅને નયમો પાળશો અને તેમની વાણી સાંભળશો.

18અને યહોવાહે તમને જે વચન આપ્ ું હ ું તે પ્રમાણે તેમણે ક ૂલ ક ુ છે કે, તમે તેમના પસંદ કરેલા લોક છો તેથી તમારે
તેમની સવર્ આજ્ઞાઓ પાળવી. 19અને જે દેશજા તઓને તેમણે ઉત્પ કર છે તે સવર્ના કરતાં તમને મહાન પ્રજા બનાવશે અને
તમને માન-પ્ર ત ા અને આદર પ્રાપ્ત થશ.ે અને યહોવાહેઆપેલા વચન પ્રમાણે તમે યહોવાહ તમારા ઈ રની પ વત્ર પ્રજા થશો.

27
પ્ર ુના નયમો પથ્થરો પર લખવા

1અને ૂસાએ તથા ઇઝરાયલના આગેવાનોએ લોકોને આજ્ઞા આપી કે, “જે આજ્ઞાઓ આજે હુ તમને બધાને ફરમા ું છુ તે
સવર્ પાળો. 2જયારે તમે યદન નદ ઓળંગીને જે દેશ યહોવાહ તમારા ઈ ર તમને આપે છે તેમાં તમે જાઓ ત્યારે તમારે પોતાને
સારુ મોટા પથ્થર ઊભા કર ને તેના પર ૂનાનો લેપ મારજો. 3 પાર ઊતયાર્ પછ આ નયમના સવર્ શ ો તેના પર તમારે લખવા.
તમે યહોવાહ તમારા ઈ ર તમને જે દેશઆપે છે એટલે કે દૂધ તથા મધથી રેલછેલવાળો* દેશ, યહોવાહ તમારા પ ૃઓના ઈ રે
તમને આપેલા વચન પ્રમાણે તમને આપે છે, તેમાં તમે જાઓ.

4જયારે તમે યદન પાર કર રહો, ત્યારે આ પથ્થરો જે વષે હુ આજે તમને આજ્ઞા આ ું છુ તેઓને એબાલ પવર્ત પર ૂકવા
અને તેના પર ૂનો લેપ કરવો. 5 ત્યાં તમારે યહોવાહ તમારા ઈ રના નામે પથ્થરની વેદ બાંધવી, પણ તમે તે પથ્થર પર લોખંડ ું
હ થયાર વાપરશો ન હ.

6તમારે યહોવાહ તમારા ઈ ર માટે વેદ બાંધવા સારુઅસલ પથ્થરોનો ઉપયોગ કરવો, તેના ઉપર યહોવાહ તમારા ઈ ર માટે
દહનીયાપર્ણ ચઢાવવાં. 7 તમારે શાંત્યપર્ણો ચઢાવીને ત્યાં ખા ુ;ં તમારે યહોવાહ તમારા ઈ રની સમક્ષ આનંદ કરવો. 8 પથ્થરો
ઉપર તારે નયમના બધા શ ો સ્પ ર તે લખવા.”

9 ૂસાએ તથા લેવી યાજકોએ સવર્ ઇઝરાયલને ક ું, “હે ઇઝરાયલ શાંત રહો અને સાંભળો. આજે તમે યહોવાહ તમારા
ઈ રની પ્રજા થયા છે. 10 તે માટે તમારે યહોવાહ તમારા ઈ રનો અવાજ સાંભળવો, આજે હુ તમને જે આજ્ઞાઓઅને કા ૂનો
ફરમા ું છુ તે ું પાલન કર ુ.ં”

અનાજ્ઞાં કતપણાને શાપ
11 તે જ દવસે ૂસાએ તે લોકોને આજ્ઞા આપીને ક ું, 12 “યદન નદ પાર કયાર્ પછ લોકોને આશીવાર્દ આપવા, શમયોન,

લેવી, યહૂદા, ઇસ્સાખાર, ૂસફ તથા બન્યામીન કુળો ગર ઝ મ પવર્ત પર ઊભાં રહે.
13રુબેન, ગાદ, આશેર, ઝ ુલોન, દાન તથા નફતાલીનાં કુળો શાપઆપવા એબાલ પવર્ત પર ઊભાં રહે. 14લેવીઓ જવાબ

આપીને મોટે અવાજે સવર્ ઇઝરાયલના માણસોને કહે.
15 ‘જે માણસ કોતરેલી કે ગાળેલી ધા ુની એટલે કાર ગરના હાથે બનેલી પ્ર તમા, જે યહોવાહને ૃણાસ્પદ લાગે છે તે બનાવીને

તેને ુપ્તમાં ઊભી કરે તે શા પત હો.’ અને બધા લોકો જવાબઆપીને કહે, ‘આમીન.’ ”
16 ‘જે કોઈ માણસ પોતાના પતા કે માતાનો અનાદર કરે તો તે શા પત થાઓ.’ અને બધા લોકો કહે, ‘આમીન.’ ”
17 ‘જે કોઈ માણસ પોતાના પડોશીની જમીનની સીમા ું નશાન હઠાવે તો તે શા પત થાઓ.’ અને બધા લોકો કહે, ‘આમીન.’ ”
18 ‘જે કોઈ માણસ અંધ ક્તને રસ્તાથી દૂર ભમાવે તો તે શા પત થાઓ.’ અને બધા લોકો કહે, ‘આમીન.’ ”
19 ‘જે કોઈ માણસ પરદેશી, અનાથ કે વધવાનો અન્યાય કરે તો તે શા પત થાઓ.’ અને બધા લોકો કહે, ‘આમીન.’ ”
20 ‘જે કોઈ માણસ પોતાના પતાની પત્ની સાથે ભચાર કરે તો તે શા પત થાઓ, કેમ કે, તેણે પોતાના પતાની નવ તા

જોઈ.’ અને બધા લોકો કહે, ‘આમીન.’ ”
21 ‘જે કોઈ માણસ કોઈ પણ પ્રકારના પ ુંની સાથે કુકમર્ કરે તો તે શા પત થાઓ.’ અને બધા લોકો કહે, ‘આમીન.’ ”
22 ‘જો કોઈ માણસ પોતાની બહેન સાથ,ે પોતાના પતાની દ કર , પોતાની માતાની દ કર સાથે કુકમર્ કરે તો તે શા પત થાઓ.’

અને બધા લોકો કહે, ‘આમીન.’ ”
23 ‘જે કોઈ માણસ તેની સા ુ સાથે કુકમર્ કરે તો તે શ્રા પત થાઓ.’ અને બધા લોકો કહે, ‘આમીન.’ ”
24 ‘જે કોઈ માણસ પોતાના પડોશીને ુપ્ત ર તે માર નાખે તો તે શા પત થાઓ.’ અને બધા લોકો કહે, ‘આમીન.’ ”
25 ‘જે કોઈ માણસ નદ ષ માણસને માર નાખવા માટે લાંચ લે તો તે માણસ શા પત થાઓ.’ અને બધા લોકો કહે, ‘આમીન.’

26 ‘જે કોઈ માણસઆ નયમના શ ો ું પાલન ન કરે તો તે માણસ શા પત થાઓ.’ અને બધા લોકો કહે, ‘આમીન.’ ”

* 27:3 27:3 ફળદ્રપ
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28
આજ્ઞાં ક્તપણાના આશીવાર્દ
લેવી 26:3-13; ુન. 7:12-24

1 જો યહોવાહ તમારા ઈ રનો અવાજ કાળજીથી સાંભળ ને જે આજ્ઞાઓ હુ આજે તને ફરમા ું છુ તે સવર્ પાળ ને તેને
અમલમાં ૂકો, તો યહોવાહ તમારા ઈ ર તમને ૃથ્વીની બીજી જા તઓ ઉપર શ્રે દેશજા ત તર કે ા પત કરશ.ે 2જો તમે
યહોવાહ તમારા ઈ રનો અવાજ સાંભળશો, તો આ બધા આશીવાર્દ તમારા ઉપર આવશે અને તમને મળશે.

3 તમે નગરમાં આશીવાર્ દત થશો, ખેતરમાં તમે આશીવાર્ દત થશો. 4 તમારાં સંતાન, તમાર ૂ મ ું ફળ, તમારાં પ ુ ું ફળ,
તમારાં ઘેટાંબકરાં તથા અન્ય જાનવરોના બચ્ચાં આશીવાર્ દત થશ.ે

5 તમાર ફળની ટોપલી તથા તમારા ૂંદવાની વાસણઆશીવાર્ દત થશ.ે 6 તમે અંદર આવતાં અને બહાર જતાં આશીવાર્ દત
થશો.

7 યહોવાહ તમારા ઉપર હુમલો કરવા આવનાર શ ુઓને પરા જત કરશ;ે તમાર સામે તેઓ એક માગથી આવશે તો પણ
તમાર સામેથી સાત માગ નાસી જશ.ે 8યહોવાહ તમારા ભંડારોમાં અને જમેાં તમે હાથ નાખો છો તે સવર્માં અને જે દેશ યહોવાહ
તમારા ઈ ર તમને આપે છે તેમાં તમને આશીવાર્દ આપશે.

9જો તમે યહોવાહ તમારા ઈ રની આજ્ઞાઓ પાળ ને તેમના માગ માં ચાલશો. તો જમે, યહોવાહે તમાર આગળ સમ ખાધા
છે તેમ તે તમને પોતાની પ વત્ર પ્રજા તર કે ાપશ.ે 10 ૃથ્વીના સવર્ લોક જોશે કે, યહોવાહના નામ પરથી તમારુ નામ પડે ું છે.
અને તેઓ તમારાથી બીશે.

11 અને જે દેશ તમને આપવા અંગે યહોવાહે તમારા પ ૃઓ આગળ સમ ખાધા હતા, તેમાં તમારાં સંતાનો વષે, તમારાં
જાનવરોના બચ્ચા વષે તથા તમાર ૂ મના ફળ વષે તમને ઘણાં જ આબાદ કરશ.ે 12 તમારા દેશ પર મોસમમાં વરસાદ
મોકલવા માટે અને તમારા હાથનાં કામ પર આશીવાર્દ આપવા માટે યહોવાહ તમારા માટે અ ૂટ ભંડાર એટલે આકાશ ઉઘાડશ;ે
અને તમે ઘણી દેશજા તઓને ઉછ ું આપશો પણ તમારે ઉછ ું લે ું ન હ પડ.ે

13અને યહોવાહ તમને સવર્ના અગ્રેસર બનાવશ,ે પણ ૂંછ ન હ. અને તમે ઉપર જ રહેશો નીચે ન હ. જો યહોવાહ તમારા
ઈ રની આજ્ઞાઓ જે આજે હુ તમને ફરમા ું છુ તેઓને તમે લક્ષઆપીને પાળો અને અમલમાં લાવો, 14અને જે વચનો આજે
હુ તમને કહુ છુ તેઓમાંના કોઈથી જો તમે ડાબે કે જમણે ફર જઈને અન્ય દેવોની સેવા કરવા તેઓની પાછળ ન હ જાઓ, તો
તે પ્રમાણે થશ.ે

અના કતપણાનાં પ રણામ
લેવી 26:14-46

15યહોવાહ તમારા ઈ રની વાણી ન સાંભળતાં તેમની જે સવર્આજ્ઞાઓતથા કાયદાઓજેઆજે હુ તમને ફરમા ું છુ તેઓને
તમે પાળ ને તમે અમલમાં ન હ ૂકો, તો એમ થશે કે, આસવર્ શાપ તમારા પર આવીને તમને પકડ પાડશ.ે

16 તમે નગરમાં શા પત થશો અને ખેતરમાં શા પત થશો. 17 તમાર ફળની ટોપલી તથા તમારો ૂંદવાનો વાસણ શા પત થશ.ે
18 તમારા સંતાનો તથા તમાર ૂ મના ફળ, તમાર ગાયોનો વસ્તાર તથા તમારા ઘેટાંબકરાંના બચ્ચાં શા પત થશ.ે 19 તમે

અંદર આવતાં તેમ જ બહાર જતા શા પત થશો.
20જે કઈ કામમાં તમે હાથ નાખશે તેમાં યહોવાહ તમારા પર શાપ તથા પરાજય તથા ધમક મોકલશ,ે એટલે ુધી કે, જે દુ

કામ કર ને તમે મારો ત્યાગ કય છે. તેથી તમારો સંહાર થાય અને તમે જલ્દ નાશ પામો. 21જે દેશ ું વતન પામવા સારુ તમે
જાઓ છો, તેમાંથી યહોવાહ તમારો ૂરો નાશ ન હ કરે ત્યાં ુધી તે તમારા પર મરક લા ા કરશ.ે

22 યહોવાહ તમને ચેપી રોગોથી તથા સોજાથી, સખત તાપથી, તલવાર*થી, ૂ તથા ગથી મારશ.ે અને તમારો નાશ થતા
ુધી તેઓ તમાર પાછળ લાગશે. 23 તમારા માથા ઉપર ું આકાશ પ ળ જે ું થઈ જશ.ે તમારા પગ નીચેની ૂ મ તે લોખંડ

જવેી થઈ જશ.ે 24 તમારા દેશ પર યહોવાહ વરસાદને બદલે ૂકો તથા ૂળ વરસાવશે; તમે નાશ પામો ત્યાં ુધી આકાશમાંથી
તે તમારા પર વરસ્યા કરશ.ે

25 યહોવાહ તમારા શ ુઓની સામે તમને માર ખવડાવશે, તમે એક માગ તેઓની સામે ધસી જશે અને સાત માગ તેઓની
સામેથી નાસી જશો; અને ૃથ્વીના સવર્ રા ોમાં તમે આમતેમ ભટ ા કરશો. 26અને તમારા ૃતદેહ ખેચર પક્ષીઓનો તથા
ૃથ્વીના સવર્ પ ુઓનો ખોરાક થશ.ે અને તેઓને નસાડ ૂકનાર કોઈ ન હ હોય.
27 મસરનાં ૂમડાંથી તથા ગાં ઠયા રોગથી તથા રક્ત પ થી તથા ખસથી યહોવાહ તમને મારશે. અને તેમાંથી તમે સાજા થઈ

શકશો ન હ. 28 પાગલપનથી, અંધાપાથી તથા મનના ગભરાટથી યહોવાહ તમને મારશે. 29અને જમે અંધજન અંધારામાં ફાંફાં
મારે છે તેમ તમે ભર બપોરે ફાંફાં મારશો. અને તમારા માગ માં તમે સફળ ન હ થાઓ; અને તમે કેવળ ૂંટ તથા જુલમને આધીન
થશો. અને તમને બચાવનાર કોઈ ન હ હોય.

30 તમે જે ી સાથે સગાઈ કરશો તેનો ઉપભોગ બીજો ુરુષ કરશ.ે તમે ઘર બાંધશો પણ તેમાં રહેવા ન હ પામો; તમે
દ્રાક્ષવાડ ઓ રોપશો પણ તેનાં ફળ તમે ખાવા ન હ પામો. 31 તમાર નજર આગળથી તમારો બળદ કાપી નંખાશે પણ તે ું માસ
તમે ખાવા ન હ પામો. તમારા દેખતાં તમારો ગધેડો બળાત્કારે લઈ લેવાશે અને તે તમને પાછો મળશે ન હ. તમારુ ઘેટુ તમારા
શ ુઓને આપવામાં આવશે અને તમને મદદ કરનાર કોઈ ન હ હોય.

32 તમારા દ કરાઓઅને તમાર દ કર ઓ બીજા લોકને અપાશે અને તમાર આંખ તે જોશે. તેઓને સારુ ઝૂર ઝૂર ને તમાર
આંખો ઝાંખી થઈ જશે. અને તમે કઈ જ કર શકશો ન હ.

33જે દેશજા તઓને તમે ઓળખતા નથી તે તમાર ૂ મ ું ફળ તથા તમાર સવર્ મહેનત ું ફળ ખાઈ જશ;ે અને તમે સવર્દા
ફક્ત જુલમ જ વેઠ્યા કરશો તથા કચર નંખાશો. 34 અને તમાર આંખો જે દ્રશ્ય નીરખશે, તેને લીધે તમે પાગલ થઈ જશો.

* 28:22 28:22 દકુાળથી
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35 તમારા પગનાં ત ળયાથી માંડ ને માથાના તાલકા ુધી પીડાકારક તથા અસાધ્ય ૂમડાં થશ.ે અને યહોવાહ તમને ૂંટણોમાં
તથા પગોમાં મારશ.ે

36જે દેશ જા તઓને તમે કે તમારા પ ૃઓ ઓળખતા નથી તેની પાસે યહોવાહ તમને તથા જે રાજા તમે તમારા પર ઠરાવો
તેને લાવશ;ે અને ત્યાં તમે લાકડાના તથા પથ્થરના અન્ય દેવોની ૂજા કરશો. 37જે સવર્ લોકોમાં યહોવાહ તમને દોરશે તેઓ મધ્યે
તમે કહેણીરૂપ, ત્રાસરૂપ તથા ૃણાપાત્ર થઈ પડશો.

38 તમે ખેતરમાં ઘણું બીજ લઈ જશો, પણ તમે તેમાંથી થોડાં જ બીજ પેદા કર શકશો, કેમ કે, તીડ તે ખાઈ જશ.ે 39 તમે
દ્રાક્ષવાડ ઓ રોપશો અને તેને ઉછેરશો, પણ તમે તેમાંથી દ્રાક્ષારસ પીવા પામશો ન હ, કે તેમાંની દ્રાક્ષ પણ ભેગી કરવા પામશો
ન હ, કેમ કે ક ડા તેઓને ખાઈ જશે.

40 તમારા આખા પ્રદેશમાં તમાર પાસે જૈ ૂન ૃક્ષ હશે, પણ તમે તમારા પર તે ું તેલ લગાવવા ન હ પામો, કેમ કે, તમારાં
જૈ ૂન ૃક્ષનાં ફળ ખર પડશે. 41 તમને દ કરા અને દ કર ઓ હશે, પણ તેઓ તમારાં ન હ થાય, કેમ કે, તેઓ ુલામી કરવા જશ.ે

42 તમારા બધા ૃક્ષો અને જમીનનાં ફળ તીડો ખાઈ જશ.ે 43 તમાર મધ્યે રહેલો પરદેશી તમારા કરતાં વધારે અને વધારે
ઉચ્ચ થશ,ે પણ તમે વધારે અને વધારે નમ્ન થતાં જશો. 44 તેઓ તમને ઉછ ું આપશ,ે પણ તમે તેઓને ઉછ ું ન હ આપો, તે
સવ પર થશે અને તમે પાછળ રહ જશો.

45 તમારો નાશ થતાં ુધી આ બધા શાપો તમારા પર આવશે અને તમાર પાછળ લાગીને તમને પકડ પાડશે. કેમ કે, તમે
યહોવાહ તમારા ઈ રનો અવાજ સાંભ ો ન હ, તેમની જે આજ્ઞાઓ તથા કા ૂનો તેમણે તમને ફરમા ાં તે પા ાં ન હ. માટે
આ પ્રમાણે બ ું થશે. 46આબધા શાપો તમારા પર તથા તમારા વંશજો પર હમેશા ચ ોરૂપ તથા આ યર્રૂપ થઈ પડશ.ે

47જયારે તમે સ ૃદ્ધ હતા ત્યારે તમે યહોવાહ તમારા ઈ રની આરાધના આનંદથી તથા ઉલ્લાસથી કર ન હ, 48 માટે તમે
ૂખમાં, તરસમાં, નવ અવ ામાં તથા દ રદ્રતામાં તમારા દશુ્મનો કે, જઓેને યહોવાહ તમાર વરુદ્ધ મોકલશે તેઓની તમે

સેવા કરશ.ે તમારો નાશ થતાં ુધી યહોવાહ† તમાર ગરદન પર લોખંડની ઝંૂસર ૂકશ.ે
49 યહોવાહ ૃથ્વીના છેડાથી એટલે દૂર દેશથી એક દેશજા ત જનેી ભાષા તમે સમજશો ન હ તેને જમે ગરુડ ઊડતો હોય છે

તેમ તમાર વરુદ્ધ લાવશ;ે 50 તે જા ત વકરાળ હાવભાવ વાળ કે જે ૃદ્ધોનો આદર ન કરે અને જુવાનો પર દયા ન રાખતો હોય
તેવી હશે. 51 તે તમારો નાશ થતાં ુધી તમારા પ ુઓના બચ્ચાં અને તમાર ૂ મ ું ફળ ખાઈ જશ.ે તેઓ તમારો વનાશ થતાં
ુધી તમારા માટે અનાજ, નવો દ્રાક્ષારસ, તેલ, પ ુઓ કે ઘેટાંબકરાંના બચ્ચાં રહેવા દેશે ન હ.
52 તમારા દેશમાંના જે ઊંચી અને કોટવાળ દ વાલો કે જઓેના પર તમે ભરોસો રાખતા હતા, તેઓ દરેક જગ્યાએ પડ જતાં
ુધી તમારા નગરમાં ઘેરો નાખશે. યહોવાહ તમારા ઈ રે જે આખો દેશ તમને આપ્યો છે તેમાં તમારા સવર્ નગરોમાં તે ઘેર લેશ.ે

53 જે ઘેરો તથા આપ તમારા દશુ્મનો તમારા પર લા ા છે, તેને લીધે તમે તમારા સંતાનોન,ે એટલે તમારા દ કરાદ કર ઓ
યહોવાહ તમારા ઈ રે તમને આપ્યાં છે તે તઓ ું માંસ તમે ખાશો.

54 તમાર મધ્યે જે કોઈ માણસ લાગણીશીલ હશે તેની નજર તેના ભાઈ પ્રત્ય,ે પોતાની પ્રય પત્ની પ્રત્યે અને પોતાનાં બાક
રહેલાં સંતાનો પ્રત્યે ઈષ્યાર્ ુ થશ.ે 55જે પોતાનાં સંતાનો ું માંસ ખાતો હશે તે તેઓમાંના કોઈને ન હઆપે, કેમ કે જે ઘેરાથી તથા
આપ થી તમારા સવર્ નગરોમાં તમારા શ ુઓ ઘેરો નાખશે, તેને લીધે તેની પાસે કઈ જ ર ું ન હ હોય.

56 તમાર મધ્યે જે કોમળ તથા નાજુક ી તેની કોમળતા તથા નાજુકતાને લીધે પોતાના પગની પાની જમીન પર ૂકવા ું
સાહસ કર શકતી ન હ હોય, તે પોતાના પ્રય પ ત પ્રત્ય,ે પોતાના દ કરા પ્રત્યે, પોતાની દ કર પ્રત્ય,ે 57 પોતે જન્મઆપેલા સંતાન
પ્રત્યે અને જે બાળકને તે જન્મ આપવાની હોય તેના પ્રત્યે ઈષ્યાર્ ુ થશ.ે કેમ કે જે ઘેરાથી તથા આપ થી તમારા શ ુઓ તમને
ઘેરશે, તેમાં સવર્ વસ્ ુની અછતને લીધે તે તેઓને છાનીમાની ર તે ખાઈ જશ.ે

58 યહોવાહ તમારા ઈ રના ગૌરવી તથા ભયાનક નામથી તમે બીહો, માટે આ નયમના જે સવર્ શ ો આ ુસ્તકમાં લખેલા
છે, તે તમે પાળ ને અમલમાં ન હ ૂકો, 59તો યહોવાહ તમારા પર તથા તમારા વંશજો પર મરક ઓ, આક સ્મક મરક ઓ, એટલે
ભારે તથા લાંબા સમય ચાલે એવી મરક ઓ તથા ભારે તથા લાંબા સમયનો રોગ લાવશ.ે

60 મસરના જે રોગથી તમે બીતા હતા, તે રોગો હુ તમારા પર લાવીશ; તે તમને વળગી રહેશે. 61 તમારો નાશ થાય ત્યાં ુધી
જે રોગ તથા મરક નયમનાં ુસ્તકમાં લખેલાં નથી, તે યહોવાહ તારા પર લા ા કરશ.ે 62 તમે સં ામાં આકાશના તારાઓ
જટેલા હતા તેને બદલે અ ત અલ્પ થઈ જશો, કેમ કે તમે યહોવાહ તમારા ઈ રનો અવાજ સાંભ ો નથી.

63જમે યહોવાહ તમારુ ભ ું કરવામાં અને તમાર ૃ દ્ધ કરવામાં આનંદ પામતા હતા, તમે યહોવાહ તમારો વનાશ કરવામાં
તથા નાશ કરવામાં આનંદ પામશ.ે જે દેશમાં તમે વતન પામવા જાઓ છો તેમાંથી તને ઉખેડ નાખવામાં આવશ.ે 64 યહોવાહ
તમને ૃથ્વીના એક છેડાથી બીજા છેડા ુધી વખેર નાખશ;ે ત્યાં તમે કે તમારા પ ૃઓ લાકડાંના અને પથ્થરના દેવો જઓેને તમે
ઓળખતા નથી, તેઓની ૂજા કરશો.

65આ દેશજા તઓ મધ્યે તને કઈ ચેન ન હ પડ,ે તમારા પગનાં ત ળયાંને કઈ આરામ ન હ મળે, પણ, ત્યાં યહોવાહ તમને
ક પત હૃદય, ૂંધળ આંખ અને શોકા ુર હૃદય આપશે. 66 તમારુ જીવન શંકામાં રહશે; તમે રાત અને દવસ ભયભીત રહેશો
અને તમારા જીવનની કોઈ ખાતર ન હ રહે. 67 તમારા મનમાં જે બીક લાગશે તેને લીધે અને તમાર આંખોથી જે બનાવ ું જોશે
તેને લીધે સવારમાં તમે કહેશો કે, ઈ ર કરે અને ારે સાંજ પડે અને સાંજે તમે કહેશે કે, ઈ ર કરે અને ારે સવાર થાય. 68જે
માગર્ વષે મેં તમને ક ું હ ું કે તે માગર્ પર ફર કદ તમે જશો ન હ. અને તે માગર્ પર વહાણોમાં યહોવાહ ફર થી તને મસરમાં
લાવશે. ત્યાં તમે દાસ અને દાસી તર કે તમારા શ ુઓને વેચાઈ જવા માગશો પણ તમને કોઈ ખર દશે ન હ.

29
ઈ રે ઇઝરાયલ સાથે ફર કરાર કય
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1હોરેબમાં જે કરાર યહોવાહે ઇઝરાયલી લોકો સાથે કય , તે ઉપરાંત મોઆબ દેશમાં તેઓની સાથે જે કરાર કરવા ને ૂસાએ
આજ્ઞાઆપી હતી તે આ ુજબ છે.

2અને ૂસાએ સવર્ ઇઝરાયલી લોકોને બોલાવીને તેઓને ક ું, “તમાર નજરઆગળ મસર દેશમાં ફારુનને તથા તેના સેવકોને
તથા સમગ્ર દેશને યહોવાહે જે ક ુર્ તે બ ું તમે નહા ું છે; 3એટલે તમાર આંખોએ જોયેલ ભયંકર મરક , ચ ો, તથા અદ્દ ુત
ચમત્કારો તમે જોયા. 4 પણ યહોવાહે તમને સમજણવા ું હૃદય કે નહાળતી આંખ કે સાંભળવાને કાન આજ દન ુધી આપ્યાં
નથી.

5મેં તમને ચાળ સ વષર્ ુધી અરણ્યમાં ચલા ા,ં તેમ છતાં તમારાં શર ર પરનાં વ ો ફાટ ગયાં ન હ કે તમારાં પગરખાં ઘસાઈ
ગયાં ન હ. 6 તમે રોટલી ખાધી નથી તેમ જ દ્રાક્ષાસવ કે મદ્ય પીધાં નથી; એ સારુ કે હુ તમારો ઈ ર છુ એ તમે જાણો.

7જયારે તમે આ જગ્યાએ આ ા ત્યારે હેશ્બોનનો રાજા સીહોન તથા બાશાનનો રાજા ઓગ આપણી સામે લડવા આ ા
અને આપણે તેઓનો પરાજય કય . 8અને આપણે તેઓનો દેશ લઈને રુબેનીઓને, ગાદ ઓને તથા મનાશ્શાના અડધા કુળને
વતન તર કે આપ્યો. 9 તેથી તમે જે કરો છો તે સવર્માં સફળ થાઓ માટે આ કરારના શ ો પાળો અને અમલમાં લાવો.

10આજે યહોવાહ તમારા ઈ રની આગળ તમે બધા ઉપ ત છો; તમારા નેતા, તમારાં કુળો, તમારા વડ લો તથા તમારા
સરદારો એટલે સવર્ ઇઝરાયલી માણસો, 11વળ તમાર સાથે તમારાં સંતાનો, પત્નીઓ, તમાર સાથે છાવણીમાં રહેનાર પરદેશી,
ક ઠયારાથી માંડ ને પાણી ભરનાર ુધી તમે સવર્ ઈ રની સમક્ષ છો.

12માટે યહોવાહ તમારા ઈ રનો કરાર તથા તેમની જે પ્ર તજ્ઞા યહોવાહ તમારા ઈ રઆજે તમાર આગળ કરે છે, તે પ્રમાણે
કરવાને તમે તૈયાર થાઓ. 13 કે તેઓઆજે તમને પોતાની પ્રજા બનાવે અને જમે તેમણે તમને ક ું હ ું, તથા જમે તેમણે તમારા
પ ૃઓઆગળ, એટલે ઇબ્રા હમ, ઇસહાક અને યાકૂબઆગળ સમ ખાધા હતા, તેમ તે તમારા ઈ ર થાય.
14 અને હુ આ કરાર માત્ર તમાર જ સાથે કરતો નથી તથા આ સમ ખાતો નથી. 15 પર ુ આજે આપણી સાથે યહોવાહ

આપણા ઈ રની સમક્ષ જે ઊભો રહેલો હશે તેની સાથે, તેમ જઆજેઆપણી સાથે જે ન હ હોય તેની સાથે પણ.
16આપણે મસર દેશમાં કેવી ર તે રહેતા હતા અને જે દેશજા તઓમાં થઈને આપણે પસાર થયા તેઓની મધ્યે થઈને આપણે

કેવી ર તે બહાર આ ા એ તમે જાણો છો.
17 તમે તેઓનાં ધ ારપાત્ર કૃત્યો તેઓની લાકડાની, પથ્થરની, ચાંદ ની તેમ જ સોનાની ૂ તઓ જે તેમની પાસે હતી તે જોઈ

છે. 18 રખેને તમારામાંથી કોઈ ુરુષ, ી, કુટુબ કે ઇઝરાયલ ું કોઈ કુળ એ ું હોય કે જે ું હૃદય યહોવાહ તમારા ઈ ર તરફથી
ભટક જઈને બીજી પ્રજાઓના દેવોની ૂજા કરવા લલચાય. રખેને પત તથા કડવાશરૂપી ૂળ તમારામાં હોય, 19 રખેને તે આ
શાપની વાતો સાંભળે ત્યારે તે પોતાના હૃદયમાં આશીવાર્દ આપીને કહે કે, હુ મારા હૃદયની હઠ લાઈ પ્રમાણે ચા ું અને ૂકાની
સાથે લીલાનો નાશ કરુ તો પણ મને શાં ત મળશે.

20 યહોવાહ તેને માફ ન હ કરે પણ તે માણસની સામે યહોવાહનો રોષ તથા જુસ્સો તપી ઊઠશે અને આ ુસ્તકમાં જે સવર્
શાપ લખેલા છે તે તેના પરઆવી પડશે. અને યહોવાહઆકાશ નીચેથી તે ું નામો નશાન ન કર નાખશે. 21અને નયમના આ
ુસ્તકમાં લખેલા કરારમાંના બધા શાપો પ્રમાણે યહોવાહ તેને ઇઝરાયલના સવર્ કુળોમાંથી અલગ* કર ને તેને ુકસાન કરશે.
22 અને તમાર પાછળ થનાર તમારાં સંતાનોની આગામી પેઢ તથા દૂર દેશથી આવનાર પરદેશી પણ યહોવાહે આ દેશને

આપેલા રોગો અને આફતો જોશ.ે 23વળ સદોમ, ગમોરા, આદમા અને સબોઈમ જઓેનો સંહાર યહોવાહે પોતાના કોપથી તથા
રોષથી કય તેઓના નાશની પેઠે આખો દેશ ગંધક, ખારરૂપ તથા બળતો થયો છે કે, જમેાં કઈ વવા ું નથી, વળ કઈ નીપજ ું
નથી, તેમ જ તેમાં કઈ ઘાસ ઊગ ું નથી તે જયારે જોશ.ે 24 ત્યારે સવર્ પ્રજાઓ ૂછશે કે, ‘યહોવાહેઆ દેશને આ ું શા માટે ક ુ?
એના ઉપર આવા ભારે કોપની ઉગ્રતા ું ું કારણ હશ?ે’ ”

25 ત્યારે લોકો કહેશે કે, એ ું કારણ એ છે કે તેઓના પ ૃઓના ઈ ર યહોવાહ તેઓને મસરમાંથી બહાર લા ા પછ
તેઓની સાથે તેમણે જે કરાર કય હતો તે કરારનો તેઓએ ત્યાગ કય . 26બીજા જે દેવોને તેઓ જાણતા નહોતા તથા જઓેને
તેણે તેઓને આપ્યા નહોતા. તેઓની સેવા તથા તેઓ ું ભજન તેઓએ ક ુ.

27 તેથી આ ુસ્તકમાં લખેલા શાપો આ દેશ પર લાવવાને યહોવાહનો કોપ તેઓ પર સળગ્યો હતો. 28 યહોવાહે કોપમાં તથા
ક્રોધમાં તથા તેના ઘણાં રોષમાં તેઓને તેઓના દેશમાંથી ઉખેડ ને બીજા દેશમાં કાઢ ૂ ા. જમેઆજે છે તે પ્રમાણે.

29 મમ યહોવાહ આપણા ઈ રના છે, પણ પ્રગટ કરેલી વાતો સદા આપણી તથા આપણાં સંતાનોની છે, તેથી આપણે આ
નયમનાં સવર્ વચનો પાળ એ.
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પ ાતાપ દ્વારા ુન: ાપના અને આશીવાર્દ

1અને એમ થશે કે જયારે આ બાબતો એટલે કે આશીવાર્દો તથા શાપો જે મેં તમાર આગળ ૂ ા છે તે તમારા પર આવશે
અને જે સવર્ દેશોમાં યહોવાહ તમારા ઈ રે તમને વખેર ૂ ા હશે ત્યારે તે બાબતોને યાદ રાખીન,ે 2 તમે યહોવાહ તમારા
ઈ રની પાસે પાછાઆવશો અને જે સવર્ આજ્ઞાઓ હુઆજે તમને ફરમા ું છુ, તે તમે તથા તમારા સંતાન ૂરા હૃદયથી તથા ૂરા
અંત:કરણથી પાળશો તથા તેમનો અવાજ સાંભળશો, 3તો યહોવાહ તમારા ઈ ર તમાર ુલામી ફેરવી નાખશ,ે તમારા પર દયા
કરશ;ે અને પાછા આવીને જે બધા લોકોમાં યહોવાહ તમારા ઈ રે તમને વખેર ના ો હશે તેઓમાંથી તમને એકત્ર કરશ.ે

4જો તમારામાંના દેશ નકાલ કરાયેલામાંના કોઈ આકાશ નીચેના દૂરના દેશોમાં* વસ્યા હશે, ત્યાંથી યહોવાહ તમારા ઈ ર
તમને એકત્ર કરશે, ત્યાંથી તે તમને લાવશ.ે 5જે દેશ તમારા પ ૃઓના કબજામાં હતો, તેમાં યહોવાહ તમારા ઈ ર તમને લાવશ,ે
તમે ફર થી તેનો કબજો કરશો, તે તમારુ ભ ું કરશે અને તમારા પ ૃઓ કરતાં તમને વધારશ.ે

6 યહોવાહ તમારા ઈ ર તમારાં તથા તમારાં સંતાનોનાં હૃદયની ુ ત કરશ,ે જથેી તમે યહોવાહ તમારા ઈ રને તમારા ૂરા
હૃદયથી તથા ૂરા અંત:કરણથી પ્રેમ કરો, અને જીવતા રહો. 7 યહોવાહ તમારા ઈ ર આ બધા શાપો તમારા શ ુઓ પર તથા

* 29:21 29:21 ઈ ર તેમને બધી આફતોથી પી ડત કરશ.ે * 30:4 30:4 ભાગમાં
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તમને ધ ારનાર પર મોકલીઆપશે. 8તમે પાછા ફર ને યહોવાહ તમારા ઈ રનોઅવાજસાંભળશો, આજે હુ તને જેઆજ્ઞાઓ
ફરમા ું છુ તે ું તમે પાલન કરશો.

9 યહોવાહ તમારા ઈ ર તમારા હાથનાં સવર્ કામમાં, તમારાં સંતાનોમાં, તમારાં પ ુઓનાં બચ્ચામા,ં તમાર ૂ મના ફળમાં
ુષ્કળ ૃ દ્ધ કરશ.ે જમે યહોવાહ તમારા પ ૃઓ પર પ્રસ હતા તેમ તેઓ ફર તમારા હતને માટે પ્રસ થશ.ે 10 યહોવાહ

તમારા ઈ રનોઅવાજસાંભળ ને તેઓનીજેઆજ્ઞાઓતથા કા ૂનો લખેલાં છે તે તમે પાળશોઅને તમે તમારા ૂરા અંત:કરણથી
યહોવાહ તમારા ઈ રની તરફ ફરશો તો એ પ્રમાણે થશ.ે 11 કેમ કે આજે હુ તમને જે આજ્ઞાઓ ફરમા ું છુ તે તમાર શ ક્ત
ઉપરાંતની નથી, તેમ તમારાથી એટલી દૂર પણ નથી કે તમે પહોંચી ન શકો. 12 તે આકાશમાં નથી કે તમે કહો કે, ‘કોણ આપણે
માટે ઉપર જઈને લાવીને આપણને સંભળાવે કે આપણે તે પાળ એ?’ ”

13 વળ તે સ ુદ્રને પેલે પાર પણ નથી કે તમે કહો કે, ‘કોણ સ ુદ્રને પેલે પર જઈને લાવીને અમને સંભળાવે જથેી અમે તે ું
પાલન કર એ?’ 14 પર ુ તે વચન તો તમાર નજીક છે, તમારા ુખમાં અને તારા હૃદયમાં છે, કે જથેી તમે તેને પાળ શકો.

ઇઝરાયલઆગળ બે પસંદગીઓ
15 જુઓ, આજે મેં તમાર આગળજીવન તથા સારુ, મરણ તથા ખોટુ ૂ ાં છે. 16આજે હુ તમને યહોવાહ તમારા ઈ રની

જે આજ્ઞાઓ ફરમા ું છુ એટલે કે યહોવાહ તમારા ઈ રને પ્રેમ કરવો, તેમના માગ માં ચાલ ું, તેમની આજ્ઞાઓ, નયમો અને
કા ૂનો પાળવા, કે જથેી તમે જીવતા રહેશો. અને તમાર ૃ દ્ધ થશ,ે જે દેશ ું વતન પામવા તમે જાઓ છો તેમાં યહોવાહ તમારા
ઈ ર તમને આશીવાર્દ આપશે.

17 પર ુ જુઓ તમારુ હૃદય તેમનાંથી દૂર થઈજાયઅને તમે તેમ ું સાંભળો ન હ, પણ તેમનાંથી દૂર થઈને બીજા દેવો ું ભજન
તથા ૂજા કરો, 18 તો આજે હુ તમને જણા ું છુ કે તમે ન ે નાશ પામશો, યદન ઓળંગીને તમે જે દેશમાં વતન પામવા જઈ
ર ા છો, ત્યાં તમે તમારુઆ ુષ્ય ભોગવી ન હ શકો.

19 હુ આજેઆકાશ તથા ૃથ્વીને તમાર આગળ સાક્ષી રા ું છુ કે મેં તમાર આગળજીવન તથા મરણ, આશીવાર્દ તથા શાપ
ૂ ાં છે. માટે જીવન પસંદ કરો કે જથેી તમે અને તમારા વંશજો જીવતા રહો. 20 યહોવાહ તમારા ઈ ર પર પ્રેમ રાખવા ુ,ં

તેમની વાણી સાંભળવા ું અને તેમને વળગી રહેવા ું પસંદ કરો, કેમ કે તે તમારા જીવન તથા તમારા આ ુષ્યની ૃ દ્ધ કરે છે; તે
માટે જે દેશ તમારા પ ૃઓન,ે એટલે ઇબ્રા હમ, ઇસહાક, તથા યાકૂબને આપવાને યહોવાહે સમ ખાધા તેમાં તમે રહો.”

31
ૂસાનો અ ુગામી યહો ુઆ

1 ૂસાએ જઈને આ બધી વાતો આખા ઇઝરાયલને કહ . 2 તેણે તેઓને ક ું, “હવે હુ એકસો વીસ વષર્નો થયો છુ; હુ બહાર
જઈ શકતો નથી કે અંદર આવી શકતો નથી, યહોવાહે મને ક ું કે, ‘ ું યદન નદ પાર જવા પામશે ન હ.’ 3 યહોવાહ તારા
ઈ ર તાર આગળ પાર જશ;ે તે તાર આગળથી પ્રજાઓનો નાશ કરશે અને ું તેઓ ું વતન પામશ.ે યહોવાહનીઆજ્ઞા પ્રમાણે
યહો ુઆ તમાર આગળ જશ.ે

4અમોર ઓના રાજાઓ સીહોન તથા ઓગ તેઓના દેશ જમેનો યહોવાહે નાશ કય , તેઓને જમે તેમણે ક ુ તેમ તે તેઓને
કરશે. 5અને યહોવાહ તે લોકોને તમારા હાથમાં ુપ્રત કરશે અને તમારે તેમની સાથે મેં તમને આજ્ઞા કર છે તે ુજબ વતર્ .ુ
6 બળવાન તથા હમતવાન થાઓ, બીહો ન હ, તેઓથી ભયભીત ન થાઓ, કેમ કે, જે તમાર સાથે જાય છે તે તો યહોવાહ
તમારા ઈ ર છે. તે તમને છોડ દેશે ન હ કે તમને તજી દેશે ન હ.”

7 ૂસાએ યહો ુઆને બોલવીને બધા ઇઝરાયલીઓની નજર સમક્ષ તેને ક ું, “બળવાન તથા હમતવાન થા, કેમ કે જે દેશ
યહોવાહ તારા ઈ રેઆ લોકોને આપવા ું તારા પ ૃઓઆગળ વચનઆપ્ ું છે, તેમાં ું તેઓની સાથે જશ.ે ું તે લોકોને દેશનો
વારસો અપાવશે. 8જે તાર આગળ જાય છે, તે તો યહોવાહ છે; તે તાર સાથે રહેશે, તે તને છોડ દેશે ન હ કે તને તજી દેશે
ન હ, માટે ું ગભરાઈશ ન હ કે ના હમત થઈશ ન હ.”

દર સાત વષ લોકોને આ નયમશાસ્ ત્ર વાંચી સંભળાવ ું
9 ૂસાએ આ નયમ લખીને યહોવાહના કરારકોશ ઊંચકનાર લેવી યાજકોને તથા ઇઝરાયલના બધા આગેવાનોને તેની એક

એક નકલ આપી. 10 ૂસાએ તેઓને આજ્ઞા કર ને ક ું, “દર સાતમા વષર્ને અંતે એટલે કે છુટકારાના વષર્ને ઠરાવેલે સમય,ે
માંડવાપવર્માં, 11જયારે બધા ઇઝરાયલીઓ યહોવાહ તમારા ઈ રે પસંદ કરેલા ળે હાજર થાય, ત્યારે બધા ઇઝરાયલની
આગળ તેઓના સાંભળતાં તમે આ નયમ વાંચજો.

12લોકોને એટલે ુરુષો, ીઓ અને બાળકો તેમ જ તાર ભાગળમાં વસતા પરદેશીઓને એકત્ર કરજો જથેી તેઓ સાંભળે
તથા શીખે અને યહોવાહ તમારા ઈ રનો ડર રાખે અને આ નયમો ું કાળજી ૂવર્ક પાલન કરે. 13અને તેઓના સંતાનો કે જઓે
જાણતા નથી તેઓ પણ સાંભળ અને જે દેશ ું વતન પામવાને તમે યદન નદ ઊતર ને ત્યાં જાઓ છો તેમાં, ાં ુધી તમે
જીવતા રહો ત્યાં ુધી યહોવાહ તમારા ઈ રથી બીતા શીખો.

ૂસાને પ્ર ુની છેલ્લી ૂચનાઓ
14 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “જો, તારો ૃત્ ુનો સમય નજીક આવી ર ો છે. યહો ુઆને બોલાવ અને તમે બ ે
ુલાકાતમંડપમાં માર પાસે આવો, જથેી હુ તને માર આજ્ઞા આ ુ.ં” તેથી ૂસા અને યહો ુઆ ગયા અને ુલાકાતમંડપમાં

ઉપ ત ર ા. 15અને યહોવાહ તં ુની અંદર મેઘસ્તંભમાં દેખાયા; અને તે મેઘસ્તંભ તં ુના દ્વારની સામે ર ર ો.
16 યહોવાહે ૂસાને ક ું, “જો ું તારા પ ૃઓની સાથે ઊંઘી જશ;ે અને આ લોકો ઊઠશે અને જે દેશમાં તેઓ વસવા જઈ

ર ા છે તેમાં જઈ તેઓઅન્ય દેવોની પાછળ ગ ણકા ૃ ત કરશે અને મારો ત્યાગ કરશ.ે અને મારો કરાર જે મેં તેઓની સાથે કય
તેનો તેઓ ભંગ કરશ.ે
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17 ત્યારે મારો કોપ તે લોકો પર સળગી ઊઠશે અને હુ તેઓને તજી દઈશ તથા તેઓનાથી વ ુખ થઈ જઈશ. અને તેઓ ભક્ષ
થઈ પડશે. તેઓના પર અનેક આફતો અને સંકટો ઊતરશે ત્યારે તેઓ કહેશે કે, ‘આપણા ઈ ર આપણી વચ્ચે નથી તેથી આ
બધાં સંકટો આપણા પર આવી પડ્યાં નથી ું? 18 પણ તેઓએ અન્ય દેવોની પાછળ જઈને જે સવર્ દુ તા કર હશે તેને કારણે
જરૂર હુ તેઓનાથી તે દવસે મારુ ુખ સંતાડ શ.

19 હવે આ ગીત તમે પોતાને માટે લખી લો અને તે તમે ઇઝરાયલ ુત્રોને શીખવજો, તેઓને તે રટણ કરવા કહો કે જથેી આ
ગીત ઇઝરાયલ ુત્રોની વરુદ્ધ મારા માટે સાક્ષીરૂપ થાય. 20 કેમ કે જે દૂધમધથી ભર ૂર દેશ વષે મેં તેઓના પ ૃઓની આગળ
સમ ખાધા હતા, તેમાં ારે હુ તેઓને લઈ જઈશ ત્યારે તેઓ ખાઈને તથા ૃપ્ત થઈને ુ થશે; અને તેઓઅન્ય દેવો તરફ વળ
જઈને તેઓની સેવા કરશે અને મને ધ ારશે અને મારો કરાર તોડશે.

21 અને તેઓના પર ભયંકર દઃુખ તથા સંકટ આવી પડે ત્યારે આ ગીત સાક્ષીરૂપે તેઓની આગળ શાહેદ ૂરશે; કેમ કે તે
તેઓના વંશજો ૂલી જશે ન હ. કે અત્યારે પણ, એટલે જે દેશ વષે મેં સમ ખાધા હતા તેમાં હુ તેઓને લા ુ.ં તે પહેલાં તેઓ જે
મન ૂબા ઘડે છે તે હુ જાણું છુ.”

22 તેથી તે જ દવસે ૂસાએ આ ગીત લ ુ.ં અને ઇઝરાયલ ુત્રોને તે શીખ ુ.ં 23 પછ યહોવાહે ૂનના ુત્ર યહો ુઆને
સોંપણી કર અને તેને ક ું, “બળવાન તથા હમતવાન થા; કારણ કે, ઇઝરાયલ ુત્રોને મેં જે દેશ આપવાને મેં સમ ખાધા હતા
તેમાં તારે એમને લઈ જવાના છે, અને હુ તાર સાથે રહ શ.”

24જયારે ૂસાએઆ નયમોના શ ો શરૂથી અંત ુધી ુસ્તકમાં લખવા ું ૂણર્ ક ુ ત્યારે એમ થ ું કે, 25 ૂસાએ યહોવાહના
કરારકોશને ઊંચકનારા લેવીઓનેઆજ્ઞા કર કે, 26 “આ નયમ ું ુસ્તક લો અને તેને યહોવાહ તમારા ઈ રના કરારકોશની સાથે
રાખો કે, જથેી એ તમાર વરુદ્ધ સાક્ષી તર કે ત્યાં રહે.

27 કેમ કે હુ તમારા જડ ગદન અને હઠ લાઈ જાણું છુ. જુઓ, હુ આજે હજી તો તમાર વચ્ચે જીવતો છુ છતાં આજે તમે
યહોવાહનીઆજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન કરો છો; તો મારા ૃત્ ુ પછ તો તમે ું ન હ કરો? 28તમારા કુળોના સવર્ વડ લો અને અમલદારોને
માર આગળ એકત્ર કરો કે, જથેી હુ તેઓના સાંભળતાં આ વચનો કહુ અને તેઓની વરુદ્ધ આકાશ તથા ૃથ્વીને સાક્ષી તર કે
રા ુ.ં

29મને ખબર છે કે મારા ૃત્ ુ પછ તમે દુ થશો અને જે માગ મેં તમને ચાલવા ું ક ું છે તેમાંથી ભટક જશો; તેથી ભ વષ્યમાં
તમારા પર દઃુખ આવી પડશ.ે કારણ કે યહોવાહની નજરમાં જે દુ છે તે કર ને તમે તમારા હાથનાં કામથી તમે યહોવાહને ક્રોધ
ચઢાવશો.”

ૂસાની વદાયગીત
30 પછ ૂસાએ ઇઝરાયલની સમગ્ર સભાને સાંભળતાં એઆખા ગીતનાં વચનો શરૂથી અંત ુધી કહ સંભળા ા.

32
1 હે આકાશો, કાન ધરો અને હુ બોલીશ.
હે ૃથ્વી, ું મારા ુખના શ ો સાંભળ.
2 મારો બોધ વરસાદની જમે ટપકશે, માર વાતો ઝાકળની જમે પડશ,ે
કુમળા ઘાસ પર પડતા ઝરમર ઝરમર વરસાદના ટ પાની જમે અને વનસ્પ ત પર ઝાપટાની જમે તે પડશે.
3 કેમ કે હુ યહોવાહ ું નામ પ્રગટ કર શ.
અને આપણા ઈ રના માહાત્મ્યને લીધે તેમને સ્ ુત્ય માનો.
4 યહોવાહ અચળ ખડક છે, તેમનાં કાય પણ સં ૂણર્ છે;
તેમના સવર્ માગ ન્યાયી છે.
વ ા ુ તથા સત્ય ઈ ર
તે ન્યાયી તથા સાચા ઈ ર છે.
5 તેઓએ પોતાને ભ્ર કયાર્ છે. તેઓના સંતાનો ર ાં નથી. અને તેઓ પાપથી ખરડાયા.
તેઓ અ ડયલ તથા કુ ટલ પેઢ છે.
6ઓ ૂખર્ તથા ન ુર્દ્ધ લોકો
ું તમે યહોવાહને આવો બદલો આપો છો?
ું તે તમને ખંડ લેનાર તમારા પતા નથી

તેમણે તમને સર ા અને ર કયાર્.
7 ૂતકાળના દવસો ું તમે સ્મરણ કરો,
ઘણી પેઢ ઓનાં વષ નો વચાર કરો.
તમારા પતાને ૂછો એટલે તે તમને કહ બતાવશ.ે
તમારા વડ લોને ૂછો એટલે તે તમને કહેશે.
8 ારે પરાત્પર યહોવાહે દેશજા તઓને તેઓનો વારસો આપ્યો.
જયારે તેમણે માનવ ુત્રોને જુદા કયાર્,
ત્યારે તેમણે ઇઝરાયલનાં સંતાનોની ગણતર પ્રમાણે તે લોકોને સીમાઓ ઠરાવી આપી.
9 કેમ કે યહોવાહનો હસ્સો તો તેમના લોક છે.
યાકૂબ એ તેમના વારસાનો ભાગ છે.
10 તે તેઓને ઉજ્જડ દેશમાં,
તથા વેરાન અને વકટ રણમાં મ ા;
તે તેઓની આસપાસ કોટરૂપ ર ા.
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અને તેમણે તેઓની આંખની ક ક ની જમે સંભાળ કર .
11જમે કોઈ ગરુડ પોતાના માળાની ચોક કરે અને પોતાના બચ્ચાં ઉપર પાંખો ફફડાવે છે.
તેમ યહોવાહે પોતાની પાંખો ફેલાવીને તેમને પોતાની પાંખો પર ઊંચક લીધા.
12એકલા યહોવાહે જ તેમને ચલા ાં;
કોઈ પરદેશી દેવ તેઓની સાથે નહોતો.
13 તેમણે તેઓને દેશની ઊંચાઈઓ પર બેસાડ્યા,
તેમણે તેઓને ખેતર ું ફળ ખવડા ું,
તેમણે તેઓને ખડકમાંથી મધ તથા
ચકમકના પથ્થરમાંથી તેલ પીવડા ું
14 તેમણે તેઓને ગાયો ું માખણ ખવડા ું તથા ઘેટ ઓ ું દૂધ પીવડા ું,
હલવાનની ચરબી,
બાશાનના ઘેટાં તથા બકરા,ં
સારામાં સારા ઘઉં તથા
દ્રાક્ષોમાંથી બનાવેલો સારો દ્રાક્ષારસ તમે પીધો.
15 પણ ય ુરૂન*ે ુ થઈને લાત માર ,
ું હુ ુ , જાડો અને ુંવાળો થયો,

જે ઈ રે તેને બના ો હતો તેમનો તેણે ત્યાગ કય ,
તેણે તેના ઉદ્ધારના ખડકનો તરસ્કાર કય .
16 તેઓએ બીજા અજાણ્યા દેવોની ૂજા કર ને યહોવાહને ઈષ્યાર્ ઉત્પ કય ;
ૃણાસ્પદ કમ થી ઈ રને ુસ્સે કયાર્.

17 તેઓ દુ ાત્માને કે જે ઈ ર ન હતા તેઓન,ે
જે દેવોને તેઓજાણતા ન હતા,
ટૂક સમયમાં જ પ્રગટ થયેલા દેવોને
કે જે દેવોથી તમારા પતાઓ બીતા ન હતા તેઓને બ લદાનો ચઢાવતા હતા.
18ખડક સમાન તારા પતાને તેં તજી દ ધા,
તને જન્મઆપનાર ઈ રને ું ૂલી ગયો.
19આજોઈને યહોવાહે તેને નાપસંદ કય ,
કેમ કે તેના દ કરા અને દ કર ઓ તેમને ુસ્સે કયાર્.
20 તેમણે ક ું, “હુ મારુ ુખ તેઓથી સંતાડ શ,”
“તેઓના હાલ કેવા થશે તે હુ જોઈશ;
કેમ કે તે પેઢ વકૃત છે, તેઓનાં સંતાનો વ ાસઘાતી છે.
21જે દેવ નથી તે વડે તેઓએ મારામાં ઈષ્યાર્ ઉત્પ કર છે.
નકામા દેવોથી મને ુસ્સે કય છે.
22 માટે મારો કોપ ભડકે બળે છે
શેઓલના ત ળયાં ુધી તે બળે છે,
ૃથ્વીને અને તેના પાક સ હત ખાઈ જશ,ે

અને પવર્તોના પાયાને સળગાવી દે છે.
23 પછ હુ તે લોકો પર એક પછ એકઆફતો લાવીશ;
તીરોથી હુ તેઓને વીંધી નાખીશ.
24 તેઓ ૂખથી ુકાઈ જશે અને ઉગ્ર તાપથી
અને દારુણ વનાશથી ખવાઈ જશે;
હુ તેના પર પ ુઓના દાંત અને ૂળમાં પેટે ચાલનાર જનાવરો ું ઝેર રેડ શ,
25બહાર તલવાર તેઓને ૂરા કરશ,ે
અને ઘરમાં ત્રાસથી તેઓ મરશ.ે
જુવાન ી- ુરુષ કે ૃદ્વોનો અને દૂધપીતાં બાળકોનો પણ નાશ થશ,ે
26 હુ તેઓને દૂરના દેશોમાં વખેર નાખત.
હુ તેઓ ું સ્મરણ માણસોમાંથી ન કરત.
27 પર ુ હુ શ ુઓની ખીજવણીથી ગભરાઉં છુ,
કે રખેને તેઓના શ ુઓ ખોટુ સમજે
અને તેઓ કહે કે, અમારો હાથ પ્રબળ થયો છે.’
અને યહોવાહે આ સવર્ ક ુ નથી.
28 કેમ કે તેઓ સમજણ વગરની ૂખર્ પ્રજા છે.
અને તેઓમાં કઈ સમજણ નથી.
29 તેઓમાં શાણપણ હોત, તેઓ સમજનારા થયા હોત,
અને તેઓએ પોતાના અંતકાળનો વચાર કય હોત તો કે ું સારુ!
30જો તેઓના ખડકે તેઓને વેચ્યા ન હોત,
* 32:15 32:15 ઇઝરાયલનો નેક માણસ
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યહોવાહે દશુ્મનોના હાથમાં સોંપ્યા ન હોત,
તો હજારની પાછળ એક કેમ ધાત
અને દસ હજારને બે કેમ નસાડ ૂકત?
31આપણા શ ુઓના માનવા પ્રમાણે
તેઓનો ખડકઆપણા ખડક જવેો નથી,
32 તેઓનો દ્રાક્ષવેલો સદોમના દ્રાક્ષવેલામાંનો તથા ગમોરાનાં ખેતરોનો છે.
તેઓની દ્રાક્ષો ઝેર દ્રાક્ષો છે;
તેઓની ૂમો કડવી છે.
33 તેઓના દ્રાક્ષારસ અજગરો ું ઝેર
તથા ઝેર સપ ું પ્રાણઘાતક વષ છે.
34 ું મેં તેને મારા ખજાનામાં ુ દ્રત કરાઈને
માર પાસે સંગ્રહ કર રાખે ું નથી?
35 તેનો પગ લપસી જશે;
તે વખતે વેર વાળ ું તથા બદલો લેવો એ મારુ કામ છે.
કેમ કે તેઓની વપતીના દવસ પાસે છે,
અને તેઓ પર જે આવી પડવા ું છે તે જલદ આવી પડશે.”
36 કેમ કે યહોવાહ પોતાના લોકનો ન્યાય કરશ,ે
અને જયારે તેઓ જોશે કે તેઓ નબર્ળ થઈ ગયા છે,
અને ુલામ તથા ુક્ત એવો કોઈ બાક ર ો નથી.
તે જોઈ તે પોતાના સેવકો માટે દ:ુખી થશે.
37 પછ તે કહેશે કે, ‘તેઓના દેવો ાં છે,
એટલે જે ખડક પર તેઓ ભરોસો રાખતા હતા તેઓ?
38જઓે તમારા બ લની ચરબી ખાતા હતા;
જે પેયાપર્ણનો દ્રાક્ષારસ પીતા હતા, તે ાં ગયા?
તેઓ ઊઠ ને તમને મદદ કરે, તેઓ તમારો આશરો થાય!
39હવે જુઓ હુ જ એકલા જ ઈ ર છુ. હા હુ તે જ છુ,
મારા વગર બીજા કોઈ ઈ ર નથી, ું તમે નથી જોતા?
હુ જ મારુ છુ, અને હુ જ જવાડુ છુ,
હુ જ ઘાયલ કરુ છુ અને હુ જ સાજા કરુ છુ;
અને મારા હાથમાંથી કોઈ છોડાવી શકે એમ નથી.
40 હુ મારો હાથ આકાશ તરફ ઊંચો કર ન,ે
મારા સનાતન નામે પ્ર તજ્ઞા લઈને કહુ છુ કે,
41જો હુ માર ચળકતી તલવારની ધાર કાઢ શ,
અને મારો હાથ ન્યાય કરશે તો મારા દશુ્મનો પર હુ વેર વાળ શ,
અને જે મને ધ ારે છે તેઓનો હુ બદલો લઈશ.
42જઓેને માર નાખવામાં આ ા છે તે તથા કેદ ઓના લોહ થી,
શ ુઓના આગેવાનોના માથાના લોહ થી,
મારાં બાણોને લોહ પાઈને ૃપ્ત કર શ,
અને માર તલવાર માંસ ખાશ.ે’
43ઓ દેશજા તઓ, ઈ રના લોકોની સાથે આનંદ કરો,
તે પોતાના સેવકોના ૂનનો બદલો લેશે,
અને પોતાના શ ુઓ પર વેર વાળશ,ે
અને પોતાના દેશ ું તથા પોતાના લોક ું પ્રાય ત કરશ.ે

44 ૂસા અને ૂનના દ કરા યહો ુઆએ આ ગીતનાં શ ો લોકોની સમક્ષ બોલ્યા. 45 પછ ૂસા સવર્ ઇઝરાયલીઓને આ
વચનો કહ ર ો.

ૂસાની આખર ૂચનાઓ
46 ત્યારે તેણે ક ું કે, જે સવર્ વચનોની આજે હુ તમાર સમક્ષ સાક્ષી ૂરુ છુ તે પર તમારુ ચ લગાડો; અને તે વષે તમારાં

સંતાનોને આજ્ઞા કરજો કે, આ નયમનાં સવર્ વચનો તેઓ પાળે તથા અમલમાં ૂકે. 47આ નયમો નકામી વાત નથી કેમ કે તેમાં
તમારુજીવન છે અને જે દેશ ું વતન પ્રાપ્ત કરવા તમે યદન પારજાઓછો તેમાં તમે રહ ને આબાબતને લીધે તમે તમારુઆ ુષ્ય
વધારશો.”

48 તે જ દવસે યહોવાહે ૂસાને ક ું, 49 “મોઆબ દેશમાં યર ખોની સામે અબાર મ પવર્તોમાં નબો પવર્ત પર ચઢ ને જે કનાન
દેશ હુ ઇઝરાયલ ુત્રોને આપવાનો છુ તે ું જોઈ લ.ે

50અને જે પવર્ત પર ું ચઢે છે ત્યાં ું ૃત્ ુ પામ અને તારા પ ૃઓની સાથે મળ જા; જમે તારો ભાઈ હારુન હોર પવર્ત પર
ૃત્ ુ પામીને તારા ૂવર્જો સાથે મળ ગયો તે ુજબ. 51 કારણ કે તેં સીનના અરણ્યમાં કાદેશ આગળ આવેલા મર બાનાં પાણી

નજીક મારા પર અ વ ા ુ કર ને ઇઝરાયલ ુત્રો આગળ મને પ વત્ર માન્યો ન હ. 52 કેમ કે તે દેશને ું દૂરથી જોશ;ે પણ જે દેશ
હુ ઇઝરાયલ ુત્રોને આપનાર છુ તેમાં પ્રવેશ કર શક શ ન હ.”
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33
1અને ઈ રભક્ત ૂસાએ પોતાના ૃત્ ુ પહેલાં ઇઝરાયલીઓને જે આશીવાર્દ આપ્યો તે આ છે; 2 ૂસાએ ક ું,

“યહોવાહ સનાઈ પવર્ત પરથી આ ા.
તે સેઈર પવર્ત પરથી તેઓ પર પ્રગટ્યા
પારાન પવર્ત પરથી તે પ્રકાશ્યા,
અને દસ હજાર પ વત્રો પાસેથી તે આ ા.
અને તેમને જમણે હાથે નયમ તેઓને માટે અ રૂપ હતો.
3હા, યહોવાહ પોતાના લોકોને પ્રેમ કરે છે;
તેમના સવર્ પ વત્ર લોકો તેમના હાથમાં છે,
તેઓ તેમના ચરણઆગળ બેઠા;
અને દરેક તમારાં વચનો ગ્રહણ કરશ.ે
4 ૂસાએ અમને યાકૂબના સ ુદાયને વારસા તર કે નયમશા આપ્ ુ.ં
5જયારે લોકોના આગેવાનો
અને ઇઝરાયલનાં સવર્ કુળો એકત્ર થયાં હતાં
ત્યારે યહોવાહ ય ુરૂનમાં રાજા હતા.
6રુબેન સદા જીવંત રહો અને મરે ન હ;
પર ુ તેના માણસો થોડા રહે.”
7 ૂસાએ ક ું, યહૂદા માટે આઆશીવાર્દ છે:
હે યહોવાહ, યહૂદાની વાણી સાંભળો,
અને તેને તેના લોકો પાસે પાછા લાવો,
તેને માટે લડાઈ કર ન;ે
અને તેના દશુ્મનોનો સામનો કરવામાં તમે તેને સહાય કરજો.”

8 ત્યારબાદ ૂસાએ લેવી વંશ વષે ક ું કે;
તમારાં ુમ્મીમ તથા તમારાં ઉર મ, તમારો પસંદ કરેલો ુરુષ,
જનેી તમે માસ્સામાં પર ક્ષા કર .
અને મર બાના પાણી પાસે તમે એમની કસોટ કર તેની સાથે છે.
9અને તેણે પોતાના પતા વષે તથા પોતાની માતા વષે ક ું કે મેં તેઓને જોયાં નથી;
અને તેણે પોતાના ભાઈઓને પણ સ્વીકાયા ન હ.
અને તેણે પોતાનાં સંતાનોને પણઓળ ાં ન હ;
કેમ કે તેઓ તમારા વચન પ્રમાણે ચાલતા આ ા છે,
અને તમારો કરાર તેઓ પાળે છે.
10 તેઓ યાકૂબને તમારા હુકમો
અને ઇઝરાયલને તમારો નયમ શીખવશ;ે
અને તેઓ તમાર આગળ ૂપ,
તથા તમાર વેદ સમક્ષ દહનીયાપર્ણ ચઢાવશ.ે
11 હે યહોવાહ તેઓની સંપ ને આશીવાર્દ આપજો,
અને તેઓના હાથનાં કામો સ્વીકારો;
જઓે તેઓની વરુદ્ધ ઊઠે છે
અને જઓે તેમની અદેખાઈ રાખે છે, તેમની કમર તોડ નાખજો,
જથેી તેઓ ફર વાર બેઠા જ ન થઈ શકે.”
12 પછ બન્યામીન વષે ૂસાએ ક ું,
“તે યહોવાહનો પ્રય છે તેની પાસે ુર ક્ષત રહેશે;
યહોવાહ સદાય તે ું રક્ષણ કરે છે.
અને એ તેમની ખાંધોની વચ્ચે રહે છે.”
13 પછ ૂસફ વષે ૂસાએ ક ું;
તેનો દેશ યહોવાહથી આશીવાર્ દત થાઓ,
આકાશની ઉતમ વસ્ ુઓથી અને ઝાકળથી અને પાતાળના પાણીથી,
14 ૂયર્ની ઊપજની ઉતમ વસ્ ુઓથી
તથા ચંદ્રની* વધઘટની ઉ મ વસ્ ુઓથી,
15 પ્રાચીન પવર્તોની ઉ મ વસ્ ુઓથી
અને સાવર્કા લક પવર્તોની કમતી વસ્ ુઓથી,
16 ૃથ્વી તથા તેની ભર ૂર પણાની કમતી વસ્ ુઓથી,
ઝાડમાં જે ર ો છે તેની કૃપાથી.
ૂસફ, જે તેના ભાઈઓ પરઆગેવાન જવેો હતો,

તેના પર આશીવાર્દ આવો.
17 તેનો પ્રથમજ નત તેજસ્વી બળદના જવેો છે,

* 33:14 33:14 દર મ હને
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તેનાં શગડાં જગલી બળદના જવેાં છે,
પ્રજાઓને તે ૃથ્વીને છેડથેી હાંક કાઢશ.ે
એફ્રાઇમના દસ હજારો અને
મનાશ્શાના હજારો છે.”
18 ૂસાએ ઝ ુલોન વષે ક ું, “ઝ ુલોન, તેના બહાર જવામા,ં
ઇસ્સાખાર તેના તં ુઓમાં આનંદ કરો.
19 તેઓ લોકોને પવર્ત પર બોલાવશ.ે
ત્યાં તેઓ ન્યાયીપણાના યજ્ઞો ચઢાવશ.ે
કેમ કે તેઓ સ ુદ્રમાંની ુષ્કળતાન,ે
દ રયા કનારાની ુપ્ત રેતીને ૂસશે.”

20ગાદ વષે ૂસાએ ક ું,
“ગાદને વસ્તારનાર આશીવાર્ દત હો.
તે ત્યાં સહણ જવેો રહે,
તે તેના હાથને તથા તેના માથાને ફાડ નાખે છે.
21 તેણે પોતાના માટે પ્રથમ ભાગ મેળ ો,
કેમ કે, ત્યાં આગેવાનોને જમીનનો ભાગ ફાળવવામાં આ ો હતો.
તેણે લોકોને ને ૃત્વ ૂરુ પાડ ું,
ઇઝરાયલ માટેની યહોવાહની આજ્ઞાઓ,
અને ન્યાય ુકાદાનો તેણે અમલ કય .”

22 ૂસાએ દાન વષે ક ુ,ં
“દાન બાશાનથી કૂદ નીકળ ું,
સહ ું બચ્ ું છે.”
23 નફતાલી વષે ૂસાએ ક ું,

“અ ુગ્રહથી ૃપ્ત થયેલા,
યહોવાહના આશીવાર્દથી ભર ૂર નફતાલી,
ું પ મ તથા દ ક્ષણ ું વતન પામ.”
24આશેર વષે ૂસાએ ક ું,

“બધા દ કરાઓ કરતાં આશેર વધારે આશીવાર્ દત થાઓ;
તે પોતાના ભાઈઓને માન્ય થાઓ,
તે પોતાના પગ જૈ ૂનનાં તેલમાં બોળો.
25 તાર ૂંગળો લોખંડ તથા પ ળની થશ;ે
જવેા તારા દવસો તે ું તારુ બળ થશ.ે”
26 હે ય ુરૂન, આપણા ઈ ર જવેા કોઈ નથી,
તેઓઆકાશમાંથી વાદળો પર સવાર થઈને
પોતાના ગૌરવમાં તમને મદદ કરવા આવશે.
27સનાતન ઈ ર તમારો આશ્રય છે, તાર નીચે અનંત હાથો છે.
તેમણે તાર આગળથી દશુ્મનોને કાઢ ૂ ા,
અને ક ું, “નાશ કર!”
28ઇઝરાયલ સલામતીમાં રહે,
યાકૂબનો રહેઠાણ† એકલો,
ધાન્ય તથા દ્રાક્ષારસના દેશમાં રહે છે,
તેના પર આકાશમાંથી ઝાકળ પડે છે.
29 હે ઇઝરાયલ, ું આશીવાર્ દત છે!
યહોવાહ જે તાર સહાયની ઢાલ,
તાર ઉ મતાની તલવાર
તેનાથી ઉદ્ધાર પામેલી તારા જવેી પ્રજા બીજી કઈ છે?
તારા શ ુઓ જુઠા કરશ;ે
ું તેઓના ઉચ્ચ ાનો‡ ૂંદ નાખશ.ે

34
ૂસા ું ૃત્ ુ

1 ૂસા મોઆબના મેદાનમાંથી યર ખોની સામે આવેલા નબો પવર્ત પર, પસ્ગાહના શખર પર ચઢયો. યહોવાહે તેને દાન
ુધીનો આખો ગલ્યાદ દેશ, 2આખો નફતાલીનો પ્રદેશ, એફ્રાઇમ તથા મનાશ્શાનો પ્રદેશ, પ મ સ ુદ્ર ુધીનો યહૂદાનો આખો

પ્રદેશ, 3 નેગેબનો પ્રદેશ અને ખજૂર ઓના નગર યર ખોથી સોઆર ુધીનો સપાટ પ્રદેશ બતા ો.

† 33:28 33:28 ઝરા ‡ 33:29 33:29 તેઓના પીઠ
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4 યહોવાહે તેને ક ુ,ં “જે દેશ વષે મેં ઇબ્રા હમ, ઇસહાક અને યાકૂબને સમ ખાઈને ક ું હ ું કે, ‘હુ તારા વંશજોને આપીશ
તે આ છે.’ મેં તે દેશ તને તાર આંખે જોવા દ ધો છે, પણ ું તેમાં પ્રવેશ કરવા ન હ પામ.ે” 5 આમ, યહોવાહનો સેવક ૂસા
યહોવાહના વચન પ્રમાણે મોઆબની ૂ મમાં મરણ પામ્યો. 6 યહોવાહે તેને મોઆબના દેશમાં બેથ-પેઓરની સામેની ખીણમાં
દફના ો, પર ુ આજ ુધી કોઈ તેની કબર વષે જાણ ું નથી.

7 ૂસા મરણ પામ્યો ત્યારે તે એક સો વીસ વષર્નો હતો. તેના શર ર ું બળઓછુ થ ું નહો ું કે તેની આંખો ઝાંખી થઈ નહોતી.
8 મોઆબના મેદાનમાં ઇઝરાયલીઓએ ત્રીસ દવસ ુધી ૂસાના માટે શોક પા ો, ત્યાર બાદ ૂસા માટેના શોકના દવસો ૂરા
થયા.

9 ૂનનો દ કરો યહો ુઆ ડહાપણનાઆત્માથી ભર ૂર હતો, કેમ કે ૂસાએ તેના પર પોતાના હાથ ૂ ા હતા. તેથી ઇઝરાયલી
લોકોએ તે ું સાંભ ું અને યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી તેમ તેઓએ ક ુ.

10 ઇઝરાયલમાં ૂસા જવેો કોઈ બીજો પ્રબોધક ઊઠયો નથી, તેની સાથે ઈ ર જનેે યહોવાહ ુખોપ ુખ વાત કરતા હતા.
11 મસર દેશમાં ફારુન પર તથા તેના ચાકરો પર તથા તેના આખા દેશ પર યહોવાહે તેને જે બધા ચમત્કારો તથા ચ ો કરવા
મોકલ્યો તેના જવેો બીજા કોઈ પ્રબોધક નથી. 12આખી ઇઝરાયલી પ્રજાના દેખતાં ૂસાએ જે મહાન અને આ યર્જનક કૃત્યો
કયાર્, તેવાં કૃત્યો બીજો કોઈ પ્રબોધક કર શકયો નથી.
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યહો ુઆ
લેખક

યહો ુઆ ું ુસ્તક તેના લેખક ું નામ ચો સપણે દશાર્વ ુ નથી. તદ્દન શ છે કે ૂનનો દ કરો યહો ુઆ કે જે ૂસા પછ
ઇઝરાયલ પર આગેવાન થયો તેણે મોટા ભાગ ું ુસ્તક લ ું હશે. ુસ્તકનો પાછળનો ભાગ યહો ુઆના ૃત્ ુ બાદ ઓછામાં
ઓછ બીજી એક ક્ત દ્વારા લખાયો હતો. યહો ુઆના ૃત્ ુ બાદ કેટલાક વભાગોને સંપા દત કે સંક લત કરવામાં આ ા
હોય તે પણ શ છે. આ ુસ્તક ૂસાના ૃત્ ુથી લઈને યહો ુઆનીઆગેવાની નીચે વચનના દેશ પર વજય ુધીનો સમયગાળો
આવરે છે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. .ૂ 1405 થી 1385 વચ્ચેનો છે.
લખાણ ું સંભ વત સજન કનાન દેશમાં થ ું કે ાં યહો ુઆએ દેશ પર વજય પ્રાપ્ત કય હતો.
વાંચકવગર્

યહો ુઆ ું ુસ્તક ઇઝરાયલી લોકોને તથા બાઇબલના ભ વષ્યના બધા જ વાંચકો માટે લખા ું હ ું.
હે ુ

યહો ુઆ ું ુસ્તક ઈ રે વચન આપેલા ૂ મ વસ્તાર પર જીત પામવાની લશ્કર ચડાઇઓની ઝાંખી ૂર પાડે છે. મસરના
નગર્મન બાદ અને ત્યાર પછ ના અરણ્યના ચાલીસ વષ ના ભ્રમણ બાદ, ન ું ા પત થયે ું રા હવે વચનના દેશમાં પ્રવેશવા,
ત્યાંના રહેવાસીઓને જીતવા તથા પ્રદેશમાં વસવાટ કરવા તૈયાર છે. યહો ુઆ ું ુસ્તક એ બતાવવા ું ચા ુ રાખે છે કે કેવી ર તે
કરાર દ્વારા પસંદ કરાયેલા લોકો કરાર પ્રમાણેના વચનના દેશમાં ા પત થયા. અહ યહોવાહના ૂવર્જો સાથે કરેલા પોતાના
કરારો પ્રત્યેના તથા સનાઈ પવર્ત પાસે રા ને પ્રથમ આપેલા કરાર પ્રત્યેના વ ા ુપણા ું ૃતાંત જોવા મળે છે. આ શા
ઈ રના લોકોને કરાર અ ુરૂપ વફાદાર , એકતા તથા ભ વષ્યની પેઢ ઓમાં પ્રબળ જુસ્સો પ્રેરવા અને દોરવા માટે છે.

ુદ્રાલેખ
વજય

રૂપરેખા
1. વચનના દેશમાં પ્રવેશ — 1:1-5:12
2. દેશ પર વજય — 5:13-12:24
3. દેશના વભાગો પાડવા — 13:1-21:45
4. કુળોની એકતા અને પ્ર ુ પ્રત્યે વફાદાર — 22:1-24:33

ઈ ર યહો ુઆને કનાન જીતી લેવા આદેશઆપે છે
1 હવે યહોવાહનાં સેવક ૂસાના મરણ પછ એમ થ ું કે, ૂનનો દ કરો યહો ુઆ જે ૂસાનો સહાયકાર હતો તેને યહોવાહે

ક ું; 2 “મારો સેવક, ૂસા મરણ પામ્યો છે. તેથી હવે ું તથા આ સવર્ લોક ઊઠ ને યદન પાર કર ને તે દેશમાં જાઓ કે જે તમને
એટલે કે ઇઝરાયલના લોકોને હુ આ ું છુ. 3 ૂસાને જે પ્રમાણે મેં વચન આપ્ ું તે પ્રમાણે, ચાલતા જે જે જગ્યા તમારા પગ નીચે
આવશે તે સવર્ મેં તમને આપી છે.

4અરણ્ય તથા લબાનોનથી, દૂર મોટ નદ , ફ્રાત ુધી, હ ીઓનાઆખા દેશથી, ૂમધ્ય સ ુદ્ર ુધી, પ મ દશાએ તમાર
સરહદ થશ.ે 5 તારા જીવનના સવર્ દવસો દરમ્યાન કોઈ પણ તારો સામનો કર શકશે ન હ. જમે હુ ૂસા સાથે હતો તેમ હુ તાર
સાથે રહ શ; હુ તને તજીશ કે ૂક દઈશ ન હ.

6બળવાન તથા હમતવાન થા. આલોકોને જે દેશનો વારસોઆપવા ું યહોવાહે તેમના ૂવર્જોને વચનઆપ્ ું હ ું તે યહોવાહ
તેઓને આપશ.ે 7બળવાન તથા ઘણો હમતવાન થા. મારા સેવક ૂસાએ જે સઘળાં નયમની તને આજ્ઞા આપી છે તે પાળવાને
કાળજી રાખ. તેનાથી જમણી કે ડાબી બાજુ ફરતો ના, કે જથેી ાં કઈ ું જાય ત્યાં તને સફળતા મળે.

8આ નયમશા તારા ુખમાં રાખ. ું રાત દવસ તે ું મનન કર કે જથેી તેમાં જે બ ું લખે ું છે તે ું કાળજીથી પાળ શકે.
કારણ કે તો જ ું સ ૃદ્ધ અને સફળ થઈશ. 9 ું મેં તને આજ્ઞા કર નથી? બળવાન તથા હમતવાન થા! ડર ન હ. નરાશ ન
થા.” ાં કઈ ું જશે ત્યાં યહોવાહ તારા પ્ર ુ તાર સાથે છે.”

યહો ુઆ લોકોને આજ્ઞા આપે છે
10 પછ યહો ુઆએ લોકોના આગેવાનોને આજ્ઞા આપી, 11 “તમે છાવણીમાં જાઓ અને લોકોને આજ્ઞા કરો, ‘તમે પોતાને

માટે ખાદ્યસામગ્રી તૈયાર કરો. ત્રણ દવસોમાં તમે આ યદન પાર કર ને તેમાં જવાના છો. જે દેશ યહોવાહ તમારા પ્ર ુ તમને વતન
તર કે આપે છે તે દેશ ું વતન તમે પામો.’ ”

12 રુબેનીઓને, ગાદ ઓને અને મનાશ્શાના અધર્કુળન,ે યહો ુઆએ ક ું, યહોવાહનાં સેવક ૂસાએ તમને જે બાબત કહ
હતી કે, 13 ‘યહોવાહ તમારા પ્ર ુ તમને વસામો આપે છે અને તમને આ દેશઆપે છે તે વચન યાદ રાખો.’ ”

14 તમાર પત્નીઓ, તમારાં નાનાં બાળકો અને તમારાં ઢોરઢાંક યદન પાર જે દેશ ૂસાએ તમને આપ્યો તેમાં રહે. પણ તમારા
લડવૈયા માણસો તમારા ભાઈઓનીઆગળ પેલે પાર જાયઅને તેઓને મદદ કરે. 15યહોવાહ જમે તમને વસામોઆપ્યો તેમ તે
તમારા ભાઈઓને પણઆપે અને જે દેશ યહોવાહ તમારા પ્ર ુ તેઓને આપે છે તે ું વતન તેઓ પણ પામશ.ે પછ તમે પોતાના
દેશ પાછા જશો અને યહોવાહનાં સેવક ૂસાએ યદન પાર, ૂવર્ દશાએ જે દેશ તમને આપ્યો છે તેના મા લક થશો. 16 અને
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તેઓએ યહો ુઆને ઉ ર આપતા ક ું, “જે સઘ ું કરવાની આજ્ઞા તેં અમને આપી છે તે અમે કર ું અને ાં કઈ ું અમને
મોકલશે ત્યાં અમે જઈ ુ.ં 17જમે અમે ૂસા ું માનતા હતા તેમ તારુ પણ માની ું. યહોવાહ તારા પ્ર ુ જમે ૂસા સાથે હતા તેમ
તાર સાથે રહો. 18જે કોઈ તાર આજ્ઞા વરુદ્ધ બળવો કરે અને તારુ કહે ું ન માને તે માર નંખાય. માત્ર એટ ું જ કે ું બળવાન
અને હમતવાન થા.”

2
યહો ુઆ યર ખોમાં જા ૂસો મોકલે છે

1 પછ ૂનના ુત્ર યહો ુઆએ શટ્ટ મની છાવણીમાંથી બે માણસોને જા ૂસો તર કે છૂપી ર તે મોકલ્યા. તેણે ક ું, “જાઓ,
દેશની તથા યર ખોની મા હતી મેળવો.” તેઓ ત્યાંથી ગયા અને એક ગ ણકા કે જે ું નામ રાહાબ હ ું તેના ઘરે આ ા અને ત્યાં
ર ા. 2 યર ખોના રાજાને જાણ થઈ કે, દેશની જા ૂસી કરવાને ઇઝરાયલના માણસો અહ આ ા છે. 3 યર ખોના રાજાએ
રાહાબને કહેવડાવી મોકલ્ ું કે, “જે માણસો તારે ઘરે આવીને તારા ઘરમાં પ્રવેશ્યા છે તેઓને બહાર કાઢ, કેમ કે તેઓ આખા
દેશની જા ૂસી કરવા માટે આ ા છે.”

4 પણ તે ીએ તે બે માણસને સંતાડ્યા. અને રાજાને ક ું, “હા, એ માણસો માર પાસે આ ા હતા ખરા પણ તેઓ ાંના
હતા તે હુ જાણતી નથી. 5જયારે સાંજ થઈ ત્યારે નગરનો દરવાજો બંધ કરવાના સમયે તેઓ અહ થી ગયા. હુ જાણતી નથી કે
તે માણસો ાં ગયા. જો તમે તેઓની પાછળ ઉતાવળે જશો તો તેઓને પકડ પાડશો.”

6 પણ તેણે તો તેમને અગાશી પર લાવીને ત્યાં ૂકેલી શણની સરાંઠ ઓમાં છુપા ા હતા. 7 તેથી તે માણસોએ યદન તરફ
જવાના રસ્તે તેઓનો પીછો કય . પીછો કરનારા બહાર ગયા ત્યારે લોકોએ દરવાજો બંધ કર દ ધો.

રાહાબ વેશ્યાને આપે ું વચન
8તે માણસો ૂઈજાય તે પહેલાં રાહાબ તેઓની પાસે અગાશી પરઆવી. 9તેણે ક ું, “હુ જાણું છુ કે યહોવાહેઆ દેશ તમને

આપ્યો છે અને તમારો અમને ભય લાગે છે. દેશના રહેવાસીઓ તમારાથી થરથર કાંપે છે. 10 તમે મસરમાંથી બહાર આ ા
ત્યારે યહોવાહે કેવી ર તે લાલ સ ુદ્રનાં પાણી ૂકવી ના ાં હતાં તે અમે સાંભ ું છે. અને યદનની બીજી બાજુના અમોર ઓના
બે રાજા સીહોન તથા ઓગ, જઓેનો તમે સં ૂણર્ નાશ કય હતો, તેઓની તમે શી દશા કર હતી તે અમે સાંભ ું છે. 11 ારે
એ સાંભ ું ત્યારે અમે ૂબ જ ડર ગયા અને કોઈનામાં હમત રહ ન હ કેમ કે યહોવાહ તમારા પ્ર ુ તે જ ઉપરઆકાશના અને
નીચે ૃથ્વીના યહોવાહ છે.

12માટે હવે, યહોવાહનાં સમઆપીને હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, જમે મેં તમારા પર દયા કર તેમ તમે પણ મારા પતાના ઘર પર
દયા કરો. મને સ્પ નશાની આપો 13અને તમે મારા પતા, માતા, ભાઈઓ, બહેનો અને તેઓનાં કુટુબોના સવર્સ્વને બચાવશો
અને અમારા જીવ ઉગારશો.”

14 તે માણસોએ તેને ક ું, “જો તમે અમારા વષે કોઈને ક ું ન હ કહ દો તો તમારા બદલે અમારા જીવ જાઓ. અને જયારે
યહોવાહ અમને આ દેશઆપશે ત્યારે અમે તમારા પ્રત્યે દયા ુ અને વ ા ુ રહ ુ.ં”

15 ત્યારે તેણે દોરડાનો ઉપયોગ કર ને તેઓને બાર માંથી નીચે ઉતાયાર્; કારણ કે તે જે ઘરમાં રહેતી હતી તે નગરકોટની ઉપર
બંધાયે ું હ ું. 16અને તેણે તેઓને ક ુ,ં “તમે જઈને પવર્તમાં સંતાઈ રહો, ન હ તો પીછો કરનારાઓ તમને પકડ લેશે. તેઓ
પાછા વળે ત્યાં ુધી ત્રણ દવસ સંતાઈ રહેજો. પછ તમારા રસ્તે આગળ જજો.” 17 તે માણસોએ તેને ક ું, આજે પ્ર તજ્ઞા તેં
અમાર પાસે લેવડાવી છે તે વષે અમે એ પ્રમાણે નદ ષ રહ ું.

18જયારે અમે આ દેશની અંદર આવીએ ત્યારે જે બાર માંથી તેં અમને નીચે ઉતાયાર્, ત્યાં ું આ લાલ રગની દોર બાંધજ,ે
તારા પતાને, માતાને, ભાઈઓને તથા તારા ઘરનાં સવર્ને તારા ઘરમાં ભેગાં કર રાખજ.ે 19 એમ થશે કે જે કોઈ તારા ઘરના
બારણાની બહાર નગરમાં જશે તેઓ ું રક્ત તેઓના પોતાના માથે પણ અમે તે સંબંધી નદ ષ રહ ું. પણ જે કોઈ તાર સાથે
તારા ઘરમાં હશે તેના પર જો કોઈનો હાથ પડે તો તે ું રક્ત અમારે માથ.ે

20 પણ જો ું અમાર આ વાત વષે કહ દે તો પછ જે વચનના સમ તેં અમને આપ્યાં તે સમ વષે અમે નદ ષ રહ ુ.ં”
21 ત્યારે રાહાબે ક ું, તમારા ક ા પ્રમાણે થાઓ. તેણે તેઓને વદાય કયાર્ અને તેઓ ચાલ્યા ગયા, અને તેણે લાલ રગની દોર
બાર એ બાંધી.

22તેઓ પવર્ત પર પહોંચ્યા અને તેઓની પાછળ પડનારાઓ પાછા વ ા એ દર મયાન ત્રણ દવસો ુધી ત્યાં જ ર ા. પીછો
કરનારાઓએઆખા રસ્તે તેઓને શોધ્યા કયાર્ પણ તેઓ મ ા ન હ.

23અને તે બે માણસો પવર્ત પરથી પાછા ઊતયાર્ અને નદ ઓળંગીને ૂનના દ કરા યહો ુઆ પાસે પાછા આ ા, તેઓને જે
અ ુભવ થયા હતા તે બધી મા હતી તેને કહ સંભળાવી. 24 તેઓએ યહો ુઆને ક ું કે, “ ન ે યહોવાહે આખો દેશઆપણને
આપ્યો છે; વળ તે દેશના સવર્ રહેવાસીઓઆપણીઆગળ ૂબ જ ડર ગયા છે અને ઠડા પડ ગયા છે.”

3
યદનઓળંગીને પાર જ ું

1 અને યહો ુઆ વહેલી સવારે ઊઠયો, તે અને ઇઝરાયલના સવર્ લોકો શટ્ટ મમાંથી નીકળ યદન આ ા, નદ ઓળંગતાં
પહેલાં તેઓએ ત્યાં છાવણી કર .

2અને ત્રણ દવસ પછ , એમ થ ું કે આગેવાનો છાવણીમાં ફયાર્; 3 તેઓએ લોકોને આજ્ઞા કર , “જયારે તમે તમારા યહોવાહ
પ્ર ુના કરારકોશને તથા તેને ઊંચકનાર લેવી યાજકોને જુઓ, ત્યારે તમે તે ળ છોડ ને તેની પાછળ જજો. 4 તમાર અને તેની
વચ્ચે લગભગ બે હજાર હાથ ું અંતર રહે; તેની નજીક જશો ન હ, જથેી જે માગ તમારે જ ું જોઈએ તે તમે જાણશો, કારણ કે
આ માગ અગાઉ તમે ગયા નથી.”
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5અને યહો ુઆએલોકોને ક ું, “તમે પોતાને પ વત્ર કરો, કેમ કે કાલે યહોવાહ તમાર મધ્યેઆ યર્કારક કૃત્યો કરશ.ે” 6 ત્યાર
પછ યહો ુઆએ યાજકોને ક ું, “કરારકોશ ઊંચક ને લોકોનીઆગળજાઓ.” તેથી તેઓ કરારકોશ ઊંચક ને લોકોનીઆગળ
ગયા.

7અને યહોવાહે યહો ુઆને ક ું, “આજ હુ તને ઇઝરાયલની નજરમાં મોટો માણસ બનાવીશ. એ સારુ કે તેઓ જાણે કે
જમે હુ ૂસા સાથે હતો તેમ તાર સાથે પણ હોઈશ. 8જે યાજકોએ કરારકોશ ઊંચ ો છે તેઓને આજ્ઞા કર, કે યદનને કનારે
આવો ત્યારે યદનનદ માં જ ઊભા રહેજો.”

9 અને યહો ુઆએ ઇઝરાયલનાં લોકોને ક ું, “અહ આવો અને પ્ર ુ તમારા યહોવાહનાં વચન સાંભળો.” 10 અને
યહો ુઆએક ું, “આનાથી તમેજાણશો કેજીવતા ઈ ર તમાર મધ્યે છે, તે કનાનીઓને, હ ીઓને, હવ્વીઓન,ે પ રઝ ઓન,ે
ગગાર્શીઓન,ે અમોર ઓને તથા ય ૂસીઓને ન ે તમાર આગળથી દૂર કરશ.ે 11 જુઓ! આખી ૃથ્વીના પ્ર ુનો કરારકોશ
તમાર આગળ યદન ઊતરે છે.

12 હવે તમે ઇઝરાયલના દરેક કુળમાંથી એક પ્રમાણે બાર માણસ પસંદ કરો. 13 જયારે આખી ૃથ્વીના પ્ર ુ, યહોવાહનો
કરારકોશ ઊંચકનારા યાજકોના પગ યદનનાં પાણીમાં ુકાશે ત્યારે યદન ું પાણી ઉપરથી નીચે તરફ વહે છે તેના ભાગ પડ જશે
અને તે ઢગલો થઈને ર થઈ જશે.” 14 તેથી જયારે લોકો યદન પાર કરવાને નીક ા ત્યારે કરારકોશને ઊંચકનારા યાજકો
લોકોની આગળ ચાલતા હતા. 15 કરાર કોશને ઊંચકનારા યાજકો જયારે યદન પાસે આ ા અને તેઓના પગ પાણીમાં પડ્યા
યદન કાપણીની ૂર ઋ ુ દર મયાન તેના બ ે કનારે છલકાતી હતી 16 ત્યારે ઉપલી તરફથી વહેનાર પાણી ઠર ગ ું અને ઘણે
દૂર ુધી, એટલે સારેથાન પાસેના આદમ નગર ુધી, ઢગલો થઈ ગ ું. અને અરાબાના સ ુદ્ર એટલે ખારા સ ુદ્રની તરફ જે વહે ું
હ ું તે વહ ગ ું અને લોક યર ખોની સામે પેલે પાર ઊતયાર્. 17 ઇઝરાયલના સઘળાં લોકો કોર જમીન પર ચાલીને પાર ઊતયાર્
ત્યાં ુધી યહોવાહનો કરારકોશ ઊંચકનારા યાજકો યદનની મધ્યમાં કોર જમીન પર ઊભા ર ા.

4
બાર સ્મારક પથ્થરો ઊભા કયાર્

1 જયારે બધા લોકો યદન પાર કર ર ા ત્યારે યહોવાહે યહો ુઆને ક ું, 2 “તમે તમારે માટે દરેક કુળમાંથી એક માણસ
પ્રમાણે બાર માણસ પસંદ કરો. 3અને તેઓને આજ્ઞા આપો કે, ાં યાજકો કોર જમીન પર ઊભા છે ત્યાંથી એટલે યદનની
મધ્યેથી તેઓ બાર પથ્થર ઉપાડ લે, એ પથ્થર તેઓ પોતાની સાથે પેલી બાજુ લઈ જાય અને આજે ાં તમે રા ત્ર ુકામ કરો
ત્યાં તેઓને ૂકો.”

4 પછ યહો ુઆએ જઓેને ઇઝરાયલના, દરેક કુળમાંથી એકને પસંદ કયાર્ હતા તે બાર માણસને બોલા ા. 5 યહો ુઆએ
તેઓને ક ું, “તમારા યહોવાહ, પ્ર ુના કરારકોશની આગળ યદન નદ ની મધ્યમાં જાઓ, તમારામાંનો દરેક પોતાના ખભા પર
ઇઝરાયલના લોકોના કુળની સં ા પ્રમાણે એક એક પથ્થર ઊંચક લો.

6જયારેઆવનાર દવસોમાં તમારાં બાળકો ૂછે કે, આપથ્થરોનો અથર્ શો છે? ત્યારે તમાર વચમાં તમારા માટેઆ નશાનીરૂપ
થશ.ે 7 પછ તમે તેઓને કહેશો કે, ‘યહોવાહનાં કરારકોશની આગળ યદનના પાણીના ભાગ થઈ ગયા હતા. જયારે તે યદન પાર
ઊતરતો હતો ત્યારે યદનના પાણીના ભાગ થઈ ગયા. એ પથ્થરો ઇઝરાયલના લોકોના સ્મરણાથ હમેશા રહેશે.”

8ઇઝરાયલના લોકોને યહો ુઆએજે પ્રમાણેઆજ્ઞાઆપી હતી તે પ્રમાણે ક ુ અને યહોવાહે યહો ુઆને જે પ્રમાણે ક ું હ ું
તેમ, તેઓએ યદનની મધ્યેથી બાર પથ્થર લીધાં અને તેઓએ ઇઝરાયલના લોકોના કુળની સં ા પ્રમાણે ગોઠ ા. તેઓએ તેને
ઊંચક ને તે જગ્યા કે ાં તેઓ રાત વતાવવાના હતા ત્યાં ૂ ા. 9 પછ યહો ુઆએ યદનની મધ્યમા,ં ાં યાજકો કરારકોશ
ઊંચક ને ઊભા ર ા હતા તે ળે બાર પથ્થર ા પત કયાર્. અને તે યાદગીર આજ ુધી ત્યાં છે.

10જે આજ્ઞા ૂસાએ યહો ુઆને આપી હતી અને જે આજ્ઞા યહોવાહે યહો ુઆને આપી હતી તે ું સં ૂણર્ પાલન થાય ત્યાં
ુધી યાજકો યદનની મધ્યમાં કરારકોશ ઊંચક ને ઊભા ર ા. લોકો ઉતાવળ કર ને પાર ઊતર ગયા. 11જયારે બધા લોકો પાર

ઊતયાર્ પછ યહોવાહનો કરારકોશ અને યાજકો લોકોના દેખતાં પાર ઊતયાર્.
12 રુબેની ું કુળ, ગાદ ું કુળ અને મનાશ્શા ું અધર્ કુળ, ૂસાના ફરમા ા પ્રમાણે, શ સજીને સૈન્યના રૂપમાં ઇઝરાયલના

લોકોનીઆગળગયા. 13લગભગ ચાળ સ હજાર માણસો યહોવાહનીઆગળ યર ખોના મેદાન પર ુદ્ધ માટે સજ્જથયા. 14તે
જ દવસે યહોવાહ યહો ુઆને સવર્ ઇઝરાયલની નજરમાં મોટો મના ો, જમે તેઓ ૂસાનોઆદર કરતા હતા, તેમ તેઓએ તેના
સવર્ દવસોમાં તેનો આદર કય .

15 પછ યહોવાહે યહો ુઆને ક ુ,ં 16 “કરારકોશ ઊંચકનાર યાજકોને યદનમાંથી બહાર આવવાની આજ્ઞા આપ.”
17તેથી યહો ુઆએયાજકોનેઆજ્ઞા કર , “યદનમાંથી બહારઆવો.” 18યાજકો યહોવાહનાં કરારકોશને ઊંચક ને યદનમાંથી

બહારઆ ા. યાજકોના પગ કોર જમીન પર પડ્યા ત્યાર પછ યદન ું પાણી તેનીઅસલજગ્યાએપાછુઆ ું અને તે અગાઉની
માફક કનારે ભર ૂર થઈને વહેવા લાગ્ ુ.ં

19લોકો પહેલા મ હનાને દસમે દવસે યદનમાંથી બહારઆ ા, તેઓએયર ખોની ૂવર્ દશાએ ગલ્ગાલમાં ુકામ કય . 20જે
બાર પથ્થર તેઓ યદનમાંથી બહાર લા ા હતા, તેને યહો ુઆએ ગલ્ગાલમાં ા પત કયાર્. 21અને તેણે ઇઝરાયલના લોકોને
ક ું, “આવનાર સમયમાં જયારે તમારા વંશજો પોતાના પતાને ૂછે કે, ‘આ પથ્થરો ું દશાર્વે છે?’ 22 ત્યારે ‘તમારાં બાળકોને
કહેજો કે ત્યાં ઇઝરાયલે કોર ૂ મ પર ચાલીને યદન પાર કર હતી.’ 23 વળ તેમને કહેજો કે જમે આપણા યહોવાહ પ્ર ુએ
ૂફ સ ુદ્રને ક ુ, એટલે અમે પાર ઊતર ર ા ત્યાં ુધી તેમણે તેને અમાર આગળ ૂકવી ના ો હતો, તેમ આપણા યહોવાહ

પ્ર ુએ અમે યદનની પાર ઊતર ર ા ત્યાં ુધી અમાર આગળ તેના પાણી ૂકવી ના ાં હતા.ં 24 યહોવાહે આ એટલા માટે
ક ુ કે ૃથ્વીના સવર્ લોકો જાણે કે યહોવાહ સવર્સમથર્ પ્ર ુ છે, અને તમે હમેશા યહોવાહ તમારા પ્ર ુની આરાધના કરો.”
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1જયારે યદનની પ મમાં રહેનાર અમોર ઓના સવર્ રાજાઓએઅને સ ુદ્ર કનારે રહેનાર કનાનીઓના રાજાઓએસાંભ ું

કે, ઇઝરાયલના લોકો ાં ુધી યદન નદ પસાર કર ર ા ત્યાં ુધી યહોવાહે યદનના પાણી ૂકવી દ ધા,ં ત્યારે તેઓનાં હૃદય
પીગળ ગયાં અને ઇઝરાયલી લોકોને લીધે તેઓ અ તશય ગભરાઈ ગયા.

ગલ્ગાલ ળે ુ ત વ ધ
2 તે સમયે યહોવાહે યહો ુઆને ક ું, “ચકમક પથ્થરની છર ઓ બનાવ અને ઇઝરાયલના બધા ુરુષોની ફર થી ુ ત કર.”

3પછ યહો ુઆએ પોતે ચકમક પથ્થરની છર ઓબનાવી. ઇઝરાયલના ુરુષોની ુ ત કર . જે જગ્યાએ ુ તનો વ ધ કરાઈ
તેને ‘અગ્રચમર્ની ટેકર ’ કહેવામાં આવી.

4અને યહો ુઆએ તેઓની ુ ત કર તે ું કારણઆહ ું કે, જે ુરુષો મસરમાંથી બહારઆ ા હતા ત્યારે જઓેની ુ ત
કરાયેલી હતી તેઓએટલે કે ુદ્ધ કરનારા બધા ુરુષો અરણ્યના રસ્તે મરણ પામ્યા હતા. 5જોકે મસરમાંથી નીકળેલા ુરુષોની
ુ ત કરવામાં આવી હતી, પર ુ મસરમાંથી બહાર નીકળ અરણ્યના માગર્માં જે છોકરાઓ જનમ્યાં હતા તેઓની ુ ત હજી
ુધી કરાઈ ન હતી.
6 મસરમાંથી નીકળેલા યોધ્ધાઓ, કે જે અરણ્યમાં મર ગયા, ત્યાં ુધી ઇઝરાયલના લોકો ચાળ સ વષર્ ુધી અરણ્યમાં ફરતા

ર ા, કેમ કે, તેઓએ યહોવાહની આજ્ઞાઓ પાળ ન હતી. જે દૂધ તથા મધથી રેલછેલવાળો* દેશ તેઓને આપવાનો યહોવાહે
તેઓના ૂવર્જો સાથે કરાર કય હતો તે દેશ તેઓને જોવા દેવો ન હ તેવા સમ યહોવાહે તેઓ વષે ખાધા હતા. 7 તેઓને ાને
યહોવાહે તેઓના દ કરાઓને ઊભા કયાર્ હતા, યહો ુઆએ તેઓની ુ ત કર , કેમ કે માગર્માં તેઓની ુ ત કરાઈ ન હતી.

8અને સવર્ ુરુષોની ુ ત થઈ ગયા પછ , તેઓને રૂઝઆવી ત્યાં તેઓ છાવણીમાં ર ા. 9અને યહોવાહે યહો ુઆને ક ું,
“આ દવસથી હુ તારા પરથી મસર ું કલંક દૂર કર શ. “માટે, તે જગ્યા ું નામ ગલ્ગાલ† રા ું જે આજ ુધી તે નામઓળખાય
છે.

10 અને ઇઝરાયલીઓએ ગલ્ગાલમાં છાવણી કર . અને તેઓએ તે મ હનાને ચૌદમાં દવસે સાંજે યર ખોના મેદાનમાં
પાસ્ખાપવર્ પા ુ.ં 11 પાસ્ખાપવર્ના બીજે દવસે તેઓએ તે દેશની પેદાશમાંથી બનાવેલી બેખમીર રોટલી અને શેકે ું અનાજ
ખા ું.

12 અને ત્યાર બાદ તે દવસથી મા ા પડ ું બંધ થ ું. અને હવે ઇઝરાયલ લોકોને મા ા મળવા ું બંધ થ ું, તેઓએ કનાન
દેશની પેદાશમાંથી ખાવા ું શરુ ક ુ.

યહો ુઆ અને તાણેલી તલવારધાર દ ક્ત
13અને યહો ુઆ યર ખો પાસે હતો, તેણે પોતાની આંખો ઊંચી કર ને જો ું, તો જુઓ, તેની સામે એક ુરુષ ઊભો રહેલો

હતો, અને તેના હાથમાં તાણેલી તલવાર હતી. યહો ુઆએ તેની પાસે જઈને તેને ૂ ું, “ ું ું અમારા પક્ષનો છે કે અમારા
શ ુઓના પક્ષનો છે?”

14 તેણે ક ું, “એમ તો ન હ, પણ હુ યહોવાહનાં સૈન્યનો સરદાર છુ.” અને યહો ુઆએ ૂ મ પર પડ ને તે ું ભજન કર ને
ક ું, “મને મા લકનો આદેશ ફરમાવો.” 15 ત્યારે યહોવાહનાં સૈન્યના સરદારે યહો ુઆને ક ું કે “તારા પગમાંથી તારા ચંપલ
ઉતાર. કેમ કે જે જગ્યાએ ું ઊભો છે તે પ વત્ર છે.” અને યહો ુઆએ તેના ક ા પ્રમાણે ક ુ.

6
યર ખો ું પતન

1 હવે ઇઝરાયલના સૈ નકોને કારણે યર ખોના બધા દરવાજા બંધ કરાયા હતા. કોઈ બહાર જઈ શક ું નહો ું અને કોઈ પણ
અંદરઆવી શક ું નહો ું. 2યહોવાહે યહો ુઆને ક ું, “જો, મેં યર ખોને, તેના રાજાને અને તેના ૂરવીર સૈ નકોને તારા હાથમાં
સોંપ્યા છે.

3 તમારે નગરની ચોતરફ પ્રદ ક્ષણા કરવી, સવર્ યોધ્ધાઓએ દવસમાં એકવાર નગરની પ્રદ ક્ષણા કરવી. આમ છ દવસ ુધી
તમારે કર ુ.ં 4સાત યાજકો કરારકોશઆગળ ઘેટાંના શગનાં બનાવેલા સાત રણ શગડા ઊંચકે. સાતમા દવસ,ે તમારે સાત વાર
નગરની પ્રદ ક્ષણા કરવી અને યાજકોએ મોટા અવાજે રણ શગડાં વગાડ્યા.ં

5 મોટા અવાજ સાથે શગ વગાડે અને જયારે તેનો અવાજ તમે સાંભળો ત્યારે સઘળાં લોકો મોટો અવાજ કરે. તેથી નગરનો
કોટ ૂટ પડશે. ત્યારે દરેક ક્તએ સીધા નગરમાં ધસી જ ું.”

6 પછ ૂનના દ કરા, યહો ુઆએ યાજકોને બોલાવીને ક ું કે, “કરારકોશ ઊંચકો અને સાત યાજકો યહોવાહનાં કરારકોશની
આગળ સાત રણ શગડાં લઈને ચાલે. 7 અને તેણે લોકોને ક ું, “આગળ જાઓ અને ચોતરફ નગરની પ્રદ ક્ષણા કરો અને
હ થયારબંધ ુરુષો યહોવાહનાં કરારકોશ આગળજાય.”

8 જમે યહો ુઆએ લોકોને ક ું તેમ, સાત યાજકોએ યહોવાહની આગળ સાત રણ શગડાં ઊચ ાં અને તેઓ આગળ
ચાલ્યા અને તેઓએ રણ શગડાં વગાડ ને મોટો અવાજ કય અને યહોવાહનો કરારકોશ તેઓની પાછળ ચાલ્યો. 9 સશ
ુરુષો યાજકોની આગળ ચાલતા હતા, તેઓ તેમનાં રણ શગડાં મોટેથી વગાડતા હતા, પણ પાછળના સૈ નકો કરારકોશની

પછવાડે ચાલતા હતા. યાજકો તેમનાં રણ શગડા સતત વગાડતા હતા.
10 પણ યહો ુઆએ લોકોને આજ્ઞા કર ને ક ું કે,” હોકારા પાડશો ન હ. હુ તમને હોકારો પાડવા ુ કહુ ન હ તે દવસ ુધી

તમારા ુખમાંથી તમે અવાજ કાઢશો ન હ.” 11 તેણે યહોવાહનાં કરારકોશને તે દવસે નગરની ચોતરફ એકવાર ફેર ો. પછ
તેઓએ છાવણીમાં પ્રવેશ કય અને તે રાતે તેઓ છાવણીમાં જ ર ા.
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12 અને યહો ુઆ વહેલી સવારે ઊઠ્યો. યાજકોએ યહોવાહનો કરારકોશ ઊંચક લીધો. 13 સાત યાજકોએ યહોવાહનાં
કરારકોશની આગળ સાત રણ શગડાં લીધાં અને તેઓ તેને મોટા અવાજથી વગાડતા વગાડતા ચાલ્યા. સશ ુરુષો તેઓની
આગળ ચાલતા હતા. પણ પાછળની ટુકડ યહોવાહનાં કોશની પછવાડે ચાલી ત્યારે રણ શગડામાંથી સતત મોટો અવાજ થતો
ર ો. 14બીજે દવસે તેઓએ નગરની ચોતરફ એકવાર પ્રદ ક્ષણા કર અને પાછા છાવણીમાં આ ા. આમ તેઓએ છ દવસ
ક ુ.

15સાતમા દવસે તેઓ પ્રભાતે વહેલા ઊઠ્યા અને તેઓની ર ત પ્રમાણેઆ વખતે સાત વાર નગરની પ્રદ ક્ષણા કર . 16સાતમે
દવસે જયારે યાજકોજોરથી રણ શગડા વગાડતા હતા ત્યારે યહો ુઆએલોકોનેઆજ્ઞા કર કે, “મોટેથી વગાડો. કેમ કે યહોવાહે
આ નગર તમને આપ્ ું છે.

17આ નગર તથા તેમાં ું સવર્ યહોવાહને સમ પત કરવામાં આવશ.ે કેવળ રાહાબ ગ ણકા અને તેની સાથે તેના ઘરનાં સવર્
જીવતાં રહેશે. કેમ કે જે માણસોને આપણે મોકલ્યા હતા તેઓને તેણે સંતાડ્યા હતા. 18 પણ તમે પોતાના માટે, તમામ એવી
નાશવંત વસ્ ુ લેવા વષે સાવધ રહો. રખેને તે વસ્ ુઓને શા પત માન્ય પછ તેમાંથી ક ું લો. અને તેમ કરવાથી તમે ઇઝરાયલની
છાવણીનો નાશ થાય એ ું કરો અને તેના પર સંકટ લાવો. 19 સવર્ ચાંદ , સો ું અને પ ળનાં તથા લોખંડનાં પાત્રો યહોવાહને
સારુ પ વત્ર છે. તે બ ું યહોવાહનાં ભંડારમાં લાવ ુ.ં

20તેથી લોકોએ હોંકારો કય અને યાજકોએ રણ શગડાં વગાડયાં. જયારે લોકોને રણ શગડાનો સાદ સંભળાયો ત્યારે તેઓએ
મોટો અવાજ કય અને કોટ ૂટ પડ્યો તેથી લોકોમાંનો દરેક ુરુષ સીધો નગરમાં દોડ ગયો અને તેઓએ નગરને પોતાને કબજે
ક ુ. 21અને નગરમાં જે સઘ ું હ ું તે બ ું એટલે ુરુષ અને ી, જુવાન અને ૃદ્ધ, ઢોર, ઘેટાં અને ગધેડાં એ બધાનો તલવારથી
વનાશ કય .
22જે બે માણસોએ દેશની જા ૂસી કર હતી તેઓને યહો ુઆએ ક ું કે, “ગ ણકાના ઘરમાં જાઓ. તેની સાથે તમે સમ

ખાધા હતા તે પ્રમાણે તેને અને તેના સવર્ને ત્યાંથી બહાર લાવો.
23તેથી જુવાન ઘરમાં ગયાઅને રાહાબને બહાર લઈઆ ા. તેઓતેના પતાન,ે તેની માને, તેના ભાઈઓને અને તેના સવર્સ્વને

બહાર લા ા. વળ તેનાં સઘળાં સગાંને પણ તેઓ બહાર લા ા. તેઓ તેમને ઇઝરાયલની છાવણી બહારની જગ્યામાં લઈ
આ ા. 24 તેઓએ નગરને અને જે કઈ હ ું તે બ ું અ થી બાળ ના ુ;ં કેવળ ચાંદ , સો ુ,ં પ ળનાં અને લોખંડનાં પાત્રો
લાવીને તેઓએ યહોવાહનાં ઘરના ભંડારમાં ૂ ા.ં

25 પણ રાહાબ ગ ણકાન,ે તેના પતાના કુટુબને અને તેના સવર્સ્વને યહો ુઆએ બચાવી લીધા.ં તે આજ દવસ ુધી
ઇઝરાયલમાં રહ કારણ કે યહો ુઆએ યર ખોમાં જે જા ૂસોને મોકલ્યા હતા તેઓને તેણે સંતાડ ને રક્ષણઆપ્ ું હ ું.

26 પછ તે વખતે યહો ુઆએ તેઓને સમ આપીને ક ું કે, “જે કોઈ ઊઠ ને ફર થી યર ખો નગર બાંધે તે યહોવાહની નજર
આગળ શા પત થાય. તેના જયે ુત્રના જીવનના બદલામાં તે પાયો નાખશે અને તેના સૌથી નાના ુત્રના જીવના બદલામાં તેના
દરવાજા ર કરશ.ે” 27આ ર તે યહોવાહ યહો ુઆ સાથે ર ા હતા. તેની ક ત આખા દેશમાં ફેલાઈ ગઈ.

7
આખાન ું પાપ

1 પણ ઇઝરાયલના લોકો શા પત વસ્ ુ વષે અપરાધ કર ને તે પ્રત્યે અ વ ા ુ સા બત થયા. કેમ કે યહૂદાના કુળના ઝેરાહના
ુત્ર ઝા ના ુત્ર કામ ના ુત્ર આખાને શા પત વસ્ ુઓમાંથી કેટલીક લઈ લીધી. તેથી યહોવાહનો કોપ ઇઝરાયલના લોકો પર

સળગી ઊઠ્યો. 2બેથ-આવેન પાસે, બેથેલની ૂવર્ તરફઆય નગર છે, ત્યાં યહો ુઆએ યર ખોથી માણસોને મોકલ્યા અને તેણે
તેઓને ક ું કે, “તમે જઈને તે દેશની જા ૂસી કરો.” તેથી માણસોએ જઈને આયની જા ૂસી કર . 3તેઓ યહો ુઆ પાસે પાછા
આ ા અને તેઓએ તેને ક ું કે, “સવર્ લોકોને આયમાં મોકલવા ન હ. માત્ર બે કે ત્રણ હજાર ુરુષોને મોકલ કે તેઓ જઈને
આય પર હુમલો કરે. બધા લોકોને લડાઈમાં જવાની તકલીફ આપીશ ન હ. કારણ કે તેઓ સં ામાં બહુ ઓછા છે.”

4 માટે લોકોમાંથી લગભગ ત્રણ હજાર ુરુષો ગયા, પણ આયના માણસોએ તેઓને નસાડ્યા. 5અને આયના માણસોએ
તેઓમાંથી આશરે છત્રીસ માણસોને માયાર્, ભાગળ આગળથી શબાર મ ુધી તેઓની પાછળ દોડ ને પવર્ત ઊતરવાની જગ્યા
આગળ તેઓને માયાર્. તેથી લોકોનાં હૃદય ભયભીત થયાં અને તેઓ ના હમત થયા.

6 પછ યહો ુઆએ પોતાનાં વ ફાડયા,ં તેણે અને ઇઝરાયલના વડ લોએ પોતાના માથા પર ૂળ નાખી અને સાંજ ુધી
તેઓ યહોવાહનાં કોશ આગળ, ૂ મ પર પડ ર ાં. 7 ત્યારે યહો ુઆ બોલ્યો, ‘અરે! હે પ્ર ુ યહોવાહ, અમને અમોર ઓના
હાથમાં સોંપીને અમારો નાશ કરવા સારુ તમે આ લોકોને યદન પાર કેમ લા ા? અમે યદનની પેલે પાર રહેવાનો નણર્ય કય હોત
તો કે ું સારુ!

8 હે પ્ર ુ, ઇઝરાયલે પોતાના શ ુ સામે પીઠ ફેરવી દ ધી છે, હવે હુ ું બો ું? 9 માટે કનાનીઓ અને દેશના સવર્ રહેવાસીઓ
તે વષે સાંભળશે. તેઓ અમને ચારેબાજુથી ઘેર લેશે અને ૃથ્વી પરથી અમારો નાશ થશ.ે પછ તમે તમારા મહાન નામ વષે ું
કરશો?”

10 યહોવાહે યહો ુઆને ક ું કે, ઊઠ! એમ શા માટે નીચે પડ ર ો છે? 11 ઇઝરાયલે પાપ ક ુ છે. તેઓએ જે કરાર મેં
તેઓને ફરમા ો હતો તે ું ઉલ્લંઘન ક ુ છે. શા પત વસ્ ુમાંથી કેટલીક લઈ પણ લીધી છે અને ચોર તથા બંડ પણ ક ુ છે. વળ
પોતાના સામાનની મધ્યે તેઓએ તે સંતા ું છે. 12એ કારણથી, ઇઝરાયલના લોકો પોતાના શ ુઓ આગળ ટક શ ા નહ ,
તેઓએ પોતાના શ ુઓ સામે પીઠ ફેરવી છે, તેથી તેઓ શા પત થયા છે. જે શા પત વસ્ ુ હજુ ુધી તમાર પાસે છે, તેનો જો
તમે નાશ ન હ કરો તો હુ તમાર સાથે કદ રહ શ નહ .

13ઊઠ! લોકોને ુદ્ધ કર અને કહે, આવતીકાલને માટે તમે પોતાને ુદ્ધ કરો. કારણ કે ઇઝરાયલનો પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે, હે
ઇઝરાયલ, તાર મધ્યે એક શા પત વસ્ ુ કાઢ ન હ નાખ,ે ત્યાં ુધી ું તારા શ ુ આગળ ટક શકનાર નથી.
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14 તેથી સવારમાં, પોતપોતાનાં કુળ પ્રમાણે તમે પોતાને રજૂ કરો. પછ એમ થશે કે, જે કુળને યહોવાહ ચઠ્ઠ થી પકડ,ે તે
કુટુબવાર આગળ આવ.ે તેમાંથી યહોવાહ જે કુટુબને પકડે તે ું પ્રત્યેક ઘર આગળ આવ.ે જે ઘરનાંને યહોવાહ પકડે તે ઘરનાં
ુરુષો એક પછ એકઆગળઆવે. 15એમ થાય કે જે વસ્ ુ શા પત છે તે જનેી પાસેથી પકડાશે તે ુરુષને તથા તેના સવર્સ્વને

બાળ નાંખવામાં આવશ.ે કારણ કે તેણે યહોવાહનો કરાર તોડયો છે અને ઇઝરાયલમાં શરમજનક ૂખાર્ઈ કર છે.’ ”
16અને સવારે વહેલા ઊઠ ને યહો ુઆએઇઝરાયલન,ે તેઓના કુળ પ્રમાણે ક્રમવાર રજૂ કયાર્ ત્યારે યહૂદા ું કુળ પકડા ું. 17તે

યહૂદાના કુળને આગળ લા ો, તેમાંથી ઝેરાહ ઓ ું કુટુબ પકડા ું. પછ તે ઝેરાહ ઓનાં કુટુબમાંથી એક પછ એક ક્તને
આગળ લા ો ત્યારે તેમાંથી ઝા પકડાયો. 18 તેના ઘરનાં ુરુષોને ક્રમવાર આગળ બોલાવાયા ત્યારે યહૂદાના કુળમાંથી
ઝેરાહના ુત્ર, ઝા ના ુત્ર કામ નો ુત્ર આખાન પકડાયો.

19 ત્યારે યહો ુઆએઆખાનને ક ું, “મારા દ કરા, ઇઝરાયલના પ્ર ુ યહોવાહનીઆગળસા ું બોલઅને તેમની સ્ ુ ત* કર.
તેં જે ક ુ છે તે હવે મને કહે. મારાથી ક ું છા ું રાખીશ નહ .” 20અનેઆખાને યહો ુઆને ઉ રઆપ્યો, “ખરેખર, ઇઝરાયલના
પ્ર ુ, યહોવાહની વરુદ્ધ મેં પાપ ક ુ છે. મેં જે ક ુ તે આ છે: 21 ૂંટમાંથી એક સારો શનઆર જામો, 2 કલો 300 ગ્રામ ચાંદ ,
575 ગ્રામ વજનવા ું સોના ું એક પા ું લેવાની લાલચ મને થઈ. આબ ું મેં મારા તં ુની મધ્યે જમીનમાં સંતાડે ું છે; ચાંદ સૌથી
નીચે છુપાવી છે.”

22 યહો ુઆએ સંદેશાવાહક મોકલ્યા, તેઓ તં ુએ ગયા. તેઓએ જો ું તો બ ું તં ુમાં સંતાડાયે ું હ ું અને ચાંદ સૌથી
નીચે હતી.” 23અને તેઓ તં ુમાંથી એ બધી વસ્ ુઓ યહો ુઆની તથા સવર્ ઇઝરાયલ લોકોની પાસે લા ા. તેઓએ તે બ ું
યહોવાહની આગળ ૂ ું.

24 અને યહો ુઆ તથા સવર્ ઇઝરાયલ, ઝેરાહના ુત્ર આખાનને તથા ચાંદ , જામો, સોના ું પા ુ,ં આખાનના દ કરા અને
દ કર ઓ, બળદો, ગધેડા,ં ઘેટા,ં તં ુ, અને તેના સવર્સ્વન,ે આખોરની ખીણમાં લઈ ગયા.

25 પછ યહો ુઆએ ક ું, “તેં અમને કેમ હેરાન કયાર્ છે? આજે યહોવાહ તને હેરાન કરશ.ે” અને સવર્ ઇઝરાયલીઓએ તેને
પથ્થરે માય . તેઓએબધાંને અ માં બા ાં અને પથ્થરથી માયા. 26અને તેઓએ તેના પર પથ્થરનો મોટો ઢગલો કય જેઆજ
ુધી છે. ત્યારે યહોવાહ પોતાના ક્રોધનો જુસ્સો શાંત કય . તે માટે તે ળ ું નામ ‘આખોર†ની ખીણ’ એ ું પડ ું જે આજ ુધી

છે.
8

આય ું પતન અને કબજો
1અને યહોવાહે યહો ુઆને ક ું, “બીશ ન હ, હમત હાર શ ન હ. તાર સાથે સવર્ લડવૈયાઓને લે અને આય જા. જો, મેં

આયનો રાજા, તેના લોક, તે ું નગર અને તેનો દેશ તારા હાથમાં આપ્યાં છે. 2જમે તેં યર ખો અને તેના રાજાને ક ુ તેમ આયને
અને તેના રાજાને કર, તેનો માલ અને પ ુઓ તમારા પોતાને માટે ૂંટ લેજો. ું નગરની પાછળ માણસોને છુપાવી રાખજ.ે”

3 તેથી યહો ુઆ આય પર ચઢાઈ કરવા માટે તૈયાર થયો. સવર્ લડવૈયાને સાથે લીધા.ં યહો ુઆએ ત્રીસ હજાર માણસોને
પસંદ કયાર્, તેઓ બળવાન તથા હમતવાન ુરુષો હતા. તેણે તેઓને રાત્રે બહાર મોકલ્યા. 4તેઓનેઆજ્ઞા કર કે, “જુઓ, નગર
જીતી લેવા માટે તમે તેની પાછળ સંતાઈ રહેજો. નગરથી બહુ દૂર જશો ન હ, પણ તમે સવર્ તૈયાર રહેજો.

5 હુ ને માર સાથેના સવર્ માણસો નગર પાસે પહોંચી ું. અને જયારે તેઓ અમારા પર હુમલો કરવાને બહાર આવશે ત્યારે
પહેલાંની જમે અમે તેઓની આગળથી નાસી ું. 6 તેઓ અમાર પાછળ બહાર આવશ.ે પછ અમે તેઓને નગરથી દૂર ખેંચી
જઈ ું. તેઓ માનશે કે, ‘પહેલાંની જમે તેઓઆપણાથી દૂર ભાગી ર ા છે.’ માટે અમે તેઓથી દૂર નાસી ું. 7 પછ તમે તમાર
સંતાવાની જગ્યાએથી ઊઠ ને બહાર નીકળ આવજો અને તમે નગરને કબજે કર લેજો. યહોવાહ તમારા પ્ર ુ નગરને તમારા
હાથમાં આપશ.ે

8 નગર કબજે કયાર્ પછ તમારે નગરને સળગાવી દે ુ.ં યહોવાહનાં વચન પ્રમાણે તમારે કર ુ.ં સાંભળો, મેં તમને આ આજ્ઞા
આપી છે.” 9 યહો ુઆએ તેઓને બહાર મોકલ્યા અને તેઓ હુમલો કરવાની જગ્યાએ ગયા. તેઓ બેથેલ તથા આય વચ્ચે
એટલે કે પ મ તરફ આયની વચ્ચે સંતાયા. પણ તે રાતે યહો ુઆ લોકોની વચ્ચે ર ો.

10 યહો ુઆ સવારે વહેલો ઊઠયો અને તેણે સૈ નકોને તૈયાર કયાર્. યહો ુઆ અને ઇઝરાયલના વડ લોએઆયના લોકો પર
હુમલો કય . 11 સવર્ લડવૈયા ુરુષો કે જે તેની સાથે હતા તેઓ ઉપર ગયા અને નગર પાસે પહોંચ્યા. તેઓએ નગરની નજીક
જઈનેઆયની ઉ ર બાજુએ છાવણી કર . ત્યાં આયઅને તેઓની વચ્ચે ખીણ હતી. 12તેણે આશરે પાંચ હજાર ુરુષોને પસંદ
કર ને બેથેલ તથા આય નગરની વચ્ચે પ મ બાજુએ છાપો મારવા માટે તેઓને ગોઠ ા.

13 તેઓએ સવર્ સૈ નકોની આ પ્રમાણે ૂહરચના કર . ુ સૈન્ય નગરની ઉ રે અને પાછળના સૈ નકો નગરની પ મ
બાજુએ હતા. યહો ુઆએ તે રાત ખીણમાં વતાવી. 14જયારેઆયના રાજાએ તે જો ું ત્યારે એમ બન્ ું કે, તે અને તેના સૈ નકો
વહેલા ઊઠયા અને યદન નદ ની ખીણ તરફ ઇઝરાયલ પર હુમલો કરવાને ધસી આ ા. તેને ખબર ન હતી કે છાપો મારનારાઓ
પાછળથી હુમલો કરવાને માટે નગરમાં લાગ જોઈ ર ા છે.

15 તેઓની સામે યહો ુઆ અને સવર્ ઇઝરાયલે પોતે હાર જવાનો ઢોંગ કય , તેઓ અરણ્ય તરફ નાસી ગયા. 16 તેઓની
પાછળ પડવા માટે જે બધા લોકો નગરમાં રહેતા હતા તેઓને બોલાવીને એકઠા કરવામાં આ ા. તેઓ યહો ુઆની પાછળ ગયા
અને તેઓને નગરથી દૂર લઈ જવામાં આ ા. 17 હવે આય અને બેથેલમાં ઇઝરાયલની પાછળ બહાર ગયો ન હોય એવો કોઈ
ુરુષ ર ો ન હતો. નગરને નરા શ્રત ૂક ને તથા તેના દરવાજા ુલ્લાં ૂક ને તેઓ ઇઝરાયલની પાછળ પડયા.
18 યહોવાહે યહો ુઆને ક ું, “તારા હાથમાંનો ભાલો આય તરફ લાંબો કર. કેમ કે હુ આયને તારા હાથમાં સોંપીશ.”

યહો ુઆએ પોતાના હાથમાં જે ભાલો હતો તે નગર તરફ લાંબો કય . 19જયારે તેણે પોતાનો હાથ લાંબો કય ત્યારે સંતાઈ
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રહેલા સૈ નકો ઝડપથી તેમની જગ્યાએથી બહાર ધસીઆ ા. તેઓએ દોડ ને નગરમાં પ્રવેશ કય અને તેને કબજે ક ુ. તેઓએ
ઝડપથી નગરને આગ લગાડ .

20આયના માણસો પાછા વ ા. અને તેઓએ જો ું કે નગરનો ુમાડો આકાશ પર ચઢતો હતો. તેઓને માટે બચવાનો કોઈ
માગર્ ર ો ન હ. કેમ કે જે સૈ નકો અરણ્ય તરફ નાસી ગયા હતા તેઓ હવે તેમની પાછળ પડનારાઓનો સામનો કરવા પાછા
આ ા હતા. 21જયારે યહો ુઆએઅને સવર્ ઇઝરાયલે જો ું કે, હુમલો કરનાર ટુકડ ઓએ નગરને કબજે કર ને સળગા ું છે
ત્યારે તેઓ પાછા આ ા અને તેઓએઆયના માણસોને માર ના ા.ં

22 ઇઝરાયલના બીજા સૈ નકો જઓે નગરમાં હતા તેઓ પણ હુમલો કરવાને બહાર નીકળ આ ા. તેથી આયના માણસો,
કેટલાક આ બાજુ અને કેટલાક પેલી બાજુ એમ ઇઝરાયલની સેના વચ્ચે સપડાયા. ઇઝરાયલે તેમની પર હુમલો કય અને
તેઓમાંના કોઈને પણબચી કે નાસી જવા દ ધા ન હ. 23તેઓએઆયના રાજાને પકડયો અને તેને જીવતો રહેવા દઈને યહો ુઆ
પાસે લા ા.

24એમથ ું કે,અરણ્યની નજીકનીજગ્યામાં ાં તેઓતેમની પાછળપડયા હતા ત્યાં ઇઝરાયલીઓએપાછા ફર ને તેઓમાંના
સવર્ન,ે એટલે, આયના સઘળાં રહેવાસીઓને માર ના ા. તેઓનો તલવારની ધારથી નાશ કય . 25 તે દવસે આયના સવર્ લોકો
ુરુષો અને ીઓ થઈને બાર હજાર માણસો મરણ પામ્યા. 26 યહો ુઆએ ાં ુધી આયના સવર્ લોકોનો સં ૂણર્ નાશ ન

થયો ત્યાં ુધી જે હાથથી તેણે ભાલો લાંબો કર રા ો હતો, તેને પાછો ખેંચી લીધો ન હ.
27 જે આજ્ઞા યહોવાહે યહો ુઆને આપી હતી, તે પ્રમાણે માત્ર ઇઝરાયલીઓએ પોતાના માટે નગરનાં પ ુઓ અને માલ

મલકતની ૂંટ કર . 28અને યહો ુઆએઆયને બાળ નાખીને તેનો સદાને માટે વનાશનો ઢગ કર દ ધો. તે ાનઆજ દવસ
ુધી વેરાન રહે ું છે.
29 તેણે આયના રાજાને સાંજ ુધી ઝાડ પર લટકાવી રા ો. જયારે ૂયર્ આથમતો હતો ત્યારે યહો ુઆએ તેઓને આજ્ઞા

આપી. તેથી તેઓ રાજા ું શબ ઝાડ ઉપરથી ઉતાર લા ા અને નગરના દરવાજાનીઆગળ ના ુ.ં તેના ઉપર તેઓએ પથ્થરનો
મોટો ઢગલો કય . તે આજ દવસ ુધી છે.

એબાલ પવર્ત આગળ નયમશાસ્ ત્ર ું વાચન
30 ત્યારે યહો ુઆએએબાલ પવર્ત ઉપર ઇઝરાયલના પ્ર ુ, યહોવાહને સારુ વેદ બાંધી, 31જમે યહોવાહનાં સેવક ૂસાએ

ઇઝરાયલના લોકોને આજ્ઞાઆપી, જમે ૂસાના નયમશા લખે ું છે તે પ્રમાણે, “તે પથ્થરથી કોતરેલી ન હ એવી અને જનેા પર
કોઈએ કદ લોખંડ ું સાધન ચલા ું ના હોયએવી વેદ હતી.” અને તેના પર તેણે યહોવાહને સારુ દહનીયાપર્ણઅને શાંત્યપર્ણના
યજ્ઞ કયાર્. 32અને ત્યાં ઇઝરાયલના લોકોની હાજર મા,ં તેણે પથ્થરો પર ૂસાના નયમની નકલ ઉતાર .

33 અને સવર્ ઇઝરાયલ, તેઓના વડ લો, અ ધકાર ઓ, અને તેઓના ન્યાયાધીશો, પરદેશી તેમ જ ત્યાંના વતનીઓ પણ,
લેવીઓ અને યાજકો જમેણે યહોવાહનો કરારકોશ ઊંચ ો હતો તે કોશની આગળ બ ે બાજુ ઊભા ર ા, તેઓમાંના અડધા
ગર ઝ મ પવર્તની સામ;ે અને અડધા એબાલ પવર્તની સામે યહોવાહનાં સેવક ૂસાએ અગાઉ ઇઝરાયલ લોકોને આશીવાર્દ
આપવા તેઓને આજ્ઞા આપી હતી તે પ્રમાણે ઊભા ર ા.

34 ત્યાર પછ યહો ુઆએ નયમનાં સવર્ વચનો, આશીવાર્દો અને શાપો, જે નયમશા માં લખેલાં હતા,ં તે સવર્ વાંચી
સંભળા ા.ં 35 ઇઝરાયલ આગળ તથા ીઓ, નાના બાળકો તથા પરદેશીઓ જે તેઓની મધ્યે રહેતા હતા તેઓની સભા
સમક્ષ ૂસાએ ફરમાવેલી આજ્ઞાઓમાંથી એક પણએવી ન હ હોય કે જે યહો ુઆએ તેઓની સમક્ષ વાંચી સંભળાવી ના હોય.

9
ગબ્યોનના લોકોની છેતર પડ

1 પછ જે રાજાઓ યદન નદ ની પેલી પાર પ મમાં હતા તેઓ પવર્તોમાં અને નીચાણવાળા પ્રદેશોમાં અને લબાનોન તરફ
સ ુદ્રતટે રહેનાર હ ીઓ, અમોર ઓ, કનાની, પ રઝ , હવ્વીઓ તથા ય ૂસીઓના બધા જ રાજાઓ 2એક મતે યહો ુઆ
અને ઇઝરાયલ વરુદ્ધ લડાઈ કરવા એકત્ર થયા.

3 યહો ુઆએ યર ખો અને આયના જે હાલહવાલ કયાર્ હતા તે જયારે ગબ્યોનના રહેવાસીઓએ સાંભ ુ,ં 4 ત્યારે તેઓએ
ષડ્યંત્ર રચ્ ું અને એલચીઓ* જવેા તૈયાર થઈને પોતાનાં ગધેડાં પર જૂની ૂણપાટો, દ્રાક્ષારસની જૂની, ફાટેલી અને થીંગડાં
મારેલી મશકો લાદ . 5તેઓએ જૂનાં અને થીંગડાં મારેલા પગરખાં પોતાનાં પગમાં પહેયાર્ અને જીણર્ થયેલાં વ ો પહેયાર્. તેઓને
ભોજનમાં ૂરુ પાડવામાં આવેલી રોટલી ૂક અને ગાઈ ગયેલી હતી.

6 પછ તેઓ ગલ્ગાલની છાવણીમાં યહો ુઆ પાસે ગયા અને તેને અને ઇઝરાયલના માણસોને ક ું, “અમે બહુ દૂર દેશથી
આ ા છ એ, તેથી હવે અમાર સાથે ુલેહથી વત .” 7 ઇઝરાયલના માણસોએ હવ્વીઓને ક ું, “કદાચ તમે અમારા દેશમાં
રહેતા હો. તો અમે કેવી ર તે તમાર સાથે ુલેહ કર એ?” 8 તેઓએ યહો ુઆને ક ું, “અમે તમારા દાસો છ એ.” યહો ુઆએ
તેઓને ક ુ,ં “તમે કોણ છો? તમે ાંથી આ ા છો?”

9તેઓએ તેને ક ું, “તારા પ્ર ુ યહોવાહનાં નામે, તારા દાસો ઘણે દૂર દેશથી અહ આ ા છ એ. જે સવર્ તેમણે મસરમાં ક ુ
તેના વષેનો અહેવાલ અમે સાંભ ો છે. 10અને યદનની પેલે પારના અમોર ઓના બે રાજા, એટલે હેશ્બોનના રાજા સીહોનન,ે
અને આશ્તારોથમાં રહેનાર બાશાનના રાજાઓગને તેમણે જે સવર્ ક ુ તે પણ અમે સાંભ ું છે.

11 અમારા વડ લો તથા અમારા દેશના રહેવાસીઓએ અમને ક ું, ‘ ુસાફર માં ખાવાને સારુ તમારા હાથમાં ભા ું લઈને
જાઓ. તેઓને મળવાને જાઓ અને તેઓને કહો, “અમે તમારા સેવકો છ એ. અમાર સાથે ુલેહ કરો.” 12જે દવસે અમે
અહ આવવાને નીક ા ત્યારે અમે જે રોટલી અમારા ઘરેથી લીધી તે ગરમ હતી પણઅત્યારે, જુઓ, તે ુકાઈ ગઈ છે અને તેને
ગ ચઢ ગઈ છે. 13 દ્રાક્ષારસની મશકો જયારે અમે ભર ત્યારે નવી હતી, જુઓ, હવે તે ફાટ ગઈ છે. ઘણી દૂરની ુસાફર થી
અમારા વ ો અને અમારા પગરખાં ઘસાઈને જૂના થઈ ગયાં છે.

* 9:4 9:4 ભા ું તૈયાર કર ને
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14 ઇઝરાયલીઓએ તેઓના ખોરાકમાંથી કઈક લી ુ,ં પણ તેઓએ યહોવાહની સલાહ લીધી ન હ. 15અને તેઓને જીવતા
રહેવા દેવા માટે યહો ુઆએ તેઓની સાથે સલાહ કર , તેઓની સાથે કરાર કય . લોકોના સ ુદાયના આગેવાનોએ તેઓની
આગળ પ્ર તજ્ઞા કર .

16અને તેઓની સાથે કરાર કયાર્ પછ ત્રીજે દવસે એમ થ ું કે, તેઓએ સાંભ ું કે તેઓ અમારા પડોશી અને અમાર મધ્યે
જ રહેનારા છે. 17 ત્યારે ઇઝરાયલના લોકો બહાર આ ા અને ત્રીજા દવસે તેઓના નગરોમાં પહોંચી ગયા. તેઓનાં નગરો
ગબ્યોન, કફ રા, બેરોથ અને કયાર્થ-યાર મ હતા.ં
18 ઇઝરાયલના લોકોએ તેઓની ઉપર હુમલો કય કે માર ના ા ન હ કેમ કે તેઓના આગેવાનોએ ઇઝરાયલના પ્ર ,ુ

યહોવાહ આગળ તેઓ વષે સમ લીધાં હતા. તેથી બધા ઇઝરાયલીઓએ પોતાના આગેવાનો વરુદ્ધ કચકચ કર . 19 પણ
સવર્ આગેવાનોએ લોકોના સ ુદાયને ક ું, “ઇઝરાયલના પ્ર ુ, યહોવાહનાં સમ તેઓને લક્ષમાં રાખીને લીધાં છે અને હવે અમે
તેઓને આંગળ પણ અડકાડ શક એ ન હ.

20અમે તેઓની સાથે જે કર ું તે આ છેઆપણે તેઓના સમ લીધાં છે તેના કારણે આપણી પરઆવનાર કોપથી દૂર રહેવા,
આપણે તેઓને જીવતા રહેવા દઈ ું.” 21આગેવાનોએ તેમના લોકોને ક ું, “એક શરતે તેઓને જીવતા રહેવા દો.” જથેી જમે
આગેવાનોએ તેઓના વષે ક ું હ ું તેમ, ગબ્યોનીઓ ઇઝરાયલીઓ માટે લાકડાં કાપનારા અને પાણી ભરનારા થાય.”

22યહો ુઆએતેઓને બોલાવીને ક ું કે, જયારે તમે અહ યાં અમાર વચ્ચે રહો છો તેમ છતાં ‘અમે તમારાથી ઘણાં દૂર છ એ’
કહ ને તમે અમને કેમ છેતયાર્? 23 હવે, આ કારણથી, તમે શા પત થયા છો અને તમારામાંના કેટલાક, જઓે મારા યહોવાહનાં
ઘર માટે લાકડાં કાપે છે અને પાણી ભરે છે તેઓ સદાને માટે ુલામ થશ.ે”

24 તેઓએ યહો ુઆને ઉ ર આપ્યો અને ક ું, “યહોવાહ, તમારા પ્ર ુએ ૂસાને આજ્ઞા આપી કે તને આખો દેશ આપીશ
અને તાર આગળથી સવર્ રહેવાસીઓનો નાશ કર શ. તેથી તમારા કારણે અમારા જીવન વષે અમે ઘણાં ભયભીત થયા હતા.
તે કારણથી અમે આ કૃત્ય ક ુ. 25 હવે, જો, તેં અમને તારા બળથી પકડયા છે. અમાર સાથે તને જે કરવા ું સારુ તથા ખરુ
લાગે, તે કર.”

26તેથી યહો ુઆએ તેમના માટેઆ પ્રમાણે ક ુ: તેણે ઇઝરાયલના હાથમાંથી તેઓને છોડા ાં અને ઇઝરાયલીઓએતેઓને
માર ના ા ન હ. 27 તે દવસથી આજ દવસ ુધી, યહો ુઆએ સ ુદાયને સારુ તથા જે જગ્યા યહોવાહ પસંદ કરે ત્યા,ં
યહોવાહની વેદ ને સારુ ગબ્યોનીઓને લાકડાં કાપનારા તથા પાણી ભરનારા તર કે નીમ્યા.

10
અમોર ઓની હાર

1 હવ,ે યરુશાલેમના રાજા અદોની-સેદેકે સાંભ ું કે, યહો ુઆએ જમે યર ખો અને તેના રાજા સાથે ક ુ હ ું તે જ પ્રમાણે
તેણે આયને કબજે કર ને તેનો સં ૂણર્ નાશ કય છે. અને તેણે સાંભ ું કે, કેવી ર તે ગબ્યોનના લોકોએ ઇઝરાયલ સાથે ુલેહ
કય અને તેઓની મધ્યે રહે છે. 2 તેથી યરુશાલેમના લોકો ભયભીત થયા કારણ કે ગબ્યોન એક મોટુ રાજવંશી શહેરોમાં ું એક
હ ું. તે આય કરતા ઘણું મોટુ હ ું અને તેના સવર્ માણસો શ ક્તશાળ લડવૈયાઓ હતા.

3 તેથી યરુશાલેમના રાજા અદોની-સેદેકે હેબ્રોનના રાજા હોહામન,ે યા ૂર્થના રાજા પરામને, લાખીશના રાજા યાફ આને અને
એગ્લોનના રાજા દબીરને એવો સંદેશો મોકલ્યો કે 4 “અહ માર પાસે આવો અને મને સહાય કરો. આપણે ગબ્યોન પર હુમલો
કર એ કેમ કે તેણે યહો ુઆ અને ઇઝરાયલના લોકોની સાથે ુલેહ કર છે.

5 તેથી યરુશાલેમનો રાજા, હેબ્રોનનો રાજા, યા ૂર્થનો રાજા, લાખીશનો રાજા અને એગ્લોનનો રાજા એ પાંચ અમોર ઓના
રાજાઓએ સંપ કય , તેઓ અને તેઓ ું સૈન્ય ચઢ આ ા. તેઓએ ગબ્યોનની વરુદ્ધઆયોજન કર ને તેના પર હુમલો કય .

6 ગબ્યોનના લોકોએ યહો ુઆ અને તેના સૈન્યને ગલ્ગાલમાં સંદેશ મોકલ્યો. તેઓએ ક ું કે, “જલ્દ કરો! ું તારા દાસોથી
તારા હાથ પાછા રાખીશ ન હ. અમાર પાસે જલ્દ આવીને અમારો બચાવ કર. કેમ કે અમોર ઓના સવર્ રાજાઓજઓે પહાડ
દેશમાં રહે છે તેઓએ અમાર પર હુમલો કય છે.” 7 તેથી યહો ુઆ અને તેની સાથેના ુદ્ધના સવર્ માણસો અને સવર્ લડવૈયા
ગલ્ગાલ ગયા.
8 યહોવાહે યહો ુઆને ક ું, “તેઓથી બીશ ન હ. મેં તેઓને તારા હાથમાં સોંપ્યા છે; તેઓમાંનો એક પણ તમારા આક્રમણ

સામે ટક શકનાર નથી.”
9 ગલ્ગાલથી આખી રાત કૂચ કર ન,ે યહો ુઆએ અચાનક જ તેઓના પર આક્રમણ ક ુ. 10અને યહોવાહે ઇઝરાયલની

આગળ તેના વૈર ઓને વખેર ના ા. તેમણે ગબ્યોનમાં તેઓનો સંહાર કય , બેથ-હોરોનના ઘાટના માગ તેઓની પાછળ પડ ને
તેઓએ અઝેકા અને મા ેદાના માગર્ ુધી તેઓને મારતા ગયા.

11અને તેઓ ઇઝરાયલનીઆગળથી નાચતાં નાચતાં બેથ-હોરોનના ઢોળાવઆગળઆ ા, ત્યારે એમ થ ું કે, અઝેકા ુધી
યહોવાહ તેઓ ઉપર આકાશમાંથી મોટા કરા વરસા ા, તેઓ સવર્ મરણ પામ્યા. જઓેને ઇઝરાયલી લોકોએ તલવારથી માયાર્
હતા તેમના કરતાં જઓે કરાથી માયાર્ ગયા તેઓની સં ા વધારે હતી.

12 પછ યહોવાહે ઇઝરાયલને અમોર ઓ ઉપર જે દવસે વજય અપા ો હતો તે દવસે યહો ુઆએ યહોવાહ સાથે વાત
કર , તેણે ઇઝરાયલના દેખતાં યહોવાહની સમક્ષ ક ું, “ ૂયર્, ું ગબ્યોન ઉપર ર રહે; અને ચંદ્ર, ું આયાલોનની ઉપર ર
રહે.”
13લોકોએ પોતાના દશુ્મનો ઉપર વેર વા ું ત્યાં ુધી ૂયર્ ર ર ો અને ચંદ્ર થંભી ગયો.
આબ ું ‘યાશારના’ ુસ્તકમાં લખે ું નથી ું?’
અનેઆકાશની વચ્ચે ૂયર્ થંભી ર ો અને લગભગએકઆખા દવસ માટે તેઆથમ્યો ન હ.’ 14એપહેલાં કે પછ તે દવસના

જવેો દવસ થયો નથી કે, જયારે યહોવાહે માણસની વાણી માની હોય. કેમ કે ઇઝરાયલ તરફથી યહોવાહ લડાઈ કર હતી.
15 યહો ુઆ અને તેની સાથે સવર્ ઇઝરાયલ ગલ્ગાલ તરફ છાવણીમાં પાછા આ ા.
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અમોર ઓના પાંચ રાજાઓને કેદ પકડ્યા
16પેલા પાંચ રાજાઓનાસી જઈને પોતે મા ેદાની ુફામાં સંતાઈ ગયા. 17યહો ુઆને કેહવામાંઆ ુ કે, “જે પાંચ રાજાઓ

મા ેદાની ુફામાં સંતાયેલા હતા, તેઓ મળ આ ા છે!”
18 યહો ુઆએ ક ું, “ ુફાના ુખ આગળ મોટો પથ્થર ગબડાવી દો અને તે જગ્યાએ સૈ નકોને તેમની ચોક કરવાને બેસાડો.

19 તમે પોતાને પાછા ના રાખો. તમારા શ ુઓને શોધી અને પાછળથી તેમના પર હુમલો કરો. તેઓને તેમના નગરમાં પ્રવેશવા
દેશો ન હ. કેમ કે તમારા પ્ર ુ યહોવાહે તેઓને તમારા હાથમાં આપ્યાં છે.”

20જયારે યહો ુઆઅને ઇઝરાયલ ુત્રોએભારે કતલ કર ને તેઓનો સંહાર કય ાં ુધી તેઓસં ૂણર્ ર તે નાશ થયા. અને
તેઓમાંના જઓે બચીને ભાગ્યા તેઓ કોટવાળાં નગરોમાં પહોંચી ગયા. 21આ ું સૈન્ય મા ેદાની છાવણીમાં યહો ુઆ પાસે
શાં તથી પાછુ આ ુ. અને ઇઝરાયલના લોકોમાંના કોઈની વરુદ્ધ એક પણ શ બોલવાની કોઈએ હમત કર નહ . 22 ત્યારે
યહો ુઆએ ક ું, “ ુફા ુ ુખ ખોલીને તેમાં છુપાયેલા પાંચ રાજાઓને તેમાંથી બહાર કાઢ ને માર પાસે લાવો.” 23 તેના ક ા
પ્રમાણે તેઓએ ક ુ. તેઓઆપાંચ રાજાઓએટલે યરુશાલેમના રાજાન,ે હેબ્રોનના રાજાને, યા ૂર્થના રાજાને, લાખીશના રાજાને
અને એગ્લોનના રાજાને યહો ુઆની પાસે લા ા.

24અને જયારે તેઓ તે રાજાઓને યહો ુઆ પાસે લા ા ત્યારે તેણે ઇઝરાયલના સવર્ માણસોને બોલા ા, અને સૈ નકોના
સરદારો જઓે તેની સાથે ુદ્ધમાં ગયા હતા તેઓને ક ું, “તમારા પગ તેઓની ગરદનો પર ૂકો.” તેઓએ આવીને પોતાના પગ
તેમની ગરદનો પર ૂ ા. 25 ત્યારે તેણે તેઓને ક ું, બીશો ન હ અને ના હમત થશો ન હ. પણ બળવાન થાઓ અને હમત
રાખો. તમે લડાઈ કરવા જશો ત્યારે યહોવાહ તમારા શ ુઓ સાથે આ પ્રમાણે કરશ.ે”

26પછ યહો ુઆએ રાજાઓપર હુમલો કર ને તેમને માર ના ા. તેણે તેમને પાંચ ઝાડ પર લટકા ા. અને સાંજ ુધી તેઓ
ઝાડ પર ટગાયેલા ર ા. 27જયારે ૂયાર્સ્ત થયો, ત્યારે યહો ુઆએ હુકમઆપ્યો અને તેઓએ તેમને ઝાડ ઉપરથી ઉતાર ને જે
ુફામાં તેઓ સંતાયા હતા તેમાં તેઓને ના ા. તેઓએ ુફાના ુખ પર મોટા પથ્થરો ૂ ા, તે આજ દન ુધી છે.

યહો ુઆ અમોર ઓનો વ ુ પ્રદેશ જીતી લે છે
28 તે ર ત,ે તે દવસે યહો ુઆએ મા ેદા કબજે ક ુ અને ત્યાં રાજા સ હત દરેકને તલવારથી માર ના ા. તેણે તેઓનો અને

ત્યાંના સવર્ પ્રાણીઓનો સં ૂણર્પણે નાશ કય . તેણે કોઈને પણ જીવતા રહેવા દ ધાં ન હ. જમે તેણે યર ખોના રાજાને ક ુ હ ું
તેમ તેણે મા ેદાના રાજાને ક ુ.

29યહો ુઆ તથા સવર્ ઇઝરાયલ મા ેદાથી લબ્નાહમાં ગયા. અને તેઓએ લબ્નાહની સામે ુદ્ધ ક ુ. 30યહોવાહે તેને પણ
તેના રાજા સ હત ઇઝરાયલના હાથમાં આપ્ ુ.ં યહો ુઆએ તેમાંના સવર્ પ્રાણીઓ પર તલવારથી હુમલો કય . તેમાંના કોઈને
તેણે જીવતાં છોડ્યા ન હ. અને જમે તેણે યર ખોના રાજાને ક ુ હ ું તેમ તેણે તે રાજાને ક ુ.

31 પછ યહો ુઆ અને સવર્ ઇઝરાયલ લબ્નાહથી લાખીશ ગયા. ત્યાં છાવણી કર અને તેની સામે ુદ્ધ ક ુ. 32 યહોવાહે
લાખીશને ઇઝરાયલના હાથમાં સોંપ્ ુ.ં યહો ુઆએ બીજે દવસે તેને કબજે ક ુ. અને તેણે લબ્નાહને જે ું ક ુ હ ું, તે પ્રમાણે
તેમાંના સવર્ જીવંત પ્રાણીઓને તલવારથી માર ના ાં.

33પછ ગેઝેરનો રાજા, હોરામ, લાખીશની સહાય કરવાનેઆ ો. યહો ુઆએતેને તથા તેના લોકોને એવા માયાર્ કે તેઓમાં ું
કોઈ પણ બચ્ ું નહ .

34 પછ યહો ુઆ તથા સવર્ ઇઝરાયલ લાખીશથી એગ્લોન ગયા. તેઓએ ત્યાં છાવણી કર અને તેની સામે ુદ્ધ ક ુ, 35 તે
જ દવસે તેઓએ તેને કબજે ક ુ. જમે યહો ુઆએ લાખીશને ક ુ હ ું તે જ પ્રમાણે તેઓએ તેમાંના દરેક પર તલવારથી હુમલો
કર તેઓને માર ના ાં.

36 પછ યહો ુઆ તથા સવર્ ઇઝરાયલ એગ્લોનથી હેબ્રોન આ ા. તેઓએ તેની સામે ુદ્ધ ક ુ. 37 તેઓએ તેના પર હુમલો
કર ને તેને કબજે ક ુ અને રાજા તથા તેના આસપાસના સવર્ નગરોમાંના સવર્ને તલવારથી માયાર્. તેઓએ તેમાંના સવર્ પ્રાણીઓને
માર ના ાં, જે તેણે એગ્લોનને ક ુ હ ું, તે પ્રમાણે તેણે કોઈને જીવતા રહેવા દ ધાં ન હ. પણ તેણે તેનો તથા તેમાંના સવર્
પ્રાણીઓનો સં ૂણર્પણે સંહાર કય .

38 પછ યહો ુઆ તથા તેની સાથે ઇઝરાયલ ું સૈન્ય પાછુ આ ુ.ં દબીરમાં પણ તેઓની સાથે ુદ્ધ ક ુ. 39 તેણે તેને, તેના
રાજાને તથા નજીકના નગરોને કબજે કયા. તેઓએ તેમના પર તલવારથી હુમલો કય અને તેમાંના દરેક પ્રાણીનો સં ૂણર્ર તે નાશ
કય . યહો ુઆએ કોઈને જીવતા રહેવા દ ધા ન હ, જમે તેણે હેબ્રોનને, લબ્નાહને અને તેના રાજાને ક ુ હ ું તે ું ક ુ.

40 એમ યહો ુઆએ, આખા દેશને જીતી લીધો. પવર્તીય પ્રદેશ, નેગેબ, નીચાણવાળો પ્રદેશ અને તળેટ ઓમાંના સવર્
રાજાઓમાંથી કોઈને પણ જીવતા રહેવા દ ધા ન હ. પણ જમે ઇઝરાયલના પ્ર ુ, યહોવાહે આજ્ઞા આપી હતી તે પ્રમાણે તેણે
દરેક સજીવોનો સં ૂણર્ નાશ કય . 41 કાદેશ બાનઆથી ગાઝા ુધી અને ગોશેનના આખા દેશથી ગબ્યોન ુધી યહો ુઆએ
તેઓને તલવારથી માયાર્.

42 યહો ુઆએઆસવર્ રાજાઓને અને તેઓના દેશને એક વખતમાં જ કબજે કયાર્ કેમ કે ઇઝરાયલના યહોવાહ ઇઝરાયલ
માટે લડ્યા હતા. 43 પછ યહો ુઆ અને તેની સાથે આ ું ઇઝરાયલ ગલ્ગાલની છાવણીમાં પાછાં આ ા.ં

11
યહો ુઆ યાબીન અને એના સહાયક રાજાઓને હરાવે છે

1 જયારે હાસોરના રાજા, યાબીને આ સાંભ ું, ત્યારે તેણે માદોનના રાજા યોબાબન,ે શમ્રોનના રાજાને તથા આખ્શાફના
રાજાને 2અને જઓે ઉ રે પવર્તીય દેશમા,ં ક ેરેથની દ ક્ષણે યદન નદ ની ખીણમાં, નીચાણવાળા દેશોમાં અને પ મે દોરના
પવર્ત પર હતા તે રાજાઓને સંદેશો મોકલ્યો. 3 તેણે ૂવર્ અને પ મના કનાનીઓ, અમોર ઓ, હ ીઓ, પ રઝ ઓ, પવર્તીય
દેશના ય ૂસીઓને તથા મસ્પાના દેશમાં હેમ ન પવર્તથી હવ્વીઓને પણ સંદેશ મોકલ્યો.
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4 તેઓની સાથે તેઓનાં સવર્ સૈન્ય, સૈ નકોની મોટ સં ા, સ ુદ્ર કાંઠા પરની રેતી સમાન સં ામાં બહાર આ ા. તેઓની
પાસે વ ુલ પ્રમાણમાં ઘોડા અને રથો હતા. 5આબધા રાજાઓઠરાવેલા સમયે મ ા અને ઇઝરાયલ સાથે ુદ્ધ કરવાને તેઓએ
મેરોમ સરોવર પાસે છાવણી કર .

6 યહોવાહે યહો ુઆને ક ું, “તેઓથી બીશ ન હ. કેમ કે આવતી કાલે, હુ ઇઝરાયલને તેઓ સવર્ને ૃત અવ ામાં સોંપીશ.
તમે તેઓના ઘોડાઓનાં જાંઘની નસો કાપશો અને તેઓના રથ અ થી બાળશો.” 7 યહો ુઆ અને ુદ્ધ કરનારા મેરોમ સરોવર
પાસે તેઓ પરઓ ચતા આવીને ૂટ પડ્યા.

8યહોવાહે શ ુઓને ઇઝરાયલના હાથમાં સોંપ્યા, તેઓએ તલવારથી તેઓને માયાર્. તેઓ સદોન, મસ્રેફોથ-માઇમ, ૂવર્ તરફ
મસ્પાની ખીણ ુધી તેઓની પાછળ પડયા. તેઓએ તેમને તલવારથી એવા માયાર્ કે તેઓમાંનો એક પણ જીવતો ર ો ન હ.
9 યહોવાહે યહો ુઆને ક ું હ ું તે પ્રમાણે તેણે તેઓની સાથે ક ુ. તેણે તેઓના ઘોડાઓનાં જાંઘની નસો કાપી અને તેઓના
રથો અ થી બાળ ના ા.

10તે સમયે યહો ુઆએપાછા ફર ને હાસોર કબજે ક ુ. તેણે તલવારથી તેના રાજાને માર ના ો. હાસોરઆબધા રા ોમાં
ુ હ ું. 11 ત્યાંના તમામ સજીવ પ્રાણીઓને તેઓએ માર ના ાં. કોઈ પણ પ્રાણીને જી વત રહેવા દેવામાં આ ું ન હ. પછ

તેણે હાસોરને બાળ ૂ ુ.ં
12યહો ુઆએઆબધા રાજાઓના નગરોને કબજે કયાર્. તેણે તે બધા રાજાઓને પણ તાબે કયાર્. યહોવાહનાં સેવક ૂસાએ

આજ્ઞા આપી હતી તે પ્રમાણે તેણે તેઓનો તલવારથી સં ૂણર્પણે નાશ કય . 13 તે સવાયના પવર્ત પર બાંધેલા કોઈ નગરોને
ઇઝરાયલ બા ાં ન હ. યહો ુઆએ એકલા હાસોરને જ બા ું.

14ઇઝરાયલના સૈન્યએ પોતાના માટેઆ નગરોમાંથી જાનવરો સ હત બ ું ૂંટ લી ુ.ં તેઓએ તલવારથી દરેક માણસને માર
ના ાં. તેઓએ કોઈને જી વત રહેવા દ ધાં ન હ. 15 યહોવાહે પોતાના સેવક ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી તે જ પ્રમાણે ૂસાએ
યહો ુઆનેઆજ્ઞાઆપી હતી. અને યહોવાહ ૂસાને જે કરવાનીઆજ્ઞાઆપી હતી તે સઘળામાંથી યહો ુઆએ કોઈ પણ કામ
કરવામાં કચાશ રાખી ન હ.

યહો ુઆએ કબજે લીધેલો પ્રદેશ
16 યહો ુઆએ તે સવર્ દેશ, પવર્તીય દેશ, આખો નેગેબ, આખો ગોશેન દેશ, નીચાણની ટેકર ઓ, યદન નદ ની ખીણ,

ઇઝરાયલનો પવર્તીય દેશ અને નીચાણવાળો દેશ કબજે કય . 17 સેઈર પાસેના હાલાક પવર્તથી, તે હેમ ન પવર્તની તળેટ ના
લબાનોનની નજીકની ખીણમાં બાલ-ગાદ જટેલા દૂર ુધી ઉ રે જતા, તેણે તેના સવર્ રાજાઓને પકડ ને તેઓને માર ના ા.

18 યહો ુઆએ તે સવર્ રાજાઓ સાથે લાંબા સમય ુધી ુદ્ધ ક ુ. 19 હવ્વીઓ કે જે ગબ્યોનમાં રહેતા હતા તેમના સવાય
ઇઝરાયલ સાથે એકેય નગરે સં ધ કર ન હ. ઇઝરાયલે બાક નાં બધાં નગરોને ુદ્ધમાં કબજે કયા. 20 કેમ કે યહોવાહ તેઓનાં
હૃદયોને કઠણ કયા હતાં કે જથેી તેઓ આવે અને ઇઝરાયલ વરુદ્ધ ુદ્ધ કરે જથેી તે તેઓનો સં ૂણર્ નાશ કરે. તેમની દયાની
અરજ સાંભળવામાં આવે ન હ. અને ૂસાને યહોવાહ જે આજ્ઞા આપી હતી તે પ્રમાણે તેઓનો સં ૂણર્ નાશ કરવામાં આવ.ે

21 અને તે વખતે યહો ુઆએ જઈને પહાડ પ્રદેશમાંના, હેબ્રોનમાંના, દબીરમાંના, અનાબમાંના, યહૂ દયાના આખા પહાડ
પ્રદેશમાંના અને ઇઝરાયલના આખા પહાડ પ્રદેશમાંના અનાક ઓનો સંહાર કય . યહો ુઆએ તેઓનો તથા તેઓના નગરોનો
સં ૂણર્ સંહાર કય . 22 કેવળ ગાઝા, ગાથ અને આશ્દોદમાં કેટલાક જીવતા ર ા. ઇઝરાયલ દેશમાં એક પણ અનાક ને રહેવા
દ ધો ન હ. 23 જમે યહોવાહે ૂસાને જે ક ું હ ું તે પ્રમાણે યહો ુઆએ આખો દેશ કબજે કય . યહો ુઆએ ઇઝરાયલને
તેઓનાં કુળો પ્રમાણે તે વારસામાં આપ્યો. પછ દેશમાં ુદ્ધને બદલે શાં ત પ્રસરેલી રહ .
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જીતેલા રાજાઓની યાદ : ૂસાએ જીતેલા

1 હવે આ દેશના રાજાઓ જમેના પર ઇઝરાયલના માણસોએ વજય મેળ ો. યદન નદ ની પેલે પાર ાંથી ૂય દય થાય
છે, આન ન નદ ની ખીણથી હેમ ન પવર્ત તથા ૂવર્ તરફનો સઘળો અરાબા ુધીનો સઘળો દેશ કબજે કર લીધો. 2સીહોન જે
અમોર ઓનો રાજા હેશ્બોનમાં રહેતો હતો. તેણે આન ન ખીણની સરહદ પર આવેલા અરોએરથી ખીણની મધ્યેના શહેર અને
અધર્ ગલ્યાદથી તે આમ્મોનીઓની સરહદ ઉપરની યાબ્બોક નદ ુધી રાજ ક ુ. 3સીહોને ૂવર્ તરફ ક ેરેથ સ ુદ્ર ુધી અરાબા
ુધી તથા ૂવર્ તરફ અરાબાના સ ુદ્ર ખારા સ ુદ્ર ુધી, બેથ-યશીમોથને રસ્તે અને દ ક્ષણ તરફ, પસ્ગાહ પવર્તની તળેટ ુધી

રાજ ક ુ હ ું. 4 રફાઈઓના બાક રહેલામાંનો બાશાનનો રાજાઓગ, કે જેઆશ્તારોથ તથા એડ્રઇેમાં રહેતો હતો. 5તેણે હેમ ન
પવર્ત, સાલખા, આખા બાશાન, ગ ૂરના લોકોની અને માખાથીઓની હદ ુધી અને અધર્ ગલ્યાદ, હેશ્બોનના રાજા સીહોનની
હદ ુધી, રાજ ક ુ.

6 યહોવાહનાં સેવક ૂસાએ અને ઇઝરાયલના લોકોએ તેઓને હરા ા. યહોવાહનાં સેવકે ૂસાએ રુબેનીઓને, ગાદ ઓને
અને મનાશ્શાના અધર્કુળને તે દેશ વતન તર કે આપ્યો.

યહો ુઆએજીતેલા રાજાઓ
7 યહો ુઆએ તથા ઇઝરાયલના લોકોએ જે રાજાઓને માર ના ા તેઓનો દેશ યદનની પ મ બાજુએ, લબાનોનની

ખીણમાંના બાલ-ગાદથી અદોમની પાસેના હાલાક પવર્ત ુધી હતો. યહો ુઆએ ઇઝરાયલનાં કુળોને તે દેશ તેમના હસ્સા
પ્રમાણે વતન તર કેઆપ્યો. 8આ વસ્તારમાં પહાડ પ્રદેશ, નીચાણવાળો પ્રદેશ, અરાબા, પવર્તોના ઢોળાવનો પ્રદેશ, અરણ્યઅને
નેગેબનો સમાવેશ થતો હતો. તેમાં હ ીઓ, અમોર ઓ, કનાનીઓ, પ રઝ ઓ, હવ્વીઓઅને ય ૂસીઓનો વસવાટ હતો.

9 માર નંખાયેલા રાજાઓમાં યર ખોનો રાજા, બેથેલની પાસેના આયનો રાજા, 10 યરુશાલેમનો રાજા, હેબ્રોનનો રાજા,
11 યા ૂર્થનો રાજા, લાખીશનો રાજા, 12એગ્લોનનો રાજા, ગેઝેરનો રાજા.
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13 દબીરનો રાજા, ગદેરનો રાજા, 14 હોમાર્નો રાજા, અરાદનો રાજા, 15 લબ્નાહનો રાજા, અદલુ્લામનો રાજા, 16 મા ેદાનો
રાજા, બેથેલનો રાજા.

17 તા ૂઆનો રાજા, હેફેરનો રાજા, 18અફેકનો રાજા, લાશ્શારોનનો રાજા, 19 માદોનનો રાજા, હાસોરનો રાજા, 20 શમ્રોન-
મરોનનો રાજા, આખ્શાફનો રાજા.

21 તાનાખનો રાજા, મ ગદ્દોનો રાજા, 22 કેદેશનો રાજા, કામલમાંના યોકનામનો રાજા, 23 દોરના પવર્ત પરના દોરનો રાજા,
ગલ્ગાલમાંના ગોઈમનો રાજા, 24અને તસાર્નો રાજા હતો. એ મળ ને રાજાઓની કુલ સં ા એકત્રીસ હતી.

13
હજીજીતવાના બાક પ્રદેશો

1હવે યહો ુઆ ઘણો વયો ૃદ્ધ થયો, ત્યારે યહોવાહ તેને ક ું, “ ું વયો ૃદ્ધ થયો છે, પણ વતન કર લેવાની ઘણી ૂ મ હજી
બાક છે.

2 જે પ્રદેશો હજી બાક ર ા છે તે આ છે: પ લસ્તીઓનો અને ગ ૂર ઓનો આખો વસ્તાર. 3 જે મસરની ૂવર્માં
શહોરથી, ઉ રે એક્રોનની સરહદ ુધી. તે કનાનીઓની સંપ ગણાય છે; પ લસ્તીઓના પાંચ શાસકો ગાઝ ઓ, આશ્દોદ ઓ,
આશ્કેલોનીઓ, ગ ીઓઅને એક્રોનીઓનો જે આવ્વીઓના પ્રદેશ છે.

4 દ ક્ષણમા,ં આવ્વીઓનો પ્રદેશ, કનાનીઓનો આખો પ્રદેશ અને સદોનીઓના મારા અને અફેક ુધી એટલે અમોર ઓની
સરહદ ુધી; 5ગબાલીઓનો દેશ, ૂવર્ તરફ લબાનોન એટલે હેમ ન પવર્તની તળેટ માંના બાલ-ગાદથી હમાથ ુધી.

6 લબાનોનથી તે દૂર ુધી મસ્રેફોથ-માઇમ ુધી પવર્તીય દેશના સઘળાં રહેવાસીઓ એટલે સદોનના સઘળાં લોકો સ હત
તેઓને હુ ઇઝરાયલના સૈન્યનીઆગળથી કાઢ ૂક શ. પણ યાદ રાખ કે મેં જમે તને આજ્ઞાઆપી છે તેમ તે દેશ ઇઝરાયલીઓને
વારસા તર કે તેમનાં કુળ પ્રમાણે વહેંચી આપ. 7 નવ કુળોને તથા મનાશ્શાના અધર્ કુળને આ દેશ વારસામાં ફાળવી આપ.”

પ્રદેશની વહેંચણી: ૂવર્કાંઠાનો વસ્તાર
8મનાશ્શાના બીજાઅધર્ કુળ સાથે રુબેનીઓને તથા ગાદ ઓને તેમનો વારસો મ ો. ૂસાએ તેઓને યદનની ૂવર્ બાજુએ તે

હસ્સોઆપ્યો. 9તે આન નની ખીણની સરહદ પરના અરોએરથી અને જે નગર ખીણની મધ્યે છે ત્યાંથી, મેદબાનોઆખો સપાટ
પ્રદેશ, દ બોન ુધી.

10 સીહોનનાં બધાં નગરો, અમોર ઓનો રાજા, જે હેશ્બોનમાં રાજ કરતો હતો તેના સઘળાં નગરો, આમ્મોનીઓની સરહદ
ુધી; 11 ગલ્યાદ, ગ ૂર ઓનો તથા માખાથીઓનો વસ્તાર, આખો હેમ ન પવર્ત અને આખા બાશાનથી સાલખા ુધી;

12 બાશાનના ઓગ ું આ ું રા , જે આશ્તારોથ અને એડ્રઇેમાં રાજ કરતો હતો આ જે રફાઈઓમાંના બાક રહેલા હતા
તેઓને ૂસાએ તલવારથી માર ને હાંક કાઢ્યાં હતા.

13 પણ ઇઝરાયલના લોકોએ ગ ૂર ઓને કે માખાથીઓને કાઢ ૂ ા ન હ. તેના બદલ,ે ગ ૂર ઓ અને માખાથીઓ આજ
દન ુધી ઇઝરાયલ મધ્યે ર ા.
14 કેવળ લેવીના કુળને ૂસાએ વારસો આપ્યો ન હ. જમે યહોવાહ ૂસા*ને ક ું હ ું તેમ “ઇઝરાયલના પ્ર ુ, યહોવાહને

અપાયેલા અપર્ણો જે અ થી કરવામાં આવે છે,” તે જ તેઓનો વારસો છે.
રુબેનના કુળને મળેલો પ્રદેશ

15 ૂસાએ રુબેનીઓનાઆખા કુળનાં કુટુબો પ્રમાણે તેઓને વારસો આપ્યો. 16 તેઓની હદઆન નની ખીણની સરહદ પર ું
અરોએર તથા જે શહેર તે ખીણની મધ્યે છે, ત્યાંથી મેદબા પાસેના આખા સપાટ પ્રદેશ ુધી હતી.

17 રુબેનીઓને આ પણ પ્રાપ્ત થ ું એટલ,ે હેશ્બોન તથા પવર્તીય પ્રદેશમાંનાં તેના સવર્ નગરો, દ બોન, બામોથ-બાલ તથા
બેથ-બાલમેઓન, 18 યાહસા, કદેમોથ તથા મેફાથ, 19 કયાર્થાઈમ, સબ્માહ, ખીણના પવર્ત પર ું સેરેથ-શાહાર.

20બેથ-પેઓર, પસ્ગાહના ઢોળાવ, બેથ-યશીમોથ, 21સપાટ પ્રદેશનાં સવર્ નગરો, અમોર ઓના રાજાસીહોન ું આ ું રા ;
તે હેશ્બોનમાં રાજ કરતો હતો જનેે ૂસાએ માય હતો. અને તે દેશમાં રહેનારા મદ્યાનનાઆગેવાનો સાથે, અવી, રેકેમ, ૂર, હૂર,
તથા રેબાના શાસકોને અને સીહોનના રાજકુમારોને માયાર્ હતા.

22જઓેને ઇઝરાયલી લોકોએ માયાર્, તેઓમાં બેઓરના દ કરા બલામ શકુન જોનારને પણ તેઓએ તલવારથી માર ના ો.
23 યદન નદ તથા તેનો કાંઠો એ રુબેનીઓના કુળની સરહદ હતી; આ રુબેનીઓના વતનનાં નગરો તથા ગામો તેઓનાં કુટુબ
પ્રમાણે એ છે.

ગાદના કુળને મળેલો પ્રદેશ
24અને આ ૂસાએ ગાદનાં કુળને એટલે ગાદ ુત્રોને તેના કુટુબ પ્રમાણે આપ્યો હતો. 25આતેમનો વસ્તાર હતો એટલે યાઝેર

તથા ગલ્યાદના સઘળાં નગરો તથા આમ્મોનીઓનો અડધો દેશ, જે અરોએર ુધી રાબ્બાની ૂવર્માં છે. 26અને હેશ્બોનથી તે
રામાથ મસ્પા અને બટોનીમ ુધી, માહનાઇમથી તે દબીરના પ્રદેશ ુધી.

27અને ખીણમાં, બેથ-હારામ તથા બેથ- નમ્રાહ, ુ ોથ, અને સાફોન, એટલે હેશ્બોનના રાજા સીહોન ું બાક રહે ું રા ,
યદનનો કનારો, યદન પાર ૂવર્માં ક ેરેથ સ ુદ્રના છેડા ુધી ૂસાએ તેઓને આપ્યા.ં 28 ગાદ ુત્રોના વતનનાં નગરો તથા ગામો
તેઓના કુટુબો પ્રમાણે એ છે.

મનાશ્શાના અધર્કુળને મળેલો પ્રદેશ
29 ૂસાએ મનાશ્શાનાઅડધા કુળને વારસોઆપ્યો. તે મનાશ્શાના લોકોનાઅડધા કુળને, એકએકને તેમના કુળ પ્રમાણે વારસો

આપ્યો. 30 તેઓનો પ્રદેશ માહનાઇમથી હતો, એટલે આખો બાશાન, બાશાનના રાજા ઓગ ું આ ું રા અને બાશાનમાં

* 13:14 13:14 તેઓને
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યાઈરનાં સવર્ નગરો, એટલે સાઠ નગરો, 31અડધો ગલ્યાદ તથા આશ્તારોથ તથા એડ્રઇે, બાશાનમાં ઓગનાં ભ નગરો. એ
મનાશ્શાના ુત્ર માખીરના ુત્રોને માટે એટલે તેઓનાં કુટુબો પ્રમાણે માખીરના ુત્રોના અડધા ભાગને માટે હતા.ં

32યર ખોની ૂવર્ દશાએ યદન પાર, મોઆબના પ્રદેશમાં ૂસાએ વારસા તર કે સોંપ્યાં તે એ છે. 33પણ લેવીના કુળને ૂસાએ
કઈ વારસો આપ્યો ન હ. તેણે તેઓને ક ું કે, તેઓનો વારસો ઇઝરાયલના પ્ર ુ, યહોવાહ, છે.

14
પ્રદેશની વહેંચણી ચા ુ:

1 ઇઝરાયલના લોકોએ કનાન દેશના ભાગોને વારસા તર કે પ્રાપ્ત કયાર્, એલાઝાર યાજકે, ૂનના દ કરા યહો ુઆએ અને
તેઓના પ ૃઓના કુળના આગેવાનોએ ઇઝરાયલના કુટુબનાં લોકોને વારસા તર કે વહેંચી આપ્યા.ં

2યહોવાહ ૂસાની હસ્તક નવ કુળો અને અડધા કુળ વષે જમેઆજ્ઞાઆપી હતી, તેમ તેઓને વારસા પ્રમાણે ફાળવીઆપ્યા.ં
3 કેમ કે ૂસાએ બે કુળને તથા અડધા કુળને યદન પાર વારસો આપ્યો, પણ લેવીઓને તેણે કોઈ વારસો આપ્યો નહ . 4 ૂસફનાં
ખરેખર બે કુળ હતા,ં એટલે મનાશ્શા તથા એફ્રાઇમ. પણ તેઓને રહેવાને માટે અ ુક નગરો, જાનવર તથા તેઓની માલ મલકત
અને તે સવાય તેઓએ દેશમાં લેવીઓને કઈ ભાગ વારસા તર કે આપ્યો ન હ. 5જમે યહોવાહ ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી તેમ
ઇઝરાયલના લોકોએ તે દેશ વહેંચી લીધો.

કાલેબ અને એના વંશજોને હેબ્રોન મ ું
6 પછ યહૂદા ું કુળ યહો ુઆ પાસે ગલ્ગાલમાં આ ુ.ં ક નઝ ય ેના દ કરા, કાલેબે તેને ક ું, “કાદેશ બાનઆમાં

ઈ રભક્ત ૂસાએ તારા અને મારા વષે જે ક ું હ ું તે ું જાણે છે. 7 જયારે યહોવાહનાં સેવક ૂસાએ દેશની જા ૂસી
કરવા માટે કાદેશ બાનઆથી મને મોકલ્યો ત્યારે હુ ચાળ સ વષર્નો હતો. મારા મનમાં જે વાતની ખાતર થઈ તે પ્રમાણે હુ ૂસાની
પાસે અહેવાલ લઈને પાછો આ ો હતો.

8 પણ મારા ભાઈઓ જઓે માર સાથે આ ા હતા તેઓએ લોકોનાં હૃદય બીકથી ગભરાવી ના ા.ં પણ હુ તો સં ૂણર્ર તે
યહોવાહ મારા પ્ર ુને અ ુસય . 9 ૂસાએ તે દવસે પ્ર તજ્ઞા કર કે, ‘ ન ે જે ૂ મ પર તારા પગ ફયાર્ છે તે તારાં અને તારાં
સંતાનોને માટે સદાકાળનો વારસો થશ,ે કેમ કે ું સં ૂણર્ર તે મારા પ્ર ુ યહોવાહને અ ુસય છે.

10હવે, જો! યહોવાહ મને તેના ક ા પ્રમાણેઆ પસ્તાળ સ વષર્ પયતજીવતો રા ો છે, એટલે ઇઝરાયલઅરણ્યમાં ચાલતા
હતા, તે સમયે યહોવાહ આ વચન ૂસાને ક ું હ ું ત્યારથી. અને આજ હુ પંચ્યાસી વષર્નો થયો છુ. 11 ૂસાએ જે દવસે મને
બહાર મોકલ્યો હતો તે દવસે જવેો હુ મજ ૂત હતો તેવો જ હજીઆજે પણ મજ ૂત છુ. ત્યારે મારામાં જટે ું બળ હ ું તેટ ું
જ બળઆજે ુદ્ધ કરવા માટે અને જવા આવવાને માટે મારામાં છે.

12 તેથી હવે આ પવર્તીય પ્રદેશ કે જે વષે યહોવાહ તે દવસે મને વચનઆપ્ ુ હ ું, તે મને આપ. કેમ કે તે દવસે તેં સાંભ ું
કે ત્યાં અનાક અને તેમના મોટાં કોટવાળાં નગરો છે. યહોવાહ માર સાથે હશે અને યહોવાહના ક ા પ્રમાણે હુ તેઓને અહ થી
દૂર કાઢ ૂક શ.”

13 પછ યહો ુઆએ તેને આશીવાર્દ આપ્યો અને તેણે ય ેના ુત્ર કાલેબને હેબ્રોન વારસા તર કે આપ્ ુ.ં 14એ માટે આજ
ુધી ક નઝ ય ેના દ કરા કાલેબનો વારસો હેબ્રોન છે. કેમ કે તે ઇઝરાયલના પ્ર ુ, યહોવાહને સં ૂણર્ર તે અ ુસય હતો. 15હવે

હેબ્રોન ું નામ અગાઉ કયાર્થ-આબાર્ હ ું. આબાર્ તો અનાક ઓ મધ્યે સૌથી મોટો ુરુષ હતો અનાક ઓ મધ્યે સૌથી મોટો ુરુષ
હતો. પછ દેશમાં ુદ્ધ બંધ થયા.ં શાં તનો પ્રસાર થયો.

15
યહૂદાના કુળને મળેલો પ્રદેશ

1 યહૂદા ુત્રોના કુળને, તેઓનાં કુટુબો પ્રમાણે, જે વારસો સોંપવામાં આવેલો હતો તે દ ક્ષણે અદોમની સરહદ ુધી વસ્તરેલો
હતો. એટલે દ ક્ષણ તરફ સીનના અરણ્ય સાથ,ે જે સરહદનો છેવાડો ભાગ હતો ત્યાં ુધી. 2તેની સીમા દ ક્ષણના ખારા સ ુદ્રના
છેડાથી, એટલે દ ક્ષણના અખાતથી શરુ થતી હતી.

3 ત્યાંથી સરહદઆક્રાબ્બીમના ઘાટની દ ક્ષણે થઈને આગળ સીન ુધી ગઈ. અને કાદેશ બાનઆની દ ક્ષણે થઈને ઉપર ગઈ.
ત્યાંથી હેસ્રોન થઈને આદ્દારથી ચકરાવો ખાઈને કાકાર્ ુધી ગઈ. 4 ત્યાંથી આસ્મોન ુધી ગઈ. ત્યાંથી મસરના ઝરણાંથી પસાર
થઈને તેનો છેડો સ ુદ્ર આગળઆ ો. આતેમની દ ક્ષણ તરફની સરહદ હતી.

5 યદનના છેડા તરફ, ખારો સ ુદ્ર ૂવર્ તરફની સરહદ હતી. યદનના છેડા તરફ સ ુદ્રની ખાડ થી ઉ ર તરફની સરહદથી શરુ
થતી હતી. 6તે સરહદ બેથ-હોગ્લા અને બેથ-અરાબાની ઉ ર તરફ પસાર થઈને આગળ ગઈ. પછ તે સરહદ બોહાનની શલા,
રુબેનના દ કરા ુધી ગઈ.

7 પછ તે સરહદઆખોરની ખીણથી દબીર ુધી ગઈ, તે જ પ્રમાણે ઉ ર તરફ ગલ્ગાલના વળાંક ુધી, કે જે નદ ની દ ક્ષણ
બાજુ પર, અદમુ્મીમના ઘાટની સામે છે ત્યાં ુધી ગઈ. પછ તે સરહદ એન-શેમેશનાં ઝરણાંથી પસાર થઈ અને એન-રોગેલ
આગળ ૂર થઈ. 8પછ તે સરહદ હ ોમના ુત્રની ખીણ પાસે થઈને ય ૂસીઓના નગરની દ ક્ષણ તરફ એટલે યરુશાલેમ ુધી
ગઈ. પછ તે હ ોમની ખીણની સામે પ મે આવેલા પવર્તના શખર પર, જે રફાઈમની ખીણના ઉ રના છેડા ુધી તે સરહદ
ગઈ.

9 પછ તે સરહદ પવર્તના શખરથી તે નેફતોઆના ઝરણાં ુધી ગઈ, ત્યાંથી એફ્રોન પવર્તનાં નગરો ુધી ગઈ. પછ તે સરહદ
બાલાહ એટલે કયાર્થ-યાર મ ુધી અંકાયેલી હતી. 10 પછ તે સરહદ ત્યાંથી વળ ને પ મ તરફ બાલાહથી સેઈર પવર્ત ુધી
ગઈ, પછ આગળ વધીને ઉ ર તરફ યાર મ પવર્તની એટલે કસાલોન ની બાજુથી પસાર થઈ અને બેથ-શેમેશ ુધી નીચે થઈને
તમ્નાથી પસાર થઈને આગળ વધી.
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11 તે સરહદ ઉ ર તરફ એક્રોનની બાજુએ ગઈ, પછ શ રોનથી વળ ન,ે બાલાહ પવર્તથી પસાર થઈને યાબ્નએલ ુધી
ગઈ. તે સરહદનો અંત સ ુદ્ર પાસે આ ો. 12 પ મી સરહદ મોટા સ ુદ્ર તથા તેના કનારા ુધી હતી. આ યહૂદાના કુળની
તેમનાં કુટુબો પ્રમાણે ચારેબાજુની સરહદ હતી.

કાલેબે હેબ્રોન અને દબીરને જીતી લીધાં
13યહો ુઆએયહોવાહનીઆજ્ઞા ું પાલન ક ુ, તેણે ય ેના દ કરા કાલેબને યહૂદા કુળની વચ્ચે જમીનસોંપી, કયાર્થ-આબાર્,

જે હેબ્રોન છે તે આપ્ ુ,ં આબાર્ અનાકનો પતા હતો. 14અને કાલેબે અનાકના વંશનાં ત્રણ કુળોને એટલે શેશાય, અહ માન તથા
તાલ્માય જે અનાકના ુત્રો હતા તેઓને ત્યાંથી કાઢ ૂ ા. 15 તેણે ત્યાંથી દબીરના રહેવાસીઓ પર ચઢાઈ કર . દબીર ું નામ
તો ૂવ કયાર્થ-સેફેર હ ું.

16 કાલેબે ક ું, “જે કોઈ માણસ કયાર્થ-સેફેર પર હુમલો કરશે અને તેને કબજે કરશ,ે તેને હુ માર દ કર આખ્સાહ સાથે
પરણાવીશ.” 17 કાલેબના ભાઈ કનાઝના દ કરા ઓથ્નીએલે કયાર્થ-સેફેર જીતી લી ુ.ં તેથી કાલેબે તેની દ કર આખ્સાહનાં
લ તેની સાથે કરા ા.ં

18જયારે આખ્સાહ ઓથ્નીએલ પાસે આવી, ત્યારે એમ થ ું કે, તેણે તેને તેના પતા પાસેથી ખેતર માગવાની વનંતી કર .
અને આખ્સા તેના ગધેડા પરથી ઊતર . અને કાલેબે તેને ક ું કે, “તારે ું જોઈએ છે?”

19આખ્સાહએ ઉ ર આપ્યો, “મારા પર વશેષ કર ને કૃપા કર. તેં મને નેગેબની જમીન તો આપી જ છે, પાણીના થોડા ઝરા
પણ મને આપ.” અને કાલેબે તેને ઉપરના ભાગના અને નીચાણના ભાગના ઝરા આપ્યા.ં

યહૂદાના તાબાનાં નગરોની યાદ
20આયહૂદા ુત્રોના કુળ ું વતન તેઓનાં કુટુબો પ્રમાણે આ છે.
21અને નેગેબમાં અદોમની સરહદની તરફ યહૂદા ુત્રોના કુળનાં છેવાડાં નગરો કાબ્સએલ, એદેર તથા યા ૂર, 22 કના, દ મોના,

આદાદા, 23 કેદેશ, હાસોર, ઈથનાન, 24ઝ ફ, ટેલેમ, બેઆલોથ; 25 હાસોર-હદા ા, કર યોથ હેસ્રોન એટલે હાસોર, 26અમામ,
શેમા, મોલાદા, 27હસાર-ગાદ્દાહ, હેશ્મોન, બેથ-પેલેટ, 28હસાર- ૂઆલ, બેરશેબા, બઝયોથ્યા.

29 બાલાહ, લીમતથા એસેમ, 30 એલ્તોલાદ, કસીલ તથા હોમાર્, 31 સકલાગ, માદમા ા તથા સાન્સા ા, 32 લબાઓથ,
શલ્હ મ, આઈન અને રમ્મોન. તેઓના તાબાના ગામો સ હત કુલઓગણત્રીસ નગરો હતા.ં
33 પ મ તરફના નીચાણના પવર્તીય પ્રદેશમા,ં એશ્તાઓલ, સોરાહ તથાઆશના; 34ઝાનોઆ, એન-ગા ીમ, તા ૂઆ તથા

એનામ, 35 યા ૂર્થ, અદલુ્લામ, સોખો તથા અઝેકા, 36શારાઈમ, અદ થાઈમ, ગદેરા ગદરોથાઈમ; તેઓનાં તાબાના ગામો સ હત
આ કુલ ચૌદ નગરો હતા.ં

37સનાન, હદાશા તથા મગ્દાલ-ગાદ, 38 દલાન, મસ્પા તથા યોક્તએલ, 39લાખીશ, બોસ્કાથ તથા એગ્લોન.
40 કાબ્બોન, લાહમામ તથા કથ્લીશ. 41 ગદેરોથ, બેથ-દાગોન, નાઅમાહ તથા મા ેદા. તેઓનાં તાબાના ગામો સ હત આ

કુલ સોળ નગરો હતા.ં
42 લબ્નાહ, એથેર તથાઆશાન, 43 યફતા, આશના તથા નસીબ, 44કઈલા, આખ્ઝ બ તથા મારેશા, તેઓનાં તાબાના ગામો

સ હતઆ કુલ નવ નગરો હતા.
45એક્રોન, તેનાં નગરો અને ગામો સ હત; 46એટલે એક્રોનથી તે મહાસ ુદ્ર ુધી આશ્દોદની નજીક જે સવર્ નગરો હતા તે

તેઓનાં ગામો સ હત.
47 આશ્દોદની, આસપાસના નગરો તથા ગામો; ગાઝા, આસપાસનાં નગરો તથા ગામો; મસર ું ના ું તથા મહાસ ુદ્ર તેનો

દ રયા કનારો ત્યાં ુધીનાં.
48 પહાડ પ્રદેશમાં શામીર, યા ીર તથા સોખો, 49 દા ા તથા કયાર્થ-સા ા, એટલે દબીર, 50 અનાબ, એશ્તમોઆ તથા

આનીમ, 51ગોશેન, હોલોન તથા ગીલોહ. તેઓના તાબાના ગામો સ હત કુલઆઅ ગયાર નગરો હતા.
52અરાબ, દૂમા તથા એશાન, 53 યાનીમ, બેથ-તા ૂઆ તથા અફેકા, 54 હુમ્ટા, કયાર્થ-આબાર્ એટલે હેબ્રોન તથા સીઓર.

તેઓના તાબાના ગામો સ હત કુલઆ નવ નગરો હતાં.
55 માઓન, કામલ, ઝ ફ, ૂટા, 56 યઝ્રએલ, યોકદામ, ઝાનોઆ, 57 કાઈન, ગબયા તથા તમ્ના તેઓના ગામો સ હત આ

દસ નગરો.
58હાલ્હૂલ, બેથ- ૂર, ગદોર, 59 મારાથ, બેથ-અનોથ તથા એલ્તકોન તેઓનાં ગામો સ હતઆ છ નગરો.
60 કયાર્થ-બાલ એટલે કયાર્થ-યાર મ તથા રાબ્બા, તેઓનાં ગામો સ હતઆ બે નગરો.
61અરણ્યમાં બેથ-અરાબા, મદ્દ ન તથા સખાખા, 62 નબ્શાન, ખારા ું નગર તથા એન-ગેદ ; તેઓનાં ગામો સ હત આ છ

નગરો.
63 પણ યરુશાલેમના રહેવાસી ય ૂસીઓને યહૂદા કુળના લોકો કાઢ શ ા ન હ; તેથી ય ૂસીઓ આજ ુધી યહૂદા કુળની

સાથે યરુશાલેમમાં રહે છે.

16
એફ્રાઇમ અને અધાર્ મનાશ્ શાના કુળને મળેલો પ્રદેશ

1 ૂસફના કુળ માટે જમીનની ભાગ થઈ એટલે યદનથી યર ખો તરફ, યર ખોની ૂવર્ના ઝરાથી અરણ્યમા,ં યર ખોથી ઉપર
તરફ બેથેલના પવર્તીય દેશ ુધી. 2 પછ તે સરહદ બેથેલથી ૂઝ ુધી, અટારોથથી પસાર થઈને આક ઓના પ્રદેશ ુધી ગઈ.

3 પછ પ મ તરફ નીચે યાફલેટ ઓના પ્રદેશથી, દૂર ુધી નીચાણમાં બેથ-હોરોનના પ્રદેશ ુધી અને ગેઝેર ુધી તે સ ુદ્ર
પાસે ૂર થઈ. 4આ ર તે ૂસફનાં બે કુળ, મનાશ્શા અને એફ્રાઇમનાં કુળોને વારસો પ્રાપ્ત થયો.

એફ્રાઇમ કુળને મળેલો પ્રદેશ
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5એફ્રાઇમનાં કુળને તેનાં કુટુબો પ્રમાણે આ ર તે પ્રદેશની સોંપણી થઈ: ૂવર્ તરફ તેઓની સરહદ અટારોથ આદ્દારથી ઉપરના
બેથ-હોરોન ુધી હતી 6અને ત્યાંથી તે સ ુદ્ર તરફ ગઈ. મખ્મથાથની ઉ ર પરથી વળ ને ૂવર્ તરફ તાનાથ-શીલો ુધી અને દૂર
યાનોઆની ૂવર્ તરફ ગઈ. 7 પછ યાનોઆથી નીચે અટારોથ ુધી, નારા ુધી અને પછ યર ખોથી, યદનના છેડા ુધી પહોંચી.

8 તે સરહદ તા ૂઆથી પ મ તરફ કાનાના નાળાં અને સ ુદ્રના છેડા ુધી ગઈ. એફ્રાઇમ કુળનાં કુટુબો પ્રમાણે તેઓનો
વારસોઆ છે. 9 તે સાથે મનાશ્શાના કુળના વારસાના ભાગ વચ્ચે જે નગરો એફ્રાઇમનાં કુળને સારુ પસંદ કરાયેલા હતા,ં એસવર્
નગરો તેઓનાં ગામો સ હત તેઓને મ ાં.

10 તેઓ કનાનીઓને કે જઓે ગેઝેરમાં રહેતા હતા તેઓને કાઢ ૂક શ ા ન હ તેથી કનાનીઓ એફ્રાઇમ મધ્યે આજ પયત
રહે છે, પણ તેઓ એફ્રાઇમનાં કુટુબીઓના ુલામ થઈને રહેલા છે.

17
મનાશ્શાને પ મનો વભાગ

1મનાશ્શા ૂસફનો વડો ુત્ર હતો, તેના કુળને માટે જમીનનોભાગઆપ્રમાણે હતી: જે મનાશ્શાનો પ્રથમ ુત્ર, માખીર ગલ્યાદનો
પતા લડવૈયો હતો તેને ગલ્યાદ તથા બાશાનનો પ્રદેશ આપવામાં આ ો હતો. 2 મનાશ્શાના બાક ના ુત્રોને પણ તેઓના કુટુબ
પ્રમાણે ભાગઆપવામાં આ ો. એટલે અબીએઝેરના, હેલેકના, આસ્રીએલના, શખેમના, હેફેરના અને શમીદાના ુત્રોને ૂસફનાં
દ કરા મનાશ્શાના એ ુરુષ વંશજો હતા. તેઓને કુટુબો પ્રમાણે હસ્સો આપવામાં આ ો હતો.

3હવે મનાશ્શાના દ કરા માખીરના દ કરા ગલ્યાદના દ કરા હેફેરના દ કરા સલોફહાદને દ કરા ન હતા, પણ દ કર ઓજ હતી.
આતેની દ કર ઓનાં નામ હતાં: માહલા, ૂહ, હોગ્લાહ, મલ્કા અને તસાર્. 4 તેઓએલાઝાર યાજક તથા ૂનના ુત્ર યહો ુઆ
અને આગેવાનો પાસે આવી અને તેઓને ક ું કે, “યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા કર હતી કે, “અમને અમારા ભાઈઓ સાથે વારસો
આપવામાં આવ.ે” તેથી, યહોવાહની આજ્ઞા અ ુસાર, તેણે તેઓને તેઓના પતાના ભાઈઓ મધ્યે વારસો આપ્યો.

5મનાશ્શાને ગલ્યાદઅને બાશાન ઉપરાંત યદનને ૂવર્ પેલે પારજમીનનાં દસભાગઆપવામાંઆ ા હતા. 6 કેમ કે મનાશ્શાની
દ કર ઓને તેના દ કરાઓ મધ્યે વારસો મ ો હતો. મનાશ્શાના બાક ના કુળને ગલ્યાદનો પ્રદેશ સોંપવામાં આ ો.

7 મનાશ્શાના પ્રદેશની સરહદ આશેરથી મખ્મથાથ ુધી શખેમની ૂવર્માં હતી. પછ તે સીમા દ ક્ષણ તરફ એન-તા ૂઆના
ઝરા ુધી ગઈ. 8 તા ૂઆનો વસ્તાર મનાશ્શાનો હતો, પણ મનાશ્શાની સરહદ ઉપર ું તા ૂઆ એફ્રાઇમનાં કુળ ું હ ું.

9 તે સીમા ઊતર ને કાનાના નાળાં ુધી એટલે નદ ની દ ક્ષણે ગઈ. એફ્રાઇમનાં આ નગરો મનાશ્શાના નગરો મધ્યે આવેલા છે.
મનાશ્શાની સીમા નદ ની ઉ ર બાજુએ હતી અને તેનો છેડો ૂમધ્ય સ ુદ્ર ું પાસે હતો. 10 દ ક્ષણ ભાગ એફ્રાઇમનો અને ઉ ર
ભાગ મનાશ્શાનો હતો, જનેી સરહદ ૂમધ્ય સ ુદ્ર ું પાસે હતી. તેની ઉ ર તરફ આશેરનો અને ૂવર્ તરફ ઇસ્સાખારનો ભાગ
હતો.

11 ઇસ્સાખાર તથા આશેરના ભાગમા,ં બેથ-શેઆન અને તેનાં ગામો, યબ્લામ અને તેનાં ગામો, દોર તથા તેનાં ગામોના
રહેવાસીઓ, એન-દોર તથા તેનાં ગામોના રહેવાસીઓ, તાનાખ તથા તેના ગામોના રહેવાસીઓ, મ ગદ્દોના તથા તેના ગામોના
રહેવાસીઓ; એટલે ત્રણ ઉચ્ચ પ્રદેશ મનાશ્શાને મ ા. 12 પણ હજી ુધી મનાશ્શાના ુત્રો તે નગરોને કબજે કર શ ા ન હ
અને ૂળ રહેવાસીઓને કાઢ ૂક શકયા ન હ એટલે કનાનીઓઆ દેશમાં ર ા.

13જયારે ઇઝરાયલના લોકો મજ ૂત થતાં ગયા, તેઓએ કનાનીઓને પાસે ભારે મજૂર કરાવી, પણ તેઓને દૂર કર શકયા
ન હ.

વ ુ પ્રદેશ માટે એફ્રાઇમ અને પ મ મનાશ્શાની માગણી
14 પછ ૂસફના વંશજોએ યહો ુઆને ક ું, “યહોવાહનો આશીવાર્દના કારણે અમે વસ્તીમાં વશેષ ૃ દ્ધ પામ્યા છ એ. તેમ

છતાં તમે અમને વારસામાં ફક્ત એક જ દેશ અને એક જ ભાગ કેમ સોંપ્યો છે?” 15યહો ુઆએ તેઓને ક ું, “જો તમે વસ્તીમાં
વશાળ પ્રજા છો, તો તમે પોતે પોતાની ર તે ઉપર તરફ વનમાં જાઓઅને ત્યાં પ રઝ ઓના અને રફાઈઓના દેશમાં પોતાને માટે
જમીન તૈયાર કરો. કેમ કે એફ્રાઇમનો પહાડ પ્રદેશ તમારા માટે ઘણો સાંકડો છે.

16 ૂસફના વંશજોએ ક ું, “પહાડ પ્રદેશ અમારે માટે ૂરતો નથી અને સવર્ કનાનીઓજઓે ખીણના પ્રદેશમાં રહે છે, તેઓની
પાસે જે બેથ-શેઆન અને તેનાં ગામડાંઓમાં અને યઝ્રએલની ખીણમાં રહેનારાઓની પાસે તો લોખંડના રથો છે.” 17 ત્યારે
યહો ુઆએ ૂસફના ુત્રો એફ્રાઇમને તથા મનાશ્શાને ક ું, “તમે એક મોટ પ્રજા ઘણાં પરાક્રમી છો. તેથી તને માત્ર દેશનો એક
જ ભાગ મળશે એ ું નથી. 18 પર ુ પહાડ પ્રદેશ પણ તારો થશ.ે તે જગલ છે છતાં ું તેને કાપી નાખશે અને તેની દૂરની સરહદો
ુધી કબજો કરશ.ે જઓેની પાસે લોખંડના રથો છે એ કનાનીઓ બળવાન છે એ ખરુ તો પણ ું તેઓને કાઢ ૂક શક શ.”

18
બાક ના પ્રદેશની વહેંચણી

1 પછ શીલોહમાં સમગ્ર ઇઝરાયલ લોકો ભેગા મ ા ને ત્યાં તેઓએ ુલાકાતમંડપ ઊભો કય . અને તેઓએ આખો દેશ
જીત્યો. 2ઇઝરાયલ લોકોમાં હજી વારસો પામ્યા વગરનાં સાત કુળો હતાં.

3યહો ુઆએ ઇઝરાયલના લોકોને ક ું, “જે દેશ તમારા પ ૃઓના પ્ર ુ, યહોવાહે તમને આપ્યો છે તેનો કબજો લેવા જવાને
તમે ાં ુધી ઢ લ કરશો?” 4 તમારા પોતાના માટે દરેક કુળમાંથી ત્રણ ુરુષોને નમણુંક કરો અને હુ તેઓને બહાર મોકલીશ.
તેઓજઈને દેશના રહેવાસીઓની મા હતી મેળવશ.ે તેમના વારસાનો વગતવાર અહેવાલ તૈયાર કરે પછ તેઓ માર પાસેઆવ.ે

5 તેઓ તેના સાત વભાગ કરે. યહૂદા દ ક્ષણમાં પોતાના પ્રદેશની અંદર રહે, ૂસફના ુત્રો ઉ રમાં પોતાના પ્રદેશની અંદર
રહેવા ું ચા ુ રાખ.ે 6 તમે સાત ભાગો ું વણર્ન કરો અને તે કરે ું વણર્ન અહ માર પાસે લાવો. પછ આપણા પ્ર ુ યહોવાહની
આગળ હુ અહ તમારે સારુ ચઠ્ઠ ઓ નાખીને ભાગ પાડ આપીશ.
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7લેવીઓને તમાર મધ્યે ભાગ મળવાનો નથી, કેમ કે યહોવાહ ું યાજકપદ એજ તેઓનો વારસો છે. યદનની પાર ગાદ, રુબેન
તથા મનાશ્શાના અધર્કુળને ૂસાએ વારસો આપેલો છે; તે તેઓએ પ્રાપ્ત કય છે.”

8પછ તે માણસોઊઠ ને ગયા. જઓે દેશ ું વણર્ન કરવાને જતા હતા તેઓને યહો ુઆએએવીઆજ્ઞાઆપી હતી કે, “જઈને
દેશમાં સવર્ત્ર ફર ને તે ું વણર્ન કરો અને માર પાસે પાછા આવો. પછ શીલોહમાં હુ યહોવાહની આગળ તમારે સારુ ચઠ્ઠ ઓ
નાખીને ભાગ પાડ શ.” 9તે માણસો જઈને દેશમાં બધી જગ્યાએ ફર ને નગરો પ્રમાણે સાત ભાગે યાદ માં તેઓ ું વણર્ન ક ુ, દરેક
ભાગ પાડ ને નગરોની યાદ બનાવી. પછ તેઓ શીલોહની છાવણીમાં યહો ુઆ પાસે પાછા આ ા.

10 પછ યહો ુઆએ તેઓને સારુ શીલોહમાં યહોવાહની આગળ ચઠ્ઠ ઓ નાખી. ત્યાં યહો ુઆએ ઇઝરાયલના લોકોને-
તેઓના ભાગ પ્રમાણે વહેંચી આપ્યો.

બન્યામીનના કુળને મળેલો પ્રદેશ
11 બન્યામીનના કુળને તેઓના કુટુબો પ્રમાણે તેમને તે દેશ ભાગ કરવામાં આ ો હતો. એટલે જે પ્રદેશ તેમને આપવામાં

આ ો હતો તે યહૂદાના વંશજો અને ૂસફના વંશજોની વચ્ચે આવેલો હતો. 12ઉ ર ભાગે તેઓની સીમા યદન હતી. તે સીમા
યદનથી યર ખોની ઉ ર બાજુએ ગઈ, પછ પ મ તરફ પહાડ પ્રદેશમાં તે ગઈ. ત્યાં તે બેથ-આવેનના રણ ુધી પહોંચી.

13 ત્યાંથી આગળ ૂઝ એટલે બેથેલ ની દ ક્ષણ બાજુએ તે સરહદ પસાર થઈ. નીચેના બેથ-હોરોનની દ ક્ષણમાં જે પવર્ત છે
તેની પાસે થઈને અટારોથ-આદ્દાર ુધી ઊતર . 14એપવર્ત બેથ-હોરોનની સામે દ ક્ષણબાજુ પરઆવેલો છે. ત્યાંથી તે સીમાનો
છેડો યહૂદાના કુળના નગર કયાર્થ-બાલ એટલ,ે કયાર્થ-યાર મ આગળઆવેલો છે. આતેની પ મ બાજુ હતી.

15 દ ક્ષણ ભાગ કયાર્થ-યાર મની બહારની બાજુએથી શરૂ થયો. તેની સરહદ ત્યાંથી એફ્રોન, નેફતોઆના પાણીના ઝરા ુધી
ગઈ. 16 તે સરહદ પછ નીચે હ ોમના દ કરાની ખીણની સામેના પવર્તની સરહદ ુધી, જે રફાઈઓની ખીણની અંતે ઉ ર તરફ
છે. પછ તે નીચે હ ોમની ખીણથી, ય ૂસીઓના દ ક્ષણ તરફના ઢાળથી, નીચે એન-રોગેલ ુધી ગઈ.

17 તે ઉ રથી વળ ન,ે એન-શેમેશની દશામાં અને ત્યાંથી ગલીલોથ તરફ ગઈ, તે અદમુ્મીમના ઘાટની સામે છે. પછ તે નીચે
બોહાનની શલા તે રુબેનનો ુત્ર હતો ુધી ગઈ. 18 તે સરહદ બેથ અરાબાના ઉ રના ઢાળથી પસાર થઈને નીચે અરાબા ુધી
ગઈ.

19તે સરહદ બેથ-હોગ્લાના ઉ ર ઢાળ પરથી પસાર થઈ. તે સરહદનો છેડો ખારા સ ુદ્રની ઉ ર ખાડ તરફ, યદનની દ ક્ષણે
આવેલો છે. આ દ ક્ષણની સરહદ હતી. 20 ૂવર્ બાજુએ યદન તેની સરહદ હતી. તે બન્યામીનના કુળનો વારસો હતો, તેઓના
દરેકના કુટુબો પ્રમાણે, ચોતરફની, સરહદ એ હતી.

21 હવે બન્યામીનના કુળનાં નગરો તેઓના કુટુબો પ્રમાણે આ હતા: એટલે યર ખો, બેથ-હોગ્લા, એમેક-કસીસ, 22 બેથ-
અરાબા, સમારાઈમ, બેથેલ, 23આવ્વીમ, પારા, ઓફ્રા, 24 કફાર-આમ્મોની, ઓફની તથા ગેબા. તેઓના ગામો સ હત કુલ બાર
નગરો હતાં.

25 ત્યાં આ નગરો પણ હતા,ં એટલે, ગબ્યોન, રામા, બેરોથ, 26 મસ્પા, કફ રા, મોસા, 27 રેકેમ, યપલ, તારલા, 28 સેલા,
હાલેફ, ય ૂસી એટલે યરુશાલેમ, ગબયા, કયાર્થ. તેઓના ગામો સ હત કુલ ચૌદ નગરો હતા.ં બન્યામીનના કુળના કુટુબો માટે
એ વારસો હતો.

19
શમયોનના કુળને મળેલો પ્રદેશ

1બીજી ચઠ્ઠ શમયોનના નામની નીકળ , એટલે શમયોનના કુળને તેઓના કુટુબ પ્રમાણે જમીન સોંપવામાં આવી. તેઓનો
વારસો યહૂદાના કુળના વારસા મધ્યે હતો.

2 તેઓને તેમનો વારસો મ ો, એટલે, બેરશેબા અથવા શેબા, મોલાદા, 3 હસાર- ૂઆલ, બાલાહ, એસેમ, 4 એલ્તોલાદ,
બ ૂલ અને હોમાર્.

5 શમયોન જે સકલાગ પાસે હ ું, બેથ-માકાર્બોથ, હસાર- ૂસા, 6બેથ-લબાઓથ, શારુહેન. તેઓના ગામો સ હતઆ કુલ
તેર નગરો હતા.ં 7 સમયોન પાસે આઈન, રમ્મોન, એથેર, તથા આશાન હતા.ં તેઓના ગામો સ હતઆ કુલ ચાર નગરો હતા.ં

8 આ નગરોની ચારેતરફનાં જે સવર્ ગામો સ હત, બાલાથ-બેર એટલ,ે વારસો, તેઓનાં કુટુબોને આપવામાં આ ો હતો.
9 શમયોનના કુળનો આ વારસો યહૂદાના કુળના વસ્તારમાંથી તેઓને મ ો હતો. કેમ કે યહૂદાના કુળને જરૂર કરતાં વધારે
જમીનનો ભાગ સોંપાયો હતો. માટે તેઓના વારસા મધ્યે શમયોનના કુળને ભાગ મ ો હતો.

ઝ ુલોનના કુળને મળેલો પ્રદેશ
10 ત્રીજી ચઠ્ઠ ઝ ુલોનના કુળના નામની નીકળ . અને તેઓના કુટુબ પ્રમાણે તેઓને જમીન આપવામાં આવી. તેઓના

વારસાની સરહદ સાર દથી શરુ થતી હતી. 11 તેઓની સરહદ પ મ દશા તરફ મારાલા અને દાબ્બેશેથ ુધી પહોંચી; તે
યોકનામ સામેના નાળાં ુધી વસ્તરેલી હતી.

12 સાર દથી ૂવર્ દશાએ વળ ને ૂવર્ તરફ કસ્લોથ તાબોરની સરહદ ુધી ગઈ. ત્યાંથી નીકળ ને તે દાબરાથ અને પછ
યાફ આ ુધી ગઈ. 13 ત્યાંથી આગળ વધીને ગાથ-હેફેરની ૂવર્ તરફ પસાર થઈને એથ-કાસીન ુધી ગઈ; પછ ત્યાંથી વળ ને
રમ્મોન થઈને નેઆ ુધી લંબાઈ હતી.
14 તે સરહદ ચકરાવો ખાઈને ઉ રે હા ાથોન ુધી ગઈ; અને તેનો છેડો યફતાએલની ખીણ આગળ આ ો. 15 કાટ્ટાથ,

નાહલાલ, શમ્રોન, યદલા, તથા બેથલેહેમ નગરોનો આ પ્રદેશમાં સમાવેશ થાય છે. તેઓનાં ગામો સ હત આ કુલ બાર નગરો
હતા.ં 16આઝ ુલોનના કુળનો વારસો, જે તેના કુટુબોને તેમનાં નગરો અને ગામો સ હતઆપવામાં આ ો હતો તે છે.

ઇસ્સાખારના કુળને મળેલો પ્રદેશ
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17 ચોથી ચઠ્ઠ ઇસ્સાખારના નામની નીકળ તે પ્રમાણે તેઓના કુટુબોને જમીન આપવામાં આવી હતી. 18 તેઓના પ્રદેશમાં
યઝ્રએલ, ક ુલ્લોથ તથા ૂનેમ. 19હફારાઈમ, શીઓન તથા અનાહરાથ.
20 રાબ્બીથ, કશ્યોન, એબેસ, 21 રેમેથ, એન-ગા ીમ, એન-હાદ્દા તથા બેથ-પાસ્સેસ. 22 તેઓની સીમા તાબોર, શાહ ુમા,

બેથ-શેમેશ થઈને યદન ુધી પહોંચી. તેઓનાં ગામો સ હતઆ કુલ સોળ નગરો હતા.ં
23ઇસ્સાખારના કુળનો આ વારસો તેઓના કુટુબને તેમનાં ગામો અને નગરો સ હતઆપવામાં આ ો હતો.

આશેરના કુળને મળેલો પ્રદેશ
24પાંચમી ચઠ્ઠ આશેરના કુળની હતી. તે પ્રમાણે તેઓના કુટુબને જમીનઆપવામાંઆવી. 25તેઓના પ્રદેશમાં હેલ્કાથ, હલી,

બેટેન તથા આખ્શાફ 26અલ્લામેલેખ, આમાદ તથા મશાલ. તે સીમા પ મમાં કામલ તથા શીહોર- લબ્નાથ ુધી વસ્તરેલી
હતી.

27પછ તે ૂવર્ દશાએથી વળ ને બેથ-દાગોન અને ઝ ુલોન ુધી ગઈ, યફતાએલની ખીણની ઉ રે બેથ-એમેક તથા નેઈએલ
ુધી પહોંચી, પછ તે ત્યાંથી ઉ ર તરફ કા ૂલ ુધી પહોંચી. 28 પછ તે એબ્રોન, રહોબ, હામ્મોન, કાના એટલે મોટા સદોન
ુધી ગઈ.
29 તે સરહદ પાછ વળ ને રામા અને કોટવાળા નગર ૂર ુધી ગઈ. પછ તે સીમા વળ ને હોસામાં ગઈ અને તેનો છેડો

આખ્ઝ બના પ્રદેશની પાસે, સ ુદ્ર ુધીઆ ો, 30ઉમ્મા, અફેક તથા રહોબ. તેઓનાં ગામો સ હતઆ કુલ બાવીસ નગરો હતા.ં
31આઆશેર કુળનો વારસો હતો, તે તેઓના કુળને તેમનાં ગામો અને નગરો સ હતઆપવામાં આ ો હતો.

નફતાલીના કુળને મળેલો પ્રદેશ
32છઠ્ઠ ચઠ્ઠ નફતાલીના કુળની હતી અને તે પ્રમાણે તેઓના કુટુબોને જમીનઆપવામાં આવી હતી. 33તેઓની સીમા હેલેફ,

સાના ીમમાંના એલોન ૃક્ષની બાજુથી, અદામી-નેકેબ, યાબ્નએલ, ત્યાંથી લા ૂમ ુધી ગઈ; યદન આગળ તેની સીમાનો અંત
આ ો. 34તે સીમા પ મ તરફ વળ નેઆઝનોથ-તાબોર અને હુ ોક ુધી ગઈ; દ ક્ષણમાં ઝ ુલોન, પ મમાં આશેર, ૂવર્માં
યદન પાસે યહૂદા ુધી પહોંચી.

35 તેઓનાં કોટવાળા નગરો આ હતા;ં સદ્દ મ, સેર, હામ્માથ, રા ાથ, ક ેરેથ, 36અદામા, રામા, હાસોર, 37 કેદેશ, એડ્રઇે,
એન-હાસોર.

38 ઈરોન, મગ્દાલેલ, હોરેમ, બેથ-અનાથ તથા બેથ-શેમેશ. તેઓનાં ગામો સ હત આ કુલ ઓગણીસ નગરો હતા.ં 39આ
નફતાલીના કુળનો વારસો હતો, તે તેમના કુટુબોને નગરો અને ગામો સ હતઆપવામાં આ ો હતો.

દાનના કુળને મળેલો પ્રદેશ
40સાતમી ચઠ્ઠ દાનના કુળના નામની નીકળ . અને તે પ્રમાણે તેઓના કુટુબોને જમીનઆપવામાંઆવી. 41તેઓના વારસાના

વસ્તારમાં સોરાહ, એશ્તાઓલ, ઈર-શેમેશ, 42શાલાબ્બીન, આયાલોન તથા યથ્લાનો સમાવેશ થતો હતો.
43ઉપરાંત એલોન, તમ્ના, એક્રોન, 44એલ્તકે, ગબ્બથોન, બાલાથ, 45 યેહૂદ, બની-બરાક, ગાથ- રમ્મોન, 46 મે-યાક ન તથા

યાફાથી પારના રા ોન સ હત સમગ્ર વસ્તારનો સમાવેશ થતો હતો.
47 દાનના કુળે તેઓનો વસ્તાર વધાય . દાને લેશેમ પર હુમલો કર ને ુદ્ધ ક ુ. ત્યાંના દરેક જણને તલવારથી માયાર્, તેનો

કબજો લીધો અને તેમાં વસ્યા. તેઓએ લેશેમ ું નામ બદલીને તેઓના ૂવર્જોના નામ પરથી તે ું નામ દાન પા ું. 48આ દાનના
કુળનો વારસો હતો અને તેઓના કુટુબો પ્રમાણે નગરો અને તેઓનાં ગામો સ હત તેમને આપવામાં આ ો હતો.

પ્રદેશ-વહેંચણીના કાયર્ની સમા પ્ત
49જયારે તેઓ દેશના વારસા પ્રમાણે જમીનની વહેંચણી ૂર કર ર ા ત્યારે ઇઝરાયલના લોકોએ ૂનના દ કરા, યહો ુઆને

તેઓની મધ્યે વારસો આપ્યો. 50 યહોવાહની આજ્ઞાથી તેઓએ યહો ુઆને તેની માંગણી ુજબ ું નગર તમ્નાથ-સેરા આપ્ ુ.ં
તે એફ્રાઇમનાં પહાડ પ્રદેશમાં આવે ું હ ું. તેનો જીણ દ્ધાર કર ને તે તેમાં ર ો.

51એલાઝાર યાજક તથા ૂનના ુત્ર યહો ુઆએ અને ઇઝરાયલ લોકોનાં કુળોના ૂવર્જોનાં કુટુબોના આગેવાનોએ શીલોહ
તરફ ુલાકાતમંડપને પ્રવેશદ્વારે, યહોવાહની આગળ ચઠ્ઠ ઓ નાખીન,ે જે વારસો વહેંચી આપ્યો તે આ છે.
આમ તેઓએ જમીનની વહેંચણી કરવા ું કામ ૂરુ ક ુ.

20
આશ્રયનગરો

1 પછ યહોવાહે યહો ુઆને ક ું, 2 “ઇઝરાયલના લોકોની સાથે વાત કર ને કહે કે, ‘ ૂસાની મારફતે જે વષે મેં તમને ક ું હ ું
તે પ્રમાણે આશ્રયનાં નગરો ઠરાવો. 3 કેમ કે કોઈ માણસ કે જણેે અજાણતા કોઈ ક્તને માર ના ો હોય તે આશ્રયનગરમાં
નાસી જઈ શકે. આનગરો કોઈ એક જે માર નંખાયેલા ક્તના ૂનનો બદલો લેવા તેને શોધનારથી રક્ષણ અને આશ્રયને માટે
થશે.

4તે માણસ તેમાંના કોઈએક નગરમાં નાસી જશ,ે તે નગરના દરવાજાના પ્રવેશદ્વાર પર તે ઊભો રહેશે અને તે નગરોના વડ લોને
તેની બાબત જણાવશે. પછ તેઓ તેને તે નગરમાં સ્વીકારશે અને તેઓની વચ્ચે રહેવા માટે તેને જગ્યા આપશ.ે

5અને માર નંખાયેલી ક્તના ૂનનો બદલો લેવા જો કોઈ પ્રયત્ન કરતો હોય તો પછ નગરના લોકોએ આ મ ુષ્યઘાતકને
તેના હાથમાં સોંપવો ન હ. તેઓએઆ કર ું ન હ, કેમ કે તેણે તેના પડોશીને અજાણતાંથી માર ના ો હતો, ન હ કે અગાઉથી
તેને તેના પર દ્વષે હતો. 6તે દવસોમાં જે ુ યાજક તર કેની સેવાઆપતો હોય તેના મરણ ુધી, તે ન્યાયને સારુ સભાઆગળ
ઊભો રહે ત્યાં ુધી, તે તેં જ નગરમાં રહે. પછ એ મ ુષ્યઘાતક તેના પોતાના ઘરે અથવા તેના પોતાના નગરમાં કે ાંથી તે
નાસી ગયો હતો ત્યાં પાછો જાય.”
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7 તેથી ઇઝરાયલીઓએ આશ્રયનગર તર કે ગાલીલમાં નફતાલીના પવર્તીય પ્રદેશમાંનાં કેદેશ, એફ્રાઇમનાં પવર્તીય પ્રદેશમાંનાં
શખેમ, યહૂ દયાના પવર્તીય પ્રદેશમાંનાં કયાર્થ-આબાર્ એટલે હેબ્રોન, 8 ૂવર્માં યર ખો પાસે યદનને પેલે પાર તેઓએ રુબેનના
કુળમાંથી સપાટ પ્રદેશ પરના અરણ્યમાં બેસેર, ગાદ કુળમાંથી રામોથ ગલ્યાદ, મનાશ્શાના કુળમાંથી બાશાનમાં ગોલાન પસંદ
કયાર્.

9એ નગરો સવર્ ઇઝરાયલના લોકોને સારુ અને તેઓ મધ્યે પ્રવાસ કરનારા પરદેશીને સારુ ઠરાવેલા હતા કે, જે કોઈ જાણતા
અજાણતાં કોઈ ક્ત ું ૂન કરે, ાં ુધી તે ૂનનો બદલો લેનારના હાથથી તે માય જાય ન હ, ત્યાં ુધી નાસી જઈને સભા
આગળ ઉપ ત થાય.

21
લેવીઓનાં નગરો

1 પછ લેવીઓના કુટુબોના વડ લો એલાઝાર યાજક પાસે, ૂનના ુત્ર યહો ુઆઅને ઇઝરાયલના ૂવર્જોના આગેવાનો પાસે
આ ા. 2 તેઓએ કનાન દેશના શીલોહ આગળ તેમને ક ુ,ં “યહોવાહે ૂસાની મારફતે તેઓને આજ્ઞા આપી કે અમને રહેવા
સારુ નગરો અને અમારા જાનવરોને માટે ઘાસવાળ જમીન આપવી.”

3 તેથી ઇઝરાયલી લોકોએ યહોવાહની આજ્ઞા પ્રમાણે, પોતાના વારસામાંથી નગરો અને ગૌચરો લેવીઓને આપ્યા.ં
4 કહાથીઓના કુટુબોને માટે જે ચઠ્ઠ પસંદ થઈ તેની આ પ્રમાણે કાયર્વાહ થઈ. લેવીઓમાંના હારુન યાજકોના વંશજોએ

યહૂદાના કુળમાંથી, શમયોનના કુળમાંથી અને બન્યામીનના કુળમાંથી તેર નગરો પ્રાપ્ત કયાર્.
5કહાથીઓના બાક નાં કુટુબોને માટે ચઠ્ઠ ઓનાખતાં તેઓને એફ્રાઇમનાં કુળના કુટુબોમાંથી, દાનના કુળમાંથી અને મનાશ્શાના

અધર્કુળમાંથી દસ નગરો પ્રાપ્ત થયાં.
6 ગેશ ન ુત્રોને માટે ચઠ્ઠ ઓ નાખતા તેમને ઇસ્સાખાર કુળના કુટુબોમાંથી, આશેરના કુળમાંથી, નફતાલીના કુળમાંથી અને

બાશાનમાં મનાશ્શાના અધર્કુળમાંથી તેર નગરો આપવામાં આ ા.
7 મરાર ના વંશજોના જે લોકો હતા તેઓને રુબેનના, ગાદ અને ઝ ુલોનના કુળમાંથી બાર નગરો પ્રાપ્ત થયા.
8 તેથી યહોવાહે ૂસાની મારફતે જે આજ્ઞા આપી હતી, તેમ ઇઝરાયલ લોકોએ ચઠ્ઠ ઓ નાખીને આ નગરો તેઓનાં ગૌચરો

સ હત લેવીઓનેઆપ્યા.ં 9અને તેઓના નામની યાદ પ્રમાણે યહૂદાના કુળમાંથી, શમયોનના કુળમાંથી, ઉપર દશાર્ ાં પ્રમાણેનાં
નગરોના ભાગ તેઓને સોંપવામાં આ ા. 10હારુનના વંશજો જે લેવીઓના કુળમાંથી પાછા ફયાર્ હતા અને કહાથીઓના કુટુબો
મધ્યે હતા, તેમને આ નગરો આપવામાં આ ાં હતા.ં કેમ કે પહેલી ચઠ્ઠ તેઓના નામની નીકળ હતી.

11 ઇઝરાયલીઓએ તેઓને યહૂ દયાના પહાડ પ્રદેશમાં ું કયાર્થ-આબાર્ અનાકના પતા ું નગર, એટલે હેબ્રોન તેની
આસપાસનાં ગૌચર સ હત આપ્યા.ં 12 પણ નગરનાં ખેતરો અને તેનાં ગામો ય ેના ુત્ર કાલેબને અગાઉથી જ ુપ્રત કરાયા
હતા.ં

13 તેઓએ હારુન યાજકના વંશજોને મ ુષ્યઘાતક માટેના આશ્રય ું નગર તે, હેબ્રોન તેનાં ગૌચર સ હત તથા લબ્નાહ તેનાં
ગૌચર સ હત અને 14 યા ીર તેનાં ગૌચર સ હત, એશ્તમોઆ તેનાં ગૌચર સ હત. 15 હોલોન પણ તેનાં ગૌચર સ હત, દબીર
તેનાં ગૌચર સ હત આપ્યા,ં 16આઈન તેનાં ગૌચર સ હત, ૂટ્ટા તેનાં ગૌચર સ હત અને બેથ-શેમેશ તેનાં ગૌચર સ હત. એ નવ
નગરો આ બે કુળને આપવામાં આ ાં.

17 બન્યામીનના કુળમાંથી ગબ્યોન તેનાં ગૌચર સ હત, ગેબા તેનાં ગૌચર સ હત, 18 અનાથોથ તેનાં ગૌચર સ હત તથા
આલ્મોન તેનાં ગૌચર સ હત એ ચાર નગરો. 19 હારુનના વંશજોના યાજકોન,ે બધાં મળ ને કુલ તેર નગરો તેનાં ગૌચર સ હત
આપવામાં આ ાં હતાં.

20 કહાથના કુટુબનાં જે લેવી ુત્રો હતા તેઓને માટે ચઠ્ઠ ઓ નાખતાં તે પ્રમાણે એફ્રાઇમનાં કુળમાંથી તેઓને નગરોઆપવામાં
આ ાં. 21 તેઓને એફ્રાઇમનાં પહાડ પ્રદેશમાં ું મ ુષ્યઘાતક ું આશ્રયનગર શખેમ તેનાં ગૌચર સ હત તથા ગેઝેર તેનાં ગૌચર
સ હત આપવામાં આ ાં હતા,ં 22 કબ્સાઈમ તેનાં ગૌચર સ હત તથા બેથ-હોરોન તેનાં ગૌચર સ હત. એ ચાર નગરો તેઓને
આપ્યા.ં

23 દાનના કુળમાંથી કહાથના કુટુબોને એલ્તકે તેનાં ગૌચર સ હત, ગબ્બથોન તેનાં ગૌચર સ હતઆપ્યાં હતા,ં 24આયાલોન
તેનાં ગૌચર સ હત, ગાથ- રમ્મોન તેનાં ગૌચર સ હત. ચાર નગરો આપવામાં આ ા.ં

25 કહાથના કુટુબનાં મનાશ્શાના અધર્કુળમાંથી, તાનાખ તેનાં ગૌચર સ હત તથા ગાથ- રમ્મોન તેનાં ગૌચર સ હત એ બે નગરો
આપવામાં આ ાં. 26 કહાથના બાક ના કુટુબોના સવર્ મળ ને દસ નગરો તેનાં ગૌચર સ હતઆપવામાં આ ાં.

27 મનાશ્શાના અધર્કુળમાંથી બાશાનમાં ું ગોલાન તેનાં ગૌચર સ હત, બેશ્તરા તેનાં ગૌચર સ હત. એ બે નગરો લેવીઓના
કુટુબોમાંના ગેશ નના ુત્રોને આપવામાં આ ા.ં

28ગેશ નના કુટુબોથી ઇસ્સાખારના કુળમાંથી કશ્યોન તેનાં ગૌચર સ હત, દાબરાથ તેનાં ગૌચર સ હત, 29યા ૂર્થ તેનાં ગૌચર
સ હત એન-ગા ીમ તેનાં ગૌચર સ હત ચાર નગરો આપવામાં આ ાં. 30આશેરના કુળમાંથી મશાલ અને તેના ગૌચર સ હત,
આ ોન તેના ગૌચર સ હત, 31 હેલ્કાથ તેના ગૌચર સ હત અને રહોબ તેનાં ગૌચર સ હત એ ચાર નગરો આપવામાં આ ાં.

32 નફતાલીના કુળમાંથી ગાલીલમાં ું મ ુષ્યઘાતક ું આશ્રયનગર કેદેશ તેનાં ગૌચર સ હત, હામ્મોથ-દોર તેનાં ગૌચર સ હત
તથા કાતાર્ન તેનાં ગૌચર સ હતએ ત્રણ નગરોઆપ્યા.ં 33ગેશ નીઓનાં કુટુબો માટે, તેનાં ગૌચરો સ હત બધાં મળ ને તેર નગરોનો
સમાવેશ થતો હતો.

34બાક રહેલા લેવીઓને એટલે મરાર ના કુટુબોને ઝ ુલોનના કુળમાંથી યોકનામ તેનાં ગૌચર સ હત, કાતાર્ તેનાં ગૌચર સ હત,
35 દમ્ના તેનાં ગૌચર સ હત, નાહલાલ તેનાં ગૌચર સ હત. એ ચાર નગરો આપવામાં આ ા.ં

36રુબેનના કુળમાંથી મરાર ના કુટુબોને બેસેર તેનાં ગૌચરો સ હત, યાહસા તેનાં ગૌચરો સ હત, 37કદેમોથ તેનાં ગૌચરો સ હત
તથા મેફાથ તેનાં ગૌચરો સ હત એ ચાર નગરો આપવામાં આ ા.ં 38 તેઓએ ગાદના કુળમાંથી ગલ્યાદમાં ું મ ુષ્યઘાતક માટે ું
આશ્રયનગર રામોથ તેનાં ગૌચરો સ હત તથા માહનાઇમ તેનાં ગૌચરો સ હત.



યહો ુઆ 21:39 191 યહો ુઆ 22:22

39 હેશ્બોન તેનાં ગૌચરો સ હત તથા યાઝેર તેનાં ગૌચરો સ હત બધાં મળ ને કુલ ચાર નગરો. 40આબધાં નગરો, મરાર ુત્રોના
અનેક કુટુબોના નગરો હતા,ં જે લેવીના કુળથી ચઠ્ઠ નાખવાથી તેઓને આપવામાં આ ાં હતા.ં

41 ઇઝરાયલના લોકોએ કબજે કરેલી જમીનની મધ્યેથી લેવીઓએ અડતાળ સ નગરો તેનાં ગૌચર સ હત મેળ ાં. 42આ
નગરોમાં પ્રત્યેક નગરની આસપાસ તેનાં ગૌચરો હતા.ં એજ પ્રમાણે એ સવર્ નગરો ું હ ું.

ઇઝરાયલ દેશનો કબજો લે છે
43 તે પ્રમાણે તેમણે ઇઝરાયલને તે સઘળો દેશ આપ્યો. યહોવાહે ઇઝરાયલના ૂવર્જોને જે દેશ આપવાની પ્ર તજ્ઞા કર હતી.

ઇઝરાયલીઓએ તેનો કબજો લીધો અને ત્યાં વસવાટ કય . 44 પછ યહોવાહે તેઓને બધી બાજુએથી શાં ત આપી કે જનેી
તેમણે તેઓના ૂવર્જો સાથે પ્ર તજ્ઞા કર હતી. તેઓના સવર્ શ ુમાંથી કોઈ તેઓને હરાવી શ ું ન હ. યહોવાહ તેઓના સવર્
શ ુઓને તેઓના હાથમાં સોંપ્યા. 45 યહોવાહે ઇઝરાયલના ઘરનાઓને જે કઈ વચન આપ્ ું હ ું તે સવર્માંથી એકેય ૂરુ થયા
વના ર ું ન હ. તેમાંના તમામ વચનો પ ર ૂણર્ થયાં.

22
ૂવર્કાંઠાંનાં કુળો પાછાં વતનમાં

1તે સમયે યહો ુઆએરુબેનીઓને, ગાદ ઓને તથા મનાશ્શાના અધર્કુળને બોલા ા,ં 2તેણે તેઓને ક ું, “યહોવાહનાં સેવક
ૂસાએ જે આજ્ઞા તમને આપી હતી, તે સવર્ તમે પાળ છે; જે સવર્ આજ્ઞા મેં તમને આપી, તે તમે પાળ છે. 3 ઘણાં દવસોથી

આજ દન ુધી તમે તમારા ભાઈઓને તજયા નથી. પણ તેને બદલ,ે તમે તમારા યહોવાહ, પ્ર ુની આજ્ઞાઓ કાળજીથી ૂરે ૂર
પાળ છે.

4 હવે તમારા યહોવાહ, પ્ર ુએ તમારા ભાઈઓને પ્ર તજ્ઞા આપી હતી તે પ્રમાણે, તેમણે તેઓને વસામો આપ્યો છે. તે માટે
તમે પાછા વળ ને તમારા તં ુઓમાં તથા તમારો પોતાનો પ્રદેશ, જે યહોવાહનાં સેવક ૂસાએ તમને યદનની પેલી બાજુ પરઆપ્યો
હતો, તેમાં જાઓ. 5હવે જેઆજ્ઞા તથા નયમ યહોવાહનાં સેવક ૂસાએ તમનેઆપ્યા હતા તેને, એટલે કે પોતાના યહોવાહ, પ્ર ુ
પર પ્રેમ કરવો, તેમના સવર્ માગ માં ચાલ ું, તેમની આજ્ઞાઓ પાળવી, તેમને વળગી રહે ું, પોતાના સં ૂણર્ હૃદયથી અને પોતાના
સં ૂણર્ જીવથી તેમની સેવા કરવી, તે સવર્ તમે કાળજી ૂવર્ક ધ્યાનથી પાળો.” 6 પછ યહો ુઆએ તેઓને આશીવાર્દ આપીને
વદાય કયાર્ અને તેઓ પોતાના તં ુઓમાં પાછા ગયા.
7 હવે મનાશ્શાના અધર્કુળને ૂસાએ બાશાનમાં વારસો આપ્યો હતો, પણ તેના બીજા અધર્ કુળને યહો ુઆએ તેઓના

ભાઈઓની પાસે પ મમાં યદન પાર વારસો આપ્યો. વળ જયારે યહો ુઆએ તેઓને તેઓના તં ુમાં મોકલી દ ધા ત્યારે
તેણે તેઓને આશીવાર્દ આપ્યો. 8અને તેઓને ક ું, “ઘણી સંપ સાથ,ે ુષ્કળ પ ુધન સાથે, ચાંદ , સો ુ,ં કાં ુ, લોખંડ અ ત
ઘણાં વ ો એ બ ું સાથે લઈને તમારા તં ુઓમાં પાછા જાઓ. તમારા ભાઈઓ સાથે તમારા શ ુઓની ૂંટ વહેંચી લો.”

યદન કાંઠે વેદ
9 તેથી કનાન દેશમાંના શીલોહમાં ઇઝરાયલ લોકોને છોડ ને રુબેનના વંશજો, ગાદના વંશજો અને મનાશ્શા ું અધર્કુળ ઘરે

પાછા ફયાર્. યહોવાહે ૂસાની મારફતે જે આજ્ઞા આપી હતી તે ું પાલન કર ને તેઓ ગલ્યાદ પ્રદેશ એટલે તેમના પોતાના દેશમાં
જનેો તેઓએ કબજો કય હતો તેમાં ગયા.

10જયારે તેઓ યદન નદ ના પ મ ભાગમાં આ ા જે કનાન દેશમાં છે ત્યા,ં ત્યાં રુબેનીઓએ, ગાદ ઓએઅને મનાશ્શાના
અધર્કુળે યદન નદ પાસે દૂરથી દેખાયએવી ઘણી મોટ વેદ બાંધી. 11ઇઝરાયલના લોકોએઆ વષે સાંભ ું અને ક ું, “જુઓ!
રુબેનના લોકોએ,ગાદઅને મનાશ્શાનાઅધર્કુળે યદન પાસેના ગેલીલોથના કનાન દેશનીઆગળ,જેઇઝરાયલના લોકોની બાજુએ
છે ત્યાં વેદ બાંધી છે.”

12જયારે ઇઝરાયલના લોકોએ તે સાંભ ું, ત્યારે ઇઝરાયલના તમામ લોકો તેમની સામે ુદ્ધ કરવા સારુ શીલોહમાં એકત્ર
થયાં.

13 પછ ઇઝરાયલના લોકોએ ગલ્યાદ દેશમાં રુબેનીઓ, ગાદ ઓ અને મનાશ્શાના અધર્કુળ પાસે એલાઝાર યાજકના ુત્ર
ફ નહાસને મોકલ્યો, 14અને તેની સાથે ઇઝરાયલના સવર્ કુટુબોમાંથી પ્રત્યેક ુ કુટુબ દ ઠ આગેવાન, એવા દસ આગેવાનો
મોકલ્યા. અને તેઓમાંના બધાં ઇઝરાયલનાં કુટુબોમાં પોતપોતાના પ ૃઓનાં ઘરોના વડ લો હતા.

15 તેઓ ગલ્યાદ દેશમાં રુબેનીઓ, ગાદ ઓ અને મનાશ્શાના અધર્કુળની પાસે આ ા અને તેઓને ક ુ:ં 16 “યહોવાહની
સમગ્ર પ્રજા એમ કહે છે કે, ‘તમે ઇઝરાયલના પ્ર ુની વરુદ્ધ આ કેવો અપરાધ કય છે? આજે તમે યહોવાહનાં અ ુસરણથી
પાછા વળ જઈને પોતાને સારુ વેદ બાંધીને યહોવાહની વરુદ્ધ બળવો કય છે.

17 ું પેઓર* ુ પાપ આપણા માટે બસ નથી? તેનાથી આપણે હજી ુધી પણ પોતાને ુદ્ધ કયાર્ નથી. તે પાપને લીધે
યહોવાહનાં લોકો ઉપર ત્યાં મરક આવી હતી. 18 ું તમે યહોવાહનાં અ ુસરણથી આજે પાછા ફર ગયા છો? જો તમે પણ
આજે યહોવાહની વરુદ્ધ બળવો કરો છો, માટે કાલે ઇઝરાયલના સમગ્ર લોકો ઉપર તે કોપાયમાન થશ.ે

19જો તમારા વતનનો પ્રદેશ અપ વત્ર હોય, તો તમે એ દેશમાં કે ાં યહોવાહનો મંડપ ઊભો છે ત્યાં અમાર મધ્યે પોતાને
માટે વારસો લો. પણ યહોવાહની વરુદ્ધ દ્રોહ કરશો ન હ, બીજી વેદ બાંધીને યહોવાહ અમારા પ્ર ુની વરુદ્ધ દ્રોહ અને અમાર
વરુદ્ધ દ્રોહ કરશો ન હ. 20 ઝેરાહના દ કરા આખાને શા પત વસ્ ુઓની બાબતે યહોવાહે કરેલી આજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન કર તેમનો
વ ાસ તોડયો નથી ું? અને તેથી ઇઝરાયલના બધા લોકો પર કોપ આ ો હતો કે ન હ?† તે માણસ એકલો જ પોતાના
અપરાધમાં નાશ પામ્યો એ ું નથી.’ ”

21 ત્યારે રુબેનના કુળે, ગાદના કુળે તથા મનાશ્શાના અધર્કુળે ઇઝરાયલના કુટુબનાં આગેવાનોને જવાબ આપતા ક ું:
22 “પરાક્રમી, ઈ ર, યહોવાહ! પરાક્રમી, ઈ ર, યહોવાહ! એ જાણે છે. અને ઇઝરાયલ પોતે પણ જાણશે કે યહોવાહની
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વરુદ્ધ બળવો અથવા વ ાસ ું ઉલ્લંઘન કરવાથી તે અમારો બચાવ કરશે ન હ, 23જો અમે યહોવાહનાં અ ુસરણથી પાછા
ફર જવા સારુ વેદ બાંધી હોયઅને જો તે પર દહનીયાપર્ણ, ખાદ્યાપર્ણ કે શાંત્યપર્ણના યજ્ઞો કરવા સારુ બાંધી હોય, તો યહોવાહ
પોતે અમાર પાસેથી તેનો જવાબ માગો.

24અમે વચાર ૂવર્ક એવા હે ુથી આ કામ ક ુ છે કે ભ વષ્યમાં તમારા દ કરાઓઅમારા દ કરાઓને એમ કહે કે ઇઝરાયલના
પ્ર ુ, યહોવાહ સાથે તમારો શો લાગભાગ છે?

25 કેમ કે યહોવાહે યદનને તમાર અને અમાર વચ્ચે સરહદ બનાવી છે. તેથી રુબેનના લોકો અને ગાદના લોકો તમારે યહોવાહ
સાથે કશો લાગભાગ નથી.’ એ ું કહ ને તમારા દ કરાઓ અમારા દ કરાઓને યહોવાહની આરાધના કરતાં અટકાવે.

26 માટે અમે ક ું કે હવે આપણે વેદ બાંધીએ તે દહનીયાપર્ણને સારુ ન હ કે કોઈ બ લદાનને સારુ ન હ, 27 પણ અમાર
તથા તમાર વચ્ચે અને આપણી પાછળઆપણા સંતાનો વચ્ચે એ સાક્ષીરૂપ થાય કે અમારાં દહનીયાપર્ણોથી, બ લદાનોથી અને
શાંત્યપર્ણથી યહોવાહની સેવા કરવાનો અમને પણ હક છે, કે જથેી ભ વષ્યમાં તમારા સંતાનો અમારા સંતાનોને એ ું ન કહે કે,
“તમને યહોવાહની સાથે કશો લાગભાગ નથી.’ ”

28 માટે અમે ક ું, ‘જો આ તેઓ ભ વષ્યમાં અમને કે અમારા વંશજોને એમ કહે, ત્યારે અમે એ ું કહ ું કે, “જુઓ! આ
યહોવાહની વેદ નો ન ૂનો! તે અમારા ૂવર્જોએ ાપી છે. તે દહનીયાપર્ણ કે બ લદાનને સારુ ન હ પણએ તો અમાર ને તમાર
વચ્ચે સાક્ષીરૂપ થવા માટે છે.” 29અમારા પ્ર ુ યહોવાહનાં મંડપની સામે તેમની જે વેદ છે, તે સવાય અમે દહનીયાપર્ણની વેદ ,
ખાદ્યાપર્ણને સારુ કે બ લદાનને સારુ બીજી કોઈ વેદ બાંધીને યહોવાહનો દ્રોહ કર એ તથા યહોવાહનાં અ ુસરણથી પાછા વળ
જઈએ, એ ું અમારાથી કદ ન થાઓ.’ ”

30જયારે તેઓની સાથેના ફ નહાસ યાજકે લોકોના આગેવાનોએ અને ઇઝરાયલના કુટુબનાં વડાઓએ રુબેનીઓ, ગાદ ઓ
તથા મનાશ્શાએ જે વચનો ક ાં તે સાંભ ાં ત્યારે તેઓને સારુ લાગ્ ુ.ં 31એલાઝાર યાજકના દ કરા ફ નહાસે રુબેનના ુત્રોન,ે
ગાદના ુત્રોને તથા મનાશ્શાના ુત્રોને ક ું, “આજે અમે સમ ા છ એ કે યહોવાહ આપણી મધ્યે છે, કેમ કે તમે આ બાબતે
યહોવાહની વરુદ્ધ ઉલ્લંઘન ક ુ નથી. હવે તો તમે ઇઝરાયલના લોકોને યહોવાહનાં હાથમાંથી છોડા ાં છે.

32 એલાઝાર યાજકના ુત્ર ફ નહાસે અને આગેવાનોએ રુબેનીઓ અને ગાદ ઓ પાસેથી, ગલ્યાદના પ્રદેશમાંથી, કનાન
દેશમાં ઇઝરાયલના લોકો પાસે પાછા આવીને તેઓને ખબર આપી. 33 તે સાંભળ ને ઇઝરાયલના લોકોને સંતોષ થયો. તેઓએ
યહોવાહની સ્ ુ ત કર . અને જે દેશમાં રુબેનીઓ અને ગાદ ઓ રહેતા હતા, તે દેશનો નાશ કરવાની અને તેઓની વરુદ્ધ ુદ્ધ
કરવાની વાત ફર કદ કર ન હ.

34રુબેનીઓઅને ગાદ ઓએ તે વેદ ું નામ “એદ‡” પાડ ું, કેમ કે તેઓએ ક ું કે, “તેઆપણી વચ્ચે સાક્ષીરૂપ છે કે યહોવાહ
એ જ પ્ર ુ છે.”

23
યહો ુઆનાં વદાયવચનો

1 અને ઘણાં દવસો પછ , યહોવાહે જયારે ઇઝરાયલને તેઓના ચારેબાજુના સવર્ શ ુઓથી સલામતી બક્ષી, ત્યારે
યહો ુઆ ઘણો ૃદ્ધ થયો હતો. 2 યહો ુઆએ સવર્ ઇઝરાયલ, તેઓના વડ લો, તેઓના આગેવાનો, તેઓના ન્યાયાધીશો
અને અ ધકાર ઓને બોલા ા અને તેઓને ક ું, “હુ ઘણો ૃદ્ધ થયો છુ. 3આસવર્ દેશજા તઓ સાથે યહોવાહ, તમારા પ્ર ુએ
તમારે માટે જે ક ુ, તે સવર્ તમે જો ું છે, કેમ કે યહોવાહ, તમારા પ્ર ુએ, પોતે જ તમારે માટે ુદ્ધ ક ુ છે.

4 જુઓજે દેશો તમારાં કુળો માટેજીતવામાંઆ ા છેઅને યદનથી પ મમાં મોટા સ ુદ્ર ુધી જે દેશોનો અને દેશજા તઓનો
મેં અગાઉથી જ નાશ કય હતો, તે મેં તમને વારસા તર કેઆપ્યાં છે. 5યહોવાહ તમારા પ્ર ુ એ દેશજા તઓને તમાર આગળથી
કાઢ ૂકશે. તે તેઓ ું પતન કરશ.ે તેમની જમીનને જપ્ત કરશે અને જમે યહોવાહ તમારા પ્ર ુએ તમને વચન આપ્ ુ હ ું તેમ,
તમે તેમનો દેશ કબજે કરશો.

6 તેથી ૂસાના નયમશા ના ુસ્તકમાં જે લ ું છે, તે સઘ ું પાળવાને તથા અમલ કરવાને માટે તમે ઘણાં બળવાન તથા
હમતવાન થાઓ કે તેમાંથી જમણે કે ડાબે હાથે ફરો ન હ. 7 તમાર મધ્યે આ જે દેશજા તઓ રહેલી છે, તેઓ સાથે ભળ જશો
ન હ, કે તેઓના દેવોના નામોનો ઉચ્ચાર કરશો ન હ કે તેઓના સોગન ખાશો ન હ, તેઓની ૂજા પણ કરશો ન હ, તેઓને પગે
લાગશો ન હ. 8 પર ુ તેને બદલે, જમે આજ દન ુધી તમે કરતા આ ા છો તેમ, પોતાના યહોવાહ, પ્ર ુ સાથે દ્રઢ સંબંધમાં
રહો.

9 કેમ કે યહોવાહે તમાર આગળથી મોટ અને પરાક્રમી દેશજા તઓને નસાડ ૂક છે. તમારા માટે, તમાર સામે આજ દન
ુધી કોઈ ટકવાને સમથર્ ર ું નથી. 10 તમારામાંનો એક માણસ હજારને ભારે પડતો હતો. કેમ કે તમારા યહોવાહ, પ્ર ુએ, જમે

તમને વચન આપ્ ુ હ ું તેમ, તે પોતે તમારે સારુ ુદ્ધ કરે છે. 11 માટે તમારા યહોવાહ, પ્ર ુ પર પ્રેમ રાખવા માટે વશેષ ધ્યાન
રાખો.

12 કેમ કે જો તમે કોઈ ર તે પાછા હઠશો, તમાર પાસે જે દેશજા તઓ બાક રહેલી છે તેઓની સાથે વહાર રાખશો અને
તેઓની સાથે લ સંબંધ બાંધીને ભળ જશો, 13 તો પછ ન ે જાણજો કે, તમારા યહોવાહ પ્ર ુ હવે પછ આ દેશજા તઓને
તમાર આગળથી દૂર કરશે ન હ. આસાર જમીન કે જે તમારા યહોવાહ, પ્ર ુએ તમને આપી છે તેમાંથી તમારો નાશ થઈજાય
ત્યાં ુધી એ લોકો તમારા માટે જાળ અને ફાંદારૂપ તથા, તમાર પીઠ પર ફટકારૂપ અને આંખોમાં કાંટારૂપ થઈ પડશે.

14અને હવે, હુ ૃથ્વીના સવર્ લોકો માટે ઠરાવેલા માગ જાઉં છુ, તમારા અંતઃકરણમાં તથા આત્મામાં તમે ન ે જાણો છો કે,
જે સારાં વચનો તમારા યહોવાહ પ્ર ુએ તમારા વષે ક ાં તેમાં ું એકેય વચન નષ્ફળ ગ ું નથી. પણ એ વચનો ૂણર્ થયાં છે.
15પણજમે તમારા યહોવાહ પ્ર ુએ તમનેઆપેલા સવર્ સારાં વચન તમારા પ્રત્યે ફળ ૂત થયા,ં તેમ, આજે સાર જમીન તમારા
યહોવાહ પ્ર ુએ તમને આપી છે, તેના પરથી તમારો નાશ થતાં ુધી યહોવાહ તમારા પર સવર્ વપ ઓ લાવે એ ું પણ બનશ.ે
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16 તમારા યહોવાહ પ્ર ુએ જે કરાર, જેઆજ્ઞા તમને આપી છે, તે ું જો તમે પાલન ન હ કરો અને બીજા દેવોની ૂજા કરશો,
તેઓને પગે લાગશો, તો પછ તમારા ઉપર યહોવાહનો કોપ ભ ૂક ઊઠશે. અને જે સારો દેશ તેમણે તમને આપ્યો છે, તેમાંથી
તમે ન થઈ જશો.”

24
ઇઝરાયલને યહો ુઆની ચેતવણી અને વનવણી

1 યહો ુઆએ ઇઝરાયલના સવર્ કુળોને શખેમમાં ભેગાં કયાર્. ઇઝરાયલના વડ લોને, તેઓના આગેવાનોને, વડાઓન,ે
ન્યાયાધીશોન,ે તેઓના અ ધકાર ઓને બોલા ા અને તેઓ યહોવાહની સમક્ષ ઉપ ત થયા. 2 યહો ુઆએ સવર્ લોકોને
ક ું, “ઇઝરાયલના યહોવાહ, કહે છે કે, ‘ ૂવર્કાળે તમારા ૂવર્જ ઇબ્રા હમના પતા તથા નાહોરના પતા તેરાહ ફ્રાત નદ ને પેલે
પાર વસેલા હતા. તેઓ અન્ય દેવોની ૂજાભ ક્ત કરતા હતા.

3 પણ હુ તમારા પતા ઇબ્રા હમને ફ્રાત નદ ની પેલી પારથી કનાન દેશમાં દોર લા ો અને તેના દ કરા ઇસહાક દ્વારા મેં તેને
ઘણાં સંતાનોઆપ્યા.ં 4મેં ઇસહાકને બે દ કરા યાકૂબ તથા એસાવઆપ્યા.ં મેં વતન તર કે એસાવને સેઈર પવર્તનો પ્રદેશઆપ્યો,
પણ યાકૂબ અને તેના દ કરાઓ મસરમાં જઈને ર ા.

5 પછ મેં ૂસાને તથા હારુનને મોકલ્યા અને મરક થી મસર ઓને મેં પી ડત કયાર્. ત્યાર પછ હુ તમને ત્યાંથી બહાર કાઢ
લા ો. 6 હુ તમારા પ ૃઓને મસરમાંથી બહાર લા ો. ચાલતા ચાલતા તમે સ ુદ્ર ુધી આવી પહોંચ્યા. ત્યારે મસર ઓ રથો
તથા ઘોડસેવારો સાથે લાલ સ ુદ્ર ુધી તમારા પ ૃઓની પાછળ ચડ આ ા.

7 ત્યારે તમારા ૂવર્જોએ યહોવાહને પોકાર કય , એટલે યહોવાહે તમાર તથા મસર ઓની વચ્ચે અંધારપટ કય . યહોવાહે
તેઓ પર સ ુદ્રનાં પાણી લાવીને તેઓને ડુબાવી દ ધા. મેં મસરમાં જે ક ુ તે તમે તમાર સગીઆંખોએ જો ું છે. પછ તમે ઘણાં
દવસો ુધી અરણ્યમાં ર ા.
8 જે અમોર ઓ યદનની પેલી બાજુ વસેલા હતા, તેઓના દેશમાં હુ તમને લા ો. તેઓએ તમાર સાથે ુદ્ધ ક ુ. અને મેં

તેઓને તમારા હાથમાં સોંપી દ ધા. તમે તેઓના દેશ કબજે કર લીધો. અને મેં તમાર આગળ તેઓનો સંહાર કય .
9 પછ મોઆબના રાજા સ પોરના દ કરા બાલાકે ઊઠ ને ઇઝરાયલની સાથે ુદ્ધ ક ુ. તેણે તમને શાપ દેવા સારુ બેઓરના

દ કરા બલામને બોલાવી મંગા ો. 10 પણ મેં બલામ ું સાંભ ું ન હ. તેથી તેણે તમને આશીવાર્દ આપ્યો હતો. આર તે મેં તમને
તેના હાથમાંથી છોડા ાં.

11પછ તમે યદનથી પાર ઊતર ને યર ખો પાસેઆ ા. ત્યારે યર ખોનાઆગેવાનો, અમોર , પ રઝ , કનાની, હ ી, ગગાર્શી,
હવ્વી અને ય ૂસી લોકોએ તમાર સાથે ુદ્ધ ક ુ. મેં તમને તેઓના પર વજય આપ્યો અને તેઓને તમારા નયંત્રણમાં સોંપી
દ ધા. 12 વળ મેં તમાર આગળભમર *ઓમોકલી, તેઓએઅમોર ઓના બે રાજાઓને તમાર આગળથી નસાડ ૂ ા. આ
બ ું કઈ તમાર તલવારથી કે તમારા ધ ુષ્યથી થ ું નહો ુ!ં

13 જે દેશ માટે તમે શ્રમ કય નહોતો અને જે નગરો તમે બાંધ્યા નહોતાં તે મેં તમને આપ્યાં છે, હવે તમે તેમાં રહો છો. જે
દ્રાક્ષવાડ ઓ તથા જૈ ૂનવાડ ઓ તમે રોપી નહોતી તેઓનાં ફળ તમે ખાઓ છો.’ ”

14 તો હવે યહોવાહ ું ભય રાખો અને સં ૂણર્ પ્રામા ણકતાથી અને સત્યતાથી તેમની આરાધના કરો; ફ્રાત નદ ની પેલી બાજુ
અને મસરમાં તમારા ૂવર્જો જે દેવોની ૂજાભ ક્ત કરતા હતા તે દેવોથી છુટકારો મેળવીને, યહોવાહની આરાધના કરો. 15જો
તમાર દ્ર માં યહોવાહની આરાધના કરવી એ અયોગ્ય લાગ ું હોય, તો આજે તમે પોતે ન કરો કે તમે કોની સેવા કરશો?
ફ્રાત નદ ની પેલી પાર રહેતા તમારા ૂવર્જોના દેવોની અથવા જે અમોર ઓના દેશમાં તમે રહો છો તેઓના દેવોની તમે ૂજાભ ક્ત
કરશો? પણ હુ અને મારુ કુટુબ તો યહોવાહની જ સેવા કર ુ.ં

કરારનો ુન:એકરાર
16લોકોએ જવાબઆપીને ક ું, “અન્ય દેવોની સેવાને માટે અમે યહોવાહને તજી દઈએએ ું પ્ર ુ કદ ય થવા ન દો. 17 કેમ કે

જે પ્ર ુ યહોવાહ અમને અને અમારા ૂવર્જોને મસર દેશમાંથી, ુલામીના ઘરમાંથી બહાર કાઢ લા ા, જમેણે અમારા દેખતાં
અદ્દ ુત ચમત્કારો કયાર્, અમે જે રસ્તે ચાલ્યા તેમાં તથા જે સવર્ દેશોમાં થઈને અમે પસાર થયા ત્યાં અમારુ રક્ષણ ક ુ તે જ
યહોવાહ અમારા પ્ર ુ છે. 18યહોવાહે તે દેશમાં રહેનારા સવર્ અમોર લોકોને અમાર આગળથી કાઢ ૂ ા છે. તેથી અમે પણ
યહોવાહની સેવા કર ુ,ં કેમ કે તે જ અમારા યહોવાહ છે.”

19 પણ યહો ુઆએ લોકોને ક ું, “તમે યહોવાહની સેવા કર શકશો ન હ, કેમ કે તે પ વત્ર ઈ ર છે; તે આવેશી યહોવાહ છે;
તે તમારાં ઉલ્લંઘનો અને તમારા પાપોની ક્ષમા કરશે ન હ. 20જો તમે તમારા યહોવાહને ત્યજીને વદેશીઓના દેવોની ઉપાસના
કરશો, તો તેઓ તમારુ સારુ કયાર્ પછ , તમાર વરુદ્ધ થઈને તમારુ અ હત કરશે. તમને ન કર નાખશે.”

21 પણ લોકોએ યહો ુઆને ક ું, “એ ું ન હ બને. અમે તો યહોવાહની જઆરાધના કર ુ.ં” 22 પછ યહો ુઆએ લોકોને
ક ું, “તમે પોત પોતાના માટે સાક્ષી છો કે તમે જાતે યહોવાહની આરાધના કરવાને સારુ તેમને પસંદ કયાર્ છે.” તેઓએ ક ું,
“અમે સાક્ષી છ એ.” 23 યહો ુઆએ ક ું, “તો હવે તમાર સાથે જે અન્ય દેવો છે તેને દૂર કરો, અને તમારુ હૃદય ઇઝરાયલના
પ્ર ુ યહોવાહ તરફ વાળો.”

24લોકોએ યહો ુઆને ક ું, “આપણા પ્ર ુ યહોવાહની જ સેવા અમે કર ું. તેમની જ વાણી અમે સાંભળ ુ.ં” 25તે દવસે
યહો ુઆએ લોકો સાથે કરાર કય . તેણે શખેમમાં તેઓને માટે વ ધઓ અને નયમો નયત કયાર્. 26 પછ યહો ુઆએ આ
વાતો યહોવાહનાં નયમશા ના ુસ્તકમાં લખી. તેણે મોટો પથ્થર લીધો અને યહોવાહનાં પ વત્ર ાનની બાજુમાં એલોન ૃક્ષની
નીચે તેને ા પત કય .

* 24:12 24:12 ત્રાસદાયક વસ્ ુઓ, નગર્. 23:28
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27 યહો ુઆએ સવર્ લોકોને ક ું, “જુઓ, આ પથ્થર આપણી મધ્યે સાક્ષી થશ.ે કેમ કે યહોવાહે જે વાતો આપણને કહ તે
સવર્ તેણે સાંભળ છે. માટે તે તમાર વરુદ્ધ સાક્ષી થશ,ે રખેને તમે તમારા યહોવાહનો ઇનકાર કરો. 28પછ યહો ુઆએ પ્રત્યેક
માણસન,ે તેઓના વારસાના વતનમાં મોકલી દ ધા.

યહો ુઆ ું ૃત્ ુ
29 આ બનાઓ બન્યા પછ , ૂનનો ુત્ર યહો ુઆ જે યહોવાહનો સેવક હતો તે એકસો દસ વષર્ની વયે મરણ પામ્યો.

30 તેઓએ તેના વતનની હદમા,ં ગાઆશ પવર્તની ઉ રે, એફ્રાઇમનાં પહાડ પ્રદેશમાં, જે તમ્નાથ-સેરા છે, તેમાં તેને દફ્ના ો.
31 તે સવર્ દવસોમાં જે વડ લો યહો ુઆની આખી જદગી ુધી અને તેના પછ જીવતા ર ા હતા અને યહોવાહે ઇઝરાયલ

માટે જે સવર્ ક ુ હ ું તેનો અ ુભવ કય , તેઓના જીવન પયત ઇઝરાયલે યહોવાહની સેવા કર .
ૂસફનાં હાડકાં શખેમમાં દાટ્યાં

32 ૂસફના જે અ ઇઝરાયલના લોકો મસરમાંથી બહાર લા ા હતા તેને તેઓએ શખેમમાં, જમીનનો જે ટુકડો યાકૂબે
ચાંદ ના સો સ ાની કમતઆપીને શખેમના પતા હમોરના દ કરાઓપાસેથી વેચાતો લીધો હતો તેમાં દફના ા.ં અને તે ૂસફના
વંશજો ું વતન થ ું. 33હારુનનો ુત્ર એલાઝાર પણ મરણ પામ્યો. તેઓએ તેના ુત્ર ફ નહાસને એફ્રાઇમનાં પહાડ પ્રદેશમાં જે
ગબ્યા નગર અપાયે ું હ ું તેમાં દફ્ના ો.
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ન્યાયાધીશો
લેખક

ન્યાયાધીશો ું ુસ્તક કોણે લ ું તે વષે ુસ્તક પોતે કોઈ સંકેત આપ ું નથી, પણ યહૂદ પરપરા શ ુએલ પ્રબોધકને લેખક
બતાવે છે, કે જે અં તમ ન્યાયાધીશ હતો. ન્યાયાધીશો ુસ્તકનો લેખક ચો સપણે રાજશાહ ના શરૂઆતના દવસોમાં જીવતો
હતો. “તે દવસોમાં ઇઝરાયલમાં કોઈ રાજા નહોતો” (ન્યાયાધીશો 17:6; 18:1; 19:1; 21:25) એ વારવાર આવ ું વધાન
ુસ્તકમાં બનતા બનાવો અને તેના લખાણના સમય વચ્ચેનો તફાવત દશાર્વે છે. ન્યાયાધીશો શ નો અથર્ “ઉદ્ધારકો” થાય છે.
ૂળ ૂત ર તે ન્યાયાધીશો પરદેશી જુલમગારોથી ઇઝરાયલી લોકોને છોડાવનારાઓહતા. તેઓમાંના કેટલાકે શાસકો તથા વવાદો

ઉકેલનારા ન્યાયાધીશો તર કે પણ કામ ક ુ હ ું.
લખાણનો સમય અને ળ

લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 1043 થી 1000 વચ્ચેનો છે.
આ સૌથી સંભ વત લાગે છે કે ન્યાયાધીશોના ુસ્તકને દાઉદ રાજાના રા કાળ દરમ્યાન સંક લત કરવામાં આ ું હ ું,

અને તેનો માનવીય હે ુ યહો ુઆના ૃત્ ુના સમયથી ચાલતા બનઅસરકારક તંત્રની વરુદ્ધમાં રાજશાહ ના ફાયદાઓ પ્રદ શત
કરવાનો હતો.

વાંચકવગર્
ઇઝરાયલી લોકો તથા બાઇબલના ભ વષ્યના બધા જ વાંચકો.
હે ુ
ુસ્તકનો હે ુ વચનના દેશ પર જીતના સમયથી તે ઇઝરાયલના પ્રથમ રાજા ુધીના ઐ તહા સક ગાળા ું વણર્ન કરવાનો છે.

તેનો હે ુ વાસ્ત વક ઇ તહાસને માત્ર પ્રસ્ ુત કરવાનો ન હતો, પણ ન્યાયાધીશોના સમયગાળા પર ઈ ર વદ્યા વષયક દ્ર કોણ
પ્રસ્ ુત કરવાનો (24:14-28; 2:6-13),જો કે લોકો યહોવાહ સાથેનો પોતાનો કરાર તોડે તો પણ યહોવાહને પોતાના ઇબ્રા હમ
સાથે કરેલા કરાર પ્રત્યે વ ા ુ પ્રસ્ ુત કરવાનો, યહોવાહ પોતાના કરાર પ્રત્યે વ ા ુ છે અને કોઈ ન્યાયાધીશ કે રાજા નહ પણ
તેઓ ઇઝરાયલના કલ્યાણ માટે જવાબદાર છે તે લોકોને યાદ કરાવવાનો તથા જો ઈ ર દરેક પેઢ માં દુ તા વરુદ્ધ ુદ્ધ કરવા
કોઈને ઊભો કરે છે (ઉ 3:15) તો પછ ન્યાયાધીશોની સં ા પેઢ ઓની સં ા સમાન હોઈ શકે તે બતાવવાનો છે.

ુદ્રાલેખ
નૈ તક પતન તથા છૂટકારો

રૂપરેખા
1. ન્યાયાધીશો હેઠળ ઇઝરાયલની હાલત — 1:1-3:6
2. ઇઝરાયલના ન્યાયાધીશો — 3:7-16:31
3. ઇઝરાયલ ું પાપીપણું દશર્વાતા બનાવો — 17:1-21:25

યહૂદા અને શમયોનનાં કુળ અદોની-બેઝેકને જીતે છે
1 હવે યહો ુઆના મરણ પછ , ઇઝરાયલના લોકોએ ઈ રને ૂ ું, “કનાનીઓની સામે લડવાને અમાર તરફથી કોણે

આગેવાની કરવી?” 2 ઈ રે ક ું, “યહૂદા તમને આગેવાની આપશ.ે જુઓ, આ દેશને, મેં તેના હાથમાં સોંપ્યો છે. 3 યહૂદાએ
પોતાના ભાઈ શમયોનને તથા તેના માણસોને ક ું, “જે પ્રદેશ અમને સોંપવામાં આ ો છે તેમાં તમે આવો, જથેી આપણે સાથે
મળ ને કનાનીઓની સામે લડાઈ કર એ. તેવી જ ર તે જે પ્રદેશ તમને સોંપવામાં આ ો હતો, તેમાં અમે તમાર સાથે આવી ુ.ં”
તેથી શમયોન ું કુળ તેની સાથે ગ ું.

4 યહૂદાના ુત્રોએ ચઢાઈ કર અને ઈ રે કનાનીઓ તથા પ રઝ ઓની ઉપર તેને વજય આપ્યો. બેઝેકમાં તેઓએ તેઓના
દસ હજાર માણસોનો સંહાર કય . 5બેઝેકમાં તેઓન,ે અદોની-બેઝેક સામે મ ો. તેઓએ તેની સામે લડાઈ કર ને કનાનીઓને
તથા પ રઝ ઓને હરા ા.

6પણઅદોની-બેઝેક નાસવા લાગ્યો ત્યારે તેઓએ તેની પાછળ પડ ને તેને પકડયો અને તેના હાથનાં તથા પગના અં ૂઠા કાપી
ના ા. 7અદોની-બેઝેકે ક ું, “ સ ેર રાજાઓ, જઓેનાં હાથ તથા પગના અં ૂઠા કાપી નાખવામાંઆ ા હતા, તેઓભોજનના
મારા ટેબલ નીચેનો ખોરાક વીણીને ખાતા હતા. જે ું મેં ક ુ તે ું જ ઈ રે મને ક ુ છે.” તેઓ તેને યરુશાલેમમાં લા ા અને ત્યાં
તે ૃત્ ુ પામ્યો.

યહૂદા ું કુળ યરુશાલેમ અને હેબ્રોન જીતી લે છે
8 યહૂદા કુળના ુરુષોએ યરુશાલેમ સામે લડાઈ કર ને તેને જીતી લી ું. તેઓએ તલવારની ધારથી હુમલો કય હતો અને

તે નગરને બાળ ૂ ુ.ં 9 ત્યાર પછ યહૂદા કુળના ુરુષો પહાડ પ્રદેશમા,ં નેગેબમાં જે કનાનીઓ રહેતા હતા તેઓની સાથે
લડાઈ કરવાને ગયા. 10 હેબ્રોનમાં રહેતા કનાનીઓસામે યહૂદાઆગળ વધ્યા અગાઉ હેબ્રોન ું નામ કયાર્થ-આબાર્ હ ું, તેઓએ
શેશાય, અહ માન તથા તાલ્માયને ન કયાર્.

ઓથ્નીએલે દબીર જીતી લી ું
11 ત્યાંથી યહૂદા કુળના ુરુષો દબીરના રહેવાસીઓની વરુદ્ધઆગળવધ્યાઅગાઉ દબીર ું નામ કયાર્થ-સેફેર હ ું. 12કાલેબે

ક ું, “જે કોઈ કયાર્થ-સેફેર પરઆક્રમણ કર ને તેને જીતી લેશે તેની સાથે હુ માર દ કર આખ્સાહનાં લ કરાવીશ.” 13કાલેબના
નાના ભાઈ, કનાઝના દ કરા, ઓથ્નીએલે દબીરા જીતી લી ું, તેથી કાલેબે પોતાની દ કર આખ્સાહનાં લ તેની સાથે કરા ા.
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14હવે ઓથ્નીએલને આસ્ખાએ સમજા ો કે તે, તેના આખ્સાનાં પતાને કહે કે તે તેને ખેતરઆપે. આખ્સાહ પોતાના ગધેડા
પરથી ઊતરતી જ હતી ત્યારે કાલેબે તેને ૂ ું, “દ કર તારા માટે હુ ું કરુ?” 15 તેણે તેને ક ું, “મને એક આશીવાર્દ આપ.
જો તેં મને નેગેબની ૂ મમાં ા પત કર છે તો મને પાણીના ઝરા પણ આપ.” અને કાલેબે તેને ઉપરના તેમ જ નીચેના ઝરણાં
આપ્યા.ં

યહૂદા અને બન્યામીન કુળોની જીત
16 ૂસાના સાળા કેનીના વંશજો, યહૂદાના લોકો સાથે ખજૂર ઓના નગરમાંથી* નીકળ ને અરાદની દ ક્ષણ બાજુએઆવેલા

યહૂદાના અરણ્યમાં જે નેગેબમાં છે, અરાદ નજીક જઈને યહૂદાના લોકો સાથે રહેવા માટે ગયા. 17અને યહૂદાના ુરુષો, તેમના
ભાઈ શમયોનના ુરુષો સાથે ગયા અને સફાથમાં વસતા કનાનીઓ પર હુમલો કર તેઓનો સં ૂણર્ સંહાર કય . તે નગર ું નામ
હોમાર્ કહેવા ું હ ું.

18 યહૂદાના લોકોએ ગાઝા અને તેની ચારેબાજુની ૂ મ, આશ્કલોન અને તેની ચારેબાજુની ૂ મ તથા એક્રોન અને તેની
ચારેબાજુની ૂ મ જીતી લીધી. 19ઈ ર, યહૂદાના લોકોની સાથે હતા અને તેઓએ પહાડ પ્રદેશ કબજે કય પણ તે નીચાણમાં
રહેનારાઓને કાઢ ૂક શ ા ન હ કેમ કે તેઓની પાસે લોખંડના રથો હતા.

20 જમે ૂસાના કહેવા પ્રમાણે હેબ્રોન કાલેબને આપવામાં આ ું અને તેણે અનાકના ત્રણ દ કરાઓને ત્યાંથી કાઢ ૂ ા.
21 પણ બન્યામીનના લોકો યરુશાલેમમાં રહેતા ય ૂસીઓને કાઢ ૂક શ ા ન હ. જથેી આજ દવસ ુધી ય ૂસીઓ
બન્યામીનના લોકો સાથે યરુશાલેમમાં રહેતા આ ા છે.

એફ્રાઇમ અને મનાશ્શાનાં કુળોએ બેથેલ જીત્ ું
22 ૂસફના વંશજોએબેથેલ પરઆક્રમણક ુ. ઈ ર તેઓની સાથે હતા. 23તેઓએબેથેલનીજા ૂસી કરવા ુરુષો મોકલ્યા.

અગાઉ તે નગર ું નામ ૂઝ હ ું. 24જા ૂસોએએક માણસને તે નગરમાંથી બહારઆવતો જોયો અને તેઓએ તેને ક ું કે, “કૃપા
કર ને અમને નગરમાં પ્રવેશવાનો માગર્ બતાવ અને અમે તાર એ સહાયને યાદ રાખી ુ.ં”

25 તેણે તેઓને નગરનો માગર્ બતા ો. અને તેઓએ તલવારથી તે નગર પર આક્રમણ ક ુ અને તેનો નાશ કય , પણ પેલા
માણસને તથા તેના આખા પ રવારને બચા ાં. 26 તે માણસે હ ીઓના દેશમાં જઈને નગર બાંધ્ ું, તે ું નામ ૂઝ પા ું. આજ
ુધી તે ું નામ તે જ છે.

ઇઝરાયલીઓ જમેને કાઢ ૂક શ ા ન હ તે પ્રજાઓ
27 મનાશ્શાના લોકોએ બેથ-શેઆન અને તેના ગામોના, તાનાખના તથા તેના ગામોના, દોર તથા તેના ગામોના, યબ્લામ તથા

તેના ગામોના અને મ ગદ્દો તથા તેના ગામોના રહેવાસીઓને કાઢ ૂ ા ન હ; કારણ કે કનાનીઓએ તે દેશમાં રહેવાને ઇચ્છતા
હતા. 28 પણ જયારે ઇઝરાયલીઓ બળવાન થયા, ત્યારે તેઓએ કનાનીઓ પાસે મજૂર કરાવી, પણ તેઓએ તેમને સં ૂણર્ ર તે
કાઢ ૂ ા ન હ.

29ગેઝેરમાં રહેતા કનાનીઓને એફ્રાઇમે કાઢ ૂ ા ન હ; તેથી કનાનીઓ ગેઝેરમાં તેઓની મધ્યે જ ર ા.
30 વળ ઝ ુલોને કટ્રોનમાં તથા નાહલોલમાં રહેતા લોકોને કાઢ ૂ ા ન હ; એટલે કનાનીઓ તેઓની મધ્યે ર ા, પણ

ઝ ુલોનીઓએ કનાનીઓની પાસે ભારે મજૂર કરાવીને સેવા કરવાને મજ ૂર કયાર્.
31 આશેરે આ ો, સદોન, અહલાબ, આખ્ઝ બ, હેલ્બા, અફ ક તથા રહોબના રહેવાસીઓને કાઢ ૂ ા ન હ. 32 તેથી

આશેર ું કુળ કનાનીઓની સાથે ર ું જઓે તે દેશમાં ર ા કેમ કે તેણે તેઓને દૂર કયાર્ ન હ.
33 નફતાલીએ બેથ-શેમેશના અને બેથ-અનાથના રહેવાસીઓને કાઢ ૂ ા ન હ. તેથી નફતાલી ું કુળ કનાનીઓ મધ્યે ર ું.

જો કે, બેથ-શેમેશના તથા બેથ-અનાથના રહેવાસીઓને નફતાલીઓએ પોતાના ુલામ બના ાં.
34 અમોર ઓએ દાનના ુત્રોને પહાડ પ્રદેશમાં રહેવાને મજ ૂર કયાર્ અને તેઓને સપાટ પ્રદેશમાં આવવા દ ધા ન હ;

35અમોર ઓ હેરેસ પહાડ, આયાલોન અને શાલ્બીમમાં રહેવા ઇચ્છતા હતા, પણ ૂસફના કુળની લશ્કર તાકાતે તેઓને તાબે
કયાર્ અને પોતાના ુલામ બના ા.ં 36અમોર ઓની સરહદ સેલાના આક્રાબ્બીમના ઘાટથી શરૂ થઈ પવર્તીય પ્રદેશ ુધી હતી.

2
પ્ર ુનો દૂત બોખીમમાં

1ઈ રના દૂતે ગલ્ગાલથી બોખીમ જઈને ક ું, “હુ તમને મસરમાંથી છોડાવીને જે દેશ તમારા પ ૃઓને આપવાને મેં પ્ર તજ્ઞા
લીધી હતી તેમાં લા ો છુ. મેં ક ું હ ું કે, ‘હુ કદ પણ તમાર સાથેનો મારો કરાર રદ કર શ ન હ. 2તમે આ દેશના રહેવાસીઓની
સાથે કઈ પણ સં ધ કરશો ન હ. તેઓની વેદ ઓ અવશ્ય તોડ નાખીને તમે માર વાણી ધ્યાને લીધી નથી. આતમે ું ક ુ છે?

3 હવે હુ કહુ છુ, ‘હુ કનાનીઓને તમાર સામેથી દૂર કર શ, પણ તેઓ તમાર આજુબાજુ કાંટારૂપ અને તેઓના દેવો તમને
ફાંદારૂપ થશ.ે’ ” 4અને ઈ રના દૂતે ઇઝરાયલના સવર્ લોકોને એ વાતો કહ , ત્યારે તેઓ પોક ૂક ને રડ્યા. 5અને તેઓએ તે
જગ્યા ું નામ બોખીમ પા ું. ત્યાં તેઓએ ઈ રને અપર્ણો ચઢા ાં.

યહો ુઆ ું ૃત્ ુ
6 યહો ુઆએ લોકોને વદાય કયાર્ ત્યારે ઇઝરાયલના સવર્ લોકો પોતાને માટે ન ુક્ત કરાયેલ ળે, પોતપોતાના વારસામાં

ગયા. 7 યહો ુઆના જીવનકાળ દર મયાન અને ત્યારબાદ જે વડ લો તેના કરતાં લાં ુ જી ા હતા, જઓેએ ઇઝરાયલને માટે
ઈ રે કરેલાં સવર્ મોટાં કામ જોયા હતા,ં તેઓના અ સ્તત્વ ુધી લોકોએ ઈ રની સેવા કર . 8 ૂનનો દ કરો યહો ુઆ, ઈ રનો
સેવક, એકસો દસ વષર્ની ઉંમરે મરણ પામ્યો.

* 1:16 1:16 યર હો નગર
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9 ગાઆશ પવર્તની ઉ રે, એફ્રાઇમના પહાડ પ્રદેશ, તમ્નાથ-હેરેસમાં, જે ૂ મ તેને સોંપવામાં આવી હતી તેની સરહદમાં
તેઓએ તેને દફના ો. 10 તેઓની પેઢ પણ તેમના પ ૃઓ સાથે ભળ ગઈ. પછ ની બીજી પેઢ ઊભી થઈ તે ઈ રને અથવા
તેમણે ઇઝરાયલ માટે કરેલાં કૃત્યો હજી ુધી જાણતી નહોતી.

ઇઝરાયલીઓનો ધમર્ત્યાગ
11ઇઝરાયલી લોકોએ યહોવાહની દ્ર માં જે દુ હ ું તે ક ુ અને તેઓએબઆલીમની ૂજા કર . 12અને તેઓના પ ૃઓના

જે યહોવાહ તેઓને મસર દેશમાંથી બહાર લા ા હતા, તેમની સાથેનો સંબંધ તોડ ના ો. તેઓ જે લોકો તેઓની આસપાસ
હતા તેઓના દેવો પાછળ ગયા. જઈને તેઓ આગળ નમ્યા.ં તેઓએ યહોવાહને ક્રો ધત થવાને ઉશ્કેયાર્. 13 તેમણે યહોવાહની
સાથેનો સંબંધ તોડ નાખીને બઆલ તથા દેવી આશ્તારોથની ૂજા કર .

14 ત્યારે યહોવાહનો ક્રોધ ઇઝરાયલ વરુદ્ધસળગીઊઠ્યોઅને તેમણે તેઓને પાયમાલ કરનારાઓનાં હાથમાં સોંપ્યા,ં તેઓએ
પાયમાલ કર ને તેઓની સંપ ૂંટ લીધી. ઈ રે તેઓઆસપાસના દશુ્મનો અ ધકારમાં બંધાઈ રહે તેવી ર તે તેમને, વેચી દ ધા,
તેથી તેઓ તેમના દશુ્મનો સમક્ષ પોતાને ટકાવી શ ા ન હ. 15ઇઝરાયલીઓ ાં કઈ લડાઈ માટે ગયા, જમે તેમણે સમ લીધા
હતા તેમ, ત્યાં તેઓને હરાવવા માટે યહોવાહનો હાથ તેઓની વરુદ્ધમાં હતો અને તેઓ ભયંકર સંકટમાં આવી પડ્યાં હતા.

16 ત્યારે યહોવાહે ન્યાયાધીશો નીમ્યા, તેઓએ તેઓને તેમને ૂંટ જનારાઓના હાથમાંથી બચા ા. 17 તોપણ તેઓ
ન્યાયાધીશો ું સાંભળતાં નહોતા, તેઓ યહોવાહને અ વ ા ુ હતા. પોતાને અન્ય દેવોની સાથે ભચાર કર તેઓની ૂજા
કરતા હતા. તેઓના પ ૃઓ યહોવાહની આજ્ઞાઓ ું પાલન કરનારા તેઓના પ ૃઓની જમે તેઓ વત્યાર્ ન હ. તેઓ જલ્દ થી
ખરા માગર્થી ભટક ગયા.

18જયારે યહોવાહે તેઓને માટે ન્યાયાધીશો નીમ્યા હતા, ત્યારે ઈ ર એ ન્યાયાધીશોને મદદ કરતા અને તેઓના જીવતાં ુધી
શ ુઓના હાથમાંથી લોકોને છોડાવતા હતા. કેમ કે જુલમગારો તથા સતાવનારાઓના ત્રાસથી તેઓ નસાસા નાખતા હોવાથી
ઈ રને તેઓ પર દયાઆવી હતી. 19પણ ારે ન્યાયાધીશ મરણ પામતો ત્યારે તેઓ પાછા ફર તેમના પ ૃઓએ કરેલાં કૃત્યો
કરતાં વ ુ ખરાબ કૃત્યો કરતા હતા. તેઓ અન્ય દેવોની ભ ક્ત તથા ૂજા કરવાને તેઓની પાછળ જતા હતા. અને પોતાના
દરુાચારો તથા અવળા માગ થી પાછા વળતા ન હતા.

20 તેથી ઈ રનો ક્રોધ ઇઝરાયલ વરુદ્ધ સળગી ઊઠ્યો; તેમણે ક ું, “આપ્રજાના પ ૃઓની સાથે જે કરાર મેં કય હતો તે ું
તેઓએ ઉલ્લંઘન ક ુ છે. અને માર વાણી સાંભળ નથી, 21 માટે યહો ુઆએ મરણના સમયે જે લોકોને રહેવા દ ધા હતા,
તેઓમાંના કોઈને પણ, હુ હવે પછ , તેઓની આગળથી હાંક કાઢ શ ન હ. 22જમે તેઓના પ ૃઓ ઈ રના માગર્માં ચાલ્યા
હતા, તેમ ઇઝરાયલ ચાલશે કે કેમ તેની તેઓ વડે હુ પર ક્ષા કરુ.” 23 તે માટે ઈ રે તે દેશજા તઓને ઉતાવળે કાઢ ન ૂકતાં
રહેવા દ ધી અને ઈ રે યહો ુઆના હાથમાં તેઓને સોંપી ન હ.

3
દેશમાં બાક રહેલી પ્રજાઓ

1 હવે ઈ રે જઓેએ કનાનની લડાઈઓનો અ ુભવ કય ન હતો એવા ઇઝરાયલી લોકોની પર ક્ષા કરવાને, 2 ઇઝરાયલની
નવી પેઢ ઓ, એટલે જઓેને અગાઉ ુદ્ધ વષે કઈ મા હતી ન હતી તેઓ ુદ્ધકળા શીખે તે માટે ઈ રે જે દેશજા તઓ રહેવા
દ ધી તે આ છે: 3પ લસ્તીઓના પાંચ સરદારો, સવર્ કનાનીઓ, સદોનીઓઅને બઆલ-હેમ નના પહાડથી હમાથ જવાના માગર્
ુધી લબાનોન પવર્તમાં રહેનારા હવ્વીઓ.
4ઈ રે જે આજ્ઞાઓ ૂસા દ્વારા તેઓના ૂવર્જોને આપી હતી, તે આજ્ઞાઓ ઇઝરાયલ પાળશે કે ન હ, એજાણવા, તેઓથી

તેમની પર ક્ષા કરવા માટે તે લોકોને રહેવા દેવામાં આ ા હતા. 5 તેથી ઇઝરાયલ લોકો કનાનીઓ, હ ીઓ, અમોર ઓ,
પ રઝ ઓ, હવ્વીઓ અને ય ૂસીઓની મધ્યે રહેતા હતા. 6 તેઓની દ કર ઓ સાથે તેઓ લ સંબંધો બાંધતા હતા, તેઓના
દ કરાઓને પોતાની દ કર ઓઆપતા હતા અને તેઓના દેવોની ૂજા કરતા હતા.

ઓથ્નીએલ
7 ઇઝરાયલના લોકોએ ઈ રની નજરમાં જે દુ હ ું તે ક ુ અને પોતાના ઈ રને વીસર જઈને બઆલીમ તથા અશેરોથની
ૂજા કર . 8 તે માટે ઈ રનો કોપ ઇઝરાયલ પર સળગી ઊઠ્યો અને તેમણે અરામ-નાહરાઈમ*ના રાજા કૂશાન- રશાથાઈમના

હાથમાં તેઓને વેચી દ ધા. આઠ વષર્ ુધી ઇઝરાયલના લોકો કૂશાન- રશાથાઈમને તાબે ર ા.
9જયારે ઇઝરાયલના લોકો ઈ રઆગળ રડ્યા, ત્યારે ઈ રે ઇઝરાયલનો બચાવ કરવા સારુ કાલેબના નાના ભાઈ, કનાઝનો

દ કરો, ઓથ્નીએલને ઇઝરાયલના લોકોને મદદ માટે તૈયાર કય . તેણે તેઓનો બચાવ કય . 10 ઈ રના આત્માએ તેને સામથ્યર્
આપ્ ું અને તેણે ઇઝરાયલનો ન્યાય કય અને તે લડાઈ કરવા ગયો. ઈ રે તેને અરામના રાજા કૂશાન રશાથાઈમ પર વજય
અપા ો. ઓથ્નીએલના સામથ્યર્થી કૂશાન- રશાથાઈમનો પરાજય થયો. 11 ચાળ સ વષર્ ુધી આ દેશમાં શાં ત રહ . પછ
કનાઝનો દ કરો, ઓથ્નીએલ મરણ પામ્યો.

એહૂદ
12 ઇઝરાયલના લોકોએ ફર ઈ રની આજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન ક ુ, ઈ રે તે જો ુ.ં તેથી ઈ રે મોઆબના રાજા એગ્લોનને

ઇઝરાયલની સામે બળવાન કય , કારણ કે ઇઝરાયલીઓએ દરુાચાર કય હતો. 13એગ્લોને આમ્મોનીઓ તથા અમાલેક ઓને
પોતાની સાથે લઈને ઇઝરાયલીઓને હરા ા અને ખજૂર ઓના નગરને કબજે કર લી ું. 14 ઇઝરાયલના લોકોએ અઢાર વષર્
ુધી મોઆબના રાજા એગ્લોનની તાબેદાર કર .

* 3:8 3:8 મેસોપોતા મયા ઉ. 25:10
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15 પણ જયારે ઇઝરાયલના લોકોએ ઈ ર આગળ પોકાર કય , ત્યારે ઈ રે તેમની મદદ કરવા બન્યામીની ગેરાનો દ કરો
એહૂદને તેઓની મદદ માટે ઊભો કય . તે ડાબોડ ઓ હતો. ઇઝરાયલના લોકોએ તેની હસ્તક મોઆબના રાજા એગ્લોન પર
નજરાણું મોકલ્ ુ.ં

16એહૂદે પોતાને માટે એક હાથ લાંબી એવી બેધાર તલવાર બનાવી વ ની નીચે પોતાની જમણી જાંઘ નીચે તેને લટકાવી.
17તેણે મોઆબના રાજાએગ્લોનને નજરાણું આપ્ ુ.ં એગ્લોન શર રે બહુ ૃ માણસ હતો. 18એહૂદે નજરાણું પ્રદાન ક ુ, પછ
તેણે નજરાણું ઊંચક લાવનારાઓને પરત મોકલ્યા.

19 તે પોતે જયારે ગલ્ગાલની નજીક ખીણોની જગ્યાએથી પાછો વ ો ત્યારે તેણે ક ું, “મારા રાજા, તારા માટે એક અંગત
સંદેશ છે.” એગ્લોને ક ું, “ ૂપ રહે!” તેના સવર્ નોકરો ઓરડામાંથી બહાર ગયા. 20એહૂદ તેની પાસે આ ો. રાજા પોતાની
ર તે, ઉપરની ઠડ ઓરડ માં એકલો બેઠો હતો. એહૂદે તેને ક ું, “હુ ઈ ર તરફથી તારા માટે સંદેશ લા ો છુ,” રાજા પોતાના
આસન પરથી ઊભો થઈ ગયો.

21 ત્યારે એહૂદે પોતાના ડાબા હાથે, પોતાની જમણીજાંઘ નીચેથી તલવાર કાઢ ને રાજાના શર રમાં ુસાડ દ ધી. 22તલવારની
સાથે હાથો પણ અંદર પેસી ગયો, તેના પાછળના ભાગમાંથી અણી બહાર આવી અને તે અણી ઉપર ચરબી ભરાઈ ગઈ, કેમ કે
એહૂદે તે તલવાર તેના પેટમાંથી પાછ બહાર ખેંચી કાઢ નહોતી. 23 ત્યાર પછ એહૂદ ઓરડ માં ગયો અને તેના બારણાં તેણે
પાછાં બંધ કય અને તેમને તા ું મા ુ.

24એહૂદના ગયા પછ , રાજાના નોકરો અંદરઆ ા; તેઓએજો ું કે ઉપરનીઓરડ ના બારણાએ તા ું મારે ું હ ું, તેઓએ
વચા ુ કે, “ચો સ તે ઉપરની ઠડ ઓરડ માં પોતાની ર તેઆરામ કરતો હશે.” 25જયારે ઘણીવાર ુધી રાજાએબારણું ઉઘા ું
ન હ ત્યારે તેઓની ચતા વધવા લાગી તેઓ શરમાયા અને ગભરાયા. તેઓએ ચાવી લીધી અને તેના બારણાં ઉઘાડ્યાં. ત્યારે
તેઓએ પોતાના રાજાને ૃત અવ ામાં જમીન પર પડલેો જોયો.

26 તેઓએ ું કર ું જોઈએ તે વષે વચારતા હતા, એટલામાં એહૂદ નાસીને ાં ખાણોની પેલી બાજુએ ઊતર ને સેઈરા
ુધી પહોંચી ગયો. 27 ત્યાં આવીને તેણે એફ્રાઇમના પહાડ પ્રદેશમાં રણ શગડુ વગા ું. પછ ઇઝરાયલી લોકો તેની સાથે પહાડ

પ્રદેશ ઊતયાર્ અને તે તેઓની આગેવાની કરતો હતો.
28 તેણે તેઓને ક ું, “માર પાછળ આવો, કેમ કે ઈ રે તમારા દશુ્મન મોઆબીઓને તમારા હાથમાં સોંપ્યાં છે.” તેઓ તેની

પાછળ ગયા અને તેઓએ મોઆબ દેશ તરફના યદનના કનારા પાસેના પ્રદેશો કબજે કયાર્, તેઓએ કોઈને પણ નદ પાર કરવા
દ ધી ન હ. 29 તે જ સમયે તેઓએ મોઆબના આશરે દસ હજાર ુરુષોને માર ના ા, તેઓ સવર્ મજ ૂત અને ૂરવીર ુરુષો
હતા. તેઓમાંનો એકપણ બચ્યો ન હ. 30 તે દવસે મોઆબ ઇઝરાયલની તાકાતથી પરા જત થ ુ.ં અને એંસી વષર્ ુધી દેશમાં
શાં ત રહ .

શામ્ગાર
31એહૂદ પછ અનાથનો દ કરો, શામ્ગાર બીજો ન્યાયાધીશ થયો, તેણે બળદ હાંકવાની લાકડ થી છસો પ લસ્તીઓને માર

ના ા. તેણે પણ ઇઝરાયલીઓને સંકટમાંથી છોડા ાં.

4
દબોરા અને બારાક

1એહૂદના મરણ પછ , ઇઝરાયલ લોકોએ ફર થી દુ કૃત્યોથી તથા જે દુ આચરણો કયાર્ અને તેથી ઈ રનો અનાદર કય .
2 તેથી ઈ રે તેઓને હાસોરમાં રાજ કરનાર કનાનના રાજા યાબીનના હાથમાં સોંપ્યા.ં તેના સૈન્યનો સેનાપ ત બનયહૂદ હતો તે
હરોશેથ-હગોઈમ*નો રહેવાસી હતો તે ું નામ સીસરા હ ું. 3ઇઝરાયલ લોકોએ ઈ રની આગળ મદદ માટે પોકાર કય , કારણ
કે સીસરાની પાસે લોખંડના નવ હજાર રથો હતા, તેણે વીસ વષર્ ુધી ઇઝરાયલ લોકો પર જુલમ ુજાય .

4હવે તે સમયે લાપીદોથની પત્ની, દબોરા પ્રબો ધકા આગેવાન તર કે, ઇઝરાયલનો ન્યાય કરતી હતી. 5 તે એફ્રાઇમના પહાડ
પ્રદેશમાંના રામા તથા બેથેલની વચમાં દબોરાની ખજૂર ની નીચે બેસતી હતી અને ઇઝરાયલ લોકો તેની પાસે ન્યાય મેળવવા માટે
આવતા હતા.

6તેણે કેદેશ નફતાલીથી અબીનોઆમના દ કરા બારાકને તેડાવીને તેને ક ું, “ઈ ર ઇઝરાયલના પ્ર ુએ ું તમનેઆજ્ઞાઆપી
નથી કે, ું ‘તાબોર પવર્તની પાસે જા અને નફતાલી તથા ઝ ુલોનના ુરુષોમાંથી દસ હજારને તાર સાથે લ.ે 7યાબીનના સૈન્યના
સેનાપ ત સીસરાન,ે ક શોન નદ નજીક મળ શ, તેના રથો તથા તેના સૈન્ય સાથે હુ તેને તાર પાસે ક શોન નદ ને કનારે લાવીશ.
અને તેને તારા હાથમાં સોંપી દઈશ.”

8બારાકે તેને ક ું, “જો ું માર સાથે આવ,ે તો હુ જાઉં, પણજો ું માર સાથે ન હઆવ,ે તો હુ ન હજાઉં.” 9તેણે ક ું, “હુ
ન ે તાર સાથે આવીશ. તોપણ, ું જે આગેવાની કરવાનો છે તેમાં તને જશ મળશે ન હ, કેમ કે ઈ ર એક ીની તાકાતથી
સીસરાને હરાવશ.ે” પછ દબોરા ઊભી થઈ અને બારાકની સાથે કેદેશ ગઈ.

10 બારાકે ઝ ુલોન તથા નફતાલીનના ુરુષોને કેદેશમાં એકત્ર કયા. તેની પાછળ દસ હજાર ુરુષો ગયા અને દબોરા તેની
સાથે ગઈ.

11હવે હેબેર કેનીએ પોતાને કેનીઓથી અલગ કય . તેઓ ૂસાના સાળા હોબાબના વંશજો હતા -અને તેણે તેનો તં ુ કેદેશ
પાસેના સાના ીમમાંના એલોન ૃક્ષ જટેલે દૂર લગા ો હતો.

12 જયારે તેઓએ સીસરાને ખબર આપી કે અબીનોઆમનો દ કરો બારાક તાબોર પવર્ત પર ગયો છે, 13 ત્યારે સીસરાએ
પોતાના સવર્ રથો, નવસો લોખંડના રથો અને વદેશીઓના હરોશેથ-હગોઈમથી તે ક શોન નદ ુધી જે લોકો તેની સાથે હતા તે
સવર્ને એકત્ર કયાર્.

* 4:2 4:2 બનયહૂદ ઓનો નગર
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14 દબોરાએ બારાકને ક ું, “જા! કેમ કે આજે ઈ રે સીસરાને તારા હાથમાં સોંપી દ ધો છે. ું ઈ ર તમારા અગ્રેસર નથી?”
તેથી બારાક તાબોર પવર્ત પરથી નીચે ઊતય , તેની સાથેના દસ હજાર ુરુષો તેની પાછળ ગયા.

15ઈ રે સીસરાનો તેના સૈન્યનો, તેના સવર્ રથોનોઅને બારાકનીઆગળપરાજય કય , તેથી સીસરા પોતાના રથમાંથીઊતર ને
નાસી ગયો. 16 પણ બારાક વદેશીઓના હરોશેથ-હગોઈમ ુધી સૈન્યની પાછળ પડ્યો તેથી સીસરા ું સવર્ સૈન્ય તલવારે મરા ું
અને એકપણ માણસ બચ્યો ન હ.

17 પણ સીસરા ચાલીને હેબેર કેનીની પત્ની યાએલના તં ુમાં નાસી ગયો, કેમ કે ત્યાં હાસોરના રાજા યાબીનની તથા હેબેર
કેનીના કુટુબ વચ્ચે સલાહસંપ હતો. 18 યાએલ સીસરાને મળવા બહાર નીકળ અને તેને ક ું, “ઓ મારા મા લક, આ બાજુ
આવ; માર આ બાજુ આવ અને ગભરાઈશ ન હ.” તે તેના તં ુમાં ગયો અને તેણે તેને ધાબળો ઓઢાડ્યો.

19સીસરાએ તેને ક ું, “કૃપા કર ને મને થોડુ પાણી આપ, કેમ કે મને તરસ લાગી છે.” તેણે એક મશક ઉઘાડ ને તેને પીવાને
દૂધ આપ્ ું અને તેણે તેના પર ફર થી ધાબળો ઓઢાડ દ ધો. 20 તેણે તેને ક ું, “ ું ુલ્લાં તં ુએ ઊભી રહે. જો કોઈ આવીને
તને ૂછે કે, ‘કોઈ અહ છે?’ તો તારે કહે ું કે, ‘નથી.’ ”

21 પછ યાએલ હેબેરની પત્ની તં ુમાં અણીદાર લાકડુ તથા હાથમાં હથોડ લઈને છાનીમાની તેની પાસે ગઈ, કેમ કે તે
ભર નદ્રામાં હતો, તેણે તેના માથામાં તે લાકડુ મા ુ અને તે તેને વીંધીને જમીનમાં પેસી ગ ું. એથી તે ૂછાર્ ખાઈને મરણ પામ્યો.
22જવેો બારાક સીસરા પાછળ પડ્યો હતો, તેવી યાએલ તેને મળવાને આવી અને તેને ક ું, “આવ, જનેે ું શોધે છે તે હુ તને
બતા ું.” જથેી તે તેની સાથે અંદર ગયો, તેણે જો ું કે સીસરા માથામાં અણીદાર ભોંકેલા લાકડા સાથે ત્યાં ૃત અવ ામાં પડલેો
હતો.

23આ ર તે તે દવસે ઈ રે કનાનના રાજા યાબીનને ઇઝરાયલ લોકોની સામે હરા ો. 24 ઇઝરાયલના લોકો કનાનના રાજા
યાબીનની સામે વધારે અને વધારે ભારે થતાં ગયા. એટલા બધા બળવાન થયા કે તેઓએ તેનો નાશ કય .

5
દબોરા અને બારાક ું વજય ગીત

1 તે દવસે દબોરાએ તથા અબીનોઆમના દ કરા બારાકે આ ગીત ગા ું:
2 “જયારે આગેવાનોએ ઇઝરાયલમાં આગેવાની આપી*,
ત્યારે લોકો ુદ્ધ માટે રાજી ુશીથી સમ પત થયા,
અમે ઈ રની સ્ ુ ત કર એ છ એ!
3 ‘રાજાઓ, તમે સાંભળો! ઓઆગેવાનો, ધ્યાન આપો!
હુ ઈ ર માટે ગાઈશ;
હુ ઇઝરાયલના પ્ર ુ ઈ રની સ્ ુ ત ગાઈશ.
4ઈ ર, જયારે તમે સેઈરમાંથી આ ા,
જયારે તમાર સવાર અદોમમાંથી નીકળ ,
ત્યારે ૃથ્વી કાંપી અને આકાશમાંથી
અને વાદળોમાંથી પાણી પણ પ ું.
5ઈ રની આગળ પવર્તો કાંપવા લાગ્યા;
સનાઈનો પવર્ત પણ ઈ રની આગળ ઇઝરાયલના પ્ર ુ ઈ રથી કાંપવા લાગ્યો.
6અનાથના દ કરા શામ્ગારના દવસોમાં,
યાએલના દવસોમા,ં રાજમાગ ૂના પડ્યા હતા અને
વટેમા ુર્ઓ ગલીકૂચીને માગ ચાલતા હતા.
7ઇઝરાયલનાં ગામો ઉજ્જડ થયાં,
તે નજન થયાં, ાં ુધી કે હુ દબોરા ઊઠ ,
હુ ઇઝરાયલમાં માતા જવેી ઊભી થઈ, ત્યાં ુધી.
8 તેઓએ નવા દેવોને પસંદ કયાર્
અને ત્યાં શહેરના રસ્તાઓમાં લડાઈ થતી હતી;
ઇઝરાયલમાં ચાળ સ હજાર મધ્યે ન તો ઢાલ કે ભાલો જોવા મળતો હતો.
9 મારુ હૃદય ઇઝરાયલના અ ધકાર ઓ માટે છે,
રાજી ુશીથી લોકો સમ પત થયા.
તેઓને માટે ઈ રને સ્ ુત્ય માનો! 10 તમે જઓે ઊજળા ગધેડાઓ પર સવાર કરનારા,
કમતી ગાદલાઓ પર બેસનારા તથા માગ માં પગે ચાલનારાં,
તમે તેનાં ુણગાન ગાઓ.
11 તીરદાજોના† અવાજથી દૂર, પાણી ભરવાની જગ્યાઓમા,ં
ત્યાં તેઓ ફર થી ઈ રના ન્યાયકૃત્યો અને ઇઝરાયલમાં તેમના
રા નાં ન્યાયકૃત્યો, પ્રગટ કરશ.ે
“ત્યારે ઈ રના લોકો શહેરના ભાગળો પાસે આ ા.
12જાગ, જાગ, હે દબોરા;
જાગ, જાગ, ગીત ગા!
હે બારાક, ું ઊઠ અને હે અબીનોઆમના દ કરા,

* 5:2 5:2 યહોવાહ ઇઝરાયલ લોકોને આગેવાની કર † 5:11 5:11 સંગીતકાર
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તને ુલામ બનાવનારાઓને ું ુલામ કર લઈ જા.
13 પછ અમીરોમાંથી તથા લોકોમાંથી બચેલા આ ા;
ઈ ર મારે માટે પરાક્રમીઓની વરુદ્ધ ઊતર આ ા.
14 તેઓ એફ્રાઇમમાંથી ઊતર આ ા; જઓેની જડ અમાલેકમાં છે;
તાર પાછળ, તારા લોકોમાં બન્યામીન આ ો;
માખીરમાંથી અ ધકાર ઓ
અને ઝ ુલોનમાંથી અમલદારની છડ ધારણ કરનાર ઊતર આ ા.
15અને ઇસ્સાખારના સરદારો દબોરાની સાથે હતા;
ઇસ્સાખાર હતો તેવો જ બારાક પણ હતો;
તેની આજ્ઞાથી તેના પગ પાછળ તેઓ ખીણમાં ઘસી ગયા.
રુબેનની ખીણ પાસે તેઓએ લાંબી મસલત કર .
16 ટોળાંને બોલાવવાના વાંસળ ના નાદ સાંભળવાને ું શા માટે ઘેટાંના વાડામાં બેઠો?
રુબેનની ખીણ પાસે લાંબી વચારણા થઈ.
17 ગલ્યાદ યદનને પેલે પાર ર ો;
અને દાન કેમ તે વહાણોમાં ર ો?
આશેર સ ુદ્રને કાંઠે શાંત બેસી ર ો
અને પોતાની ખાડ ઓની પાસે ર ો.
18ઝ ુલોનની પ્રજાએ તથા નફતાલીએ મેદાનનાં ઉચ્ચ ાનોમા,ં
પોતાના જીવોને મોત ુધી જોખમમાં ના ા.
19 રાજાઓઆવીને લડ્યા,
ત્યારે મ ગદ્દોનાં પાણીની પાસેના તાનાખમાં,
કનાનના રાજાઓએ ુદ્ધ ક ુ; તેઓએ ધનનો કઈ લાભ લીધો ન હ.
20આકાશમાંના તારાઓએ ુદ્ધ ક ુ,
તારાઓએ પોતાની કક્ષામાં સીસરાની સામે ુદ્ધ ક ુ.
21 ક શોન નદ તેઓને ઘસડ લઈ ગઈ,
એટલે પેલી પ્રાચીન નદ , ક શોન નદ .
રે મારા જીવ, ું પરાક્રમી થા અને આગળ ચાલ!
22 ત્યારે કૂદવાથી, એટલે બળવાન ઘોડાઓનાં કૂદવાથી તેઓની ખર ઓના ધબકારા વાગ્યા.
23ઈ રના દૂતે ક ું, ‘મેરોઝને શાપ દો!’
‘તેના રહેવાસીઓને સખત શાપ દો; કેમ કે તેઓ ઈ રની મદદે,
એટલે બળવાનની વરુદ્ધ ઈ રની મદદે આ ા ન હ.’
24 હેબેર કેનીની પત્ની યાએલ અન્ય ીઓ કરતાં વધારે આશીવાર્ દત છે;
તે તં ુમાંની ીઓ કરતાં તે વશેષ આશીવાર્ દત છે.
25 તે માણસે પાણી માગ્ ુ,ં
ત્યારે યાએલે તેને દૂધ આપ્ ુ;ં બહુ ૂલ્યવાન થાળ માં તેને માટે તે માખણ લાવી.
26 તેણે પોતાના હાથમાં મેખ લીધી અને
પોતાના જમણાં હાથમાં મજૂરની હથોડ લીધી;
અને તે હથોડ થી તેણીએ સીસરાને માય ;
તેણે તે ું મા ું કચડ ના ું, તેણે તે ું મા ું વીંધ્ ું
અને તેની આરપાર ખીલો ુસાડ દ ધો.
27 તેના ચરણઆગળ તે નમ્યો, તે પડ્યો, તે ત્યાં ૂતો;
તેના ચરણઆગળ તે નમ્યો, તે ાં નમ્યો, ત્યાં તે માર નંખાયો.
28સીસરાની માતાએ બાર માંથી જો ુ,ં
જાળ માંથી દઃુખી થઈને પોક ૂક ને ક ું,
‘તેના રથને આવતાં આટલી બધી વાર કેમ લાગી?
તેના રથોનાં પૈડાં કેમ વલંબ કરે છે?’
29 તેની શાણી સખીઓએ તેને ઉ ર આપ્યો,
હા, તેણે પોતે પણ પોતાને ઉ ર આપીને ક ું,
30 ‘ ું તેઓને ૂંટ તો મળ ન હ હોય?
ું, તેઓએ તે વહેંચી તો લીધી ન હ હોય?

પ્રત્યેક ુરુષના હસ્સામાં એક કે બે કુમા રકા મળ હશે;
ું, સીસરાને રગબેરગી વ નો હસ્સો તથા રગબેરગી ભરતકામનો હસ્સો,

એટલે મારા ગળા‡ની બ ે બાજુએ રગબેરગી ભરત ભરેલો વ નો હસ્સો મ ો હશે?’
31 હે ઈ ર, તમારા સવર્ વૈર ઓ એ જ ર તે નાશ પામ,ે
પણ જઓે ઈ ર ઉપર પ્રેમ રાખે છે તેઓ, જમે ૂયર્ ૂણર્ પ્રકાશથી ઊગે છે તેના જવેા થાઓ.
ત્યારે ચાળ સ વષર્ ુધી દેશમાં શાં ત રહ .

‡ 5:30 5:30 ૂટેરાઓ
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6
ગ દયોન

1 ઇઝરાયલના લોકોએ ઈ રની દ્ર માં જે દુ હ ું તે ક ુ; અને સાત વષર્ ુધી ઈ રે તેઓને મદ્યાનના હાથમાં સોંપ્યા.ં
2 મદ્યાનનો હાથ ઇઝરાયલ વરુદ્ધ પ્રબળ થયો. મદ્યાનીઓને લીધે ઇઝરાયલના લોકોએ પવર્તોમાં કોતરો, ુફાઓ તથા ગઢો છે
તે પોતાને માટે બના ા.ં

3અને જે સમયે ઇઝરાયલીઓ વાવણી કરતા, ત્યારે એમ થ ું કે, મદ્યાનીઓ, અમાલેક ઓ તથા ૂવર્ દશાના લોકો તેઓ પર
ચઢ આવતા. 4તેઓ તેઓની સામે છાવણી કર ને છેક ગાઝા ુધી જમીનની ઉપજનો નાશ કરતા. તેઓ ઇઝરાયલમાં અ , ઘેટુ,
બળદ અથવા ગધેડુ એ ું કઈ પણ રહેવા દેતા ન હ.

5તેઓ પોતાનાં જાનવર તથા તં ુઓલઈને તીડની માફક સં ાબંધ પ્રમાણમાં ચઢ આવતા. તેઓતથા તેઓનાં ઊંટો અસં
હતાં. દેશનો વનાશ કરવાને તેઓ તેમાં પેસતાં. 6 મદ્યાનીઓએ ઇઝરાયલીઓને કગાલ બનાવી દ ધા, તેથી ઇઝરાયલી લોકોએ
ઈ રની આગળ પોકાર કય .

7 જયારે ઇઝરાયલી લોકોએ મદ્યાનીઓના ત્રાસ ને કારણે ઈ રની આગળ પોકાર કય ત્યારે, 8 ઈ રે ઇઝરાયલી લોકો
માટે પ્રબોધક મોકલ્યો. તેણે તેઓને ક ું, “પ્ર ુ, ઇઝરાયલના ઈ ર, કહે છે કે: ‘હુ તમને મસરમાંથી બહાર કાઢ લા ો અને
ુલામીમાંથી ુક્ત કયાર્.
9મેં તમને મસર ઓના હાથમાંથી અને તમારા પર જુલમ ુજારનારાઓના હાથમાંથી છોડા ાં. મેં તેઓને તમાર આગળથી

કાઢ ૂક ને તેઓનો દેશ તમને આપ્યો. 10 મેં તમને ક ું, “હુ ઈ ર તમારો પ્ર ુ છુ; મેં તમને આજ્ઞા કર હતી, જે કોઈ દેશમાં તમે
રહો ત્યાં અમોર ઓના દેવોની ૂજા કરવી ન હ.” પણ તમે માર વાણી ું પાલન ક ુ નથી.’ ”

11 પછ ઈ રનો દૂત આવીને ઓફ્રામાં અબીએઝેર યોઆશ ું જે એલોન ૃક્ષ હ ું તેની નીચે બેઠો, ત્યાં યોઆશનો દ કરો,
ગ દયોન, મદ્યાનીઓથી સંતાઈને દ્રાક્ષચ ની અંદર ઘઉં ઝૂડતો હતો. 12 ઈ રના દૂતે તેને દશર્ન આપીને તેને ક ુ,ં “પરાક્રમી
ૂરવીર, ઈ ર તાર સાથે છે!”
13 ગ દયોને તેને ક ું, “મારા મા લક, જો ઈ ર અમાર સાથે હોય, તો શા માટે આ બ ું અમાર પર આવી પડે છે? તેમનાં

અદ્દ ુત કાય વષે અમારા પ ૃઓએઅમને જણા ું છે, તેઓએ ક ું ‘ ું ઈ ર અમને મસરમાંથી કાઢ લા ા નથી?’ તોપણ
તેમણે તો અમને તજી દ ધા છે અને અમને મદ્યાનીઓના હાથમાં સોંપી દ ધા છે.”

14 ઈ રે તેના તરફ કૃપાદ્ર કર ને ક ું, “ ું તારા આ સામથ્યર્ દ્વારા આગળ વધ. ઇઝરાયલીઓને મદ્યાનીઓના હાથમાંથી
બચાવ. મેં તને મોકલ્યો નથી ું?” 15 ગ દયોને તેને ક ું, “કૃપા કર , પ્ર ુ, હુ કેવી ર તે ઇઝરાયલને બચા ુ?ં જુઓ, મનાશ્શામાં
મારુ કુટુબ કમજોર છે અને હુ મારા પતાના ઘરમાં સૌથી નાનો છુ.”

16 ઈ રે તેને ક ું, “હુ તાર સાથે રહ શ અને ું મદ્યાનીઓના સમગ્ર સૈન્યને એકલો મારશે.” 17 ગ દયોને તેમને ક ું, “જો
તમે માર પર કૃપા કર હોય, તો મને કોઈ ચ આપો કે જે માર સાથે વાત કરે છે તે તમે જ છો. 18 ાં ુધી હુ તમાર પાસે
આ ું અને અપર્ણ લઈને તમાર આગળ ૂકુ, ત્યાં ુધી કૃપા કર ને અહ થી જશો ન હ.” ઈ રે ક ું, “ ાં ુધી ું પાછો આવે
ત્યાં ુધી હુ રાહ જોઈશ.”

19 ગ દયોને ઘરમાં જઈને લવારુ તથા એફાહ લોટમાંની બેખમીર રોટલી તૈયાર કર . તેણે ટોપલીમાં માંસ ભ ુ તથા એક
ઘડામાં માંસનો રસો લઈને, એલોન ૃક્ષની નીચે લા ો અને અપર્ણ કયાર્. 20 ઈ રના દૂતે તેને ક ું, “માંસ તથા બેખમીર રોટલી
લઈને તેને આ ખડક પર ૂક અને તેઓ પર રસો રેડ દે.” ગ દયોને એ ુજબ ક ુ.

21 ત્યારે ઈ રના દૂતે પોતાના હાથમાંથી લાકડ ના છડાથી માંસ અને બેખમીર રોટલીને સ્પશર્ કય ; ખડકમાંથી અ નીક ો
અને માંસ તથા બેખમીર રોટલીને ભસ્મ કયાર્. પછ ઈ રનો દૂત અદ્રશ્ય થઈ ગયો પછ ગ દયોન તેને જોઈ શ ો ન હ.

22 ગ દયોન સમ ો કે આ ઈ રનો દૂત હતો. તેણે ક ું, “પ્ર ુ ઈ ર, મને અફસોસ! કેમ કે મેં ઈ રના દૂતને માર સમક્ષ
જોયો!” 23 ઈ રે તેને ક ુ,ં “તને શાં ત હો! ગભરાઈશ ન હ, ું ૃત્ ુ પામશે ન હ.” 24 તેથી ગ દયોને ઈ રને સારુ ત્યાં એક
વેદ બનાવી. તે ું નામ ઈ ર-શાલોમ* પા ુ.ં તે આજ દવસ ુધી અબીએઝેર ઓના ઓફ્રામાં છે.

25 તે રાત્રે ઈ રે તેને ક ુ,ં “તારા પતાનો બળદ તથા બીજો સાત વષર્નો શ્રે બળદ લે અને બઆલની જે યજ્ઞવેદ તારા
પતાની પોતાની છે તે તોડ પાડ, તેની પાસેની અશેરા ૂ તને કાપી નાખ. 26 ું પ્ર ુ તારા ઈ રને માટે આ જગ્યાના શખર પર
યોગ્ય બાંધકામ કર ને યજ્ઞવેદ બનાવ. જે અશેરા ૂ તને ું કાપી નાખશે તેના લાકડાથી, પેલો બીજો શ્રે બળદ લઈને તે ું
દહનીયાપર્ણ કર.”

27 તેથી ગ દયોને પોતાના દસ સેવકોને લઈન,ે ઈ રે તેને જે કરવા ું ક ું હ ું તે ક ુ. તે દવસે પોતાના પતાના ઘરનાંથી તથા
નગરના ુરુષોથી ગભરાતો હતો, તેથી તેણે રાત્રે યજ્ઞવદ બનાવી.

28સવારમાં જયારે નગરના ુરુષોઊઠ્યા ત્યારે તેઓએજો ું કે,બઆલની યજ્ઞવેદ તોડ પાડલેી હતી તેની પાસેનીઅશેરા ૂ ત
કાપી નાખેલી હતી તથા બાંધેલી નવી યજ્ઞવેદ પર બીજા શ્રે બળદ ું દહનીયાપણર્ કરે ું હ ું. 29 નગરના ુરુષોએ એકબીજાને
ક ું, “આ કામ કોણે ક ુ છે?” પછ તપાસ કર ને તેઓએ ક ું, “યોઆશના દ કરા ગ દયોને આ કૃત્ય ક ુ છે.”

30 ત્યારે નગરના લોકોએ યોઆશને ક ું, “તારા દ કરાને બહાર લાવ કે જથેી તે માય જાય, કેમ કે તેણે બઆલની યજ્ઞવેદ
તોડ પાડ છે અને અશેરા ૂ ત કાપી નાખી છે.”

31યોઆશે તેની સામે ઊભા રહેલા સવર્ લોકોને ક ું, “ ું તમે બઆલના પક્ષમાં બોલશો? કે ું તમે તેને બચાવશો? જે માણસ
તેના પક્ષમાં વવાદ કરે તે સવાર થતાં પહેલાં માય જાય; જો બાલ દેવ હોય તો તે પોતે પોતાના પક્ષમાં બોલે, કેમ કે કોઈ એકે
તેની વેદ તોડ પાડ છે.” 32 તે માટે તે દવસે તેણે દ કરા ું નામ “યરુબાલ” પાડ ને ક ું, “બઆલ તેની સામે વવાદ કરે,” કેમ કે
તેણે તેની વેદ તોડ પાડ છે.
* 6:24 6:24 ઈ ર શાં ત છે
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33 ત્યારે સવર્ મદ્યાનીઓ, અમાલેક ઓ તથા ૂવર્ તરફના લોકો એકત્ર થયા. તેઓએ પેલે પાર જઈને યઝ્રએલની ખીણમાં
છાવણી કર .

34પણઈ રનોઆત્મા ગ દયોન પરઆ ો તેણે રણ શગડુ વગા ું. તેથીઅબીએઝેરના માણસો તેની પાછળજવાને એકત્ર
થયા. 35તેણે મનાશ્શામાં સવર્ત્ર સંદેશવાહકો મોકલ્યા અને તેઓ પણ તેની પાછળએકત્ર થયા. તેણે આશેરમાં, ઝ ુલોનમાં તથા
નફતાલીમાં સંદેશવાહકો મોકલ્યા અને તેઓ તેને મળવા સામા ગયા.

36 ગ દયોને ઈ રને ક ું, “જો તમ,ે તમારા કહેવા ુજબ, મારે હાથે ઇઝરાયલને બચાવવાના હોય, 37 તો જુઓ, હુ ખળ માં
ઊન ૂક શ. જો એકલા ઊન પર ફક્ત ઝાકળ પડે અને બાક ની ૂ મ ૂક રહે, તો હુ જાણીશ કે તમ,ે તમારા કહેવા ુજબ, મારે
હાથે ઇઝરાયલને બચાવવાના છો.”

38 બીજે દવસે વહેલી સવારે ગ દયોને ઊઠ ને ઊન દબા ુ,ં ત્યારે તે જ પ્રમાણે થ ું, ઊનને નચોવતાં એક વાટકો ભરાય
તેટ ું ઝાકળ ું પાણી નીક ું.

39 પછ ફર થી ગ દયોને ઈ રને ક ું, “તમારો કોપ મારા પર ન સળગાવો, હુ માત્ર હજુ એકવાર બોલીશ, હવે કૃપા કર ને
એક જ વખત મને ઊનથી ખાતર કરવા દો, હવે એક ું ઊન કોરુ રહે અને બાક ની ૂ મ પર ફક્ત ઝાકળ પડ.ે” 40 તે રાત્રે તેણે
જે ું માગ્ ું તે ું ઈ રે ક ુ. કેમ કે એક ું ઊન કોરુ હ ું અને બાક ની જમીન પર ફક્ત ઝાકળ હ ું.

7
ગ દયોને મદ્યાનીઓને હરા ા

1 ત્યારે યરુબાલ, એટલે ગ દયોન તથા તેની સાથેના સવર્ લોકોએ સવારે વહેલા ઊઠ ને હારોદના ઝરાની પાસે છાવણી કર .
મદ્યાનીઓની છાવણી મોરેહ પવર્તની પાસે તેઓની ઉ ર તરફની ખીણમાં હતી.
2ઈ રે ગ દયોનને ક ું, “તાર સાથેના લોકો એટલા બધા છે કે તેમના દ્વારા હુ મદ્યાનીઓને તેઓના હાથમાં સોં ું ન હ, રખેને

ઇઝરાયલ માર આગળ લાસ માર ને કહે કે, ‘મારા પોતાના હાથે મને ઉગાય છે.’ 3 માટે હવે ું જા અને લોકોને જાહેર કર, ‘જે
કોઈ ભયભીત તથા ૂજતા હોય, તેઓ ગલ્યાદ પવર્તથી પાછા વળ ને ચાલ્યા જાય.’ તેથી બાવીસ હજાર લોકો પાછા ગયા અને
દસ હજાર ર ા.

4 ઈ રે ગ દયોનને ક ું, “લોકો હજી પણ વધારે છે. તેઓને પાણીની પાસે લાવ અને હુ ત્યાં તેમની સં ામાં ઘટાડો કર શ.
જનેા સંબંધી હુ તને કહુ, ‘આતાર સાથે આવે, તે તાર સાથે આવશે અને આ તાર સાથે ના આવે, તે આવશે ન હ.”

5 તેથી ગ દયોન લોકોને પાણીની પાસે લા ો અને ઈ રે તેને ક ુ,ં “પ્રત્યેક જણ જે કૂતરાની માફક જીભથી લખલખાવીને
પાણી પીએ, તેને અલગ કર, અને જે પાણી પીવા સારુ ૂંટણીએ પડે તેઓને પણ અલગ કર.” 6 ત્રણસો માણસોએ ુખ દ્વારા
લખલખાવીને પાણી પી ું. બીજા સવર્ લોકો પાણી પીવાને ૂંટણીએ પડ્યા.

7 ઈ રે ગ દયોનને ક ું, “જે ત્રણસો માણસોએ પાણી લખલખાવીને પી ું છે, તેઓની હસ્તક હુ તમને ઉગાર શ અને
મદ્યાનીઓને તારા હાથમાં આપીશ. બીજા સવર્ માણસોને ઘર ભેગા થવા દે. 8 માટે જઓેને પસંદ કરવામાં આવેલા તેઓએ
પોતાનો સામાન તથા પોતાના રણ શગડાં લીધાં. ગ દયોને સવર્ ઇઝરાયલી માણસોને પોતપોતાના તં ુએ મોકલી દ ધા, તેણે માત્ર
ત્રણસો માણસોને પોતાની પાસે રા ા. હવે મદ્યાનીઓની છાવણી તેની નીચેની ખીણમાં હતી.

9 તે જ રાત્રે એમ થ ું કે, ઈ રે તેને ક ું કે, “ઊઠ! છાવણી પર હુમલો કર, કેમ કે તે પર હુ તને વજયઆપીશ. 10 પણ જો
ું ત્યાં જતા ગભરાતો હોય, તો ું તથા તારો દાસ ુરાહ છાવણીમાં જાઓ, 11 તેઓ જે કહે તે સાંભળ અને પછ છાવણીમાં

હુમલો કરવા માટે ું બળવાન થશ.ે” તેથી ગ દયોન તેના દાસ ુરાહ સાથે સૈન્યની સૌથી છેવાડ શ ધાર ઓની ટુકડ નજીક
આ ા.

12 મદ્યાનીઓ, અમાલેક ઓ તથા ૂવર્ દશાના સવર્ લોકો મેદાનની અંદર તીડની માફક સં ાબંધ પડલેા હતા. તેઓના ઊંટો
સ ુદ્રના કાંઠાની રેતી જટેલાં અગ ણત હતા.ં

13જયારે ગ દયોન ત્યાં આ ો, ત્યારે ત્યાં આગળ એક માણસ પોતાના મત્રને એક સ્વપ્ન વષે કહ સંભળાવતો હતો. તે
માણસે ક ું, “જુઓ! મને એક સ્વપ્ન આ ું અને મેં જવની એક રોટલી મદ્યાનની છાવણી ઉપર ધસી પડતી જોઈ. તે તં ુની
પાસે આવી, તેણે તેને એવો ધ ો માય કે તે પડ ગયો, તેને એવો ઊથલાવી ના ો કે તે જમીનદોસ્ત થયો.” 14બીજા માણસે
ક ું, “એ તો યોઆશના દ કરા, ગ દયોનની તલવાર વગર બીજુ કઈ નથી. ઈ રે મદ્યાનીઓ તથા તેના સવર્ સૈન્યને તેના હાથમાં
સોંપ્યાં છે.”

15જયારે ગ દયોને એ સ્વપ્ન ું કથન તથા તેનો અથર્ સાંભ ાં, ત્યારે તેણે નમીને આરાધના કર . ઇઝરાયલની છાવણીમાં
પાછો આવીને તેણે ક ું, “ઊઠો! કેમ કે ઈ રે મદ્યાનીઓના સૈન્યને આપણા હાથમાં સોંપ્ ું છે.” 16 તેણે ત્રણસો ુરુષોની ત્રણ
ટુકડ ઓ કર . તેઓને બધાને રણ શગડાં તથા ખાલી ઘડા આપ્યાં દરેક ઘડામાં દ વા હતા.

17 તેણે તેઓને ક ું, “માર તરફ જુઓ અને જમે હુ કરુ છુ તેમ તમે કરજો. જુઓ! જયારે હુ છાવણીના છેવાડા ભાગ
આગળ આ ુ,ં ત્યારે હુ જે કરુ તેમ તમે કરજો. 18 હુ તથા માર સાથેના સવર્ લોકો જયારે રણ શગડુ વગાડ એ ત્યારે આખી
છાવણીની આસપાસ તમે પણ રણ શગડાં વગાડ ને પોકારજો, ‘ઈ ર તથા ગ દયોનને માટે.’ ”

19 તેથી ગ દયોન તથા તેની સાથે સો ુરુષો અડધી રાત્રે છાવણીના છેવાડા ભાગ આગળ આ ા. તે વખતે માત્ર થોડ જ
વાર ઉપર નવો પહેરો ગોઠ ો હતો. તેઓએ રણ શગડાં વગાડ ને પોતાના હાથમાંના ઘડા ફોડ્યા.

20 ત્રણે ટુકડ ઓએ રણ શગડાં વગાડ ને ઘડા ફોડ્યા. તેઓએ ડાબા હાથથી દ વા પકડ્યા અને રણ શગડાંને તેઓના જમણાં
હાથોથી વગાડ્યા.ં તેઓએપોકાર કય , “ઈ રની તથા ગ દયોનની તલવાર.” 21બધા માણસો પોતપોતાની જગ્યાએછાવણીની
ચારેબાજુ ઊભા થયા અને મદ્યાનીઓ ું સવર્ સૈન્ય નાસી ગ ું. તેઓએ પોકાર કર ને સૈન્યને ભગાડ ૂ ુ.ં

22 જયારે તેઓએ ત્રણસો રણ શગડાં વગાડ્યા,ં ત્યારે ઈ રે પ્રત્યેક માણસની તલવાર પોતાના સાથીની સામે તથા
મદ્યાનીઓના સવર્ સૈન્યની સામે કર . સૈન્ય સરેરા તરફ બેથ- શટ્ટાહ ુધી તથા ટાબ્બાથ પાસેના આબેલ-મહોલાની સરહદ
ુધી ગ ું. 23ઇઝરાયલના માણસો નફતાલી, આશેર તથા આખા મનાશ્શામાંથી એકત્ર થઈને મદ્યાનીઓની પાછળ પડ્યા.
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24 ગ દયોને સંદેશવાહકોને એફ્રાઇમના આખા પહાડ પ્રદેશમાં મોકલીને, કહેવડા ું, “તમે મદ્યાનીઓની ઉપર ધસી આવો,
યદન નદ ઓળંગીને તેઓની આગળ બેથ-બારાક ુધી જઈને યદનનાં પાણી આગળ તેઓને રોકો.” તેથી એફ્રાઇમના સવર્
માણસો એકત્ર થઈને યદન નદ પાર કર ને બેથ-બારા ુધી યદનનાં પાણી આગળ તેઓને આંતયાર્. 25 તેઓએ મદ્યાનના બે
સરદારો, ઓરેબ તથા ઝએબને પકડ્યા. ઓરેબ ખડક ઉપર ઓરેબને માર ના ો અને તેઓએ ઝએબના દ્રાક્ષાકુડની પાસે
ઝએબને માર ના ો. તેઓ મદ્યાનીઓની પાછળ પડ ને ઓરેબ તથા ઝએબનાં માથાં યદનને પેલે કનારે ઝએબનાં દ્રાક્ષાકુડ
આગળ ગ દયોનની પાસે લા ા.

8
મદ્યાનીઓનો આખર પરાજય

1એફ્રાઇમના ુરુષોએ ગ દયોનને ક ું, “ ું અમાર સાથે આમ કેમ વત્ય છે? જયારે ું મદ્યાનીઓની સાથે લડવા ગયો ત્યારે
તેં અમને બોલા ા ન હ.” અને તેઓએ તેને સખત ઠપકો આપ્યો.

2 તેણે તેઓને ક ું, “તમે જે ક ુ છે તેની સરખામણીમાં મેં તો ક ું ક ુર્ નથી? એફ્રાઇમની દ્રાક્ષોનો સળો તે અબીએઝેરની
દ્રાક્ષોના આખા ફાલ કરતાં ું સારો નથી? 3 ઈ રે તમને મદ્યાનીઓના ઓરેબ તથા ઝએબ સરદારોની ઉપર વજય અપા ો!
તમાર સાથે સરખામણીમાં હુ ું કર શ ો છુ?” જયારે તેણે આમ ક ું, ત્યારે તેઓ ઠડા પડ્યા.

4 ગ દયોન યદન નદ આગળ આ ો અને તે તથા તેની સાથેના ત્રણસો માણસો પાર ઊતયાર્. તેઓ થાકેલાં હતા, તેમ છતાં
તેઓ શ ુઓની પાછળ લાગેલા હતા. 5 તેણે ુ ોથના લોકોને ક ું, “કૃપા કર ને માર પાછળ આવનાર આ લોકોને રોટલી
આપો, કેમ કે તેઓ થાકેલાં છે અને હુ મદ્યાનના ઝેબા તથા સાલ્ ુ ા રાજાઓની પાછળ પડ્યો છુ.”

6 ુ ોથના આગેવાનોએ ક ું, “ઝેબા તથા સાલ્ ુ ાના હાથ હાલ ું તારા હાથમાં છે કે અમે તારા સૈન્યને રોટલી આપીએ?”
7 ગ દયોને ક ું, “જયારે ઈ રે આપણને ઝેબા તથા સાલ્ ુ ા ઉપર વજય આપ્યો છે, ત્યારે જગલના કાંટાથી તથા ઝાંખરાથી
હુ તમારાં શર ર ઉઝરડ નાખીશ.”

8 ત્યાંથી તે પ ુએલ ગયો અને ત્યાં લોકોને તે જ ર તે ક ું, જમે ુ ોથના લોકોએ ઉ રઆપ્યો હતો તેવો જ ઉ ર પ ુએલના
લોકોએ પણ તેને આપ્યો. 9 તેણે પ ુએલના લોકોને પણ ક ું, “જયારે હુ શાં તથી પાછો આવીશ, ત્યારે હુ તમારો આ કલ્લો
તોડ પાડ શ*.”

10હવે ઝેબા તથા સાલ્ ુ ા કાક રમાં હતા તેઓ ું સૈન્ય સાથે હતા, એટલે ૂવર્ દશાના લોકના આખા સૈન્યમાંથી બચી રહેલા
લગભગ પંદર હજાર માણસો, તેઓની સાથે હતા. કેમ કે એક લાખ અને વીસ હજાર ૂરવીરો માયાર્ ગયા હતા.

11 ગ દયોને નોબાહની તથા યોગ્બહાહની ૂવર્ બાજુએ તં ુમાં રહેનાર લોકોના માગ જઈને દશુ્મનોને માયાર્. તેણે દશુ્મનોના
સૈન્યને હરા ા, કેમ કે તેઓ હુમલો કરવા માટે નભર્ય હતા. 12 ઝેબા તથા સાલ્ ુ ા નાઠા, ત્યારે ગ દયોન તેઓની પાછળ પડ્યો
હતો, તેણે મદ્યાનના રાજાઓ ઝેબા તથા સાલ્ ુ ાને પકડ ને તેઓના સૈન્યનો પરાજય કય .

13 યોઆશનો દ કરો ગ દયોન, હેરેસથી પસાર થઈને લડાઈમાંથી પાછો ફય . 14 તેણે ુ ોથના માણસોમાંથી એક જુવાનને
પકડ ને ૂય દય વખતે ૂ ું, ત્યારે તે જુવાન માણસે ુ ોથના આગેવાનોને તથા તેઓના વડ લો જે સ ોતેર હતા તેઓની
મા હતી તેઓને આપી.

15 ગ દયોને ુ ોથના લોકોની પાસે આવીને ક ું, “ઝેબા તથા સાલ્ ુ ાને જુઓ, તેઓ સંબંધી તમે એમ કહ ને મને મહેણું
મા ુ હ ું કે, ‘ ું હાલ ઝેબા તથા સાલ્ ુ ાના હાલ તારા હાથમાં છે કે અમારે તારા થાકેલાં માણસોને રોટલી આપવી જોઈએ?”
16 ગ દયોને નગરના વડ લોને પકડ ને જગલના કાંટા તથા ઝાંખરાં લઈને તે વડે ુ ોથના લોકોને શક્ષા કર . 17 વળ તેણે
પ ુએલનો કલ્લો તોડ પાડ્યો અને તે નગરના માણસોનો સંહાર કય .

18 ત્યારે ગ દયોને ઝેબા તથા સાલ્ ુ ાને ક ું, “તાબોરમાં જે લોકોની તમે કતલ કર તે કેવા માણસો હતા?” તેઓએ ઉ ર
આપ્યો, “જવેો ું છે, તેવા તેઓ હતા. તેઓમાંનો પ્રત્યેક ક્ત રાજાના દ કરા જવેો દેખાતો હતો.” 19 ગ દયોને ક ું, “તેઓ
મારા ભાઈ, એટલે માર માતાના દ કરા હતા. હુ જીવતા ઈ રની હાજર માં કહુ છુ કે, જો તેઓના જીવ તમે બચા ા હોત, તો
હુ તમને માર નાખત ન હ.”

20 તેણે તેના પ્રથમજ નત દ કરા યેથેરને ક ું, “ઊઠ તેઓને માર નાખ!” પણ તે જુવાન માણસે પોતાની તલવાર તાણી ન હ,
તે ગભરાયો, કેમ કે તે હજી જુવાન હતો. 21 પછ ઝેબા તથા સાલ્ ુ ાએ ક ું, “ ું ઊઠ ને અમને માર નાખ! કેમ કે જે ું માણસ,
તે ું તે ું બળ.” ગ દયોને ઊઠ ને ઝેબા તથા સાલ્ ુ ાને માર ના ા. અને તેઓનાં ઊંટોનાં ગળા પરના ચંદ્રઆકારના દાગીના લઈ
લીધા.

22 ત્યારે ઇઝરાયલના માણસોએ ગ દયોનને ક ું, “ ું અમારા પર રાજ કર. ું, તારો દ કરો તથા તારા દ કરાનો દ કરો - કેમ કે
મદ્યાનના હાથમાંથી તેં અમને ઉગાયાર્ છે.” 23 ગ દયોને તેઓને ક ું, “તમારા પર હુ રાજ ન હ કરુ અને મારો દ કરો પણ રાજ
ન હ કરે. ઈ ર તમારા પર રાજ કરશે.”

24 ગ દયોને તેઓને ક ું, “હુ તમને એક વનંતી કરવા ચાહુ છુ કે જે સવર્ કુડળ તમે ૂંટ્યાં છે તે મને આપો.” કેમ કે તેઓ
ઇશ્માએલીઓ હતા, માટે તેઓનાં કુડળ સોનાનાં હતા.ં 25 તેઓએ જવાબ આપ્યો, “અમે ુશીથી તે આપી ુ.ં” અને વ
પાથર ને તેઓમાંના પ્રત્યેક માણસે પોતે ૂંટેલાં કુડળ તેમાં ના ા.ં

26સોનાનાં જે કુડળો તેણે માંગી લીધા,ં તે ું વજન એક હજાર સાતસો શેકેલ હ ું. તે ઉપરાંત તેમાં કલગીઓ, લોલકો તથા
મદ્યાનના રાજાઓના અંગ પરનાં જાં ુડ યા વ તથા તેઓનાં ઊંટોના ગળામાંની સાંકળ હતી.
27 ગ દયોને કુડળો ું એક એફોદ† બના ું અને પોતાના નગર ઓફ્રામાં તે ૂ ું અને સવર્ ઇઝરાયલીઓએ તેની ઉપાસના

કર ને પોતાને ભચારમાં વટા ાં. તે ગ દયોનને તથા તેના કુટુબને માટે ફાંદારૂપ થઈ પ ું. 28 તેથી મદ્યાનીઓ ઇઝરાયલી

* 8:9 8:9 તે દવસોમાં ઇઝરાયલ લોકો ુરજને નગરની દ વાલો પર બનાવતા હતા † 8:27 8:27 જુઓ નગર્. 28
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લોકો આગળ હાર ગયા અને તેઓએ ફર પોતાનાં માથાં ઊંચા કયાર્ ન હ. અને ગ દયોનના દવસોમાં ચાળ સ વષર્ ુધી દેશમાં
શાં ત રહ .

ગ દયોન ું ૃત્ ુ
29 યોઆશનો દ કરો યરુબાલ‡ પોતાના ઘરમાં ર ો. 30 ગ દયોનને સ ેર દ કરા થયા હતા, કેમ કે તેને ઘણી પત્નીઓ હતી.

31શખેમમાં તેની એક ઉપપત્ની હતી, તેણે પણ તેને માટે એક દ કરાને જન્મઆપ્યો અને ગ દયોને તે ું નામ અબીમેલેખ પા ું.
32યોઆશનો દ કરો ગ દયોન, ઘણી ૃદ્ધ ઉંમરે મરણ પામ્યો અને અબીએઝેર ઓનાઓફ્રામાં તેના પતા યોઆશની કબરમાં

તેને દફનાવવામાં આ ો.
33 ગ દયોનના મરણ પછ એમ થ ું કે, ઇઝરાયલના લોકોએ પાછા ફર ને બઆલની ૂજા કર ને ભચાર કય , તેઓએ

બઆલ-બર થને પોતાનો દેવ માન્યો.
34જમેણે ચારે તરફના સવર્ શ ુઓના હાથમાંથી તેઓને બચા ા હતા, તે તેમના પ્ર ુ, ઈ રનો આદર ઇઝરાયલના લોકોએ

કય ન હ. 35જે સવર્ ભલાઈ ઇઝરાયલના લોકો પ્રત્યે યરુબાલે એટલે ગ દયોને દશાર્વી હતી, તે પ્રમાણે તેઓએ તેના ઘર પર
ભલાઈ રાખી ન હ.

9
અબીમેલેખ

1યરુબાલનો દ કરો અબીમેલેખ શખેમમાં પોતાની માતાના સંબંધીઓ પાસે ગયો અને તેણે પોતાના મોસાળનાઆખા કુટુબનાં
લોકોને ક ું, 2 “કૃપા કર ને શખેમના સવર્ આગેવાનો સાંભળે તે ર તે કહો ‘યરુબાલના સવર્ સ ેર દ કરા, તમારા પર રાજ કરે
અથવા એક જણ તમારા પર રાજ કરે, એ બેમાંથી તમારે માટે વધારે સારુ ું છે? યાદ રાખો કે હુ તમારાં હાડકાંનો તથા તમારાં
માંસનો છુ.”

3 તેના મામાઓએ શખેમના સવર્ આગેવાનોને એ વાતો કહ અને તેઓઅબીમેલેખ ું પાલન કરવાને સંમત થયા, માટે તેઓએ
ક ું કે, “તે આપણો ભાણેજ છે.” 4 તેઓએ બઆલ-બર થના મં દરમાંથી તેને ચાંદ ના સ ેર રૂ પયા*આપ્યાં અને અબીમેલેખે
તે વડે પોતાની સરદાર નીચે રહેવા સારુ હલકા અને અધમ માણસો, જઓે તેની પાછળ ગયા તેઓને રા ા.

5ઓફ્રામાં તે પોતાના પતાના ઘરે ગયો અને એક પથ્થર પર પોતાના સ ેર ભાઈઓને માર ના ા હતા, પણ યરુબાલનો
સૌથી નાનો દ કરો યોથામ બચી ગયો હતો, કેમ કે તે સંતાઈ ગયો હતો. 6 શખેમના તથા બેથ- મલ્લોના સવર્ આગેવાનો સાથે
આ ા અને તેઓએ જઈને અબીમેલેખને, શખેમમાં જે સ્તંભ હતો તેની પાસેના એલોન ૃક્ષ આગળ રાજા બના ો.

7જયારે યોથામને આ કહેવામાં આ ુ,ં ત્યારે તે જઈને ગર ઝ મ પવર્તના શખર પર ઊભો ર ો. તેણે ઊંચા અવાજે તેઓને
પોકાર ને ક ું, “ઓશખેમના આગેવાનો, મારુ સાંભળો, કે જથેી ઈ ર તમારુ સાંભળે. 8એકવાર અંજીરના ૃક્ષો એક રાજાને
અ ભષેક વડે તેઓના પોતાના પર નીમવાને ગયાં. અને તેઓએ જૈ ૂન ૃક્ષને ક ું, ‘અમારા પર રાજ કર.’ ”

9 પણ જૈ ૂન ૃક્ષે તેઓને ક ુ,ં ‘હુ તો ઈ રના અને માણસના સન્માનને માટે વપરાઉં છુ, તે પડ ું ૂક ને હુ શા માટે અન્ય ૃક્ષો
પર પ્રભાવ પાડવા જાઉં?’ 10 પછ ૃક્ષોએ અંજીર ને ક ું, ‘આવીને અમારા પર રાજ કર.’ 11 પણ અંજીર ના ૃક્ષે તેઓને ક ું,
‘માર મીઠાશ તથા મારાં સારાં ફળ ૂક દેવા જોઈએ, જથેી બીજાં ૃક્ષો પર પ્રભાવ પાડવા માટે હુ શા માટે આ ું?’ ”

12 ૃક્ષોએ દ્રાક્ષવેલાને ક ું, ‘આવીને અમારા પર રાજ કર.’ 13 દ્રાક્ષાવેલાએ તેઓને ક ું, ‘ ું મારે મારો નવો દ્રાક્ષારસ જે
ઈ રને તથા માણસને આનં દત કરે છે તે ૂક ને, બીજાં ૃક્ષો પર પ્રભાવ પાડવા માટે શા માટે જ ું જોઈએ?’ 14 પછ સવર્
ૃક્ષોએ ઝાંખરાંને ક ું, ‘આવીને અમારા પર રાજ કર.’ ”
15ઝાંખરાએ ૃક્ષોને ક ું, ‘જો તમારે ખરેખર તમારા પર મને રાજા તર કે અ ભ ષક્ત કરવો હોય, તો આવો અને માર છાયા

પર ભરોસો રાખો. જો એમ ન હ, તો ઝાંખરામાંથી અ નીકળ ને લબાનોનનાં દેવદાર ૃક્ષોને બાળ નાખો.’ 16તેથી હવે, જયારે
તમે અબીમેલેખને રાજા બના ો, ત્યારે તમે જો સત્યતાથી તથા પ્રામા ણકપણે વત્યાર્ હોય અને જો તમે યરુબાલ તથા તેના
ઘરનાંની સાથે સાર ર તે વત્યાર્ હોય, જો જવેો તે યોગ્ય હોય તેવી જ તમે તેને સજા કર હોય.

17 અને તમે વચારો છો કે મારા પતાએ તમારે સારુ લડાઈ કર છે, પોતાનો જીવ જોખમમાં નાખીને તમને મદ્યાનીઓના
હાથમાંથી છોડા ાં. 18 પણઆજે તમે મારા પતાના ઘરની વરુદ્ધ ઊભા થયા છો અને તેના સ ેર ુત્રોને એક પથ્થર પર માર
ના ા છે. અને તમે તેની દાસીના ુત્ર અબીમેલેખને શખેમનાં આગેવાનો પર રાજા બના ો, કેમ કે તે તમારો સંબંધી છે.

19 ત્યારે જો તમે યરુબાલની તથા તેના ઘરનાંની સાથે પ્રામા ણકતાથી તથા સત્ય ન તાથી વત્યાર્ હોય, તો તમે અબીમેલેખમાં
આનંદ કરો અને તેને પણ તમારામાં આનંદ કરવા દો. 20 પણ જો તેમ ન હ, તો અબીમેલેખમાંથી અ નીકળો અને શખેમના
માણસોને તથા મલ્લોના ઘરનાઓને બાળ નાખો. અને શખેમના માણસોમાંથી તથા બેથ- મલ્લોમાંથી અ નીકળો અને
અબીમેલેખને બાળ નાખો.” 21 યોથામ ભાગીને દૂર ચાલ્યો ગયો અને બેરમાં જઈને તે ત્યાં ર ો. કેમ કે તે તેના ભાઈ,
અબીમેલેખથી ઘણું દૂર હ ું.

22અબીમેલેખે ઇઝરાયલ પર ત્રણ વષર્ રાજ ક ુ. 23ઈ રે અબીમેલેખ તથા શખેમના આગેવાનો વચ્ચે દુ આત્મા મોકલ્યો.
શખેમના આગેવાનોએ અબીમેલેખનો વ ાસઘાત કય . 24 ઈ રે આ ક ુ જથેી યરુબાલના સ ેર દ કરા પર જે જુલમ
ુજારાયો હતો તેનો બદલો લેવાય અને તેઓના ૂનનો દોષ તેઓના ભાઈ અબીમેલેખ પર ૂકાય; આમાં શખેમના માણસો

પણ જવાબદાર હતા કેમ કે તેઓએ તેને તેના ભાઈઓ ું ૂન કરવામાં મદદ કર હતી.
25જથેી શખેમના આગેવાનોએ પવર્તના શખર પર લાગ તાક ને તેના પર છાપો મારનારાઓને બેસાડ્યા અને જે સવર્ તેઓની

પાસે થઈને તે માગ જતા હતા તે સવર્ને તેઓ ૂંટ લેતાં હતા. આબાબત અબીમેલેખને જણાવવાંમાં આવી.
26 એબેદનો દ કરો ગાઆલ પોતાના સંબંધીઓની સાથે આ ો અને તેઓ શખેમમાં ગયા. શખેમના આગેવાનોને તેના પર

વ ાસ હતો. 27 તેઓ ખેતરમાં ગયા અને પોતાની દ્રાક્ષવાડ માંથી દ્રાક્ષો ભેગી કર ને તેને નચોવીને મજબાની કર . તેઓએ
પોતાના દેવના મં દરમાં પવર્ ું આયોજન ક ુ, ાં તેઓએ ખાઈ પીને અબીમેલેખને શાપ આપ્યો.
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28એબેદના દ કરા ગાઆલે ક ું, “અબીમેલેખ કોણ છે અને શખેમ કોણ છે, કે અમે તેની સેવા કર એ? ું તે યરુબાલનો
દ કરો નથી? અને ું ઝ ુલ તેનો અ ધકાર નથી? તમે ભલે શખેમના પતા, હમોરના લોકોની સેવા કરો! શા માટે અમે તેની સેવા
કર એ? 29 હુ ઇચ્છા રા ું છુ કે આ લોકો માર આજ્ઞા પ્રમાણે કરે! તો હુ અબીમેલેખને દૂર કર શ. હુ અબીમેલેખને કહ શ અને
મોકલીશ, ‘તારા સૈન્યને બહાર બોલાવી લાવ.’ ”

30જયારે નગરના અ ધકાર ઝ ુલે, એબેદના દ કરા ગાઆલનાં શ ો સાંભ ાં, ત્યારે તે ક્રોધે ભરાયો. 31તેણે અબીમેલેખને
છેતરવા સંદેશવાહકોને મોકલીને કહેવડા ું, “જો, એબેદનો દ કરો ગાઆલ અને તેના સંબંધીઓ શખેમમાં આવે છે અને તેઓ
નગરને તાર વરુદ્ધ ઉશ્કેરે છે.

32 હવે રાત્રે ું તથા તાર સાથેના સૈ નકો ઊઠો અને મેદાનમાં છાપા મારવાની તૈયાર કરો. 33 પછ સવારમાં ૂયર્ ઊગે તે
પહેલાં, ું વહેલો ઊઠ ને નગર પર હુમલો કર. અને જયારે તે તથા તેની સાથેના લોક તાર વરુદ્ધ ચઢાઈ કરે, ત્યારે ું જે કર શકે
તે તેમને કરજ.ે”

34 તેથી અબીમેલેખ તથા તેની સાથેના સવર્ માણસો ઊઠ્યા અને તેઓ શખેમ વરુદ્ધ તેમની ચાર ટુકડ ઓ બનાવીને સંતાઈ
ર ા. 35એબેદના દ કરો ગાઆલબહારજઈને નગરના દરવાજાના પ્રવેશદ્વારઆગળઊભો ર ો. અબીમેલેખઅને તેની સાથેના
લોક તેમની સંતાવાની જગ્યાએથી બહાર આ ા.

36જયારે ગાઆલે તે માણસોને જોયા, ત્યારે તેણે ઝ ુલને ક ું, “જો, પવર્તના શખર ઉપરથી માણસો ઊતર આવે છે!”
ઝ ુલે તેને ક ુ,ં “તને પવર્તોના ઓળા માણસો જવેા દેખાય છે.” 37 ગાઆલે ફર તેને ક ુ,ં “જો, માણસો દેશની મધ્યમાં થઈને
નીચે ઊતર આવે છે અને બીજુ એક ટો ું એલોન ૃક્ષને માગ† થઈને આવે છે.”

38 ત્યારે ઝ ુલે તેને ક ુ,ં “હવે તારા અ ભમાની શ ો ાં ગયા, તેં હમણાં જે ક ું હ ું, “અબીમેલેખ કોણ છે કે અમે તેની
સેવા કર એ?’ જે લોકોને તેં ધ ાયાર્ છે તે ું એ નથી? હવે બહાર જઈને તેઓની વરુદ્ધ લડાઈ કર.” 39 ગાઆલ બહાર
જઈને શખેમના માણસોની આગેવાની‡ કર અને અબીમેલેખની સાથે લડાઈ કર . 40અબીમેલેખે તેને નસાડ્યો અને ગાઆલ
તેની આગળથી નાસી ગયો. નગરના દરવાજાના પ્રવેશદ્વાર પાસે ઘણાં માણસો ઘાયલ થઈને પડ્યા.

41અબીમેલેખ અરુમા§માં ર ો. ઝ ુલે ગાઆલ તથા તેના સંબંધીઓને શખેમમાંથી બહાર કાઢ ૂ ા. 42 બીજે દવસે
શખેમના લોકો મેદાનમાં ગયા અને અબીમેલેખને તેઓએઆસમાચાર ક ા. 43તે તેના લોકોને લઈન,ે તેઓને ત્રણ ટોળક ઓમાં
વહેંચીને મેદાનમાં સંતાઈ ર ો. તેણે જો ું કે, લોકો નગરમાંથી બહાર આવી ર ા હતા અને તેણે તેઓ પર હુમલો કર ને તેઓને
માર ના ા.

44 અબીમેલેખ તથા તેની સાથેની ટોળ ઓએ આગળ ધસીને નગરના દરવાજાના પ્રવેશદ્વારને બંધ કર દ ધો. બીજી બે
ટોળ ઓએ જે લોકો મેદાનમાં હતા તે સવર્ ઊપર હુમલો કર ને તેઓને માર ના ા. 45અબીમેલેખે આખો દવસ નગરની સામે
લડાઈ કર . તેણે નગરને કબજે ક ુ અને તેમાં જે લોકો હતા તેઓને માર ના ા. તેણે નગર તોડ પા ું અને તેમાં મીઠુ વે .ુ

46 જયારે શખેમના કલ્લાના સવર્ આગેવાનોએ સાંભ ું, ત્યારે તેઓ એલ-બર થના ઘરના ભોંયરામાં પ્રવેશ્યા.
47અબીમેલેખને ખબર મળ કે શખેમના કલ્લાના સવર્ આગેવાનો એકત્ર થયા છે.

48અબીમેલેખ તથા તેની સાથેના સવર્ લોકો સાલ્મોન પવર્ત પર ગયા. અબીમેલેખે પોતાના હાથમાં એક કુહાડ લઈને ૃક્ષની
ડાળ ઓ કાપી. તેણે પોતાના ખભા પર ૂક ને તેની સાથેના લોકોને હુકમ કય , “તમે મને જે કરતાં જોયો છે તે પ્રમાણે તમે પણ
જલ્દ થી કરો.” 49 તેથી સવર્ લોકો પણ ડાળ ઓ કાપીને અબીમેલેખની પાછળ ચાલ્યા. અને તે ડાળ ઓ કલ્લાને લગાડ ને તે
વડે કલ્લાને સળગાવી દ ધો અને તેથી શખેમના કલ્લાનાં સવર્ માણસો આશરે હજારેક ુરુષ તથા ીઓ મરણ પામ્યા.ં

50 પછ અબીમેલેખ તેબેસ ગયો અને તેબેસની સામે છાવણી નાખીને તે કબજે ક ુ. 51 પણ તે નગરમાં એક મજ ૂત કલ્લો
હતો અને તેમાં નગરનાં સવર્ ુરુષ, ીઓ તથા નગરના સઘળા આગેવાનો નાસી ગયા અને અંદરથી કલ્લા ું બારણું બંધ ક .ુ
પછ તેઓ કલ્લાની છત પર ચઢ ગયા.

52અબીમેલેખે કલ્લા આગળ આવીને તેની સામે લડાઈ કર અને આગ લગાડવા માટે કલ્લાના બારણાની નજીક આ ો.
53 પણ એક ીએ ઘંટ ું ઉપ ું પડ અબીમેલેખના માથા પર ફેંક ને તેની ખોપર ફોડ નાખી. 54 પછ તેણે તરત એક જુવાનને
બોલાવીને એટલે જે તેનો શ વાહક હતો તેને ક ું, “તાર તલવાર કાઢ ને મને માર નાખ, કે કોઈ મારા વષે એમ ન કહે, ‘એક

ીએ મને માર ના ો.’ તેથી તે જુવાને તેને તલવારથી માર ના ો અને તે મરણ પામ્યો.
55જયારે ઇઝરાયલના માણસોએ જો ું કે અબીમેલેખ મરણ પામ્યો છે, ત્યારે તેઓ પોતાના ઘરે પાછા ગયા. 56અને આમ

ઈ રે અબીમેલેખના દરુાચાર પ્રમાણે તેને બદલોઆપ્યો, તેણે પોતાના સ ેર ભાઈઓની હત્યા કરેલી હતી. 57શખેમના લોકોની
બધી દુ તાનો બદલો ઈ રે તેઓને આપ્યો અને યરુબાલના દ કરા યોથામનો શાપ તેઓ પરઆ ો.

10
તોલા

1અબીમેલેખના મરણ પછ , ઇઝરાયલને ઉગારવા સારુ ઇસ્સાખારના કુળના, દોદોના દ કરા ૂઆહનો દ કરો તોલા ઊઠ્યો,
તે એફ્રાઇમના પહાડ ુલકમાંના શામીરમાં રહેતો હતો. 2 તેણે ત્રેવીસ વષર્ ઇઝરાયલનો ન્યાય કય . પછ તે મરણ પામ્યો અને
શામીર નગરમાં દફનાવાયો.

યાઈર
3 તોલાના મરણ પછ ગલ્યાદ યાઈર આગળ આ ો. તેણે બાવીસ વષર્ ુધી ઇઝરાયલનો ન્યાય કય . 4 તેને ત્રીસ દ કરા

હતા. તેઓ દરેક પાસે એક ગધેડા હતા અને તેના પર સવાર કરતા હતા, તેઓ પાસે ત્રીસ શહેરો હતા,ં કે જે આજ દવસ ુધી
હાવ્વોથ યાઈર કહેવાય છે, જે ગલ્યાદ દેશમાં છે. 5 યાઈર મરણ પામ્યો અને કામોન નગરમાં દફનાવાયો.

† 9:37 9:37 મેયોને નીમીન (તે જગ્યા ું નામ) ‡ 9:39 9:39 શખેમની માણસોની આગળથી બહાર ગયો § 9:41 9:41 શેખેમથી 8 કલોમીટર દૂર એક
નગર



ન્યાયાધીશો 10:6 206 ન્યાયાધીશો 11:20

યફતા
6 ઇઝરાયલના લોકોએ ઈ રની દ્ર માં જે ખરાબ હ ું તે ક ુ તેઓએ બઆલ, દેવી આશ્તારોથ, અરામના દેવો, સદોનના

દેવો, મોઆબના દેવો, આમ્મોનીઓના દેવો તથા પ લસ્તીઓના દેવોની ૂજા કર . તેઓએ ઈ રનો ત્યાગ કય અને લાંબા સમય
ુધી તેમની ઉપાસના કર ન હ. 7 તેથી ઈ રનો કોપ ઇઝરાયલ પર સળગ્યો. તેમણે પ લસ્તીઓ તથા આમ્મોનીઓના હાથે

તેઓને હરાવી દ ધા.
8 તેઓએ તે વષ ઇઝરાયલના લોકોને હેરાન કર ને તેઓ પર જુલમ કય , યદનને પેલે પાર અમોર ઓનો દેશ જે ગલ્યાદમાં

છે ત્યાંના ઇઝરાયલના લોકો પર તેઓએ અઢાર વષર્ ુધી જુલમ ુજાય . 9અને આમ્મોનીઓ યદન પાર કર ને યહૂદાની સામ,ે
બન્યામીનની સામે તથા એફ્રાઇમના ઘરનાંની સામે લડવા સારુ ગયા, જથેી ઇઝરાયલીઓ બહુ દઃુખી થયા.
10પછ ઇઝરાયલના લોકોએ ઈ રને પોકાર કર ને ક ું, “અમે તમાર વરુદ્ધ પાપ ક ુ છે, કેમ કે અમે અમારા ઈ રને તજીને

બઆલ ૂ તઓની ૂજા કર છે.” 11ઈ રે ઇઝરાયલના લોકોને ૂ ુ,ં “ ું મેં તમને મસર ઓથી,અમોર ઓથી,આમ્મોનીઓથી
તથા પ લસ્તીઓથી, 12અને સદોનીઓથી પણ બચા ા ન હતા? અમાલેક ઓએ તથા માઓનીઓએ તમારા પર જુલમ કય
અને તમે માર આગળ પોકાર કય અને મેં તમને તેઓના હાથમાંથી છોડા ાં હતા.

13 તેમ છતાં તમે મારો ત્યાગ કર ને બીજા દેવોની ૂજા કર , જથેી હુ હવે પછ તમને છોડાવીશ ન હ. 14જાઓ અને તમે જે
દેવોની ૂજા કર તેઓને પોકારો. ારે તમે ુશ્કેલીમાં હો ત્યારે તેઓ તમને બચાવશે.

15 ઇઝરાયલના લોકોએ ઈ રને ક ું, “અમે પાપ ક ુ છે. તમને જે સારુ લાગે તે તમે અમને કરો. પણ કૃપા કર ને, હાલ
અમને બચાવો.” 16તેઓજે વદેશીઓના દેવોને માનઆપતા હતા તેઓથી પાછા ફયાર્ અને તેઓના દેવોનો ત્યાગ કર ને તેઓએ
ઈ રની ઉપાસના કર . અને ઇઝરાયલના દઃુખને લીધે ઈ રનો આત્મા ખ થયો.

17 પછ આમ્મોનીઓએ એકસાથે એકઠા થઈને ગલ્યાદમાં છાવણી કર . અને ઇઝરાયલીઓએ એકસાથે એકઠા થઈને
મસ્પામાં છાવણી કર . 18 ગલ્યાદના લોકોના આગેવાનોએ એકબીજાને ૂ ુ,ં “આમ્મોનીઓની સામે ુદ્ધ શરૂ કરે એવો કયો
માણસ છે? તે જ ગલ્યાદમાં રહેનારાં સવર્નો આગેવાન થશ.ે”

11
1 ગલ્યાદ યફતા બળવાન લડવૈયો હતો, પણ તે જાતીય કાયર્કરનો દ કરો હતો. ગલ્યાદ તેનો પતા હતો. 2 ગલ્યાદની

પત્નીએ પણ દ કરાઓને જન્મ આપ્યો હતો. જયારે તે દ કરાઓ મોટા થયા, ત્યારે તેઓએ યફતાને ઘર છોડ દેવા બળજબર
કર અને તેને ક ું, “અમારા ઘરમાંથી તને કોઈપણ પ્રકારનો વારસો મળશે ન હ. કેમ કે ું બીજી ીનો દ કરો છે.” 3તેથી યફતા
પોતાના ભાઈઓ પાસેથી નાસી જઈને ટોબ દેશમાં ર ો. ત્યાં કેટલાક રખડુ લોકો યફતાની સાથે જોડાયાં, તેઓ તેની સાથે બહાર
જતા.

4 કેટલાક દવસો પછ , આમ્મોનીઓના લોકોએ ઇઝરાયલની વરુદ્ધ ુદ્ધ ક ુ. 5જયારે આમ્મોની લોકો ઇઝરાયલની સાથે
ુદ્ધ કરતા હતા, ત્યારે ગલ્યાદના વડ લો યફતાને ટોબ દેશમાંથી તેડ લાવવા સારુ ગયા. 6તેઓએ યફતાને ક ું કે, “ ું આવીને

અમારો આગેવાન થા જથેી અમે આમ્મોનીઓની સામે લડ એ.”
7 યફતાએ ગલ્યાદના આગેવાનોને ક ું કે, “તમે ું મને ધ ાય નહોતો? અને મારા પતાના ઘરમાંથી મને કાઢ ૂ ો ન

હતો? હવે જયારે તમે સંકટમાં આવી પડ્યા છો ત્યારે માર પાસે કેમ આ ા છો?” 8 ગલ્યાદના વડ લોએ યફતાને ક ું, “અમે
એટલા માટે તાર પાસે પાછા આ ા છ એ; કે ું અમાર સાથે આવે અને આમ્મોનીઓ સાથે લડાઈ કરે અને ું ગલ્યાદમાં
રહેનારા સવર્નો આગેવાન થાય.”

9 યફતાએ ગલ્યાદના વડ લોને ક ું, “જો આમ્મોનના સૈ નકો સામે લડવાને તમે ફર મને સ્વદેશ તેડ જાઓ અને જો મારા
હાથથી ઈ ર તેઓ પર વજયઅપાવે તો ું હુ તમારોઆગેવાન થાઉં.” 10 ગલ્યાદના વડ લોએ યફતાને ક ું, “ઈ રઆપણી
વચમાં સાક્ષી થાઓ! ન ે અમે તારા ક ા પ્રમાણે કર ુ.ં” 11 તેથી યફતા ગલ્યાદના વડ લોની સાથે ગયો અને લોકોએ તેને
પોતાનો આગેવાન તથા સેનાપ ત બના ો. અને યફતાએ મસ્પામાં ઈ રની આગળ પોતાની સવર્ બાબતો કહ જણાવી.

12 પછ યફતાએ આમ્મોનીઓના લોકોના રાજાની પાસે સંદેશવાહકો મોકલીને કહેવડા ું કે, “આપણી વચ્ચે કઈ બાબતની
લડાઈ છે? ું શા માટે અમારા દેશની વરુદ્ધ લડવા માટે આ ો છે?” 13આમ્મોનીઓના રાજાએ યફતાના સંદેશવાહકોને ઉ ર
આપ્યો, “જયારે ઇઝરાયલીઓ મસરમાંથી બહાર નીકળ આ ા ત્યારે આન નથી યાબ્બોક તથા યદન ુધી તેઓએ અમારો
દેશ લઈ લીધો હતો; માટે હવે શાં તથી તે અમને પાછો આપ.

14 યફતાએઆમ્મોનીઓના રાજાપાસે ફર સંદેશવાહકો મોકલ્યા, 15તેણે તેને કહેવડા ું, “ યફતાએમકહે છે કે: ‘મોઆબનો
દેશ તથા આમ્મોનીઓનો દેશ ઇઝરાયલે લઈ લીધો ન હતો; 16 પણ જયારે તેઓ મસરમાંથી આ ા ત્યારે ઇઝરાયલીઓ
અરણ્યમાંથી લાલ સ ુદ્ર અને અરણ્યની એક બાજુથી બીજી બાજુ ુધી ફર ને કાદેશમાં પહોંચ્યા.

17 ત્યારે ઇઝરાયલે અદોમના રાજા પાસે સંદેશવાહકો મોકલીને કહેવડા ું હ ું કે, “કૃપા કર ને તમારા દેશમાં થઈને અમને
જવા દે,” પણ અદોમના રાજાએ તેઓ ું સાંભ ું ન હ. અને તે જ પ્રમાણે તેઓએ મોઆબના રાજાને કહેવડા ું; તે પણ જવા
દેવા ઇચ્છતો નહોતો. તેથી ઇઝરાયલીઓ કાદેશમાં ર ા. 18 પછ તેઓ અરણ્યમાં થઈને ચાલ્યા અને અદોમ દેશ તથા મોઆબ
દેશની સરહદ ઉપર ચકરાવો ખાઈન,ે મોઆબ દેશની ૂવર્ બાજુએ થઈન,ે આન નને પેલે પાર આવીને તેઓએ ુકામ કય ; પણ
તેઓ મોઆબ પ્રદેશની અંદર આ ા ન હતા, કેમ કે આન ન મોઆબની સરહદ હતી.

19ઇઝરાયલે અમોર ઓના રાજા સીહોન, જણેે હેશ્બોન પર રાજ ક ુ હ ું તેને સંદેશો મોકલા ો; ઇઝરાયલે તેને ક ું, “કૃપા
કર ન,ે તારા દેશમાં થઈને અમને અમારા પ્રદેશમાં જવા દે.” 20 પણ સીહોનને ઇઝરાયલ પર ભરોસો ન રા ો. તેથી તેણે તેઓને
તેમના પ્રદેશમાં થઈને જવા દ ધા ન હ. પણ સીહોનને પોતાના સવર્ લોકોને એકત્ર કર ને યાહસામાં છાવણી કર અને ઇઝરાયલની
સામે ુદ્ધ ક ુ.
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21અને ઇઝરાયલના પ્ર ુ, ઈ રે, ઇઝરાયલને વજય અપાવીને સીહોનને તથા તેના સવર્ લોકોને તેમના હાથમાં સોંપ્યા.ં તેથી
ઇઝરાયલે અમોર ઓનાઆખા દેશઅને તેમા રેહતાં સવર્ જઓે તે દેશમાં રહેતા હતા તેમનો કબજો લીધો. 22આન નથી યાબ્બોક
અને અરણ્યથી યદન ુધી અમોર ઓના પ્રદેશ ું સવર્ તેઓએ પોતાના કબજા માં લઈ લી ુ.ં

23 હવે ઇઝરાયલના પ્ર ુ, ઈ ર પોતાના લોકોને અમોર ઓ આગળથી બહાર કાઢ લા ા, ઇઝરાયલને અમોર ઓ ું વતન
આપી દ ું, તેઓ વતન વગરના થયા. 24 તારો દેવ કમોશ જે વતન તને આપે છે, તે વતન ું ું ન હ લેશ?ે એટલે જે વતન
અમારા પ્ર ુ ઈ રે અમને આપ્ ું છે તે અમે લઈ ુ.ં 25હવે ું સ પોરના દ કરા મોઆબના રાજા બાલાક કરતાં શ્રે છે? ું તેણે
ઇઝરાયલની સામે કદ ટ ર લીધી કે તેણે તેઓની સામે કદ ુદ્ધ ક ુ?

26જયારે ઇઝરાયલ હેશ્બોનમાં તથા તેનાં ગામોમા,ં અરોએરમાં તથા તેનાં ગામોમાં અનેઆન નના કાંઠા પરના સઘળાં નગરમા,ં
ત્રણસો વષર્ ુધી ર ા હતા, તો તે સમય દર મયાન તે તમે પાછાં કેમ ન લીધાં? 27 મેં તારુ ક ું બગા ું નથી, પણ ું માર સામે
ુદ્ધ કરવાથી મારુ ખોટુ કર ર ો છે. ઈ ર જે ન્યાયાધીશ છે, તે ઇઝરાયલ તથા આમ્મોન ુત્રોની વચ્ચે ન્યાય કરશ.ે’ 28 પણ જે

સંદેશો યફતાએઆમ્મોનીઓના રાજાને કહેવડા ો હતો તે તેણે નકાર કય .
29 અને ઈ રનો આત્મા યફતા પર આ ો અને તે ગલ્યાદ તથા મનાશ્શામાં થઈને ગલ્યાદના મસ્પામાં ગયો. પછ

મસ્પામાંથી આમ્મોનીઓની પાસે ગયો. 30 યફતાએ ઈ રની આગળ માનતા માનીને ક ુ,ં “જો તમે મને આમ્મોનીઓ પર
વજય અપાવશો, 31 તો પછ જયારે હુ આમ્મોનીઓ પાસેથી નરાંતે પાછો આવીશ ત્યારે મને મળવા સારુ જે કોઈ મારા ઘરના
બારણામાંથી બહાર નીકળે તે ઈ ર ું થશે અને હુ તે ું દહનીયાપર્ણ કર શ.”

32 યફતા આમ્મોનીઓની વરુદ્ધ ુદ્ધ કરવા સારુ ગયો ઈ રે તેઓને વજય અપા ો. 33 તેણે તેઓ પર હુમલો કય .
અરોએરથી મ ીથ ુધીનાં વીસ નગરોનો તથાઆબેલ-કરામીમ ુધીના લોકોનો મોટો સંહાર કય . તેથીઆમ્મોનીઓઇઝરાયલ
લોકોના નયંત્રણ હેઠળ ૂકવામાં આ ા.

યફતાની પ્ર તજ્ઞા અને તેની દ કર
34 યફતા પોતાને ઘરે મસ્પામાં આ ો. ત્યાં તેની દ કર તેને મળવાને ખંજર વગાડતા તથા ૃત્ય કરતાં કરતાં બહાર આવી.

તે તે ું એક માત્ર સંતાન હ ું, તેના પછ તેને અન્ય દ કરો કે દ કર ન હતા.ં 35જયારે તેણે તેને જોઈ, ત્યારે તે દઃુખમાં ગરકાવ થઈ
ગયો અને ક ું, “અરે! માર દ કર ! તેં મને પીડામાં કચડ ના ો છે. જઓે મને દઃુખ દેનારા છે તેઓમાંની ું પણ થઈ! કેમ કે મેં
ઈ રના સોગન લીધા છે અને એ મારા સોગનથી મારાથી પાછા ફર શકાય એ ું નથી.”

36 તેણે તેને ક ું, “મારા પતા, તમે ઈ રને સોગન ૂવર્ક જે વચનઆપ્ ું છે, તે પ્રમાણે મને થાઓ, કેમ કે ઈ રે તારુ વેર તારા
વેર ઓ પર, એટલે આમ્મોનીઓ પર વા ું છે.” 37 તેણે પોતાના પતાને ક ું, “માર આટલી વનંતી છે કે મને બે મ હના ુધી
એકલી રહેવા દે કે, હુ નીચે પવર્તોમાં જાઉં અને ત્યાં માર સખીઓએ મારા કૌમાયર્નો શોક કય .”

38 તેણે ક ું, “જા.” તેણે તેને બે મ હના માટે જવા દ ધી. તેણે વદાય લીધી. તેણે તથા તેની સ હયરોએ પવર્તો ઉપર પોતાના
કૌમાયર્નો શોક કય . 39બે મ હના પછ તે પોતાના પતાની પાસે પાછ આવી. યફતાએ પોતે આપેલા વચન ું પાલન ક ુ. હવે
યફતાની દ કર કુવાર * રહેલી હતી તેથી ઇઝરાયલમાં એવો રવાજ પડ્યો કે 40 વષર્માં ચાર દવસ ગલ્યાદ યફતાની દ કર નો
શોક પાળવા માટે ઇઝરાયલની દ કર ઓ દર વષ પવર્તો પર જતી હતી.

12
યફતા અને એફ્રાઇમી લોકો

1 એફ્રાઇમના માણસો એકત્ર થઈને યદન નદ પાર કર ને ઉ રના ઝફોન નગર તરફ ગયા. તેઓએ યફતાને ક ુ,ં “ ું
આમ્મોનીઓની વરુદ્ધ લડવા ગયો ત્યારે તાર સાથે જવા માટે તેં અમને કેમ બોલા ા ન હ? અમે તને તારા ઘરમાં ૂર ને
આગ લગાડ ું.” 2 યફતાએ તેઓને ક ું, “મારે અને મારા લોકોને આમ્મોનીઓ સાથે સંઘષર્ ચાલતો હતો. જયારે મેં તમને
બોલા ા, ત્યારે તમે મને તેઓથી બચા ો ન હતો.

3જયારે મેં જો ું કે તમે મને બચા ો ન હ, ત્યારે હુ મારો જીવ જોખમમાં નાખીને આમ્મોનીઓની સામે ગયો અને ઈ રે મને
વજય અપા ો. હવે તમે શા માટે આજે માર વરુદ્ધ લડવાને આ ા છો?” 4 યફતાએ ગલ્યાદના સવર્ માણસોને એકત્ર કયાર્
અને એફ્રાઇમીઓ વરુદ્ધ લડાઈ કર . ગલ્યાદના માણસોએ એફ્રાઇમના માણસો પર હુમલો કય કેમ કે તેઓએ ક ું, “તમે
એફ્રાઇમ તથા મનાશ્શા મધ્યે રહેનારા ગલ્યાદ ઓ -એફ્રાઇમથી નાસી આવેલા છો.”

5 ગલ્યાદ ઓએયદન પાર કર ને એફ્રાઇમીઓને અટકા ા અને જયારે કોઈ નાસી જતો એફ્રાઇમી બચી જતો ત્યારે તે કહેતો,
“મને નદ પાર કર જવા દે,” ત્યારે ગલ્યાદના માણસો તેઓને કહેતા, “ ું ું એફ્રાઇમી છે?” જો તે એવો જવાબઆપે કે, “ના,”
6 તો તેઓ તેને એ ું કહેત કે, “ શબ્બોલેથ’ બોલ.” અને જો તે “ શબ્બોલેથ,” બોલે તો તે ઓળખાઈ જાય કેમ કે તે આ શ ોનો
યોગ્ય ઉચ્ચાર કર શકતો ન હતો. તેથી ગલ્યાદ ઓ તેને પકડ અને તેને યદનનાં કનારે માર નાખત. તે સમયે બેતાળ સ હજાર
એફ્રાઇમીઓને માર નાખવામાં આ ા. 7 યફતાએ છ વષર્ ુધી ઇઝરાયલીઓનો ન્યાય કય . પછ ગલ્યાદ યફતા મરણ
પામ્યો અને તેને ગલ્યાદના એક નગરમાં દફનાવવામાં આ ો.

ઇબ્સાન, એલોન, અને આ ોન
8તેના પછ , બેથલેહેમના ઇબ્સાને ઇઝરાયલીઓનો ન્યાય કય . 9તેને ત્રીસ દ કરાઓ હતા. તેણે ત્રીસ દ કર ઓનાં લ અન્ય

લોકોમાં કરા ા. અને પોતાના દ કરાઓનાં બહારનાં લોકોની દ કર ઓ સાથે કરા ા. તેણે સાત વષર્ ઇઝરાયલનો ન્યાય કય .
10 ઇબ્સાન મરણ પામ્યો અને બેથલેહેમમાં દફનાવવામાં આ ો. 11 તેના પછ એલોન ઝ ુલોનીએ ઇઝરાયલીઓનો ન્યાય

કય . તેણે દસ વષર્ ઇઝરાયલનો ન્યાય કય . 12એલોન ઝ ુલોની મરણ પામ્યો અને ઝ ુલોનના આયાલોન દેશમાં દફનાવવામાં
આ ો.

* 11:39 11:39 તે તેના આ ુષ્ય ભર યહોવાહ માટે કુવાર રહ
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13તેના પછ હલ્લેલ પરઆથોની દ કરાઆ ોને ઇઝરાયલીઓ પર ન્યાયાધીશ તર કે રાજ ક ુ. 14તેને ચાળ સ દ કરા અને
ત્રીસ પૌત્રો હતા. તેઓએ સ ેર ગધેડાઓ પર સવાર કર અને તેણે આઠ વષર્ ઇઝરાયલનો ન્યાય કય . 15 હલ્લેલ પરાથોનીનો
દ કરો આ ોન મરણ પામ્યો અને અમાલેક ઓના પહાડ પ્રદેશમાં એફ્રાઇમ દેશના પરઆથોનમાં તેને દફનાવવામાં આ ો.

13
સામ ૂનનો જન્મ

1ઇઝરાયલના લોકોએ ફર ઈ રની દ્ર માં જે ખરાબ હ ું તે ક ુ અને તેમણે ચાળ સ વષર્ ુધી તેઓને પ લસ્તીઓના હાથમાં
સોંપ્યા.ં 2 ત્યાં દાનના કુટુબનો સોરાહનો રહેવાસી માનોઆ નામનાં એક માણસ હતા.ં તેની પત્નીને સંતાન તથા ન હતા.ં

3 ઈ રના દૂતે તે ીને દશર્ન આપીને ક ું, “હવે જો, ું નઃસંતાન છે અને તને સંતાન થતાં નથી, પણ તને ગભર્ રહેશે અને
ું બાળકને જન્મ આપશ.ે 4 હવે ધ્યાન રાખ દારૂ કે દ્રાક્ષાસવ પીશ ન હ જે ખોરાક અ ુદ્ધ ગણાય છે તે ખાઈશ ન હ. 5જો, ું

સગભાર્ થશ.ે અને ુત્રને જન્મઆપશે. ું તેના માથા પર કદ અ ો ફેરવીશ ન હ, કેમ કે તે છોકરો ગભર્ ાનથી જ ઈ રને માટે
નાઝ ર * થશ.ે અને તે પ લસ્તીઓના હાથમાંથી ઇઝરાયલને છોડાવશે.

6 ત્યારે તે ીએ આવીને પોતાના પ તને ક ું કે, “ઈ રનો એક માણસ માર પાસે આ ો હતો, તેનો દેખાવ ઈ રના દૂત
જવેો હતો, તેથી મને ઘણી બીક લાગી. તે ાંથી આ ો તે મેં ૂ ું ન હ, તેણે પણ પોતા ું નામ મને ક ું ન હ. 7 તેણે મને ક ું,
જો! તને ગભર્ રહેશે અને ું દ કરાને જન્મ આપશ.ે તેથી દારૂ કે દ્રાક્ષાસવ પીશ ન હ, કઈ અ ુદ્ધ ખોરાક ખાઈશ ન હ, કેમ કે તે
બાળક ગભર્ ાનના સમયથી માંડ ને તેના મરણના દવસ ુધી ઈ રને સારુ નાઝ ર થશ.ે”

8 પછ માનોઆએ ઈ રને પ્રાથર્ના કર ને ક ું, “ઓ પ્ર ,ુ ઈ ર કૃપા કર ને જે માણસને તમે મોકલ્યો હતો તેને ફર અમાર
પાસે મોકલો કે જથેી જે બાળક જન્મશે તેને અમારે ું કર ું તે વષે તે અમને શીખવ.ે” 9 ઈ રે માનોઆની પ્રાથર્નાનો ઉ ર
આપ્યો અને જયારે તે ી ખેતરમાં બેઠ હતી ત્યારે ઈ રનો દૂત ફર તેની પાસે આ ો. પણ તેનો પ ત માનોઆ તેની સાથે ન
હતો. 10 તેથી તે ીએ ઉતાવળે દોડ જઈને પોતાના પ તને ક ું કે, “જો! તે દવસે જે માણસ માર પાસે આ ો હતો તે મને
દેખાયો.” 11 માનોઆઊઠ ને પોતાની ીની પાછળ ચાલ્યો. અને તે માણસની પાસે આ ો. તેણે ૂ ું, “ ું તમે તે જ માણસ
છો કે જમેણે માર પત્ની સાથે વાત કર હતી?” તેણે ક ું “હા હુ એ જ છુ.”

12 તેથી માનોઆએ ક ું, “હવે તારુ વચન ફળ ૂત થાઓ. પણ તે છોકરો કેવો નીવડશે. અને કેવા કામ કરશ?ે” 13ઈ રના
સ્વગર્દૂતે માનોઆને ક ું, “જે સવર્ મેં ીને ક ું, તે વષે તેણે કાળજી રાખવી. 14 તેણે દ્રાક્ષ ું બને ું કઈ પણ ન ખા ું, તેણે દારૂ
કે નશાકારક પીણું પી ું ન હ; કઈ પણ અ ુદ્ધ ખા ું ન હ. મેં જે આજ્ઞા તેને આપી છે તે સવર્ તે પાળે.”

15 માનોઆએ ઈ રના દૂતને ક ું, “કૃપા કર ન,ે અહ રહો કે અમે તમારે માટે એક હલવાન માંસ રાંધીએ.” 16 ઈ રના દૂતે
માનોઆને ક ું, “જો હુ રોકાઈ જાઉં તો પણ હુ તારો ખોરાક ખાઈશ ન હ. પણ જો ું દહનીયાપર્ણ તૈયાર કરે છે, તો તારે તે
ઈ રને ચઢાવ ું જોઈએ.” માનોઆજાણતો ન હતો કે તે ઈ રનો દૂત છે.

17 માનોઆએ યહોવાહના દૂતને ક ું, “તારુ નામ ું છે, જથેી તારાં વચન ફળે ત્યારે અમે તારુ સન્માન કર એ?” 18ઈ રના
દૂતે તેને ક ુ,ં “ ું મારુ નામ કેમ ૂછે છે? કેમ કે તે અદ્દ ુત છે!”

19 ત્યારે માનોઆએ બકર ું બચ્ ું ખાદ્યાપર્ણ સાથે લઈને ખડક પર ઈ રને ચઢા ુ.ં માનોઆ અને તેની પત્નીના દેખતાં
જ સ્વગર્દૂતે આ યર્જનક કામ ક ુ. 20 ત્યાં અ ની જ્વાળા વેદ પરથી આકાશની તરફ ચઢ , ત્યારે ઈ રનો દૂત વેદ પરથી
જ્વાળામાં થઈને ઉપર ચઢ ગયો. માનોઆ અને તેની પત્ની તે જોઈ ર ાં અને તેઓ ૂ મ પર નમી પડ્યા.ં

21 ઈ રના દૂતે માનોઆને તથા તેની પત્નીને ફર દશર્ન આપ્ ું ન હ. ત્યારે માનોઆએ જાણ્ ું કે તે ઈ રનો સ્વગર્દૂત હતો.
22 માનોઆએ તેની પત્નીને ક ું, “આપણે ઈ રને જોયા છે, માટે આપણે ન મર જઈ ુ!ં”

23 પણ તેની પત્નીએ તેને ક ું, “જો ઈ ર આપણને માર નાખવા ઇચ્છતા હોત, તો તેઓ આપણાં દહનીયાપર્ણ તથા
ખાદ્યાપર્ણનો સ્વીકાર કરત ન હ. અને તેઓઆપણને આ બધી બાબતો બતાવત ન હ અને આ સમયે તેઓઆપણને આ વાતો
સંભળાવત ન હ.”

24અને તે ીએ દ કરાને જન્મ આપ્યો, તે ું નામ સામ ૂન પા ુ.ં તે છોકરો મોટો થયો અને ઈ રે તેને આશીવાર્દ આપ્યો.
25ઈ રનો આત્મા તેને સોરાહ તથા એશ્તાઓલની વચ્ચ,ે માહનેહ દાન†માં, સંચાર કરવા લાગ્યો.

14
સામ ૂન તમ્ના ગામની છોકર ના પ્રેમમાં

1સામ ૂન તમ્ના નગરમાં ગયો, ત્યાં તેણે એક ીને જોઈ, જે પ લસ્તીઓની દ કર ઓમાંની હતી. 2જયારે તે પાછોઆ ો,
ત્યારે તેણે પોતાનાં માતા પતાને ક ું, “મેં એક ીને તમ્નામાં જોઈ, જે પ લસ્તીઓની દ કર ઓમાંની છે. માર સાથે તેના લ
કરાવો.”

3 પણ તેનાં માતા પતાએ તેને ક ું, “ ું આપણાં સગાંઓમાં કે આપણા સવર્ લોકોમાં ું કોઈ ી નથી કે ું બે ુ ત
પ લસ્તીઓમાંથી પત્ની લાવવા કહે છે?” સામ ૂને તેના પતાને ક ું, “તેને મારા માટે લાવી આપો, કેમ કે તે મને ગમે છે.”
4પણ તેનાં માતા પતા જાણતાં નહોતા કે આ તો ઈ ર ું કૃત્ય છે, કેમ કે તે પ લસ્તીઓ સાથે વરોધ કરવા ઇચ્છતો હતો તે સમયે
પ લસ્તીઓ ઇઝરાયલ પર રાજ કરતા હતા.

5 ત્યારે સામ ૂન તમ્નામાં તેના માતા પતા સાથે ગયો અને તેઓ તમ્નાની દ્રાક્ષવાડ માં આ ા. અને ત્યાં એક જુવાન સહે
આવીને તેની તરફ ગજના કર . 6 ઈ રનો આત્મા અચાનક તેના પર આ ો, જમે તે નાની બકર ને ચીર નાખતો હોય તેમ તેણે
સહને ૂબ સરળતાથી ચીર ના ો અને તેના હાથમાં કઈ પણ નહો ુ.ં તેણે જે ક ુ હ ું તે તેણે તેના માતા પતાને ક ું ન હ.

* 13:5 13:5 જુઓ ગણના 6 † 13:25 13:25 દાનની છાવણી



ન્યાયાધીશો 14:7 209 ન્યાયાધીશો 15:13

7 તે ગયો અને તે ી સાથે વાતચીત કર , જયારે તેણે તેની તરફ જો ું, તે સામ ૂનને ૂબ ગમી. 8 થોડા દવસો પછ તે તેની
સાથે લ કર પાછો ફય , ત્યારે તે સહનાં ુડદાને જોવા પાછો ફય . અને ત્યાં સહના શર રનો જે ભાગ બાક પડલેો હતો તેના
પર મધમાખીઓ ું ટો ું તથા મધ હ ું. 9 હાથમાં મધ લઈને તે ખાતા ખાતા ચાલ્યો. અને પોતાના માતા પતા પાસે આ ો, ત્યારે
તેણે તેઓને થોડુ આપ્ ું અને તેઓએ ખા ું. પણ તેણે તેઓને ક ું ન હ કે સહના શર રનો જે ભાગ બાક હતો તેના પરથી આ
મધ કાઢ લા ો છુ.

10 ાં તે ી હતી ત્યાં સામ ૂનના પતા ગયા અને સામ ૂને ત્યાં ઉજાણી કર , કેમ કે જુવાન ુરુષોનો આ રવાજ હતો.
11 ીના સંબંધીઓએ તેને જોયો, તેઓ તેમના બીજા ત્રીસ મત્રોને તેની સાથે લઈઆ ા.

12સામ ૂને તેઓને ક ું, “હવે હુ તમને એક ઉખાણું કહુ. જો તમારામાંનો કોઈ તે શોધીઆપે અને ઉજાણીના સાત દવસોમાં
તેનો જવાબ કહે, તો હુ શણના ત્રીસ ઝભ્ભા તથા ત્રીસ જોડ વ ો તેને આપીશ. 13 પણ જો તમે મને જવાબ ન હ કહો, તો
તમારે મને શણનાં ત્રીસ ઝભ્ભા તથા ત્રીસ જોડ વ ો આપવાં પડશે.” તેઓએ તેને ક ું, “અમને તારુ ઉખાણું કહે, તેથી અમે
તે સાંભળ એ.”

14 તેણે તેઓને ક ું, “ખાઈ જનારમાંથી, કઈક ખોરાક નીક ો; બળવાનમાંથી, કઈક મીઠાશ નકળ .”
પણ તેના મહેમાનો ત્રણ દવસમાં ઉખાણાનો જવાબઆપી શ ા ન હ.
15ચોથા દવસ*ે તેઓએ સામ ૂનની પત્નીને ક ું, “તારા પ તને ફોસલાવ કે જથેી તે અમને ઉખાણાનો જવાબ કહે ન હ તો

અમે તને તથા તારા પતાના ઘરનાંને બાળ ૂક ું. ું તેં અમને અહ ૂંટ લેવાને બોલા ા છે?”
16 સામ ૂનની પત્ની તેની આગળ રડવા લાગી, “ ું જે સવર્ કરે છે તે દ્વારા મને ધ ારતો હોય એ ું લાગે છે! ું મને પ્રેમ

કરતો નથી. તેં મારા કેટલાક લોકોને ઉખાણું ક ું, પણ તેં મને તેનો જવાબ ક ો નથી.” સામ ૂને તેને ક ું, “અહ યાં જો, મેં મારા
માતા પતાને ક ું નથી, તો ું હુ તને કહુ?” 17 તેઓની ઉજાણીના સાતે દવસો તેણે રડ્યા ક ુ, સાતમે દવસે તેણે તેને જવાબ
આપ્યો, કેમ કે તેણે તેને ૂબ દબાણ ક ુ હ ું. તેણે પોતાના સંબંધી લોકોને ઉખાણાનો જવાબ કહ દ ધો.

18અને નગરના લોકોએ તેને ક ું, “સાતમે દવસે ૂયાર્સ્ત થયા અગાઉ નગરના લોકોએ તેને ક ું, “મધ કરતાં મીઠુ ું છે?
સહ કરતાં બળવાન ું છે?”
સામ ૂને તેઓને ક ું, “જો તમે માર વાછરડ †થી ખે ું ન હોત, તો તમે મારા ઉખાણાનો જવાબ શોધી શ ા ન હોત.”
19 ત્યારે ઈ રનો આત્મા અચાનક સામ ૂન પર પરાક્રમ સ હત આ ો. સામ ૂન આશ્કલોનમાં ગયો અને તેઓમાંના ત્રીસ
ુરુષોને માર ના ા. તેણે તેઓનો ૂંટેલો માલ લઈ લીધો અને જઓેએ તેના ઉખાણાનો જવાબઆપ્યો હતો તેઓને તેણે ત્રીસ

વ ોની જોડ આપી. તે ક્રોધાયમાન થયો અને તે પોતાના પતાના ઘરે જતો ર ો. 20 ીના પતાએ સામ ૂનના એક સાથી કે
જણેે તેના પ્રત્યે મત્રની ફરજ બજાવી હતી તેને ી તર કે આપી.

15
સામ ૂનનાં પરાક્રમ

1 કેટલાક દવસો પછ , ઘઉંની કાપણીના સમયમા,ં સામ ૂન એક લવારુ લઈને પોતાની પત્નીની ુલાકાતે ગયો. તેણે પોતાને
ક ું, “હુ માર પત્નીની ઓરડ માં જઈશ.” પણ તેના પતાએ તેને અંદર જવાની પરવાનગી આપી ન હ. 2 તેના પતાએ ક ું,
“મને ન ે લાગ્ ું કે ું તેને ધ ારે છે, તેથી મેં તેને તારા મત્રને આપી દ ધી. તેની નાની બહેન ું તેના કરતા વધારે ુંદર નથી?
તેના બદલે તેને લ.ે”

3સામ ૂને તેઓને ક ું, “આ સમયે હુ પ લસ્તીઓને કઈ ઉપદ્રવ કરુ તો તે વષે હુ નદ ષ ઠર શ.” 4સામ ૂન ચાલ્યો ગયો
તેણે ત્રણસો શયાળ પકડયાં અને મશાલો લઈને બબ્બે શીયાળોની ૂંછડ ઓભેગી કર ને બબ્બે ૂંછડ ઓવચ્ચે એકએક મશાલ
બાંધી.

5 પછ તેણે મશાલો સળગાવી, અને તેણે શયાળોને પ લસ્તીઓના ઊભા પાકમાં છોડ ૂક . અને તેઓએ ૂળા અને ઊભા
પાકને જૈ ૂનવાડ ઓ સ હત બાળ ૂ ા.ં 6 પ લસ્તીઓએ ૂ ું, “આ કોણે ક ુ છે?” તેઓને કહેવામાં આ ુ,ં “ તમ્નીના
જમાઈ સામ ૂને આ ક ુ છે, કેમ કે તમ્નીએ સામ ૂનની પત્નીને લઈને તેને તેના મત્રને આપી દ ધી.” ત્યારે પ લસ્તીઓઆ ા
અને તેને તથા તેના પતાને બાળ ૂ ા.

7 સામ ૂને તેઓને ક ું, “જો તમે આમ કરો છો, તો હુ ન ે તમારા પર વેર વાળ શ તે પછ જ હુ જપીશ.” 8 પછ તેણે
તેઓને માર ને તેઓનો ૂરો સંહાર કય . પછ તે જઈને એટામ ખડકની ુફામાં ર ો.

સામ ૂન પ લસ્તીઓને હરાવે છે
9 ત્યારે પ લસ્તીઓચઢ આ ાઅને તેઓએયહૂદામાં ુદ્ધ માટે તૈયાર કર અને તેઓ ું સૈન્ય લેહ માં ફેલાઈ ગ ુ.ં 10યહૂદાના

માણસોએ ક ું, “શા માટે તમે અમારા પર હુમલો કરવા આ ા છો?” તેઓએ ક ું, “અમે સામ ૂનને પકડવા માટે હુમલો કય
છે, જથેી તેણે અમાર સાથે જે ક ુ છે તે ું અમે તેને કર એ.”

11 ત્યારે યહૂ દયાના ત્રણ હજાર માણસોએએટામ ખડકની ુફામાં જઈને સામ ૂનને ક ું, “ ું ું જાણતો નથી કે પ લસ્તીઓ
આપણા પર રાજ કરે છે? આતેં ું ક ુ?” સામ ૂને તેઓને ક ું, “તેઓએ જે ું મને ક ુ છે, તે ું મેં તેઓને ક ુ છે.”

12 તેઓએ સામ ૂનને ક ું, “અમે તને બાંધીને લઈ જઈ પ લસ્તીઓના હાથમાં સોંપવાને આ ા છ એ.” સામ ૂને તેઓને
ક ું, માર આગળ તમે સમ ખાઓ, “તમે પોતે મને માર ન હ નાખો.” 13 તેઓએ તેને ક ું, “ના, અમે માત્ર તને દોરડાથી બાંધીને
તેઓના હાથમાં સોંપી ું. અમે વચન આપીએ છ એ કે અમે તને માર ન હ જ નાખીએ.” ત્યારે તેઓએ તેને નવાં બે દોરડાથી
બાંધીને તે ખડક પરથી લઈ ગયા.
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14જયારે તે લેહ માં પહોંચ્યો, ત્યારે પ લસ્તીઓએ તેને જોઈને જયઘોષ કય . અને ઈ રનો આત્મા તેના પર પરાક્રમ સ હત
આ ો અને તેને હાથે જે દોરડાં બાંધેલા હતાં તે અ થી બળેલા શણના જવેા થઈને હાથ પરથી સર પડ્યા.

15સામ ૂનને ગધેડા ું તાજુ જડ ું મ ું એ જડબાના પ્રહારથી તેણે એક હજાર માણસોને માર ના ા. 16સામ ૂને ક ું,
“ગધેડાના જડબાથી મેં ઢગલે ઢગલા,
ગધેડાના જડબાથી મેં હજાર માણસોને માયાર્ છે.”

17એ પ્રમાણે ક ા પછ સામ ૂન,ે તે જડ ું ફેંક દ ું અને તે જગ્યા ું નામ રામાથ-લેહ * પા ુ.ં 18 સામ ૂનને ૂબ તરસ
લાગી અને તેણે ઈ રને પોકાર ને ક ું, “તમે આ મોટો વજય પોતાના દાસની હસ્તક કય છે, પણ હવે હુ તરસથી મર ર ો છુ.
ું હુ આ બે ુ તી લોકોના હાથમાં પડ શ?”
19 ત્યારે ઈ રે લેહ માં જે ખાડો હતો તેમાં ફાટ પાડ . તેમાંથી પાણી નીક ું. પાણી પીધા પછ તે પાછો ુ દ્ધમાં આ ો તેણે

તાજગી પ્રાપ્ત કર . એ માટે તેણે તે જગ્યા ું નામ એન-હ ોર† પા ું અને તે આજ ુધી લેહ માં છે. 20સામ ૂને પ લસ્તીઓના
સમયમાં વીસ વષર્ ઇઝરાયલનો ન્યાય કય .

16
સામ ૂન ગાઝામાં

1 સામ ૂન પ લસ્તીઓના નગર ગાઝામાં ગયો અને ત્યાં એક ગ ણકાને જોઈ અને તે તેની પાસે રાત વતાવવાને ગયો.
2ગાઝ ઓને ખબર મળ કે, “સામ ૂનઅહ આ ો છે.” ગાઝ ઓએતેજગ્યાને ઘેર લીધી, તેઓઆખી રાત નગરના દરવાજામાં
સંતાઈ ર ા. અને તેઓ ત્યાંથીઆઘાપાછા થયા ન હ. તેઓએ ક ું હ ું, “સવાર ુધીઆપણે રાહ જોઈએઅને દવસઊગતાં
જઆપણે તેને માર નાખી ું.”

3સામ ૂન મધરાત ુધી ૂઈ ર ો. મધરાતે ઊઠ ને તેણે નગરના દરવાજાના કમાડ તથા બ ે બારસાખો પકડ . ૂંગળ સ હત
તેને ખેંચી કાઢ ને તેઓને તેમના ખભા પર ૂક ને હેબ્રોન પવર્તની સામેના શખર પર લઈ ગયો.

સામ ૂન અને દ લલા
4 તે પછ એ ું થ ું કે, સામ ૂનને સોરેકની ખીણમાં રહેતી દ લલા નામની એક ી સાથે પ્રેમ થઈ ગયો. 5 પ લસ્તીઓના

શાસકોએ તેની પાસે આવીને તેને ક ું, “ ું સામ ૂનને પટાવીને ૂછ લે કે, તે ું મહા બળ શામાં રહે ું છે? કેવી ર તે અમે તેને
બાંધીને તેના પર પ્રબળ થઈએ અને તેને હરાવીએ? જો ું આમ કર શ તો અમારામાંનો પ્રત્યેક જણ તને ચાંદ ના અ ગયારસો
સ ા આપશ.ે”
6અને દ લલાએ સામ ૂનને ક ું, “કૃપા કર ન,ે ું મને કહે કે, તારુ મહા બળ શામાં રહે ું છે, ું કેવી ર તે બંધાય અને જથેી ું

નબર્ળ થાય?” 7સામ ૂને તેને ક ું, “કદ ુકાયેલા ના હોય એવા સાત લીલા બંધથી જો તેઓ મને બાંધે, તો હુ નબર્ળ થઈને
બીજા માણસો જવેો થઈ જઈશ.”

8 ત્યારે પ લસ્તીઓના શાસકો કદ ન ુકાયેલા એવા સાત લીલા પણછ તેની પાસે લા ા અને તેણીએ સામ ૂનને તેનાથી
બાંધ્યો. 9 હવે તેણે છાની ર તે માણસોને તેની ઓરડ માં સંતાડ રા ા હતા. તેણે તેને ક ું, સામ ૂન!” પ લસ્તીઓ તારા પર
ચઢ આ ા છે!” પણ શણની એક દોર આગને અડ ાથી ૂટ જાય તેમ તેણે તે બાંધેલા બંધનો તોડ ના ા.ં એમ તેઓ તેના
બળ વષે જાણી શ ા ન હ.

10 દ લલાએ સામ ૂનને ક ુ,ં “જો, તેં મને છેતર છે અને મને જૂઠુ ક ું છે. કૃપા કર ન,ે મને કહે કે તને કેવી ર તે નબર્ળ કર
શકાય.” 11 તેણે તેને ક ું, “જે દોરડાનો ઉપયોગ કદ કોઈ કામમાં કરાયો ન હોય તેવા નવા દોરડાથી જો તેઓ મને બાંધે તો હુ
અન્ય માણસો જવેો નબર્ળ થઈ જઈશ.” 12 તેથી દ લલાએ નવા દોરડાં લીધા. અને તેનાથી સામ ૂનને બાંધ્યો. પછ તેને ક ું,
“સામ ૂન, પ લસ્તીઓ તારા પર ચઢ આ ા છે!” માણસો અંદરનીઓરડ માં સંતાઈ ર ા હતા. પણ સામ ૂને દોરડાંને ૂતરની
દોર ની માફક પોતાના હાથ પરથી ફટાફટ તોડ ના ા.ં

13 દ લલાએ સામ ૂનને ક ું, “અત્યાર ુધી તેં મને છેતર ને મને જૂઠ વાતો કહ છે. હવે અમને કહે કે કેવી ર તે અમે તને
હરાવી શક એ?” સામ ૂને તેને ક ું, “જો ું મારા માથાના વાળની સાત લટો તાણાની સાથે વણે તો હુ અન્ય માણસો જવેો થઈ
જઈશ. 14જયારે તે ૂતો હતો, ત્યારે દ લલાએ સાળના ખીલા સાથે તે બાંધીને તેને ક ું, “સામ ૂન, પ લસ્તીઓ તારા પરઆવી
પડ્યા છે!” તેણે પોતાની ઊંઘમાંથી જાગીને સાળનો ખીલો તથા તાણા ખેંચી કાઢ્યા.ં

15 તેણે તેને ક ું, “ ું મને કેવી ર તે કહ શકે કે, હુ તને પ્રેમ કરુ છુ, કેમ કે ું મને તાર હદયની વાતો તો જણાવતો નથી? આ
ત્રણવાર તેં માર મશ્કર કર છે અને તારુ મહા બળ શામાં રહે ું છે તે મને ક ું નથી.” 16 તેણે પોતાનાં વચનો વડે તેને દરરોજ
આગ્રહ કર ને જીદ કર , જથેી તેનો જીવ મરણ ુલ્ય અકળાયો.

17 ત્યારે સામ ૂને તેને સાચે સા ું કહ જણા ું કે “મારા માથા પર કદ અ ો ફય નથી અને મારા વાળ કદ કપાયા નથી,
કેમ કે માર માના ગભર્ ાનથી જ હુ ઈ રને સારુ નાઝ ર છુ. જો હુ મારા માથાના વાળ કપા ું તો મારુ બળ મારામાંથી જ ું
રહેશે અને હુ નબર્ળ થઈને બીજા માણસના જવેો થઈ જઈશ.”

18જયારે દ લલા સમજી કે તેણે પોતા ું દલ માર આગળ ૂરે ૂરુ ખોલ્ ું છે, ત્યારે તેણે પ લસ્તીઓના શાસકોને તેડ મંગા ા
અને ક ું, “આ એક વાર આવો, કેમ કે તેણે મને સઘ ું ક ું છે.” ત્યારે પ લસ્તીઓના શાસકો ચાંદ ના સ ા લઈને તેની પાસે
આ ા. 19 તેણે સામ ૂનને પોતાના ખોળામાં ુવાડ્યો. અને ુવડાવી દ ધો. એક માણસને બોલાવીને તેના માથાની સાત લટો
કાપી નાખી, પછ દ લલા સામ ૂનને હેરાન કરવા લાગી, કારણ કે તેનામાંથી તે ું બળ જ ું ર ું હ ું.

20 તેણે ક ું, “સામ ૂન પ લસ્તીઓ તારા પર ચઢ આ ા છે!” ઊંઘમાંથી જાગીને તેણે ક ું, “હુ અગાઉની જમે મારુ શર ર
હલાવીશ.” પણ તેને ાલ નહોતો કે ઈ ર તેની પાસેથી જતા ર ા છે. 21 પ લસ્તીઓએ તેને પકડ ને તેની આંખો ફોડ નાખી.
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તેઓ તેને ગાઝામાં લા ા અને તેને કાંસાની બેડ ઓ પહેરાવી. તેની પાસે બંદ ખાનામાં ચ પસાવી. 22 તોપણ વાળ કપાઈ
ગયા પછ તેના માથાના વાળ પાછા વધવા લાગ્યા.

સામ ૂન ું ૃત્ ુ
23 પ લસ્તીઓના શાસકો પોતાના દેવ દાગોન આગળ મોટુ બ લદાન કરવાને અને આનંદ કરવાને એકત્ર થયા. તેઓએ ક ું,

“અમારા દેવે સામ ૂનને હરા ો છે, અમારા શ ુને અમારા હાથમાં સોંપ્યો છે.” 24 જયારે લોકોએ તેને જોયો, ત્યારે તેઓએ
પોતાના દેવની સ્ ુ ત કર ; કેમ કે તેઓએ ક ું, “અમારા દેવે અમારા શ ુને હરા ો છે અને અમને સોંપ્યો છે. તેણે અમારામાંથી
ઘણાંને માર ના ા છે.”

25 જયારે તેઓ ઉજવણી કરતા હતા, ત્યારે તેઓએ ક ું, “સામ ૂનને બોલાવો, તે આપણું મનોરજન કરે.” અને તેઓ
સામ ૂનને કેદખાનામાંથી બહાર લઈ આ ા. અને તેણે તેઓ ું મનોરજન ક ુ. તેઓએ તેને થાંભલાઓની વચ્ચે ઊભો રા ો.
26જે જુવાને તેનો હાથ પકડ્યો હતો તેને સામ ૂને ક ું, “જે થાંભલાઓ પર આ ઇમારતનો આધાર રહેલો છે તે મને પકડવા દે,
જથેી હુ તેનો ટેકો દઈને ઊભો રહુ.”

27હવે તે ઇમારત તો ુરુષોથી તથા ીઓથી ભરે ું હ ું. અને પ લસ્તીઓના સવર્ શાસકો ત્યાં હતા. જયારે સામ ૂન તેઓને
મનોરજન કરાવતો હતો, ત્યારે અગાસી ઉપર તેને જોનારા ુરુષ તથા ીઓ મળ ને આશરે ત્રણ હજાર માણસો હતાં.

28સામ ૂને ઈ રને યાદ કર ને ક ુ,ં “પ્ર ુ, ઈ ર, મને સ્મરણમાં લો, કૃપા કર ને આટલી એક વાર મને સામથ્યર્વાન કરો, કે
જથેી હુ માર બ ે આંખો ફોડ્યા ું સામટુ વેર પ લસ્તીઓ પર વાળ શકુ.” 29 વચ્ચેના બ ે થાંભલા જનેા પર ઇમારતનો આધાર
રહેલો હતો, તે ંભો સામ ૂને પકડ્યા, એકને જમણાં હાથથી અને બીજાને ડાબા હાથથી અને તેમને અઢેલીને તે ઊભો ર ો.

30સામ ૂને ક ું, “હુ પ લસ્તીઓની સાથે ભલે મરુ!” તેણે પોતાની સં ૂણર્ બળ થાંભલા પર અજમાવી. એટલે શાસકો પર
તથા તેની અંદરના સવર્ માણસો પર ઇમારત ૂટ પડ . એમ મરતી વખતે તેણે જઓેને માયાર્ તેઓની સં ા તેના જીવનકાળ
દર મયાન તેણે મારેલાઓના કરતાં વધારે હતી. 31પછ તેના ભાઈ તથા તેનાં બધા કુટુબીજનો સવર્ ત્યાંઆવીને તેને લઈ ગયાં અને
સોરાહ તથા એશ્તાઓલની વચમાં તેના પતા માનોઆના કબ્રસ્તાનમાં તેના દેહને દફના ો. સામ ૂને વીસ વષર્ ુધી ઇઝરાયલનો
ન્યાય કય .

17
મખાની ૂ તઓ

1 એફ્રાઇમના પહાડ પ્રદેશમાં મખા નામે એક માણસ રહેતો હતો. 2 તેણે પોતાની માતાને ક ું, “ચાંદ ના જે અ ગયારસો
સ ા* તાર પાસેથી ચોર લેવાયા હતા, તેના લીધે તેં શાપ આપ્યો હતો, મેં તે સાભ ું હ ું! હવે અહ જો! તે ચાંદ ના સ ા
માર પાસે છે. મેં લઈ લીધાં હતા.” તેની માતાએ ક ું, “મારા દ કરા, ઈ ર તને આશીવાર્દ આપો!”

3 તેણે તે અ ગયારસો ચાંદ ના સ ા પોતાની માતાને પાછાઆપ્યા.ં ત્યારે માતાએ ક ું, “મારા દ કરાને માટે કોરેલી ૂ ત તથા
ધા ુની ૂ ત બનાવવાને માટે, મેં તે સ ા ઈ રને અપર્ણ કરવા અલગ રા ા હતા. તેથી હવે, હુ તને તે પાછાઆપીશ.” 4જયારે
તેણે પોતાની માતાને તે સ ા પાછા આપ્યા,ં ત્યારે તેની માતાએ સ ા ુનારને આપ્યા,ં જણેે કોતરેલી ૂ ત તથા ધા ુની ૂ ત
બનાવી અને તે મખાના ઘરમાં રહ .

5 મખાના ઘરે દેવ ાન હ ું, તેણે એફોદ તથા દેવ ાન બના ાં અને પોતાના દ કરાની પ્ર ત ા કર ને તેને તેઓનો યાજક
બના ો. 6 તે દવસોમાં ઇઝરાયલમાં રાજા નહોતો અને દરેક પોતાની દ્ર માં જે સારુ લાગે તે જ તે કરતો હતો.

7 હવે યહૂ દયાના બેથલેહેમનો એક જુવાન માણસ, તે યહૂદાના કુટુબનો હતો, તે લેવી હતો, તે આવીને ત્યાં વસેલો હતો.
8 તે માણસ યહૂ દયા ું બેથલેહેમ છોડ ને વસવાટ કરવા માટે જગ્યા શોધવા ચાલી નીક ો અને તે ુસાફર કરતા એફ્રાઇમના
પહાડ દેશમાં મખાના ઘરે આવી પહોંચ્યો. 9 મખાએ તેને ૂ ું, “ ું ાંથી આવે છે? “તે માણસે તેને ક ું કે, “હુ યહૂ દયાના
બેથલેહેમનો લેવી છુ, હુ જગ્યા શોધવા જાઉં છુ જથેી મને ત્યાં રહેવા મળે.”

10 મખાએ તેને ક ું, “માર સાથે રહે અને મારો સલાહકાર તથા યાજક થા. હુ તને દર વષ ચાંદ ના દસ સ ા†, એક જોડ
વ ો અને ખાવા ું આપીશ.” તેથી લેવી અંદર ગયો. 11તે જુવાન લેવી મખાની સાથે રહેવાને રાજી હતો અને મખા માટે પોતાના
દ કરા સમાન બન્યો.

12 મખાએ તે લેવીને પ વત્ર ક્રયાને માટે અ ભ ષક્ત કય . તે જુવાન માણસ તેનો યાજક બન્યો અને તે મખાના ઘરમાં ર ો.
13 ત્યારે મખાએ ક ુ,ં “હવે હુ જાણું છુ કે ઈ ર મારે માટે સારુ કરશે, કારણ કે આ લેવી મારો યાજક છે.

18
મખા અને દાન ું કુળ

1તે દવસોમાં ઇઝરાયલમાં કોઈ રાજા નહોતો. તે સમયે દાનીઓ ું કુળ પોતાના વસવાટને માટે વતન શોધ ું હ ું, કેમ કે અત્યાર
ુધી ઇઝરાયલના કુળોની મધ્યે તેઓને વતનનો હસ્સો મ ો નહોતો. 2 દાનના લોકોએ પોતાના આખા કુળમાંથી પાંચ માણસો

મોકલ્યા, તેઓ લડવૈયા અને સોરાહથી એશ્તાઓલના ુદ્ધમાં અ ુભવી હતા, તેઓને દેશની જા ૂસી કરવા તથા તપાસ કરવા
માટે મોકલ્યા. તેઓએ તેમને ક ું, “જઈને દેશની તપાસ કરો” તેઓ એફ્રાઇમના પહાડ દેશમાં આ ા, મખાને ઘરે આવીને ત્યાં
તેઓ રાત્રી ુકામ કય .

3જયારે તેઓ મખાના ઘરની નજીકઆ ા, ત્યારે તેઓએ પેલા જુવાન લેવીનો સાદઓળ ો, તેઓ પાછા વળ ને ત્યાં ગયા.
અને ૂ ું, “તને અહ યાં કોણ લા ુ?ં અહ ું ું કરે છે? અહ ું શા માટે છે?” 4 તેણે તેઓને ક ુ,ં મખાએ મારા માટે આ
ક ુ છે. “તેણે મને કામ પર રા ો અને હુ તેનો યાજક થયો છુ.”
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5 તેઓએ તેને ક ું, “કૃપા કર ને ઈ રની સલાહ ૂછ, જથેી અમે જાણીએ કે જે રસ્તે અમે જઈએ છ એ તે સફળ નીવડશે કે
ન હ.” 6 યાજકે તેઓને ક ું કે, “શાં તએ ચાલ્યા જાઓ. જે રસ્તે તમે જાઓ છો તેમાં ઈ ર તમાર સમક્ષતા કરશ.ે”

7 પછ એ પાંચ માણસો લાઈશ આ ા અને તેઓએ લોકોને જોયા કે ાં તેઓ સલામતીમાં રહેતા હતા-એ જ ર તે
સદોનીઓ ૂંઝવણ ન અ ુભવવાને બદલે ુર ક્ષત રહેતા હતા*. તે દેશમાં એવો કોઈ ન હતો કે, તેઓને જીતી શકે અથવા
તેઓને કોઈપણ ર તે તકલીફ આપે. તેઓ સદોનીઓથી ઘણાં દૂર રહેતા હતા અને કોઈની† સાથે વહાર રાખતા ન હતા.
8તેઓ પોતાના કુળ સોરાહ તથા એશ્તાઓલમાં પાછાઆ ા. તેઓના સંબંધીઓએ તેઓને ૂ ું, “તમે ું ખબર લા ા છો?”

9 તેઓએ ક ું, “ચાલો! આપણે તેઓ પર હુમલો કર એ! અમે તે દેશ જોયો છે અને તે ઘણો સારો છે. તમે કેમ ક ું કરતા
નથી? તે દેશ પર હુમલો કરવા અને તેને જીતવા માટે પાછા ન પડો. 10જયારે તમે હશો, ત્યારે તમે એવા લોકો પાસે જાઓ કે જે
લોકો પોતાના માટે એ ું વચારે છે અમે સલામત છ એ, તે દેશ વશાળ છે! ઈ રે તે તમારા હાથમાં આપ્યો છે. તે એવી જગ્યા
છે કે ાં ૃથ્વી પરની કોઈપણ વસ્ ુની અછત નથી.”

11 પછ દાનના કુળના છસો માણસો, ુદ્ધ માટેનાં શ ો સજીને સોરાહ તથા એશ્તાઓલમાંથી રવાના થયા. 12 તેઓએ
જઈને યહૂ દયામાંના કયાર્થ-યાર મમાં છાવણી કર . એ માટે લોકોએ તે જગ્યા ું નામ માહનેહ દાન પાડ ું; તે કયાર્થ-યાર મની
પ મમાં છે; તે નામ આજ ુધી રહે ું છે.

13 તેઓ ત્યાંથી નીકળ ને એફ્રાઇમના પહાડ પ્રદેશમાં ગયા અને મખાના ઘરે આ ા.
14 પછ જે પાંચ માણસો લાઈશના દેશની જા ૂસી કરવા ગયા હતા તેઓએ તેઓના સંબંધીઓને ક ું, “ ું તમે જાણો છો કે

આ ઘરોમાં એફોદ, તરાફ મ, કોતરેલી ૂ ત તથા ગાળેલી ૂ ત છે? હવે તમે નણર્ય કરો કે ું કર ુ.ં”
15 તેથી તેઓ ત્યાંથી ફર ને જુવાન લેવી, મખાના ઘરમાં ગયા. અને તેઓએ તેને ખબરઅંતર ૂછ . 16અને દાનના કુળના

છસો માણસો, ુદ્ધ માટેના હ થયારો સજીને પ્રવેશ દ્વાર આગળ ઊભા ર ા.
17પાંચ માણસો કે જઓે દેશનીજા ૂસી કરવાને ગયા હતા તેઓએઘરમાં જઈને કોતરેલી ૂ ત, એફોદ, તરાફ મ તથા ગાળેલી
ૂ ત લઈ લીધી, ત્યારે ુદ્ધ માટે હ થયારોથી સજ્જથયેલા પેલા છસો માણસો સાથે યાજકો દરવાજાના પ્રવેશ દ્વારઆગળઊભો

રહેલો હતો. 18જયારે તેઓ મખાના ઘરમાં ગયાઅને કોતરેલી ૂ ત, એફોદ, તરાફ મ તથા ગાળેલી ૂ ત લઈઆ ા ત્યારે યાજકે
તેઓને ક ુ,ં “તમે આ ું કરો છો?”

19 તેઓએ તેને ક ું, “છાનો રહે! તારો હાથ તારા ુખ પર ૂક અને અમાર સાથે આવ અને અમારો પતા તથા યાજકો થા.
ું એ વધારે સારુ નથી કે તારે એક ઘરના યાજકો થવા કરતા,ં ઇઝરાયલના એક કુળના યાજક થ ુ?ં” 20યાજકો ું હૃદયઆનંદથી

ભરાઈ ગ ું. એફોદ, તરાફ મ, કોતરેલી ૂ ત લઈને તે તેઓની સાથે ચાલ્યો ગયો.
21 તેથી તેઓ પાછા વળ ને ચાલ્યા ગયા. તેઓએ તેઓની સામે નાનાં બાળકોન,ે જાનવરોને તથા પોતાની માલ મલકતોને

આગળ રા ાં. 22 જયારે તેઓ મખાના ઘરથી ઘણે દૂર ગયા, ત્યારે મખાના ઘરની પાસેના ઘરના માણસોએ એકત્ર થઈને
દાન ુત્રોને પકડ પાડ્યા. 23 તેઓએ દાન ુત્રોને ઊંચા અવાજે પોકાયાર્ એટલે તેઓએ પાછા ફર ને મખાને ક ું, “શા માટે ું મોટુ
ટો ું લઈને અમાર પાછળઆવે છો?”

24 તેણે ક ું, “મેં બનાવેલા દેવોને તમે ચોર લીધા છે અને યાજકને પણ લઈ જઈ ર ા છો. બીજુ ું બાક ર ું છે? તેમ
છતાં તમે મને કેમ ૂછ ર ા છો, કે ‘તને શો સંતાપ છે?’ ” 25 દાનના લોકોએ તેને ક ું, મોટેથી ન બોલ. “અમારે તારો અવાજ
સાંભળવો નથી! કેમ કે કેટલાક અત્યંત ક્રો ધત માણસો તારા પર હુમલો કરશે અને ું તથા તારા ઘરનાં માયાર્ જશો.” 26 ત્યારે
પછ દાનના લોકોએ પોતાનો રસ્તો પકડ્યો. જયારે મખાને જણા ું કે તેઓ તેના કરતાં બળવાન હતા, ત્યારે તે પાછો વ ો અને
પોતાને ઘરે ગયો.

27 મખાએ જે બના ું હ ું તે દાનના લોકોએ લઈ લી ુ,ં તેની સાથે તેના યાજકોને પણ લાઈશમાં આ ા,ં ત્યાં લોકો નભર્ય
તથા ુર ક્ષત હતા, તેઓએ તેઓને તલવારથી માર ના ા અને નગરને બાળ ના ુ.ં 28 ત્યાં તેઓને છોડાવનાર કોઈ નહો ું,
કેમ કે સદોનથી તે ઘણું દૂર હ ું અને તેઓને કોઈની સાથે કશો વહાર ન હતો. બેથ-રહોબ પાસેની ખીણમાં તે આવે ું હ ું.
અને ત્યાં નગરમાં ર ા. 29 તેઓએ તે નગર ું નામ તેઓના ૂવર્જોના નામ પરથી દાન પાડ ું, ઇઝરાયલના સંતાનોમાંનો હતો.
અગાઉ નગર ું નામ લાઈશ હ ું.

30 દાનના લોકોએ પોતાને માટે કોતરેલી ૂ તની પ્ર ત ા કર , અને દેશની ુલામગીર ના દવસ ુધી ૂસાના દ કરા ગેશ મનો
દ કરો યોનાથાન તથા તેના ુત્રો દાન કુળના યાજકો હતા. 31 ાં ુધી ઈ ર ું તં ુ શીલોમાં હ ું ત્યાં ુધી તેઓએ મખાની
બનાવેલી કોતરેલી ૂ તની કાયમ ઉપાસના કર .

19
એક લેવી અને એની રખાત

1 ઇઝરાયલમાં કોઈ રાજા નહોતો, તે દવસોમાં એ ું બન્ ું કે કોઈ એક લેવી એફ્રાઇમની પહાડ પ્રદેશના સૌથી દૂર વસ્તારમાં
આવીને રહેતો હતો. તેણે બેથલેહેમનાં યહૂ દયામાંથી એક ીને પોતાની ઉપપત્ની તર કે રાખી હતી. 2 પણ તેની ઉપપત્ની તેને
અ વ ા ુ હતી. તેણે ભચાર કય તેના પ તને ૂક ને પોતાના પતાના ઘરે બેથલેહેમના યહૂ દયામાં પાછ ગઈ. તે ત્યાં ચાર
મ હના ુધી રહ .

3 તેનો પ ત તેને સમજાવીને પાછ લાવવા માટે ગયો. તેની સાથે નોકર તથા બે ગધેડા હતા.ં તેની ઉપપત્નીના પતાએ તેને
જોયો, ત્યારે તે ી તેને પોતાના પતાના ઘરમાં લાવી. અને તેનો પતા તેને મળ ને ુશ થયો. 4 તેના સસરાએ એટલે ુવતીના
પતાએ, તેને ત્રણ દવસ રહેવા માટે સમજા ો. તેઓએ ખા ું, પી ું અને ત્યાં ર ો.
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5ચોથે દવસે તેઓએ વહેલાં ઊઠ ને વદાય થવાની તૈયાર કર , પણ ુવતીના પતાએ પોતાના જમાઈને ક ું, “થોડો ખોરાક
ખાઈને તાજગી પામ. પછ તમે તમારે રસ્તે જજો.” 6 તેથી તેઓ બ ેએ સાથે બેસીને ખા ુંપી ું. પછ ુવતીના પતાએ લેવીને
ક ું, “કૃપા કર જો તાર ઇચ્છા હોય તો આજની રાત અહ રોકાઈ જા અને આનંદ કર.”

7લેવી જવા માટે વહેલો ઊઠ્યો, પણ જુવાન ીના પતાએ તેને રહેવા માટે આગ્રહ કય , તેથી તેણે પોતાનો વચાર બદલ્યો
અને ફર તે રાતે તે રહ ગયો. 8 પાંચમા દવસે વદાય થવા માટે તે વહેલો ઊઠ્યો, પણ છોકર ના પતાએ ક ું, “પોતાને બળવાન
કર અને બપોર ુધી રહ જા.” તેથી તેઓ બ ે જમ્યા.ં 9પછ લેવી, તેની ઉપપત્ની તથા તેનો ચાકર જવા માટે ઊભા થયા, ત્યારે
તેના સસરાએ, એટલે ુવતીના પતાએ તેને ક ું, “જો, હવે દવસઆથમવાઆ ો છે. કૃપા કર આજે રાત્રે પણ રોકાઈજાઓ
અને આનંદ કરો. આવતીકાલે વહેલા ઊઠ ને તમારે ઘરે પાછા જજો.

10 પણ લેવી તે રાતે ત્યાં રહેવા માટે રાજી ન હતો. તેથી તે ચાલી નીક ો. તે ય ૂસ એટલે યરુશાલેમ પાસે આવી પહોંચ્યો.
તેની સાથે સામાન બાંધેલાં બે ગધેડાં અને તેની ઉપપત્ની પણ હતી. 11જયારે તેઓ ય ૂસ પાસે પહોંચ્યા,ં ત્યારે સાંજ પડ ગઈ
હોવાથી તેના ચાકરે પોતાના મા લકને ક ું, “ચાલો, આપણે ય ૂસીઓના નગરમાં જઈને ત્યાં રાત વતાવીએ.”

12 તેના મા લકે તેને ક ું, “આપણે આ વદેશીઓના નગરમાં જ ું નથી, ાં ઇઝરાયલ નથી તેવા વદેશીઓના નગરમાં
આપણે ન હ જઈએ. આપણે આગળ ચાલીને ગબયા જઈ ુ.ં” 13 લેવીએ તેના જુવાન નોકરને ક ું, “આવ, આપણે આ
જગ્યાઓમાંની એક જગ્યાએ જઈએ અને ગબયામાં કે રામામાં જઈને રાતવાસો કર એ.” 14 તેથી તેઓ આગળ જવા ું જાર
રા ું. જયારે બન્યામીનના પ્રદેશના ગબયા પાસે તેઓ પહોચ્યાં ત્યારે ૂયાર્સ્ત થયો. 15તેઓએ ગબયામાં જઈને રાત વતાવી.
અને તે નગરની વચ્ચેની ુલ્લી જગ્યામાં જઈને બેઠો, પણ કોઈ તેને રાત વતાવવા માટે લઈ ગ ું ન હ.

16 પણ ત્યારે એક ૃદ્ધ માણસ ખેતરમાં કામ કર ને સાંજે પાછોઆવતો હતો. તે એફ્રાઇમના પહાડ પ્રદેશનો લેવી હતો. થોડા
સમય માટે ગબયામાં આ ો હતો. પણ તે જગ્યાએ જે લોકો રહેતા હતા તેઓ તો બન્યામીનીઓ હતા. 17 તે ૃદ્ધે પોતાની
આંખો ઊંચી કર અને તેણે નગરમાં વટેમા ુર્ઓને રસ્તામાં બેઠેલા જોયા. તે ૃદ્ધ માણસે ક ું, “ ું ાં જાય છે? ું ાંથીઆ ો
છે?”

18 લેવીએ તેને ક ું, “અમે બેથલેહેમ યહૂ દયાનાં એફ્રાઇમના પહાડ પ્રદેશના પેલે છેડે જઈએ છ એ. હુ ત્યાંનો રહેવાસી છુ.
હુ બેથલેહેમ-યહૂ દયામાં ગયો હતો અને હુ ઈ રના ઘરે જાઉં છુ. 19 અમાર પાસે અમારા ગધેડાંને માટે ઘાસચારો છે, તાર
દાસીને માટે અને જુવાન માણસને માટે રોટલી અને દ્રાક્ષારસ છે. અમને કશાની જરૂર યાત નથી. પણ કોઈ માણસઅમને પોતાના
ઘરમાં આવકાર આપતો નથી.”

20 ૃદ્ધ માણસે તેઓની ખબરઅંતર ૂછ અને ક ું, “તમને શાં ત થાઓ! હુ તમાર બધી જ જરૂ રયાત ૂર પાડ શ. તમાર
સંભાળ રાખીશ. તમે રસ્તામાં રોકાઈ જશો ન હ.” 21 તે માણસ લેવીને પોતાને ઘરે લા ો. તેના ગધેડાંને ઘાસ ચારો આપ્યો.
તેઓએ પોતાના હાથપગ ધોયા અને ખા ુંપી ુ.ં

22 તેઓઆનંદમાં હતા, એટલામાં જુઓ, નગરના બ લયાલના દ કરાઓએઆવીને ઘરનો દરવાજો ખટખટા ો. તેઓએ તે
ૃદ્ધ માણસને ક ું, “જે માણસ તારા ઘરમાં આ ો તેને બહાર કાઢ કે અમે તેની સાથે શાર રક સંબંધ બાંધીએ.” 23 તે ઘરના

મા લકે તેઓને બહાર લઈ જઈને તેઓને ક ુ,ં “ના, મારા ભાઈઓ, કૃપા કર આ ું ખોટુ કામ ના કરો” ાં ુધી આ માણસો
મારા ઘરમાં મહેમાન તર કે છે, ત્યાં ુધી આવો દરુાચાર ના કરો.”

24 જુઓ, માર કુવાર દ કર કે જે તે માણસની ઉપપત્ની છે તે અહ છે. તેને હુ હમણાં બહાર લા ું. તેની આબરુ લો તથા
તમને જમે સારુ લાગે તેમ તેની સાથે કરો. પણ એ માણસ સાથે એ ું અધમ કૃત્ય ના કરો!” 25 પણ તે માણસોએ તે ું સાંભ ું
ન હ, તેથી તે માણસ તેની ઉપપત્નીને પકડ ને તેઓની પાસે બહાર લા ો. તેઓએ તેના પર બળાત્કાર કય અને આખી રાત
તેની સાથે દષુ્કમર્ ક ુ, સવાર પડતાં તેઓએ તેને છોડ દ ધી. 26 ૂય દય થતાં તે ી નીચે આવીને જે માણસના ઘરમાં તેનો પ ત
હતો તેના બારણા આગળ પડ રહ .

27જયારે તેનો પ ત સવારે ઊઠ્યો અને પોતાના કામે જવાને નીક ો ત્યારે બારણાં ખોલીને જો ું તો તેની ઉપપત્ની ઉંબરા પર
હાથ રાખીને ઘરના બારણાં પાસે પડલેી હતી. 28 લેવીએ તેને ક ું, “ઊઠ. આપણે ચાલ્યા જઈએ.” પણ તેને કોઈ જવાબ ન
મ ો. તેને ઊંચક ને ગધેડા પર ૂક અને તે માણસ તેને લઈને પોતાના ઘરે જવાને રવાના થયો.

29લેવી પોતાને ઘરેઆ ો અને તેણે છર લઈને તેની ઉપપત્નીનાં અંગે અંગ કાપ્યાં તેના બાર ટુકડાં કર ને આખા ઇઝરાયલમાં
મોકલી આપ્યા.ં 30જે બધાએ તે જો ું તેઓએ ક ું કે, “ઇઝરાયલ લોકો મસર દેશમાંથી નીક ા તે દવસથી તે આજ ુધી
આ ું ભયાનક કૃત્ય કરવામાં કે જોવામાં આ ું નથી. એ વષે વચાર કરો! મસલત કરો! અમને અ ભપ્રાયઆપો.”

20
અત્યાચારને પ રણામે ઇઝરાયલમાં ુદ્ધ

1 પછ સવર્ ઇઝરાયલ લોકો દાનથી તે બેરશેબા ુધીના, ગલ્યાદ દેશના તમામ ઇઝરાયલી લોકો ઈ રની આગળ એકમતના
થઈને મસ્પામાં સ ૂહમાં એકત્ર થયા. 2 સવર્ લોકોના આગેવાનો, ઇઝરાયલના સવર્ કુળો, ઈ રના લોકોની સભામાં સવર્ ભેગા
મ ા. તેમાં જમીન પર તલવારથી લડનારા ચાર લાખ ુરુષો ઉપ ત હતા.

3 બન્યામીનના લોકોને સાંભળવામાં આ ુ.ં કે ઇઝરાયલ લોકો મસ્પામાં ભેગા મ ા છે. ઇઝરાયલના લોકોએ ૂ ુ,ં
“અમને કહો કે, આઅધમ કૃત્ય કેવી ર તે બન્ ુ?ં” 4હત્યા થયેલ ીનાં પ ત લેવીએ જવાબઆપ્યો, “મેં અને માર ઉપપત્નીએ
રાત વતાવવા સારુ બન્યામીનના ગબયામાં ુકામ કય હતો.

5 રાતના સમયે ગબયાના સંબંધીઓએ મારા પર હુમલો કય અને ઘરને ઘેર ને મને માર નાખવાનો વચાર કય . તેઓએ
માર ઉપપત્ની પર બળાત્કાર કય અને તે મરણ પામી. 6 મેં માર ઉપપત્નીને લઈને તેને કાપીને તેના પા થવ શર રનાં બાર ટુકડાં
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કર ન,ે ઇઝરાયલ પ્રદેશના રહેવાસીઓને મોકલી આપ્યા,ં કેમ કે તેઓએ એ ું અધમ કૃત્ય અને અત્યાચાર કય છે. 7 હવે સવર્
ઇઝરાયલીઓ, તમે જુઓ. વચાર કર ને કહો કે હવે ું કર ુ?ં’ ”

8સવર્ લોકો એક સાથે ઊભા થયા અને તેઓએ ક ું, “આપણામાંનો કોઈ પોતાના તં ુએ ન હ જશે અને કોઈ પાછો પોતાને
ઘરે પણજશે ન હ! 9પણ હવે ગબયાનેઆપણેઆ પ્રમાણે કર ું જોઈએઆપણે ચઠ્ઠ નાખીએઅને તે પ્રમાણે તેના પર હુમલો
કર એ.

10 આપણે ઇઝરાયલનાં સવર્ કુળોમાંથી દર સો માણસોમાંથી દસ, હજાર માણસોમાંથી સો અને દસ હજારમાંથી હજાર
માણસોને લડનારા લોકો માટે ખોરાકપાણી લાવવા ું કામ સોંપીએ, અને લડવૈયાઓ બન્યામીનના ગબયામાં જાય. અને
ઇઝરાયલમાં જે દુ તા તેઓએ કર છે તે પ્રમાણે તેઓને શક્ષા કરે. 11 તેથી ઇઝરાયલના સવર્ સૈ નકો એકમતના થઈને નગરની
વરુદ્ધ એકત્ર થયા.
12ઇઝરાયલનાં કુળોએ બન્યામીનના કુળમાં માણસો મોકલીને કહા ું, “આકે ું દષુ્કમર્ તમાર મધ્યે થ ું છે? 13તેથી હવે, જે

બ લયાલ ુત્રો ગબયામાં છે તેઓને અમારા હાથમાં સોંપી દે. અમે તેઓને માર નાખીને ઇઝરાયલમાંથી ભ્ર ાચારને દૂર કર ુ.ં”
પણ બન્યામીનીઓએ પોતાના ભાઈઓ ુ,ં ઇઝરાયલ ું કહે ું માન્ ું ન હ. 14 પછ બન્યામીનના લોકો ગબયાનાં નગરોમાંથી
ઇઝરાયલની સામે લડવાને બહાર આ ા. 15 બન્યામીનના લોકોની સં ા ૂંટ કાઢેલા સાતસો ુરુષો ઉપરાંત જુદાં જુદાં
નગરોમાંથી આવેલા છવ્વીસ હજાર ુરુષોની હતી. તેઓ તલવાર વડે લડનારા નષ્ણાત લડવૈયા હતા. 16આ સવર્ સૈ નકોમાં,
ુંટ કાઢેલા સાતસો ડાબોડ ુરુષો હતા; તેઓમાંનો પ્રત્યેક ગોફણથી એવો ગોળો મારતો કે તેનો પ્રહાર ન ત નશાન પર જ

થતો હતો.
બન્યામીન ુત્રો સાથે ુદ્ધ

17 બન્યામીનીઓ સવાય ઇઝરાયલના જઓે ચાર લાખ સૈ નકો હતા, તેઓ સવર્ લડવૈયાઓ તલવારબાજીમાં ન ુણ હતા.
18 ઇઝરાયલના લોકો ઈ રની સલાહ ૂછવા માટે બેથેલ ગયા. તેઓએ ૂ ું, “ બન્યામીન લોકોની સામે ુદ્ધ કરવા સારુ
અમાર તરફથી પહેલો કોણ ચઢાઈ કરે?” અને ઈ રે ક ું, “યહૂદા પહેલો ચઢાઈ કરે.”

19 અને ઇઝરાયલના લોકોએ સવારે ઊઠ ને ગબયાની સામે છાવણીમાં ુદ્ધની તૈયાર કર . 20 ઇઝરાયલના સૈ નકો
બન્યામીનની સામે ુદ્ધ કરવાને ચાલી નીક ા અને તેઓએ ગબયા પાસે ૂહરચના કર . 21 બન્યામીનના સૈ નકો ગબયામાંથી
ધસી આ ા અને તેઓએ તે દવસે બાવીસ હજાર ઇઝરાયલીઓને માર ના ા.

22 ઇઝરાયલના સૈ નકોએ હમત રાખીને તેઓએ અગાઉના દવસની માફક એ જ જગ્યાએ ફર થી ૂહરચના કર .
23 ઇઝરાયલના લોકો ઈ રની સમક્ષતામાં નમ્યા.ં અને સાંજ ુધી રડ્યા, તેઓએ ઈ રની સલાહ ૂછ કે, “ ું અમે અમારા
ભાઈ બન્યામીનના લોકો સામે ફર ુદ્ધ કરવાને જઈએ?” અને ઈ રે ક ું, “હા, તેમના પર હુમલો કરો!”

24 તેથી ઇઝરાયલના સૈ નકો બીજે દવસે બન્યામીનના સૈ નકો સામે ગયા. 25 બન્યામીનીઓએ ગબયામાંથી તેઓની સામે
આક્રમણ ક ુ તેઓએ ઇઝરાયલ સૈન્યના અઢાર હજાર માણસોને માર ના ા, તેઓ સવર્ તલવાર બાજીમાં ન ુણ લડવૈયાઓ
હતા.

26 ત્યારે ઇઝરાયલના સવર્ સૈ નકો અને લોકોએ બેથેલમાં ઈ રનીઆગળ રડ ને સાંજ ુધી ઉપવાસ કય અને ઈ રઆગળ
દહનીયાપર્ણ તથા શાંત્યપર્ણો ચઢા ાં.

27 ઇઝરાયલના લોકોએ ઈ રને ૂ ું, કેમ કે તે દવસોમાં ઈ રનો કરારકોશ ત્યાં હતો, 28 એલાઝારનો દ કરો હારુનનો
દ કરો ફ નહાસ તેની સમક્ષ ઊભો હતો. તેણે ૂ ુ,ં “ ું અમે બન્યામીનીઓ કે, જે અમારા ભાઈઓ છે તેઓની સામે ફર ુદ્ધ
કરવાને જઈએ કે ન હ?” ઈ રે ક ું, “હુમલો કરો” કેમ કે આવતીકાલે હુ તેઓને હરાવવામાં તમાર પડખે રહ શ.”

29 તેથી ઇઝરાયલીઓએ ગબયાની ચોતરફ ખાસ જગ્યાઓમાં માણસો ગોઠ ા. 30 ઇઝરાયલના સૈ નકોએ બન્યામીનના
સૈ નકો સામે ત્રીજે દવસે ુદ્ધ ક ુ અને તેઓએ અગાઉની ર ત પ્રમાણે ગબયાની વરુદ્ધ ૂહ રચ્યો.

31 બન્યામીનના લોકો તેઓની સામે લડ્યા અને તેઓને પાછા હઠાવતા નગરની બહાર કાઢ ૂ ા. અને તેઓએ અગાઉની
જમે જાહેરમાં ઇઝરાયલના આશરે ત્રીસ માણસોને ુલ્લાં મેદાનમાં રસ્તાઓમાં માર ને કાપી ના ા.ં તે રસ્તાઓમાંનો એક
બેથેલમાં જાય છે, બીજો ગબયામાં જાય છે.

32 બન્યામીનના લોકોએ ક ું કે, “તેઓ હાર ગયા છે. અને પહેલાંની માફક, આપણી પાસેથી નાસી જાય છે. “પણ
ઇઝરાયલના સૈ નકોએ ક ું, “આપણે દોડ ને તેમની પાછળ અને તેઓને નગરથી રસ્તામાં ખેંચી લાવીએ.” 33 ઇઝરાયલના સવર્
સૈ નકો પોતાની જગ્યાએથી ઊઠ્યા, તેઓએ બાલ-તામાર આગળ ૂહ રચ્યો. અને ઇઝરાયલના સંતાઈ રહેલા સૈ નકોને તેમની
જગ્યામાંથી એટલે મારેહ ગબયામાંથી બહાર નીકળ આ ા.

34 અને સવર્ ઇઝરાયલમાંથી ૂંટ કાઢેલા દસ હજાર માણસોએ ગબયા પર હુમલો કય . ત્યાં ભયાનક ુદ્ધ મચ્ ુ,ં જો
કે બન્યામીનીઓ જાણતા નહોતા કે હવે તેઓ ું આવી બન્ ું છે. 35 ઈ રે ઇઝરાયલીઓ સામે બન્યામીનીઓનો પરાજય
કય . અને ઇઝરાયલના સૈ નકોએ તે દવસે બન્યામીનના પચીસ હજાર એકસો માણસોનો સંહાર કય . ૃત્ ુ પામેલાઓ
તલવારબાજીમાં ન ુણ લડવૈયાઓ હતા.

ઇઝરાયલીઓની જીત
36 બન્યામીનના સૈ નકોએ જો ું કે તેઓનો પરાજય થયો છે. ઇઝરાયલના માણસોએ બન્યામીનીઓની આગળથી હઠ

ગયા કેમ કે જઓેને તેઓએ ગબયાની સામે સંતાડ રા ા હતા તેઓના ઉપર તેમનો ભરોસો હતો. 37 ત્યારે સંતાઈ રહેલાઓ
બહાર નીકળ ને એકાએક ગબયા પર ધસીઆ ા, અને તેઓએ તલવાર ચલાવીને તમામ નગરવાસીઓનો સંહાર કય . 38હવે
ઇઝરાયલી સૈ નકો અને સંતાઈ રહેલાઓની વચ્ચે સંકેત હતો કે, નગરમાંથી ુમાડાના ગોટેગોટા ઉપર ચઢાવવા.

39અને ઇઝરાયલી સૈ નકો ુદ્ધમાંથી પાછા ફર લડાઈથી દૂર ર ા. ત્યારે બન્યામીનીઓએ હુમલો કય . અને તેઓએઆશરે
ત્રીસ ઇઝરાયલીઓને તેઓએ માર ના ા. તેઓએ ક ું, “અગાઉના ુદ્ધની માફક તેઓ ન ે આપણી આગળ માયાર્ ગયા
છે.”
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40 પણ જયારે નગરમાંથી ુમાડાના ગોટેગોટા સ્તંભરૂપે ઉપર ચઢવા લાગ્યા, ત્યારે બન્યામીનીઓએ પાછળ ફર ને જો ું કે
આખા નગરનો ુમાડો આકાશમાં ચઢતો હતો. 41 પછ ઇઝરાયલના સૈ નકો પાછા ફયાર્. બન્યામીનીઓ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. કેમ
કે તેઓને સમજા ું કે હવે તેઓ ું આવી બન્ ું છે.

42 તેથી તેઓ ઇઝરાયલ સૈ નકો સામેથી અરણ્યને માગ ભાગી ગયા. પણ લડાઈ ચા ુ હતી. ઇઝરાયલના સૈ નકો નગરોમાંથી
બહાર આ ા અને તેઓએ તેઓને માર ના ા.

43તેઓ બન્યામીનીઓને ચોતરફથી ઘેર ને ૂવર્માં ગબયાની સામે તેઓની પાછળ પડ્યા; અનેઆરામઆગળ તેઓને કચડ
ના ા. 44 બન્યામીનના કુળમાંથી અઢાર હજાર માણસો મરણ પામ્યા, તેઓ સવર્ ુદ્ધમાં ૂરવીરો હતા.

45 તેઓ પાછા ફર ને અરણ્ય તરફ નાઠા. અને રમ્મોન ગઢમાં જતા ર ા. ઇઝરાયલીઓએ રાજમાગ માં વ ૂટા પડલેા પાંચ
હજારની કતલ કર . તેઓએ તેઓનો પીછો કરવા ું ચા ુ રા ું અને ગદોમ ુધી તેનો પીછો કર ને બીજા બે હજાર માણસોનો
સંહાર કય . 46તે દવસે બન્યામીનના સૈ નકોમાંના તાલીમ પામેલા અને તલવાર ચલાવવામાં કુશળએવા પચીસ હજારસૈ નકોને
માર નાખવામાં આ ા; તેઓ સવર્ ુદ્ધમાં પ્રવીણ હતા.

47 પણ છસો માણસો પાછા ફર ને અરણ્ય તરફ રમ્મોનનાં ગઢમાં ભાગી ગયા. ત્યાં ગઢમાં ચાર મ હના ુધી ર ા.
48 ઇઝરાયલના સૈ નકોએ બન્યામીનના લોકો તરફ પાછા ફર ને તેઓ પર હુમલો કય . માર ના ા. તેઓએ સં ૂણર્ નગરનો,
જાનવરોનો તથા જે સવર્ નજરે પડ્યાં તેઓનો તલવારથી નાશ કય . અને જે નગરો તેઓના જોવામાં આ ાં તે બધાં નગરોને
બાળ ના ા.ં

21
બન્યામીન ુત્રો માટે પત્નીઓ

1 ઇઝરાયલી ુરુષોએ મસ્પામાં એવી પ્ર તજ્ઞા લીધી કે, “અમારામાંનો કોઈ પોતાની દ કર ને બન્યામીન સાથે લ કરવા
આપશે ન હ.” 2 પછ લોકો બેથેલમાં ઈ રની સમક્ષ સાંજ ુધી બેઠા અને પોક ૂક ને રડ્યા. 3 તેઓએ પોકાર કય , “શા માટે,
ઇઝરાયલના પ્ર ુ, ઈ ર, આજે ઇઝરાયલમાં એક કુળ કેમ ઓછુ થ ું?”

4 બીજે દવસે લોકોએ વહેલા ઊઠ ને ત્યાં એક વેદ બાંધી અને દહનીયાપર્ણો તથા શાંત્યપર્ણો ચઢા ા.ં 5 ઇઝરાયલના
લોકોએ ક ું, “ઇઝરાયલના સવર્ કુળોમાંથી ક ું કુળ એ ું છે કે જે ભરેલી સભામાં ઈ રની હજૂરમાં આ ું નથી?” કેમ કે
મસ્પામાં ઈ રની હાજર માં જે કોઈઆ ું નહો ું તેના સંદભર્માં એવી ભારે પ્ર તજ્ઞા લઈને તેઓએ ક ું, “જે ઈ રની સમક્ષ ન
આવે તે ચો સપણે માય જાય.”

6 ઇઝરાયલ લોકોએ તેઓના ભાઈ બન્યામીનને લીધે શોક કય . તેઓએ ક ું, “આજે ઇઝરાયલ કુળમાંથી એક કુળ ન
થાય છે. 7જઓે બાક રહેલા છે તેઓને લ કરવાને કોણ પત્નીઓઆપશે? કેમ કે આપણે ઈ રની આગળ પ્ર તજ્ઞા લીધી છે
કે તેઓને આપણી દ કર ઓ લ કરવા માટે આપી ું ન હ.”

8તેઓએ ક ું, “ઇઝરાયલનાં કુળોમાંથી ક ું કુળ મસ્પામાં ઈ રની હજૂરમાં આ ું ન હ ું?” એ ું જાણવા મ ું છે કે યાબેશ
ગલ્યાદથી સભામાં ભાગ લેવા કોઈ આ ું ન હ ું. 9 કેમ કે જયારે લોકોના ક્રમ પ્રમાણે ગણતર કરવામાં આવી ત્યારે જુઓ,
યાબેશ ગલ્યાદના રહેવાસીઓમાંના કોઈ ત્યાં હાજર હતો ન હ. 10સભામાંથી બાર હજાર ૂરવીર ુરુષોને એવી ૂચનાઆપીને
મોકલવામાં આ ા કે યાબેશ ગલ્યાદ જઈને ત્યાંના રહેવાસીઓનો, ીઓ તથા બાળકો ુદ્ધાં તલવારથી સંહાર કરો.

11 “વળ તમારે આ પ્રમાણે કર ુ:ં દરેક ુરુષને તથા દરેક ીને કે જણેે ુરુષ સાથે શાર રક સંબંધ બાંધ્યો હોય તેઓને માર
નાખો.” 12અને યાબેશ ગલ્યાદના રહેવાસીઓમાંથી તેઓને ચારસો જુવાન કુમા રકાઓ મળ આવી કે જઓેએ ારેય કોઈ
ુરુષ સાથે સંસગર્ કય નહોતો, તેઓ તેમને કનાન દેશના શીલો પાસેની છાવણીમાં લા ા.
13 સમગ્ર પ્રજાએ રમ્મોન ગઢમાંના બન્યામીનના લોકોને સંદેશો મોકલીને શાં ત તથા સમાધાનની જાહેરાત કર . 14 તેથી

બન્યામીનીઓ તે જ સમયે તેમની પાસે પાછા આ ા અને ઇઝરાયલીઓએ યાબેશ ગલ્યાદની જે ીઓને જીવતી રાખી હતી
તે તેઓનેઆપી. પણ તેઓબધા માટે ૂરતી ન હતી. 15 બન્યામીન માટે શોક કય , કેમ કે ઈ રે ઇઝરાયલનાં કુળો વચ્ચે ભાગલા
પાડયા હતા.

16 ત્યારે પ્રજાના વડ લોએ ક ું, “બાક રહેલા બન્યામીનીઓ માટે આપણે પત્નીઓની વ ા કેવી ર તે કર ુ?ં કેમ કે
બન્યામીનીઓમાંથી તો ીઓનો નાશ કરવામાં આ ો છે” 17 તેઓએ ક ું, “ બન્યામીનના બચાવને માટે વારસો જોઈએ,
જથેી ઇઝરાયલમાંથી એક કુળ ના ૂદ ન થાય.

18તોપણઆપણે તેઓની પત્નીઓથવાઆપણી દ કર ઓઆપી શકતા નથી. કેમ કે ઇઝરાયલ લોકોએ વચનઆપ્ ું છે, ‘જે
કોઈ બન્યામીનને પત્ની આપશે તે શા પત થાઓ.’ ” 19 તેથી તેઓએ ક ું, “તમે જાણો છો કે દરવષ શીલોમાં ઈ રને માટે પવર્
પાળવામાં આવે છે, જે શીલો બેથેલની ઉ રે, બેથેલથી શખેમ જવાના રાજમાગર્ની ૂવર્ બાજુએ તથા લબોનાહની દ ક્ષણેઆવે ુ
હ ું.” 20 તેઓએ બન્યામીનીઓને એવી ૂચના આપી, “તમે ત્યાં જઈને દ્રાક્ષવાડ ઓમાં સંતાઈ રહો અને રાહ જુઓ. 21 તે
સમય ધ્યાન રાખો કે ારે શીલોની કન્યાઓ ૃત્ય કરવાને બહાર આવે છે. તેઓ બહાર આવે ત્યારે દ્રાક્ષવાડ ઓમાંથી બહાર
નીકળ આવીને તમે શીલોની કુમા રકાઓમાંથી પોતપોતાને માટે કન્યાને પકડ લઈ બન્યામીનના દેશમાં પાછા જતા રહેજો.

22અને જયારે તેઓના પતાઓ કે ભાઈઓ આવીને અમાર આગળ ફ રયાદ કરશ,ે તો અમે તેઓને કહ ું, “અમારા પર
કૃપા કરો! તેમને રહેવા દો એ ું માનોકે એ કન્યાઓ તમે જઆપી છે. કેમ કે ુદ્ધ દર મયાન તેઓની પત્નીઓ મરણ પામી. અને
તમે તમારા વચન સંબંધી નદ ષ છો, કારણ કે તમે તમાર દ કર ઓ તેઓને આપી નથી, ન હતો તમે દો ષત ગણાઓ.’ ”

23 બન્યામીન ુત્રોએએ પ્રમાણે ક ુ તેઓએ ૃત્ય કરનાર કન્યાઓમાંથી તેમને જરૂર હતી એટલી કન્યાઓ ું હરણ ક ુ. અને
તેઓને પોતાની પત્નીઓ બનાવવા માટે લઈ ગયા. તેઓ પાછા પોતાના ૂવર્જોના વતનમાં ચાલ્યા ગયા અને તેઓએ નગરોને
સમાર ને ફર થી બાંધીને અને તેમાં વસ્યા. 24પછ ઇઝરાયલના લોકો તે જગ્યાએથી વદાય થઈને પોતપોતાની જાતી અને કુળમાં
ગયા. અને ત્યાંથી નીકળ ને પોતાના વતનમાં ગયા.
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25 તે દવસોમાં ઇઝરાયલમાં કોઈ રાજા ન હતો. દરેક માણસ પોતાની નજરમાં તેને જે ઠ ક લાગ ું તે પ્રમાણે તે કરતો હતો.
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રૂથ
લેખક

રૂથ ું ુસ્તક ચો સપણે પોતાના લેખક ું નામ જણાવ ું નથી. પરપરા એ ું જણાવે છે કે રૂથ ું ુસ્તક શ ુએલ પ્રબોધક દ્વારા
લખા ું હ ું. તેને લખવામાં આવેલી સૌથી ુંદર લ ુવાતાર્ કહેવામાં આવે છે. ુસ્તકનાં અં તમ શ ો રૂથને તેના પ્રપૌત્ર દાઉદ
સાથે જોડે છે (રૂથ 4:17-22), તેથી આપણે જાણીએ છ એ કે તે દાઉદના અ ભષેક પછ લખા ું હ ું.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 1030 થી 1010 વચ્ચેનો છે.
રૂથના ુસ્તકમાં સમા વ ઘટનાઓનો સમય મસરમાંથી નગર્મનના સમય સાથે સંકળાયેલો છે કારણ કે રૂથના ુસ્તકની

ઘટનાઓ ન્યાયાધીશોના સમય સાથે સંકળાયેલી છે અને ન્યાયાધીશોનો સમય વચનના દેશ પર વજય સાથે સંકળાયેલો છે.
વાંચકવગર્

રૂથના ુસ્તકના ૂળ વાંચકો સ્પ પણે બતાવવામાં આ ા નથી. કદાચ, 4:22 માં દાઉદનો ઉલ્લેખ છે તેથી તેને ૂળ ૂત ર તે
સંગ ઠત રાજશાહ ના સમયમાં લખવામાં આ ું હશે.

હે ુ
રૂથના ુસ્તકે ઇઝરાયલીઓને આશીવાર્દો લાવી શકનાર આજ્ઞાપાલન દશાર્ ું. તેણે તેઓને તેમના ઈ રનો પ્રેમાળ અને

વ ા ુ સ્વભાવ પણ દશાર્ ો. આ ુસ્તક દશાર્વે છે કે ઈ ર પોતાના લોકોના પોકારનો પ્રત્ ુ ર આપે છે. ઈ ર જે કહે છે તે ું
તેઓ પોતે પાલન કરે છે. નાઓમી અને રૂથને એટલે કે ભ વષ્ય માટે ન હવતઆશા ધરાવતી બે વધવાઓને તેઓ ૂરુ પાડે છે તે
દશાર્વે છે કે જમે તેમણે આપણને કરવા ફરમા ું છે (ય મયા 22:16; યાકૂબ 1:27) તેમ તેઓ સમાજના તરછોડાયેલા લોકોની
કાળજી કરે છે.

ુદ્રાલેખ
છૂટકારો

રૂપરેખા
1. નાઓમી તથા તેના કુટુબની કરૂણ ઘટના — 1:1-22
2. રૂથ નાઓમીના સગા બોઆઝને તેના ખેતરમાં અનાજ વણતાં મળે છે — 2:1-23
3. નાઓમી રૂથને બોઆઝ પાસે જવા ૂચના આપે છે — 3:1-18
4. રૂથને છોડાવવામાં આવે છે અને નાઓમી ુનઃ ા પત થાય છે — 4:1-22

અલીમેલેખ અને કુટુબ મોઆબજાય છે
1જયારે ન્યાયીઓ* ન્યાય કરતા હતા, તે દવસોમાં દેશમાં દકુાળ પડયો. તેથી બેથલેહેમ યહૂ દયાનાએક માણસ પોતાની પત્ની

તથા બે દ કરાઓ સ હત મોઆબ દેશમાં જઈને ત્યાં વસવાટ કય . 2 તે માણસ ું નામ અલીમેલેખ, તેની પત્ની ું નામ નાઓમી
અને તેના બે દ કરાઓનાં નામ માહલોન તથા કલ્યોન હતા.ં તેઓ બેથલેહેમ યહૂ દયાના એફ્રાથીઓ હતા.ં તેઓ મોઆબ દેશમાં
આવીને ત્યાં વસ્યા હતા.

3 વખત જતા નાઓમીનો પ ત અલીમેલેખ ૃત્ ુ પામ્યો. તેથી નાઓમી તથા તેના બે દ કરા નરાધાર બન્યા. 4 તેઓ મોઆબ
દેશમાં લગભગ દસ વષર્ ર ાં, તે દર મયાન માહલોન તથા કલ્યોને મોઆબી ીઓસાથે લ કયાર્. આ ીઓના નામ અ ુક્રમે
ઓરપા અને રૂથ હતા.ં 5 પછ માહલોન તથા કલ્યોન ૃત્ ુ પામ્યા, એટલે એકલી નાઓમી બાક રહ .

નાઓમી અને રૂથ પાછાં બેથલેહેમમાં
6અહ મોઆબમાં નાઓમીના સાંભળવામાં આ ું હ ું કે ઈ રે યહૂ દયામાં પોતાના લોકોને સહાય કર છે અને તેઓને અ

આપ્ ું છે. તેથી તેણીએ પોતાની ુત્રવ ૂઓ સાથે મોઆબ દેશ છોડ ને સ્વદેશ યહૂ દયા પાછા જવાનો નણર્ય કય . 7 ાં તે
રહેતી હતી ત્યાંથી પોતાના દેશ યહૂ દયામાં પાછા જવાના રસ્તે તેણે પોતાની બે ુત્રવ ૂઓ સાથે ુસાફર શરુ કર .

8 માગર્માં નાઓમીએ પોતાની બે ુત્રવ ૂઓને ક ું કે, “દ કર ઓ, તમે બ ે તમારા પયરમાં પાછાં જાઓ. જમે તમે ૃત્ ુ
પામેલા તમારા પ તઓ પર મમતા રાખી હતી તેમ ઈ ર તમારા પર કરુણા રાખો. 9 ઈ ર એ ું કરે કે તમે ુન:લ કરો અને
તમારા પ તના ઘરમાં નરાંતે રહો.” પછ નાઓમીએ તેઓને ુંબન ક ુ અને તેઓ પોક ૂક ને રડ પડ . 10અને તેઓએ તેને
ક ું, “એ ું ન હ, અમે તો તાર સાથે તારા લોકો મધ્યે આવી ુ.ં”

11 ત્યારે નાઓમીએ ક ું, “માર દ કર ઓ પાછ વળો; તમારે માર સાથે શા માટે આવ ું જોઈએ? ું હજી મને દ કરાઓ
થવાના છે કે તેઓ તમારા પ ત થઈ શકે? 12 માર દ કર ઓ, પાછ વળો, તમારા રસ્તે ચાલી જાઓ, કેમ કે હુ એટલી બધી ૃદ્ધ
થઈ છુ કે હુ ુન:લ કર શકુ તેમ નથી. વળ જો હુ કહુ કે, મને આશા છે કે આજ રાત્રે મને પ ત મળે અને હુ દ કરાઓના ગભર્
ધારણ કરુ, 13 તેથી તમે ું તેઓ ુખ્ત ઉંમરના થાય ત્યાં ુધી તમારે રાહ જોવાની હોય? ું તમે અત્યારે ફર થી ુરુષો સાથે
લ ન હ કરો? ના, માર દ કર ઓ! તમને દઃુખ થાય તે કરતા મને વધારે દઃુખ છે કેમ કે ઈ રનો હાથ માર વરુદ્ધ થયો છે.”

14અને ુત્રવ ૂઓ ફર થી પોક ૂક ને રડ પડ . પછ ઓરપાએ પોતાની સા ુને વદાયઆપતા ુંબન ક ુ; પણ રૂથ સા ુમાને
વળગી રહ .

15 નાઓમીએ ક ું, “રૂથ બેટા સાંભળ, તાર દેરાણી તેના લોકો તથા દેવો પાસે પાછ ગઈ છે. ું પણ તેની સાથે જા.”

* 1:1 1:1 ઇઝરાયલનો આગેવાનો
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16 ત્યારે રૂથે ક ું, “તને છોડ ને તાર પાસેથી દૂર જવા ું મને ના કહે, કેમ કે જયાં ું જઈશ ત્યાં હુ આવીશ અને ાં ું રહેશે
ત્યાં હુ રહ શ; તારા લોક તે મારા લોક અને તારા ઈ ર તે મારા ઈ ર થશ;ે 17 પછ નાં દવસોમાં ાં ું ૃત્ ુ પામીશ ત્યાં જ હુ
ૃત્ ુ પામીશ અને ત્યાં જ હુ દફનાવાઈશ. ૃત્ ુ સવાય બીજુ જો મને તારાથી અળગી કરે, તો ઈ ર મને ૃત્ ુ કરતાં વધારે દઃુખ

આપે.” 18જયારે નાઓમીને ખાતર થઈ કે રૂથ સાથે આવવાને કૃત ન યી છે ત્યારે તેણે તેની સાથે વવાદ કરવા ું બંધ ક ુ.
19 ુસાફર કરતાં કરતાં તેઓ બ ે બેથલેહેમ નગરમાં આવી પહોંચ્યાં જયારે તેઓ અહ આ ાં ત્યારે નગરના સવર્ લોકો

તેઓને જોઈને ઉત્સા હત થયા. ત્યાંની ીઓએ ક ું, “ ું આ નાઓમી છે?” 20 ત્યારે તેણે તેઓને ક ું “મને નાઓમી એટલે
મીઠ ના કહો, મને કડવી કહો, કેમ કે સવર્સમથર્ ઈ રે માર ૂબ કસોટ કર છે. 21 હુ અહ થી નીકળ ત્યારે સ ૃદ્ધ હતી, પણ
ઈ ર મને વતનમાં ખાલી હાથે પાછા લા ા છે. ઈ રે મને અપરાધી ઠરાવી છે અને સવર્સમથ મને દઃુખી કર છે, તે જાણ્યાં પછ
પણ તમે મને નાઓમી કહ ને કેમ બોલાવો છો?”

22એમ નાઓમી અને તેની ુત્રવ ,ૂ રૂથ મોઆબણ, મોઆબ દેશથી બેથલેહેમ આ ાં, ત્યારે જવની કાપણીની મોસમ શરુ
થઈ હતી.

2
રૂથ બોઆઝના ખેતરમાં કણસલાં વીણે છે

1 નાઓમીના પ ત અલીમેલેખનો એક સંબંધી, બોઆઝ, ૂબ શ્રીમંત માણસ હતો. 2અને મોઆબી રૂથે નાઓમીને ક ું, “મને
અનાજ લણાયા પછ રહ ગયેલાં કણસલાં એકત્ર કરવા ખેતરમાં જવા દે. મારા પર જનેી કૃપાદ્ર થાય તેના ખેતરમાં હુ જઈશ.
“અને તેણે તેને ક ું કે “માર દ કર જા.”

3 રૂથ ગઈ અને ખેતરમાં આવીને તે પાક લણનારાઓની પાછળ કણસલાં વીણવા લાગી. અને જોગા ુજોગ અલીમેલેખના
સંબંધી બોઆઝના ભાગ ું એ ખેતર હ ું. 4 જુઓ, બોઆઝે બેથલેહેમથી આવીને લણનારાઓને ક ું, “ઈ ર તમાર સાથે હો.
“અને તેઓએ પ્રત્ ુ ર આપ્યો કે, “ઈ ર તને આશીવાર્દ આપો.”

5 પછ બોઆઝે લણનારાઓ પર દેખરેખ રાખવા નીમેલા ચાકરોને ૂ ું કે, “આ કોની ી છે?” 6 ત્યારે લણનારાઓ પર
દેખરેખ રાખનારા ચાકરે ઉ રઆપ્યો, “એ ી તો મોઆબ દેશમાંથી નાઓમી સાથે આવેલી મોઆબી ી છે.” 7તેણે મને ક ું,
‘કૃપા કર મને લણનારાઓની પાછળ ૂળ ઓ બાંધતાં રહ ગયેલાં કણસલાં વીણવા દે. ‘તે અહ આવીને સવારથી તો અત્યાર
ુધી સતત કણસલાં વીણવા ું કામ કરતી રહ છે, ફક્ત હમણાં જ ઘરમાં આરામ કરવા આવી છે.”
8 ત્યારે બોઆઝે રૂથને ક ું, “માર દ કર , ું ું મને સાંભળે છે? હવે પછ મારુ ખેતર ૂક ને બીજા કોઈ ખેતરમાં કણસલાં

વીણવા જઈશ ન હ. પણ અહ જ રહેજે અને મારા ત્યાં કામ કરતી ીઓની સાથે જ રહ ને કામ કરજ.ે 9જે ખેતરમાં તેઓ
લણે છે તેમાં રહેલા અનાજ પર જ તાર નજર રાખજે અને એ ીઓની પાછળ ફરજ.ે અહ ના જુવાનો તને કશી હરકત ના
કરે એવી ૂચના મેં તેઓને આપી છે. અને જયારે તને તરસ લાગે જુવાનોએ પાણીથી ભર રાખેલાં માટલાં પાસે જઈને તેમાંથી
પાણી પીજ.ે”

10 ત્યારે રૂથે દડવત્ પ્રણામ કર ને તેને ક ું, “હુ એક પરદેશી ી હોવા છતાં તમે મારા પર આટલી બધી કૃપાદ્ર કર ને શા
માટે માર કાળજી રાખો છો.” 11અને બોઆઝે તેને ઉ ર આપ્યો, “તારા પ તના ૃત્ ુ પછ તાર સા ુ સાથે તેં જે સારો વતાર્વ
રા ો છે અને તારા પતા, માતા અને જન્મ ૂ મને છોડ ને તારે માટે અજાણ્યા હોય એવા લોકોમાં ું રહેવા આવી છે તે વશેની
વગતવાર મા હતી મને મળ છે. 12 ઈ ર તારા કામ ું ફળ તને આપો. જે ઇઝરાયલના ઈ રની પાંખો તળે આશ્રય લેવા ું
આવી છે તે ઈ ર તરફથી તને ૂણર્ બદલો મળો.”

13પછ તેણે ક ું, “મારા મા લક, મારા પર કૃપાદ્ર રાખો; કેમ કે તમે મને દલાસોઆપ્યો છેઅને જો કે હુ તમાર દાસીઓમાંની
એકયના જવેી નથી છતાં તમે માર સાથે માયા ુપણે વાત કર છે.”

14 ભોજન સમયે બોઆઝે રૂથને ક ું, “અહ આવીને રોટલી ખા અને તારો કો ળયો દ્રાક્ષારસના સરકામાં બોળ. “ત્યારે
લણનારાઓની પાસે તે બેઠ ; અને તેમણે તેને પોંક આપ્યો. તે ખાઈને તે ૃપ્ત થઈ અને તેમાંથી થોડો વધ્યો.

15જયારે તે કણસલાં વીણવા ઊઠ , ત્યારે બોઆઝે પોતાના માણસોને આજ્ઞા આપી કે, “એને ૂળ ઓમાંથી પણ કણસલાં
વીણવા દો, તેને ધમકાવતા ન હ. 16અને ૂળ ઓમાંથી કેટ ુંક પડ ું ૂક ને તેને તેમાંથી તેને કણસલાં વીણવા દેજો. તેને કનડગત
કરશો ન હ.”

17 તેણે સાંજ ુધી ખેતરમાં કણસલાં વીણ્યાં. પછ વીણેલાં કણસલાંને તેણે મસ ા તેમાંથી આશરે એક એફાહ લગભગ
વીસ કલો જવ નીક ા. 18 તે લઈને તે નગરમાં ગઈ. ત્યાં તેની સા ુએ તેનાં વીણેલાં કણસલાં જોયાં. રૂથે પોતાના બપોરના
ભોજનમાંથી જે પોંક વધ્યો હતો તે પણ રૂથે તેને આપ્યો.

19 ત્યારે તેની સા ુએ તેને ક ું, “આજે તેં, ાંથી કણસલાં વીણ્યા?ં અને ું ાં કામ કરવા ગઈ હતી? જણેે તાર મદદ કર તે
આશીવાર્ દત હો.” અને જનેી સાથે તેણે કામ ક ુ હ ું તે ખેતરના મા લક વષે પોતાની સા ુને તેણે ક ું કે, “જનેા ખેતરમાં મેંઆજે
કામ ક ુ તે ું નામ બોઆઝ છે.” 20 નાઓમીએ પોતાની ુત્રવ ૂને ક ું,” જે ઈ રે, જીવતાં તથા ૃત્ ુ પામેલાંઓ પ્રત્યે પોતાની
વફાદાર ત્યજી દ ધી નથી તે ઈ રથી તે માણસ, આશીવાર્ દત થાઓ.” વળ નાઓમીએ તેને ક ું, “એ માણસને આપણી સાથે
સગાઈ છે, તે આપણો નજીકનો સંબંધી છે.”

21 ત્યારે મોઆબી રૂથે ક ું, “વળ તેણે મને ક ું, મારા જુવાનો માર બધી કાપણી ૂર કરે ત્યાં ુધી તારે મારા જુવાન મજૂરો
પાસે રહે ું.” 22 ત્યારે નાઓમીએ પોતાની ુત્રવ ૂ રૂથને ક ું, “માર દ કર , એસારુ છે કે ું તેની જુવાન ીઓ સાથે જા, જથેી
બીજા કોઈ ખેતરવાળા તને કનડગત કરે નહ .”

23 માટે જવની તથા ઘઉંની કાપણીના અંત ુધી તે કણસલાં વીણવા માટે બોઆઝની ી મજૂરો પાસે રહ ; અને તે પોતાની
સા ુની સાથે રહેતી હતી.
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3
રૂથને પ ત મ ો

1 તેની સા ુ નાઓમીએ તેને ક ું, “માર દ કર , તારા આશ્રય માટે મારે ું કોઈ ઘર શોધ ું ન હ કે જથેી તારુ ભ ું થાય?
2અને હવે બોઆઝ, જનેી જુવાન ી કાયર્કરો સાથે ું હતી, તે ું આપણો નજીકનો સંબંધી નથી? જો, તે આજ રાત્રે ખળ માં
જવ ઊપણશે.

3માટે ું, તૈયાર થા; નાહ ધોઈને, અ ર ચોળ ને, સારાં વ ો પહેર ને ું ખળ માં જા. પણ તે માણસ ખાઈ પી રહે ત્યાં ુધી તે
માણસને તાર હાજર ની ખબર પડવા દઈશ ન હ. 4અને જયારે તે ૂઈ જાય, ત્યારે જે જગ્યાએ તે ૂએ છે તે જગ્યા ું ધ્યાનમાં
રાખજે કે જથેી ત્યાર બાદ તેની પાસે જઈ શકે. પછ અંદર જઈને તેના પગ ુલ્લાં કર ને ું ૂઈ જજ.ે પછ તે તને જણાવશે કે
તારે ું કર ુ.ં 5અને રૂથે નાઓમીને ક ું, “જે તેં ક ું, તે બ ું હુ કર શ.”

6 પછ તે ખળ માં ગઈ. તેની સા ુએ તેને જે ૂચનો આપ્યાં હતા, તે પ્રમાણે તેણે ક .ુ 7જયારે બોઆઝે ખાઈ પી લી ું અને
તે ું હૃદય મ થ ું ત્યારે અનાજના ઢગલાની કનાર એ જઈને તે ૂઈ ગયો. રૂથ ધીમેથી ત્યાં આવી. તેના પગ ુલ્લાં કયાર્ અને તે
ૂઈ ગઈ.
8લગભગ મધરાત થવાઆવી અને તે માણસ ચમક ઊઠ્યો, તેણે પડ ું ફેર ું અને ત્યાં એક ીને તેના પગઆગળ ૂતેલી

જોઈ! 9 તેણે તેને ક ું, “ ું કોણ છે?” રૂથે ઉ ર આપ્યો, “હુ તમાર દાસી રૂથ છુ. તમારુ વ લંબાવીને આ તમાર દાસી પર
ઓઢાડો*, કેમ કે તમે છોડાવનાર સંબંધી છો.”

10 તેણે ક ું, “માર દ કર , ું ઈ રથી આશીવાર્ દત થા. અગાઉ કરતાં પણ તેં વધારે માયા દશાર્વી છે. તેં કોઈ પણ, ગર બ કે
ધનવાન જુવાનની પાછળ જવા ું વતર્ન ક ુ નથી. 11હવે, માર દ કર , બીશ ન હ. તેં જે ક ું છે તે બ ું હુ તારા સંબંધમાં કર શ,
કેમ કે મારા લોકો ું આ ું નગર જાણે છે કે ું સદ ુણી ી છે.

12જોકે તેં સા ું ક ું છે કે હુ નજીકનો સંબંધી છુ; તોપણ મારા કરતાં વધારે નજીકનો એક સંબંધી છે. 13આજ રાત અહ યાં
રહ જા. અને સવારમાં જો તે પોતાની ફરજ બજાવે તો સારુ, ભલે તે નજીકના સગાં તર કેની પોતાની ફરજ બજાવે. પણ જો તે
સગાં તર કે તારા પ્રત્યેની પોતાની જવાબદાર અદા ન હ કરે તો પછ , ઈ રની સમક્ષતામાં હુ પ્ર તજ્ઞા કરુ છુ કે, નજીકના સગા
તર કેની તારા પ્રત્યેની ફરજ હુ બજાવીશ. સવાર ુધી ૂઈ રહે.”

14સવાર ુધી રૂથ તેના પગ પાસે ૂઈ રહ . પરો ઢ ું થાય તે પહેલાં ઊઠ ગઈ. કેમ કે તેણે ક ું હ ું કે, “કોઈને જાણ થવી
ના જોઈએ કે કોઈ ી ખળ માં આવી હતી.” 15બોઆઝે ક ું, “તારા અંગ પરની ઓઢણી ઉતાર ને લંબાવ. “તેણે તે લંબાવીને
પાથ ુ. ત્યારે બોઆઝે છ મોટા માપ†થી માપીને જવ આપ્યાં અને પોટલી તેના માથા પર ૂક . પછ તે નગરમાં ગઈ. 16જયારે
તેની સા ુ પાસે તે આવી ત્યારે તેણે ૂ ુ,ં “માર દ કર , ત્યાં ું થ ુ?ં” ત્યારે તે માણસે તેની સાથે જે વહાર કય હતો તે
વષે રૂથે તેને જણા ું. 17વળ ‘તાર સા ુ પાસે ખાલી હાથે ના જા.’ એ ું કહ ને છ મોટા માપથી માપીને આ જવ મને આપ્યા.ં”
18 ત્યારે નાઓમીએ ક ું, “માર દ કર , આ બાબત ું પ રણામ ું આવે છે તે તને જણાય ન હ ત્યાં ુધી અહ જ રહે, કેમ કે
આજે તે માણસઆ કાયર્ ૂરુ કયાર્ વના રહેશે ન હ.”

4
બોઆઝ રૂથ સાથે લ કરે છે

1 હવે બોઆઝ દરવાજા ુધી ગયો અને ત્યાં બેઠો. થોડ જ વારમા,ં જે છોડાવનાર સંબંધી વષે બોઆઝે વાત કર હતી તે
ત્યાં આ ો. બોઆઝે તેને ક ું, “અહ આવીને બેસ.” અને તે ત્યાં આવીને બેઠો. 2અને તેણે નગરના વડ લોમાંથી દસ માણસો
બોલાવીને ક ું, “અહ યાં બેસો.” અને તેઓ બેઠા.

3 ત્યારે તેણે પેલા નજીકના સંબંધીને ક ું કે, “નાઓમી, જે મોઆબ દેશમાંથી પાછ આવી છે, તે આપણા ભાઈ
અલીમેલેખવાળ જમીનનો ભાગ વેચી રહ છે. 4 તેથી મેં વચા ુ કે તને જાણ કરુ; સાંભળ ‘અ હયાં બેઠેલા છે તેઓ તથા
મારા લોકોના વડ લોની સમક્ષ, ું તે ખર દ લ.ે ‘જો તે છોડાવવાની તાર ઇચ્છા હોય, તો છોડાવી લે. પણ જો તે છોડાવવાની
તાર મરજી ના હોય તો પછ મને કહે, કે જથેી મને ાલ આવ,ે કેમ કે તે છોડાવવાનો સૌથી પ્રથમ હક તારો છે. તારા પછ હુ
તેનો હકદાર છુ.” ત્યારે તેણે જણા ું કે, “હુ તે છોડાવીશ.”

5 પછ બોઆઝે ક ું કે, “નાઓમીની પાસેથી એ ખેતર જે દવસે ું ખર દે, તે જ દવસે તારે ૃત્ ુ પામેલા માહલોનની પત્ની,
મોઆબી રૂથની સાથે લ કર ું પડશે જથેી કર ને તેના વારસા પર ું મરનાર ું નામ ઊ ું કરે.” 6 ત્યારે નજીકના સંબંધીએ ક ું
કે, “મારા પોતાના ઉ રા ધકાર ને હા ન કયાર્ સવાય હુ મારા માટે તે છોડાવી શકાશે ન હ. તેથી હવે તે જમીન છોડાવવાં માટે ું
હકદાર થા; કેમ કે મારાથી તે છોડાવી શકાય તેમ નથી.”

7હવે પ્રાચીન કાળમાં ઇઝરાયલમાં આવી ર તે છોડાવાનો તથા વેચવા સાટવાનો એવો રવાજ હતો કે બધી બાબતોની ખાતર
કરવા, માણસ પોતા ું પગર ું કાઢ ને તે પોતાના પડોશીને આપતો; અને ઇઝરાયલમાં કાયદાક ય કરાર કરવાની આ ર ત હતી.
8 તેથી પેલા નજીકના સંબંધીએ બોઆઝને ક ું, “તારે પોતાને માટે તે ખર દ લ.ે “અને તેણે પોતાના પગરખાં ઉતાયાર્.

9 બોઆઝે વડ લોને તથા સવર્ લોકોને ક ું, “આ દવસના તમે સાક્ષી છો કે અલીમેલેખની, કલ્યોનની તથા માહલોનની જે
સંપ હતી તે બધી મેં નાઓમી પાસેથી ખર દ છે. 10વળ ૃત્ ુ પામેલાંના વારસા ઉપર તે ું નામજળવાઈ રહે તે માટે માહલોનની
પત્ની એટલે મોઆબી રૂથને મેં માર પત્ની થવા સારુ સ્વીકાર છે. જથેી ૃત્ ુ પામેલાં ું નામ, તેના ભાઈઓ તથા તેના ાનમાંથી
ન ન થાય. આજે તમે તેના સાક્ષીઓ છો.”

* 3:9 3:9 તમે મારા નજીકના સંબંધી છો, મને છોડાવો અને માર સાથે લ કરો † 3:15 3:15 24 કલોગ્રામ
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11 દરવાજા આગળ જે લોકો તથા વડ લો હતા તેઓ બધાએ ક ું, “અમે સાક્ષીઓ છ એ. ઈ ર એ ું કરે કે જે ી તારા
ઘરમાં આવી છે તે, રાહેલ તથા લેઆ એ બ ેએ ઇઝરાયલ ું ઘર બાંધ્ ુ*ં, તેઓના જવેી થાય. ું એફ્રાથામાં આબાદ અને
બેથલેહેમમાં માનપાત્ર થા. 12આ જુવાન ીથી ઈ ર તને જે સંતાન આપશે, તેથી તારુ ઘર યહૂ દયાથી તામારને પેટે થયેલા
પેરેસ†ના ઘર જે ું થાઓ.”

બોઆઝ અને તેનાં વંશજો
13બોઆઝે રૂથની સાથે લ કયાર્. તે તેની પત્ની થઈ. ઈ રની કૃપાથી તે સગભાર્ થઈ. તેણે ુત્રને જન્મઆપ્યો. 14 ીઓએ

નાઓમીને ક ું, ‘ઈ રનો આભાર હો અને તેમ ું નામ ઇઝરાયલમાં પ્ર સદ્ધ થાઓ, તેમણે તને નજીકના સંબંધી વગરની રહેવા
દ ધી નથી. 15 તે તારા જીવનમાં ફર થી આનંદ ઉપજાવશે અને ૃદ્ધાવ ામાં તારુ જતન કરશ;ે કેમ કે તાર ુત્રવ ૂ જે તને પ્રેમ
કરે છે, જે તને સાત દ કરાઓ કરતાં પણ વશેષ છે, તેણે દ કરાને જન્મ આપ્યો છે.’ ”

16 નાઓમીએ તે બાળકને પોતાના ખોળામાં ુવાડ્યો અને તે ું જતન ક ુ. 17અને “નાઓમીને દ કરો જનમ્યો છે” એ ું કહ ને
તેની પડોશી ીઓએ તે ું નામ ઓબેદ પાડ ું; તે દાઉદના પતા યશાઈનો પતા થયો.

18 હવે પેરેસની વંશાવળ આ પ્રમાણે છે; પેરેસ, તે હેસ્રોનનો પતા હતો; 19 હેસ્રોન, તે રામનો પતા હતો, રામ, તે
આમ્મીનાદાબનો પતા હતો, 20 આમ્મીનાદાબ, તે નાહશોનનો પતા હતો, નાહશોન, તે સલ્મોનનો પતા હતો; 21 સલ્મોન, તે
બોઆઝનો પતા હતો, બોઆઝ, તે ઓબેદનો પતા હતો, 22ઓબેદ, તે યશાઈનો પતા હતો અને યશાઈ, તે દાઉદનો પતા
હતો.

* 4:11 4:11 યહોવાહે તેઓને યાકૂબથી ઘણા સંતાન આપ્યા, ઇઝરાયલ જા તઓ † 4:12 4:12એફ્રા તઓનો ૂવર્જ
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1 શ ુએલ
લેખક

આ ુસ્તક તેના લેખક વષે દાવો કર ું નથી. તો પણ, શ ુએલે તે લ ું હોય શકે, અને તેણે ચો સ 1 શ ુએલ 1:1 - 24:22
ની મા હતી ૂર પાડ હશે કે જે તેના જીવન અને જીવનના અંત ુધીના સેવાકાયર્ ું જીવનચ રત્ર છે. તે ૂબ જ સંભ વત છે
આ ુસ્તકનો કેટલોક ભાગ શ ુએલ પ્રબોધકે લ ો હતો. 1 શ ુએલ ું ુસ્તક લખવામાં ફાળો આપનાર બીજા પ્રબોધકો અને
ઇ તહાસકારો નાથાન અને ગાદ છે. (1 કાળ ૃતાંત 29:29).

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 1050 થી 722 વચ્ચેનો છે.
લેખકે આ ુસ્તક ઇઝરાયલ તથા યહૂદા વચ્ચે રા ના ભાગલા થયા તે બાદ લ ું હ ું કારણ કે ઇઝરાયલ અને યહૂદા એમ

બે વશેષ એકમો વષેના ઘણા સંદભ આ સ્પ કરે છે (1 શ ુએલ 11:8; 17:52; 18:16; 2 શ ુએલ. 5:5; 11:11; 12:8;
19:42-43; 24:1, 9).

વાંચકવગર્
ુસ્તકના ૂળ વાંચકો ઇઝરાયલ તથા યહૂદાની વભા જત રાજાશાહ ના સભ્યો હતા કે જઓેને દાઉદના રાજવંશની માન્યતા

અને હે ુ સંબંધી ઈ ર ય દ્ર કોણની જરૂર હતી.

હે ુ
પ્રથમ શ ુએલ ું ુસ્તક કનાન દેશમાં ઇઝરાયલ કે જઓે ન્યાયાધીશોના શાસનમાંથી રાજાઓ હેઠળના સંગ ઠત રા માં

બદલાય છે તેનો ઇ તહાસ નોંધે છે. શ ુએલ અં તમ ન્યાયાધીશ તર કે ઉભરે છે અને તે શાઉલ અને દાઉદ એમ બે પ્રથમ
રાજાઓનો અ ભષેક કરે છે.

ુદ્રાલેખ
પર વતર્નકાળ

રૂપરેખા
1. શ ુએલ ું જીવન તથા સેવા — 1:1-8:22
2. ઇઝરાયલના પ્રથમ રાજા તર કે શાઉલ ું જીવન — 9:1-12:25
3. રાજા તર કે શાઉલની નષ્ફળતા — 13:1-15:35
4. દાઉદ ું જીવન — 16:1-20:42
5. ઇઝરાયલના રાજા તર કે દાઉદનો અ ુભવ — 21:1-31:13

શીલોમાં એલ્કાના અને તે ું કુટુબ
1 એફ્રાઇમના પહાડ પ્રદેશના રામાથાઈમ-સોફ મ નગરનો એક માણસ હતો, તે ું નામ એલ્કાના હ ુ,ં જે એફ્રાઇમી ૂફનો

દ કરા, અલીહૂના દ કરા, જે તોહૂના દ કરા, જે ૂફના દ કરા, જે અલીહૂના દ કરા યરોહામનો દ કરો હતો. 2 તેને બે પત્નીઓ
હતી, એક ું નામ હા ા અને બીજી પત્ની ું નામ પ ન ા હ ું. પ ન ાને બાળકો હતા,ં પણ હા ાને બાળકો ન હતા.ં 3આમાણસ
પોતાના નગરમાંથી વષ વષર્ શીલોમાં સૈન્યના ઈ ર ું ભજન કરવા તથા બ લદાન આપવા સારુ જતો હતો. ત્યાં એલીના બે
દ કરા હોફની તથા ફ નહાસ ઈ રના યાજક હતા. 4જયારે એલ્કાનાનો વષર્ પ્રમાણે બ લદાન કરવાનો દવસ આવતો, ત્યારે તે
હમેશા પોતાની પત્ની પ ન ાને તથા તેણીના દ કરા દ કર ઓને હસ્સો વહેંચી આપતો.

5 પણ હા ાને તે હમેશા બમણો ભાગ આપતો, કેમ કે તે હા ા પર વધારે પ્રેમ રાખતો હતો, પણ ઈ રે તે ું ગભર્ ાન બંધ
ક ુ હ ું. 6 તેથી તેની શો પત્ની તેને ૂબ જ ચીડવતી અને ખીજવતી હતી. 7જયારે વષ વષર્, તે પોતાના કુટુબ સાથે ઈ રના
ઘરમાં જતી, ત્યારે તેની શો હમેશા તેને ઉશ્કેરતી. તેથી તે રડતી અને ક ું પણ ખાતી ન હતી. 8માટે તેનો પ ત એલ્કાના હમેશા
તેને કહેતો, “હા ા, ું કેમ રડે છે? ું કેમ ખાતી નથી? તારુ હૃદય કેમ ઉદાસ છે?’ હુ તને દસ ુત્ર કરતાં અ ધક નથી ુ?ં

હાન્ ના અને યાજક એલી
9 તેઓ શીલોમાં ખાઈ પી ર ા પછ હા ા ઊઠ . એલી યાજક ઈ રના ઘરનાં દરવાજા પાસે પોતાની બેઠક પર બેઠેલો હતો.

10 તે ઘણી દઃુખી હતી; તેણે ઈ રને પ્રાથર્ના કર અને ૂબ રડ .
11 માનતા માનીને તેણે ક ું, “સૈન્યના ઈ ર, જો તમે તમાર દાસીના દઃુખ તરફ જોશો અને મને સંભારશો અને આ તમાર

દાસીને વીસરશો ન હ, પણ તેને દ કરો આપશો, તો હુ તેને તેના આ ુષ્યનાં સવર્ દવસોભર ઈ રને અપર્ણ કર શ, અ ો તેના
માથા પર કદ ફરશે ન હ.” 12જયારે ઈ રની આગળ સતત પ્રાથર્ના કરવામાં તે મશ ૂલ હતી, ત્યારે એલીએ તેના ુખ તરફ
જો ું. 13 હા ા પોતાના હૃદયમાં બોલતી હતી, તેના હોઠ હાલતા દેખાતા હતા, પણ તેની વાણી સંભળાતી ન હતી. માટે એલીને
એ ું લાગ્ ું કે તે નશામાં છે. 14એલીએ તેને ક ું કે, “ ું ાં ુધી નશામાં રહ શ? દ્રાક્ષારસ પીવા ું બંધ કર.”

15 હા ાએ ઉ ર આપ્યો કે, “ના, મારા મા લક, હુ હૃદયમાં દઃુખી ી છુ. મેં દ્રાક્ષારસ કે દારૂ પીધો નથી, પણ હુ ઈ ર
આગળ મારુ હૃદય ખાલી કરતી હતી.” 16 “તાર દાસી ખરાબ છે એ ું માનીશ ન હ; કેમ કે હુ અત્યાર ુધી અ તશય ચતા અને
ગમગીનીમાં બોલતી રહેલી છુ.”
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17 ત્યારે એલીએ ઉ રઆપીને ક ું, “શાં તએજા; ઇઝરાયલના ઈ રની આગળ તેં જે વનંતી કર છે, તે ઈ ર સફળ કરે.”
18 તેણે ક ું, “તાર દાસી ઉપર તાર કૃપાદ્ર થાઓ.” પછ હા ા પોતાને માગ ચાલી ગઈ અને તેણે ખોરાક ખાધો. ત્યાર પછ
તેના ુખ પર ઉદાસીનતા રહ ન હ.

19સવારે વહેલા ઊઠ ને તેઓએઈ રનીઆગળભજન ક ુ, પછ તેઓ રામામાં પોતાને ઘરે પાછાઆ ા.ં એલ્કાના પોતાની
પત્ની હા ાની સાથે ૂઈ ગયો અને ઈ રે તેને સંભાર . 20 સમય પસાર થતાં એમ થ ું કે, હા ા ગભર્વતી થઈ. પછ દ કરાને
જન્મઆપ્યો. તેણે તે ું નામ શ ુએલ રા ુ.ં અને ક ું, “મેં તેને ઈ ર પાસેથી માગી લીધો છે.”

21 ફર થી, એલ્કાના પોતાના આખા કુટુબ સ હત, ઈ રની આગળ વા ષક બ લદાન તથા પોતાની માનતા ચઢાવવા ગયો.
22 પણ હા ા ગઈ ન હ; તેણે તેના પ તને ક ું, “બાળક દૂધ છોડે ન હ ત્યાં ુધી હુ જઈશ ન હ; પછ હુ તેને લઈ જઈશ, જથેી
તે ઈ રની સમક્ષ હાજર થઈને સદા ત્યાં જ રહે.” 23એલ્કાનાએ તેને ક ું, “તને જે સારુ લાગે તે કર.” ું તેને દૂધ છોડાવે ત્યાં
ુધી રાહ જો; એટ ું જ કે ઈ ર પોતા ું વચન પ ર ૂણર્ કરો.” માટે તે ી ત્યાં રહ અને પોતાના દ કરા ું દૂધ છોડા ું ત્યાં ુધી

તે ું પોષણ ક ુ.
24 તેણે તે ું દૂધ છોડા ું ત્યાર પછ , તેણે તેને પોતાની સાથે લીધો, ત્રણ વષર્નો એક બળદો, એક એફાહ આશરે 20 કલો

લોટ, એક કૂડ માં દ્રાક્ષાસવ પણ લીધો, આ બ ું તેઓ શીલોમાં ઈ રના ઘરમાં લા ા. બાળક હજી નાનો હતો. 25 તેઓએ
બળદ ું બલીદાન ક ુ અને તેઓ તે બાળ શ ુએલને એલી પાસે લા ા.

26 હા ાએ ક ું, “ઓ, મારા મા લક! તારા જીવના સમ કે જે ી ઈ રને પ્રાથર્ના કરતી હતી તે હુ છુ. 27આ બાળક સારુ
હુ પ્રાથર્ના કરતી હતી અને ઈ ર સમક્ષ મેં જે પ્રાથર્ના કર હતી તે તેમણે ફળ ૂત કર છે. 28 માટે મેં તેને ઈ રને અ પત કરેલો
છે; તે જીવે ત્યાં ુધી ઈ રને અપર્ણ કરેલો છે.” અને એલ્કાના તથા તેના કુટુબે ત્યાં ઈ ર ું ભજન ક ુ. શ ુએલ ભજન કરવા
ત્યાં જ ર ો.

2
હાન્ નાની પ્રાથર્ના

1હા ાએ પ્રાથર્ના કરતાં ક ું કે,
“મારુ હૃદય ઈ રમાં આનંદ કરે છે;
મારુ શગ ઈ રમાં ઊં ું કરા ું છે;
મારુ ુખ મારા શ ુઓ સામે હમતથી બોલે છે,
કેમ કે હુ તમારા ઉદ્ધારમાં આનંદ કરુ છુ.
2 ત્યાં ઈ ર જવેા અન્ય કોઈ પ વત્ર નથી,
કેમ કે ત્યાં તેમના સવાય બીજો કોઈ નથી;
ત્યાં અમારા ઈ ર જવેો બીજો કોઈ ખડક નથી.
3અ ત ગવર્થી બડાઈ કરશો ન હ;
તમારા ુખમાંથી ઘમંડ નીકળે ન હ.
કેમ કે પ્ર ુ તો ડહાપણના ઈ ર છે;
તેમનાંથી કાય ની ુલના કરાય છે.
4 પરાક્રમી ુરુષોનાં ધ ુષ્યો ભાંગી નંખાયા છે,
પણ ઠોકર ખાનારાઓ બળથી વે ત કરાયા છે.
5જઓે ૃપ્ત હતા તેઓ રોટલી સારુ મજૂર કરે છે;
જઓે ૂ ા હતા તેઓ હવે એશઆરામ કરે છે.
નઃસંતાન ીએ સાત બાળકોને જન્મ આપ્યો છે,
પણ ીને ઘણાં બાળકો છે તે તડપે છે.
6ઈ ર મારે અને જીવાડે છે.
તે શેઓલ ુધી નમાવે છે અને તેમાંથી બહાર કાઢે છે.
7ઈ ર માણસને નધર્ન બનાવે છે અને તે ધનવાન પણ કરે છે.
તે નીચા પાડે છે અને તે ઊંચે પણ ચઢાવે કરે છે.
8 તે ગર બોને ૂળમાંથી બેઠા કરે છે; તે
જરૂ રયાત મંદોને ઉકરડા પરથી ઊભા કર ન,ે
તેઓને રાજકુમારોની સાથે સહાસન પર બેસાડે છે,
અને ગૌરવનો વારસો પમાડે છે.
કેમ કે ૃથ્વીના સ્તંભો ઈ રના છે;
તેમના પર તેમણે જગતને ાપ્ ું છે.
9 તે પોતાના વ ા ુ લોકોના પગ ું રક્ષણ કરે છે,
પણ દશુ્મનોને અંધકારમાં ૂપ કર દેવામાં આવશ,ે
કેમ કે કોઈ બળથી વજય પામી શક ું નથી.
10જે કોઈ ઈ રની વરુદ્ધ થશે તેઓના ટુકડે ટુકડાં કર નંખાશ;ે
આકાશમાંથી તેઓની સામે તે ગજના કરશ.ે
ઈ ર ૃથ્વીના છેડાઓ ુધી ન્યાય કરશ;ે
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તે પોતાના રાજાને બળઆપશે અન,ે
પોતાના અ ભ ષક્ત ું શગ ઊં ું કરશ.ે”

11 પછ એલ્કાના રામામાં પોતાને ઘરે ગયો. છોકરો એલી યાજકની આગળ ઈ રની સેવા કરતો હતો.
એલીના ુત્રો

12હવે એલીના દ કરાઓ દુ ુરુષો હતા. તેઓ ઈ રને ઓળખતા નહોતા. 13લોકો સાથે યાજકોનો રવાજ એવો હતો કે
જયારે કોઈ માણસ યજ્ઞાપર્ણ કરતો અને જયારે માંસ બફા ું હોય ત્યારે યાજકનો ચાકર પોતાના હાથમાં ત્રણ અણીવા ું સાધન
લઈને આવતો. 14 તેના ઉપયોગ દ્વારા તવા, કડાઈ, દેગ, ઘડામાંથી જટે ું માંસ બહાર આવ ું તે બ ું યાજક પોતાને સારુ લેતો.
જયારે સવર્ ઇઝરાયલીઓ શીલોમાં આવતા ત્યારે તેઓઆજ પ્રમાણે કરતા.

15વળ તેઓચરબી ું દહન કરે તે અગાઉ, યાજકનો ચાકર ત્યાં આવતો અને જે માણસ યજ્ઞ કરતો હોય તેને કહેતો, “યાજકને
માટે શેકવા ું માંસ આપ; કેમ કે તે તાર પાસેથી બાફે ું ન હ, પણ ફક્ત કા ું માંસ સ્વીકારશ.ે” 16જો તે માણસ તેને એ ું કહે,
“તેઓને પહેલાં ચરબી ું દહન કર દેવા દે, પછ તારે જોઈએ તેટ ું માંસ લઈ જજ.ે” તો તે કહેતો કે, “ના, ું મને હમણાં જ
આપ; જો ન હઆપે તો હુ જબરદસ્તીથી લઈ લઈશ.” 17એ જુવાનો ું પાપ ઈ રઆગળ ઘણું મોટુ હ ુ,ં કેમ કે તેઓ ઈ રના
અપર્ણની અવગણના કરતા હતા.

શ ુએલ શીલોમાં
18શ ુએલ બાળપણમાં શણનો એફોદ પહેર ને ઈ રની હજૂરમાં સેવા કરતો હતો. 19જયારે તેની માતા હા ા પોતાના પ ત

સાથે વા ષક બ લદાન ચઢાવવાને આવતી, ત્યારે તે તેને માટે નાનો ઝભ્ભો બનાવી દર વષ લાવતી.
20એલીએ એલ્કાનાને તથા તેની પત્નીને આશીવાર્દ આપીને એલ્કાનાને ક ું, “તાર આ પત્ની દ્વારા ઈ ર તને અન્ય સંતાનો

પણઆપો. કેમ કે તેણે ઈ ર સમક્ષ અપર્ણ ક ુ છે.” ત્યાર પછ તેઓ પોતાને ઘરે પાછા ગયાં. 21 ઈ રે ફર થી હા ા પર કૃપા
કર અને તે ગભર્વતી થઈ. તેણે ત્રણ દ કરાઓઅને બે દ કર ઓને જન્મઆપ્યો. તે દર મયાન, બાળ શ ુએલ ઈ રની હજૂરમાં
મોટો થતો ગયો.

એલી અને તેના ુત્રો
22 હવે એલી ઘણો ૃદ્ધ હતો; તેણે સાંભ ું કે તેના દ કરાઓ સવર્ ઇઝરાયલ સાથે ખરાબ વતર્ન કરતા હતા અને તેઓ
ુલાકાતમંડપના દ્વાર આગળ કામ કરનાર ીઓ સાથે કુકમર્ કરતા હતા. 23 તેણે દ કરાઓને ક ું, “તમે આવાં કૃત્યો કેમ કરો

છો? કેમ કે આ સઘળા લોકો પાસેથી તમારાં દુ કમ વષે મને સાંભળવા મળે છે.” 24 ના, મારા દ કરાઓ; કેમ કે જે વાતો હુ
સાંભ ું છુ તે યોગ્ય નથી. તમે લોકો પાસે ઈ રની આજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન કરાવો છો.

25 “જો કોઈ એક માણસ બીજા માણસની વરુદ્ધ પાપ કરે, તો ઈ ર તેનો ન્યાય કરશ;ે પણ જો કોઈ માણસ ઈ રની
વરુદ્ધ પાપ કરે, તો તેને સારુ કોણ વનંતી કરે?” પણ તેઓએ પોતાના પતાની શખામણ પાળ ન હ, કેમ કે ઈ રે તેઓને માર
નાખવાનો નણર્ય કય હતો. 26બાળ શ ુએલ મોટો થતો ગયો અને ઈ રની તથા માણસોની કૃપામાં પણ વધતો ગયો.

એલીના કુટુબની વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી
27ઈ રનાએકભક્તે એલી પાસેઆવીને તેને ક ું, “ઈ ર કહે છે, ‘જયારે તમારા પ ૃઓ મસરમાં ફારુનના ઘરમાં ુલામીમાં

હતા, ત્યારે મેં ું પોતાને તમારા પ ૃઓનાં ઘરનાંઓની સમક્ષ જાહેર કય નહોતો? 28 મેં તને ઇઝરાયલના સઘળાં કુળોમાંથી
મારો યાજક થવા, મારો યજ્ઞવેદ પર યજ્ઞ કરવા, ૂપ બાળવા, માર આગળ એફોદ પહેરવા માટે પસંદ કય હતો. ું મેં તારા
પ ૃઓના ઘરનાઓને ઇઝરાયલ લોકોને સવર્ અ થી કરેલ અપર્ણ યજ્ઞો આપ્યાં નહોતા?
29 ત્યારે, શા માટે, મારાં જે બ લદાનો અને અપર્ણો કરવાની મેં તને આજ્ઞા આપી છે તેનો તરસ્કાર કર ને ાં હુ રહુ છુ ત્યાં

મારા ઇઝરાયલ લોકોનાં સવર્ ઉ મ અપર્ણોથી ુ બનીને ું મારા કરતાં તારા પોતાના દ કરાઓ ું માન વધારે કેમ રાખે છે?’
30 માટે પ્ર ુ, ઇઝરાયલના ઈ ર, કહે છે, ‘મેં વચન આપ્ ું હ ું કે તારુ ઘર અને તારા પ ૃઓ ું ઘર, સદા માર સમક્ષ ચાલશ.ે’
પણ હવે ઈ ર કહે છે, ‘હુ આ ું કર શ ન હ, કેમ કે જઓે મને માન આપે છે તેઓને હુ પણ માન આપીશ, પણ જઓે મને
ુચ્છકારે છે તેઓ હલકા ગણાશે.
31 જુઓ, એવા દવસો આવે છે જયારે હુ તારુ બળ અને તારા પતાના ઘરના ું બળ ન કર નાખીશ, જથેી કર ને તારા

ઘરમાં કોઈ માણસ ૃદ્ધ થાય ન હ. 32મારા નવાસમાં ું વપ જોશ.ે જે સવર્ સ ૃ દ્ધ ઇઝરાયલને આપવામાં આવશે તેમાં પણ
તારા ઘરમાં સદાને માટે કોઈ માણસ ૃદ્ધ થશે ન હ. 33 તારા વંશજોમાંનાં એકને હુ માર વેદ પાસેથી કાપી નાખીશ ન હ, તે ું
જીવન બચી ગયે ું છે જનેા દ્વારા તારા હૃદયની થા તાર આંખોમાં આં ુ સાથે બહાર આવશે. અને તારા બીજા બધા વંશજો
નાની ઉંમરમાં મરણ પામશ.ે

34આ તારા માટે ચ રૂપ થશે કે જે તારા બે દ કરાઓ, હોફની તથા ફ નહાસ પર આવશે તેઓ બ ે એક જ દવસે મરણ
પામશે. 35 મારા અંતઃકરણ તથા મારા મનમાં જ છે તે પ્રમાણે કરે એવા એક વ ા ુ યાજકને હુ મારે સારુ ઊભો કર શ. હુ તેને
સારુ એક ર ઘર બાંધીશ; અને તે સદા મારા અ ભ ષક્તની સં ુખ ચાલશે.

36 તારા કુળમાંથી જે તારા બચી ગયા હશે તે બધા આવશે અને તે ક્તને નમન કર ને ચાંદ ના એક સ ા અને રોટલીના
એક ટુકડાને તેને નમન કરશે અને કહેશે, “કૃપા કર યાજકને લગ ું કઈ પણ કામ મને આપ જથેી હુ રોટલીનો ટુકડો ખાવા પા ુ.ં”

3
શ ુએલને ઈ ર ું દશર્ન

1 બાળ શ ુએલ એલીની પાસે રહ ને ઈ રની સેવા કરતો હતો. તે દવસોમાં ઈ રની વાણી દલુર્ભ હતી; ત્યાં વારવાર
પ્રબોધક ય સંદશર્ન થતાં નહોતા. 2 તે સમય,ે જયારે એલીની, આંખોની દ્ર ઝાંખી થવાથી તે સાર ર તે જોઈ શકતો નહોતો,
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ત્યારે તે પોતાની પથાર માં ૂતો હતો, 3ઈ રનો દ વો હજી હોલવાયો ન હતો. ત્યારે શ ુએલ ઈ રના ઘરમાં જે ઠેકાણે ઈ રનો
કોશ હતો ત્યાં ઊંઘતો હતો. 4ઈ રે શ ુએલને હાંક માર , તેણે જવાબઆપ્યો, “હુ આ ર ો.”

5શ ુએલે એલીની પાસે દોડ જઈને ક ું, “હુઆ ર ો, કેમ કે તેં મને બોલા ો.” એલીએ ક ું, “મેં તને બોલા ો નથી; પાછો
જઈને ઊંઘી જા.” જથેી શ ુએલ જઈને ઊંઘી ગયો. 6ઈ રે ફર થી હાંક માર , “શ ુએલ.” ફર થી શ ુએલ ઊઠ ને એલી પાસે
ગયો અને ક ું, “હુ આ ર ો, કેમ કે તેં મને બોલા ો.” એલીએ જવાબ આપ્યો, “મેં તને નથી બોલા ો, મારા દ કરા; પાછો
જઈને ઊંઘી જા.”

7 હવે શ ુએલને હજી ુધી ઈ રનો કોઈપણ પ્રકારનો પ રચય થયો નહોતો, ારેય ઈ રનો કોઈ સંદેશ તેને પ્રગટ થયો ન
હતો. 8 ફર થી ઈ રે શ ુએલને ત્રીજી વાર હાંક માર . શ ુએલ ઊઠ ને એલી પાસે ગયો અને ક ું, “હુ આ ર ો, કેમ કે તેં મને
બોલા ો.” પછ એલીને સમજા ું કે ઈ ર છોકરાંને બોલાવી ર ા છે.

9માટે એલીએ શ ુએલને ક ું, “જઈને પાછો ૂઈ જા; જો તે તને ફર થી બોલાવે, તો તારે કહે ું, ‘બોલો, ઈ ર, કેમ કે તમારો
સેવક સાંભળે છે.’ જથેી શ ુએલ ફર થી પોતાની પથાર માં જઈને ઊંઘી ગયો.

10ઈ રઆવીને ઊભા ર ા; પહેલાંની જમે જ તેમણે અવાજ કય , “શ ુએલ, શ ુએલ.” ત્યારે શ ુએલે ક ું, “બોલો, કેમ
કે તમારો સેવક સાંભળે છે.” 11 ઈ રે શ ુએલને ક ું, “જો, હુ ઇઝરાયલમાં એક એ ું કાયર્ કરનાર છુ કે તે વષે જે સાંભળશે
તેના બ ે કાન કાંપશ.ે

12 મેં એલીની વરુદ્ધ તેના ઘર સંબંધી જે સઘ ું ક ું છે તે બ ું આરભથી તે અંત ુધી, હુ તે દવસે ૂરુ કર શ. 13 મેં તેને
ક ું હ ું કે જે દુ તાની તેને ખબર છે તેને લીધે હુ તેના ઘરનો ન્યાય સદાને માટે કર શ, કારણ કે તેના દ કરાઓ પોતા પર શાપ
લા ા અને તેણે તેઓને અટકા ા ન હ. 14આ કારણ માટે એલીના ઘર વષે મેં એવા સમ ખાધા છે કે એલીના ઘરની દુ તા ું
પ્રાય ત બ લદાનથી અથવા અપર્ણથી કદા પ થશે ન હ.”

15 શ ુએલ સવાર ુધી ઊંઘી ર ો; પછ તેણે ઈ રના ઘરનાં બારણાં ઉઘાડ્યા.ં પણ શ ુએલ એ સંદશર્ન એલીને કહેતાં
ગભરાયો. 16 ત્યારે એલીએ શ ુએલને હાંક માર અને ક ું, “શ ુએલ, મારા દ કરા.” શ ુએલે ક ું, “હુ આ ર ો.”

17 તેણે ક ું, “તેમણે તાર સાથે શી વાત કર ? કૃપા કર તે મારાથી છુપાવી રાખીશ ન હ. તેમણે જે બધી વાતો તને કહ
તેમાંથી કોઈપણ જો ું મારાથી છુપાવે તો ઈ ર એ ું અને એ કરતાં પણ વધારે તને કરો.” 18 ત્યારે શ ુએલે તેને સવર્ વાત કહ ;
તેનાથી તેણે ક ું છુપા ું ન હ. એલીએ ક ું, “તે ઈ ર છે. તેમની નજરમાં જે સારુ લાગે તે તેઓ કરે.”

19શ ુએલ મોટો થયો, ઈ ર તેની સાથે હતા અને ઈ રે શ ુએલના પ્રબોધક ય શ ોને નષ્ફળ થવા દ ધા ન હ. 20 દાનથી
તે બેરશેબા ુધીના સવર્ ઇઝરાયલીઓએજાણ્ ું કે શ ુએલ ઈ રના પ્રબોધક તર કે નમાયો છે. 21ઈ રે ફર થી શીલોમાં તેને
દશર્ન આપ્ ુ,ં કેમ કે ઈ ર પોતાના વચન દ્વારા શીલોમાં શ ુએલને પોતા ું દશર્ન આપતા રહેતા હતા.

4
કરાર કોશ શ ુઓના હાથમાં

1શ ુએલ ું વચન સવર્ ઇઝરાયલીઓ પાસે આવ ું હ ું.
હવે ઇઝરાયલીઓ પ લસ્તીઓ સામે ુદ્ધ કરવા ગયા. તેઓએએબેન-એઝેરમાં છાવણી નાખી અને પ લસ્તીઓએઅફેકમાં

છાવણી નાખી. 2 પ લસ્તીઓએ ઇઝરાયલીઓ વરુદ્ધ ુદ્ધ માટે ૂહરચના કર . જયારે ુદ્ધ થ ું, ત્યારે પ લસ્તીઓની સામે
ઇઝરાયલીઓ હાર ગયા, પ લસ્તીઓએ ુદ્ધના મેદાનમાં આશરે ચાર હજાર ઇઝરાયલીઓનો સંહાર કય .

3જયારે લોકો છાવણીમાં આ ા, ત્યારે ઇઝરાયલના વડ લોએ ક ું, “શા માટે આજે ઈ રે પ લસ્તીઓની સામે આપણને
હરા ા? ચાલો આપણે શીલોમાંથી ઈ રનો કરારકોશ પોતાની પાસે લાવીએ, કે તે આપણી સાથે અહ રહે, જથેી આપણને
આપણા શ ુઓના હાથમાંથી બચાવ.ે” 4જથેી લોકોએ શીલોમાં માણસો મોકલ્યા; તેઓએ ત્યાંથી સૈન્યના ઈ ર જે કરુબીમની
વચ્ચે બરાજમાન છે, તેમના કરારકોશને લા ા. એલીના બે દ કરાઓ, હોફની તથા ફ નહાસ, ઈ રના કરારકોશ સાથે ત્યાં
આ ા હતા.

5જયારે ઈ રના કરારનો કોશ છાવણીમાં આ ો, ત્યારે સવર્ ઇઝરાયલીઓએ મોટેથી પોકાર કય અને ૃથ્વીમાં તેના પડઘા
પડ્યા. 6 પ લસ્તીઓએ એ અવાજ સાંભ ો, ત્યારે તેઓએ ક ું, “ હ ૂઓની છાવણીમાંથી આવા મોટેથી પોકારો કેમ થાય
છે?” તેઓ સમ ા કે ઈ રનો કોશ તેઓની છાવણીમાં આ ો છે.

7 પ લસ્તીઓ ભયભીત થયા; તેઓએ ક ું, “ઈ ર છાવણીમાં આ ા છે.” તેઓએ ક ું, “આપણને અફસોસ! પહેલાં
ારેય આ ું બન્ ું નથી! 8આપણને અફસોસ! આ પરાક્રમી ઈ રના હાથમાંથી આપણને કોણ છોડાવશ?ે આ એ જ ઈ ર

છે કે જમેણે અરણ્યમાં મસર ઓને સવર્ પ્રકારની મરક થી માયાર્ હતા. 9ઓ પ લસ્તીઓ, તમે બળવાન થાઓ, હમત રાખો,
જમે હ ૂઓ તમારા ુલામ થયા હતા, તેમ તમે તેઓના ુલામ ન થાઓ. હમત રાખીને લડો.”

10 પ લસ્તીઓ લડયા, ઇઝરાયલીઓની હાર થઈ. પ્રત્યેક માણસ પોતપોતાના તં ુમાં નાસી ગયો અને ઘણો મોટો સંહાર
થયો; કેમ કે ઇઝરાયલીઓમાંથી ત્રીસ હજાર સૈ નકો માયાર્ ગયા. 11પ લસ્તીઓ ઈ રનો કોશ લઈ ગયા તથા એલીના બે દ કરા,
હોફની તથા ફ નહાસ, માયાર્ ગયા.

એલી ું ૃત્ ુ
12 બન્યામીનનો એક ુરુષ સૈન્યમાંથી ભાગ્યો, તેના વ ફાટ ગયેલાં હતા, તેના માથામાં ૂળ સાથે તે જ દવસે તે શીલોમાં

આવી પહોંચ્યો. 13તે આ ો ત્યારે, એલી રસ્તાની કોરે આસન ઉપર બેસીને રાહ જોતો હતો કેમ કે તે ું હૃદય ઈ રના કોશ વષે
ૂબ જ ગભરા ું હ ું. જયારે તે માણસે નગરમાં આવીને તે ખબરઆપી, ત્યારે આ ું નગર પોક ૂક ને ર ુ.ં 14જયારે એલીએ

તે રુદનનો અવાજ સાંભ ો, ત્યારે તેણે ક ું,” આ શોરબકોર શાનો છે?” તે માણસે ઉતાવળથી આવીને એલીને જાણ કર .
15એલી તો અઠ્ઠાણું વષર્ની ઉંમરનો હતો; તેની આંખો એટલી બધી ઝાંખી પડ ગઈ હતી, કે તે જોઈ શકતો નહોતો. 16 તે માણસે
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એલીને ક ુ,ં “ ુદ્ધમાંથી જે આ ો તે હુ છુ. આજે હુ સૈન્યમાંથી નાસી આ ો છુ. “તેણે ક ું, “મારા દ કરા, ત્યાં ું થ ું.?”
17જે માણસ સંદેશો લા ો હતો તેણે ઉ ર આપીને ક ું, “ઇઝરાયલીઓ પ લસ્તીઓઆગળથી ભાગ્યા છે. વળ ઘણાં લોકો
ૃત્ ુ પામ્યા છે. તારા બ ે દ કરા, હોફની તથા ફ નહાસ, મરણ પામ્યા છે અને ઈ રનો કોશ શ ુઓ લઈ ગયા છે. 18જયારે

તેણે ઈ રના કોશ વષે ક ું, ત્યારે એલી દરવાજાની પાસેના આસન ઉપરથી ચ ોપાટ પડ ગયો. તેની ગરદન ભાંગી ગઈ, તે
મરણ પામ્યો, કેમ કે તે ૃદ્ધ તથા શર રે ભારે હતો. તેણે ચાળ સ વષર્ ઇઝરાયલનો ન્યાય કય હતો.

ફ નહાસની વધવા ું ૃત્ ુ
19 તેની ુત્રવ ,ૂ જે ફ નહાસની પત્ની હતી તે ગભર્વતી હતી અને તેની પ્ર ૂ તનો સમય નજીક હતો. તેણે જયારે એવી ખબર

સાંભળ કે ઈ રના કોશ ું હરણ થ ું છે, તેના સસરા તથા તેનો પ ત મરણ પામ્યા છે, ત્યારે તેણે વાંક વળ ને બાળકને જન્મ
આપ્યો, તેને ભારે પ્ર ૂ તવેદના થતી હતી. 20અને તે વખતે જે ીઓ તેની પાસે ઊભેલી હતી તેઓએ ક ું કે,” બી મા, કેમ
કે તને દ કરો જન્મ્યો છે.” પણ તેણે કશો ઉ ર આપ્યો ન હ. અને કઈ પણ પરવા કર ન હ. 21 તેણે છોકરા ું નામ ઇખાબોદ*
પાડ ને, ક ું, “ઇઝરાયલમાંથી ગૌરવ જ ું ર ું છે!” કારણ કે ઈ રનો કોશ લઈ જવાયો હતો, તેના સસરા ું તથા પ ત ું ૃત્ ુ
થ ું હ ું. 22અને તેણે ક ુ,ં “હવે ઇઝરાયલમાંથી ગૌરવ જ ું ર ું છે, કેમ કે ઈ રના કોશ ું હરણ થ ું છે.”

5
પ લસ્તીઓ કરારકોશ લઈ ગયા

1 હવે ઈ રનો કોશ પ લસ્તીઓના હાથમાં આ ો હતો, તેને તેઓ એબેન-એઝેરમાંથી આશ્દોદમાં લા ા. 2 પ લસ્તીઓએ
ઈ રનો કોશ, દાગોનના મં દરમાં લાવીને દાગોનની પાસે ૂ ો. 3જયારે બીજે દવસે આશ્દોદ ઓ વહેલી સવારે ઊઠ્યા, ત્યારે,
જુઓ, દાગોને ઈ રના કોશઆગળ ૂ મ પરઊંધો પડલેો હતો. તેથી તેઓએદાગોનને લઈને તેના અસલ ાને પાછો બેસાડ્યો.

4બીજે દવસે તેઓ વહેલી સવારે ઊઠ્યા, ત્યારે પણ, ઈ રના કોશ આગળ દાગોન ૂ મ પર ઊંધો પડલેો હતો. દાગોન ું
શર તથા તેના બ ે હાથો દરવાજાના ઉંબરા ભાંગી પડલેાં હતા.ં કેવળ દાગોન ું ધડ ર ું હ ું. 5 માટે, દાગોનના યાજક તથા જે
કોઈ દાગોનના મં દરમાં આવે છે તેઓઆજે પણઆશ્દોદમાં દાગોનના દરવાજાના ઉંબરા પર પગ ૂકતા નથી.

6 ઈ રનો હાથ આશ્દોદ ઓ ઉપર ભારે હતો. તેમણે તેઓનો નાશ કય , તેઓને એટલે આશ્દોદ તથા તેની સરહદમાં
રહેનારાઓને ગાંઠના રોગથી માયાર્. 7 જયારે આશ્દોદના માણસોએ જો ું કે આમ થ ું છે ત્યારે તેઓએ ક ું, “ઇઝરાયલના
ઈ રનો કોશ આપણી વચ્ચે રખાય ન હ; કેમ કે તેમનો હાથ આપણા ઉપર આપણા દેવ દાગોન ઉપર સખત છે.”

8 માટે તેઓએ માણસ મોકલીને પ લસ્તીઓના સવર્ અ ધકાર ઓને એકઠા કયાર્; તેઓએ તેમને ક ુ,ં “ઇઝરાયલના ઈ રના
કોશ ું અમારે ું કર ુ?ં” તેઓએઉ રઆપ્યો કે,ઇઝરાયલના ઈ રનો કોશઅહ થી ગાથમાં લઈજાઓ,અને તેઓઇઝરાયલના
ઈ રનો કોશ ત્યાં લઈ ગયા. 9 પણ તેઓ તેને ત્યાં લઈ ગયા પછ , ઈ ર તેઓના પર કોપાયમાન થયા. તેમણે તે નગરનાં નાનાં
મોટાં માણસો પર કેર વતાર્ ો; તેઓનાં અંગ પર ગાંઠો ટ નીકળ .

10 તેથી તેઓએ ઈ રના કોશને એક્રોનમાં મોકલ્યો. પણ જયારે ઈ રનો કોશ એક્રોનમાં આ ો ત્યારે એમ થ ું કે,
એક્રોનીઓએ રડ ન,ે ક ું, “તેઓ અમારો તથા અમારા લોકોનો સંહાર કરવાને ઇઝરાયલના ઈ રનો કોશ અમાર પાસે લા ા
છે.” 11માટે તેઓએમાણસ મોકલીને પ લસ્તીઓના સવર્ અ ધકાર ઓને એકઠા કયાર્; તેઓએ તેમને ક ું, ઇઝરાયલના ઈ રનો
કોશ મોકલી દો, તેને પોતાની જગ્યાએ પાછો જવા દો, કે તે અમારો તથા અમારા લોકોનો સંહાર ન કરે.” કેમ કે આખા નગરમાં
ભયંકર સંહાર થયો હતો; ઈ રનો હાથ ત્યાં ઘણો ભારે થયો હતો. 12અને જે માણસો મયાર્ ન હ તેઓને ગાંઠો ટ નીકળ , તે
નગરનો પોકાર આકાશ ુધી પહોંચ્યો.

6
પ લસ્તીઓએ કરારકોશ પાછો મોકલ્યો

1 ઈ રનો કોશ પ લસ્તીઓના દેશમાં સાત મ હના ર ો. 2 પ લસ્તીઓએ યાજકોને તથા ુકન જોનારાઓને બોલાવીન;ે
તેઓને ક ું કે, “ઈ રના કોશ ું અમે ું કર એ? અમે તેને તેની જગ્યાએ કેવી ર તે મોકલીએ એ અમને જણાવો.”

3 તેઓએ ક ું, “જો તમે ઇઝરાયલના ઈ રનો કોશ પાછો મોકલો, તો તેને ક ું અપર્ણ કયાર્ વના મોકલશો ન હ; ન ે તેની
સાથે દોષાથાર્પર્ણ મોકલજો. તો જ તમે સાજા થશો, અને તમને સમજાશે કે તેમનો હાથ અત્યાર ુધી તમારા ઉપરથી કેમ દૂર
થયો નથી.” 4 ત્યારે તેઓએ ક ું, “અમે તેમને કે ું દોષાથાર્પર્ણ મોકલીએ?” તેઓએ ક ું, પ લસ્તીઓના અ ધકાર ઓની ગણના
પ્રમાણે સોનાની પાંચ ગાંઠો, સોનાનાં પાંચ ઉંદરો મોકલો; કેમ કે તમને સવર્ને તથા તમારા અ ધકાર ઓને એક જ જાતનો રોગ
લાગ્યો છે.

5માટે તમાર ગાંઠોની અને તમારા ઉંદરો જે દેશમાં રજાડ કરે છે, તેઓની પ્ર તમા બનાવીને ઇઝરાયલનાં ઈ રને મ હમાઆપો.
કદાચ તે પોતાનો હાથ તમારા ઉપરથી, તમારા દેવો ઉપરથી અને દેશ પરથી ઉઠાવી લે. 6 મસર ઓએઅને ફારુને પોતાના હૃદય
કઠણ કયાર્ તેમ તમે તમારાં અંતઃકરણો કેમ કઠણ કરો છો? તેણે તેઓ મધ્યે અદ્દ ૂત કૃત્યો કયાર્ અને તેઓએ લોકોને જવા દ ધા
અને પછ તેઓ ગયા.

7 તો હવે એક, ન ું ગાડુ તૈયાર કરો, બે દૂઝણી ગાયો, જઓે ઉપર કદ ઝંૂસર ૂકાઈ ન હોય તે લો. ગાયોને તે ગાડા સાથે
જોડો, પણ તેઓના વાછરડા તેઓથી દૂર લઈ ઘરે લાવો. 8 પછ ઈ રનો કોશ લઈને તે ગાડા ઉપર ૂકો. જે સોનાના દાગીના
તમે દોષાથાર્પર્ણ તર કે તેની પ્રત્યે મોકલો છો તેઓને તેની બાજુએ એક ડબ્બામાં ૂકો અને તેને વદાય કરો કે પોતાના રસ્તે જાય.
9 પછ જુઓ; તે પોતાના માગ બેથ-શેમેશ તરફ જાય, તો તે જ ઈ ર આપણા પર આ મોટ આફત લા ા છે. પણ જો તેમ
ન હ, તોઆપણે જાણી ું કે તેમના હાથે આપણને દઃુખી કયાર્ નથી; પણછતાં, ઈ રે ન મત કયાર્ ુજબએઆપણને થ ું હ ું.”

* 4:21 4:21 ઈ રનો ગૌરવ ાં છે
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10 તે માણસોએ તેમને જમે ક ું હ ું તેમ ક ુ; એટલે તેઓએ બે દઝુણી ગાયો લઈન,ે તેમને ગાડા સાથે જોડ અને તેમના
વાછરડાને ઘરમાં બંધ રા ા. 11 તેઓએ ઈ રના કોશને ગાડામાં ૂ ો, સોનાના ઉંદરો તથા ગાંઠોની પ્ર તમા ડબ્બામાં રાખીને
તેની સાથે ગાડામાં ૂ ા.ં 12ગાયો સીધી બેથ-શેમેશના રસ્તા તરફ ગઈ. તેઓએક રાજમાગ ચાલતી અને ૂમો પાડતી ગઈઅને
તેઓ જમણી કે ડાબી ગમ વળ જ ન હ. અને પ લસ્તીઓના અ ધકાર ઓ તેઓની પાછળ બેથ-શેમેશની સીમા ુધી ગયા.

13 હવે બેથ-શેમેશના લોકો ખીણમાં ઘઉં કાપતા હતા. તેઓએ પોતાની આંખો ઊંચી કર ને કોશ જોયો અને તેઓ આનંદ
પામ્યા. 14 તે ગાડુ બેથ-શેમેશીના નગરમાંથી યહો ુઆના ખેતરમાં આ ું અને ત્યાં થોભ્ ુ.ં એક મોટો પથ્થર ત્યાં હતો, તેઓએ
ગાડામાં લાકડાં ચીર ને, ઈ ર આગળ તે ગાયો ું દહનીયાપર્ણ ક ુ. 15 લેવીઓએ ઈ રના કોશને તથા તેની સાથેની દાગીનાની
પેટ ને જનેે સોનાનોઆકડો હતો, તેઓને મોટા પથ્થર પર તેને ૂ ો. બેથ-શેમેશના માણસોએ તે જ દવસે ઈ રને દહનીયાપર્ણો
કયાર્ તથા બ લદાનો ચઢા ા.ં

16પ લસ્તીઓના પાંચ અ ધકાર ઓએઆજો ું, તેજ દવસે તેઓએક્રોનમાં પાછાઆ ા. 17સોનાની ગાંઠો પ લસ્તીઓએ
દોષાથાર્પર્ણ માટે પાછ ઈ રને આપી હતી તે આ હતી: આશ્દોદની એક, ગાઝાની એક, એક આશ્કલોનની, ગાથની એક,
એક્રોનની એક. 18જે મોટા પથ્થર પર તેઓએ ઈ રનો કોશ ૂ ો હતો, જે આજ દન ુધી યહો ુઆ બેથ-શેમેશીના ખેતરમાં
છે તે પથ્થર ુધીના પ લસ્તીઓનાં સવર્ કલ્લાવાળાં નગરો તથા સીમનાં ગામડાંઓ જે તે પાંચ સરદારોના હતા,ં તે પ લસ્તીઓનાં
પાંચ અ ધકાર ઓની સં ા ુજબ સોનાના ઉંદરો હતા.

કયાર્થ-યાર મમાં કરાક કોશ
19 ઈ રે બેથ-શેમેશના માણસો પર હુમલો કય , કેમ કે તેઓએ ઈ રના કોશમાં જો ું, તેમણે પચાસ હજાર અને સ ેર

માણસોને માર ના ા. લોકોએ વલાપ કય , કેમ કે ઈ રે તેમને માર ને મોટો સંહાર કય હતો. 20બેથ-શેમેશના માણસોએ ક ું
કે, “કોણઆ પ વત્ર પ્ર ુ ઈ રની આગળ ઊ ું રહેવા સક્ષમ છે? અમાર પાસેથી કોને ત્યાં તે જાય?”

21 તેઓએ કયાર્થ-યાર મના લોકો પાસે સંદેશવાહકો મોકલીને કહેવડા ું કે, “પ લસ્તીઓ ઈ રના કોશને પાછો લા ા છે;
તમે નીચે આવીને તે તમારે ત્યાં લઈ જાઓ.”

7
1 કયાર્થ-યાર મના માણસો આ ા, તેઓ ઈ રનો કોશ લઈ, પવર્ત ઉપર અબીનાદાબના ઘરમાં લા ા, તેઓએ તેના દ કરા

એલાઝારને ઈ રના કોશની સંભાળ રાખવાને અ ભ ષક્ત કય . 2જે દવસથી કોશ કયાર્થ-યાર મમાં ર ો, ત્યાર પછ લાંબો
સમય વીતી ગયો એટલે કે વીસ વષર્ થઈ ગયાં. ઇઝરાયલના ઘરોનાં સઘળાંએ વલાપ કય અને ઈ ર તરફ પાછા ફરવાની ઇચ્છા
રાખી.

ઇઝરાયલ ઉપર શ ુએલ ું શાસન
3 ત્યારે શ ુએલે ઇઝરાયલના સવર્ લોકોને ક ું કે, “જો તમે પોતાના ૂરા હૃદયથી ઈ રની તરફ ફરતા હો, તો તમારા મધ્યેથી

અન્ય દેવો તથા આશ્તારોથને દૂર કરો, તમારાં અંતઃકરણો ઈ રની પ્રત્યે લગાડો, કેવળ તેમની સ્ ુ ત કરો, એટલે તે તમને
પ લસ્તીઓના હાથમાંથી છોડાવશ.ે” 4 ત્યારે ઇઝરાયલના લોકોએ બઆ લમ તથા આશ્તારોથને દૂર કર ને કેવળ ઈ રની સ્ ુ ત
શરૂ કર .

5 પછ શ ુએલે ક ું, સવર્ ઇઝરાયલીઓને મસ્પામાં એકઠા કરો. હુ તમારે સારુ ઈ રને પ્રાથર્ના કર શ.” 6 તેઓ મસ્પામાં
એકઠા થયા, તેઓએ પાણી કાઢ ને ઈ રઆગળ રે ું. તે દવસે તેઓએ ઉપવાસ કય અને ક ું, “અમે ઈ ર વરુદ્ધ પાપ ક ુ
છે.” શ ુએલે ત્યાં ઇઝરાયલના લોકોની તકરારનો ન્યાય કય અને આગેવાની આપી.

7 પ લસ્તીઓએ સાંભ ું કે ઇઝરાયલના લોકો મસ્પામાં એકઠા થયા છે, ત્યારે પ લસ્તીઓના અ ધકાર ઓએ ઇઝરાયલ
ઉપર હુમલો કય . જયારે ઇઝરાયલના લોકોએ તે સાંભ ું, ત્યારે તેઓ પ લસ્તીઓથી ભયભીત થયા. 8 ત્યારે ઇઝરાયલના
લોકોએ શ ુએલને ક ું, “આપણા ઈ રઆગળઅમારે સારુ વનંતી કરવા ું પડ ું ન ૂક, કે જથેી ઈ ર અમને પ લસ્તીઓના
હાથમાંથી બચાવ.ે”

9 શ ુએલે ધાવણું હલવાન લઈને તે ું સં ૂણર્ દહનીયાપર્ણ ઈ રને ક ુ અને તેણે ઇઝરાયલને સારુ ઈ રની આગળ પોકાર
કય અને ઈ રે તેને ઉ ર આપ્યો.

10જે વખતે શ ુએલ દહનીયાપર્ણ કરતો હતો, એટલામાં પ લસ્તીઓ ઇઝરાયલ સામે લડાઈ કરવાને પાસે આ ા; પણ તે
દવસે ઈ રે પ લસ્તીઓ ઉપર મોટા અવાજ સાથે ગજના કર અને તેઓને ગભરાવી દ ધા, તેઓને ઇઝરાયલીઓ આગળથી
હાંક કાઢ્યા.ં 11 ઇઝરાયલના માણસો મસ્પામાંથી નીક ા, તેઓએ પ લસ્તીઓની પાછળ લાગીને બેથ-કારની તળેટ એ
પહોંચતાં ુધી તેઓને માયાર્.

12 ત્યારે શ ુએલે એક પથ્થર લઈને મસ્પા તથા શેન*ની વચ્ચે ઊભો કય . તે ું નામ એબેન-એઝેર† પાડ ને, ક ુ,ં “અત્યાર
ુધી ઈ રે આપણી સહાય કર છે.” 13આ ર તે પ લસ્તીઓ પરાજીત થયા, તેઓ ફર થી ઇઝરાયલની હદમાં આ ા ન હ.

શ ુએલના સવર્ દવસોમાં ઈ રનો હાથ પ લસ્તીઓ વરુદ્ધ હતો. 14જે નગરો પ લસ્તીઓએ ઇઝરાયલ પાસેથી લીધાં હતા,ં
ઇઝરાયલના હાથમાં પાછાં આ ા,ં એક્રોનથી છેક ગાથ ુધી તેઓની હદ ઇઝરાયલે પ લસ્તીઓના હાથમાંથી લઈ લીધી. અને
ત્યાં ઇઝરાયલીઓ તથા અમોર ઓ વચ્ચે મન-મેળ હતો.

15શ ુએલે પોતાના આ ુષ્યનાં સવર્ દવસભર ઇઝરાયલનો ન્યાય કય . 16 દર વષ તે બેથેલ, ગલ્ગાલ, મસ્પામાં જતો હતો;
એબધે ળે તે ઇઝરાયલીઓની તકરારનો ન્યાય કરતો હતો. 17 પછ રામામાં પાછોઆવતો હતો, કેમ કે ત્યાં તે ું ઘર હ ું; ત્યાં
પણ તે ઇઝરાયલીઓની તકરારનો ન્યાય કરતો હતો. ત્યાં પણ તેણે ઈ રને સારુ વેદ બાંધી.

* 7:12 7:12 જસે્સાના † 7:12 7:12 સહાય ું પથ્થર
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8
લોકોની રાજા માટે માગણી

1જયારે શ ુએલ ૃદ્ધ થયો, ત્યારે તેણે પોતાના દ કરાઓને ઇઝરાયલ ઉપર ન્યાયાધીશો બના ાં. 2તેના ે દ કરા ું નામ
યોએલ હ ું, તેના બીજા દ કરા ું નામ અ બયા હ ું. તેઓ બેરશેબામાં ન્યાયાધીશો હતા. 3 તેના દ કરાઓ તેના માગ માં ચાલ્યા
ન હ, પણ દ્ર લોભ તરફ ભટક ગયા. તેઓએ લાંચ લઈને ન્યાયપ્ર ક્રયાને ભ્ર કર .

4 પછ ઇઝરાયલના સવર્ વડ લો એકત્ર થઈને શ ુએલ પાસે રામામાં આ ા. 5 તેઓએ તેને ક ું, “જો, ું ૃદ્ધ થયો છે અને
તારા દ કરાઓ તારા માગર્માં ચાલતા નથી. સવર્ દેશોની જમે અમારો ન્યાય કરવા સારુ અમને એક રાજા નીમી આપ.”

6 પણ શ ુએલ તેઓનાથી ના ુશ થયો, જયારે તેઓએ ક ું, “અમારો ન્યાય કરવા સારુ અમને રાજાઆપ.” ત્યારે શ ુએલે
ઈ રને પ્રાથર્ના કર . 7 ઈ રે શ ુએલને ક ું, “લોકો જે સવર્ બાબતો તને કહે છે તેમાં તેઓ ું કહે ું ું સ્વીકાર; કેમ કે તેઓએ
તને નકાય નથી, પણ તેઓ પર હુ રાજ કરુ તે માટે મને નકાય છે.

8 હુ તેઓને મસરમાંથી કાઢ લા ો તે દવસથી તે આજ ુધી જે સવર્ કામ તેઓએ કયાર્ છે, મને છોડ ને, અન્ય દેવોની સેવા
કર છે, તે પ્રમાણે તેઓ તાર સાથે પણ વત છે. 9 હવે તેઓ ું સાંભળ; પણ તેઓને ગંભીરતા ૂવર્ક ચેતવણી આપ અને તેમને
જણાવ કે તેઓ પર કેવા પ્રકારના રાજા રા કરશ.ે”

10જથેી શ ુએલે તેને ઈ રે જે ક ું તે જઓે રાજા માંગતા હતા તેઓને જણા ું. 11 તેણે ક ું, “જે રાજા તમારા પર શાસન
કરશે તે આવો થશ.ે તે તમારા દ કરાઓને પકડ ને પોતાના રથોને સારુ તેઓને નીમશે અને તેઓને પોતાના ઘોડસેવારો કરશ,ે
તેના રથો આગળ તેઓ દોડશ.ે 12 તે પોતાને માટે હજાર ઉપર અને પચાસ ઉપર ુકાદમ સરદારો નીમશે. અને કેટલાકને પોતાની
જમીન ખેડવા, કેટલાકને તેના પાકને ભેગો કરવા, કેટલાકને ુદ્ધમાં હ થયાર બનાવવા અને તેના રથોનાં સાધનો બનાવવાના કામે
લગાડશે.

13 તે તમાર દ કર ઓને પણ પકડ ને મીઠાઈ બનાવનાર , રસોઈ બનાવવાના અને ભ ઠયારણો થવા સારુ લઈ જશ.ે 14 તે
તમારાં ફળદ્રપ ખેતરો, તમાર દ્રાક્ષવાડ ઓ અને જૈ ૂનવાડ ઓ લઈ લેશે અને તે પોતાના ચાકરોને આપશે. 15 તે તમારા
અનાજમાંથી અને તમાર દ્રાક્ષવાડ ઓમાંથી દસમો ભાગ લઈને પોતાના અ ધકાર ઓને તથા પોતાના ચાકરોને આપશ.ે

16 તે તમારા દાસોન,ે તમાર દાસીઓને, તમારા શ્રે જુવાન ુરુષો*ને અને તમારા ગધેડાંઓને લઈ લેશે અને પોતાના કામે
લગાડશે. 17 તે તમારા ઘેટાંનો દસમો ભાગ લઈ લેશે અને તમે તેના ુલામો થશો. 18 તમારા પસંદ કરેલા રાજાને કારણે તમે મને
તે દવસે પોકારશો; પણ ઈ ર તે દવસે તમને ઉ ર આપશે ન હ.”

19 પણ લોકોએ શ ુએલ તરફથી આ બ ું સંભાળવાની ના પાડ ; તેઓએ ક ું, “એમ ન હ! અમારે તો અમારા ઉપર રાજા
જોઈએજ 20તેથી અમે પણઅન્ય પ્રજાઓના જવેા થઈએ, અમારો રાજાઅમારો ન્યાય કરે, અમાર આગળચાલે અને અમારા
ુદ્ધોમાં લડાઈ કરે.”
21 ત્યારે શ ુએલે લોકોનાં સવર્ શ ો સાંભળ ને તેણે ધીમે અવાજે તે ઈ રને કહ સંભળા ા. 22 ઈ રે શ ુએલને ક ું,

“તેઓની વાણી સાંભળ અને તેઓને સારુ રાજા ઠરાવી આપ.” તેથી શ ુએલે ઇઝરાયલી માણસોને ક ું, “દરેક માણસ
પોતપોતાના નગરમાં જાઓ.”

9
શાઉલ શ ુએલને મળે છે

1 બન્યામીનીઓમાંનો એક માણસ હતો. જે પ્રભાવશાળ હતો. તે ું નામ ક શ હ ું, તે બન્યામીનીઓમાંના અ ફયાનો દ કરો,
બખોરોથનો દ કરો, સરોરનો દ કરો, અબીએલનો દ કરો હતો. 2તેને શાઉલ નામનો એક દ કરો હતો, તે જુવાન ુંદર ુરુષ હતો.
ઇઝરાયલ લોકોમાં તેના કરતાં વધારે ુંદર કોઈ નહોતો. તેના ખભાથી ઉપરનો ભાગ સવર્ લોકોથી ઊંચો હતો.

3 હવે શાઉલના પતા, ક શના ગધેડાં ખોવાઈ ગયાં હતા.ં તેથી ક શે પોતાના દ કરા શાઉલને ક ું, “ ું તાર સાથે ચાકરોમાંથી
એકને લે; ઊઠ અને જઈને ગધેડાંની શોધ કર.” 4 તેથી શાઉલ અને તેનો ચાકર એફ્રાઇમના પહાડ પ્રદેશ પસાર કર ને શાલીશા
દેશ વટા ો, પણ તેઓને ગધેડાં મ ાં ન હ. તેઓએ શાલીમ દેશ પસાર કય પણ ત્યાંથીય ગધેડાં મ ાં ન હ. પછ તેઓએ
બન્યામીનીઓનો દેશ ઓળંગ્યો, ત્યાં પણ ગધેડાંનો પ ો લાગ્યો ન હ.
5 તેઓ ૂફ દેશમાં આ ા, ત્યારે શાઉલે પોતાનો ચાકર જે તેની સાથે હતો તેને ક ું, “ચાલ, આપણે પાછા જઈએ, ન હ તો

મારા પતા ગધેડાંની ચતા છોડ દઈને આપણા માટે ચતા કરવા લાગશે.” 6પણ ચાકરે તેને ક ું, “સાંભળ, આનગરમાં ઈ રનો
એક ઈ રભક્ત રહે છે. તે પ્ર ત ત માણસ છે; જે કઈ તે કહે છે તે ન ે સા ું પડે છે. તો ચાલો આપણે ત્યાં જઈએ; કદાચ તે
આપણને કહ બતાવશે કે કયા માગ આપણે જ ુ.ં”

7 ત્યારે શાઉલે પોતાના ચાકરને ક ું, “પણ જો આપણે જઈએ, તો તે માણસને માટે આપણે ું લઈ જઈ ું? કેમ કે આપણા
પાત્રોમાં રોટલી થઈ રહ છે અને ત્યાં ઈ રના માણસને ભેટ આપવા માટે ક ું ર ું નથી. આપણી પાસે બીજુ ું છે?” 8 ચાકરે
શાઉલને જવાબ આપીને ક ું, “માર પાસે પા શેકેલ* ચાંદ છે તે હુ ઈ રભક્તને આપીશ, કે તે આપણને ા માગ જ ું તે
જણાવે.”

9અગાઉ ઇઝરાયલમા,ં જયારે કોઈ માણસ ઈ રની સલાહ લેવા જતો, તે કહેતો, “ચાલો, આપણે પ્રેરક પાસે જઈએ.” કેમ કે
આજના પ્રબોધક અગાઉ પ્રબોધક કહેવાતા હતા. 10 ત્યારે શાઉલે પોતાના ચાકરને ક ું, “તેં ઠ ક ક ું. ચાલ, આપણે જઈએ.”
તેથી તેઓ નગરમાં ાં ઈ રભક્ત રહેતો હતો ત્યાં ગયા.

11જયારે તેઓ નગરમાં જવા સારુ પવર્ત ચઢતા હતા, ત્યારે જે પાણી ભરવાને બહારઆવતી ુવતીઓ તેઓને મળ . શાઉલ
તથા તેના સેવકે તેઓને ૂ ુ,ં “ ું પ્રબોધક અહ છે?” 12 તેઓએ ઉ રઆપ્યો, “હા, તે છે; જુઓ, તે તમાર આગળ ગયો છે;
હવે વહેલા જાઓ, કેમ કે આજે તે નગરમાં આ ો છે; કારણ કે આજે ઉચ્ચ ાને લોકો બ લદાન કરવાના છે. 13 તમે નગરમાં
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પેસશો કે તરત, ઉચ્ચ ાને તે જમવા જાય તે પહેલાં તે તમને મળશે. કેમ કે તે આવીને બ લદાનને આશીવાર્દ ન હ દે; ત્યાં ુધી
લોકો ખાશે ન હ, પછ જઓે નોતરેલા છે તેઓ ખાશે. તો હવે જાઓ, તે તમને આ વખતે તરત જ મળશે.”

14 તેઓ નગરમાં ગયા. તેઓ નગરમાં પ્રવેશતા હતા, ત્યારે શ ુએલને તેમની તરફ આવતો જોયો, તે ઉચ્ચ ાને જતો હતો,
ત્યાં તે તેઓને મ ો.

15હવે શાઉલનાઆ ાના એક દવસ અગાઉ, ઈ રે શ ુએલને જણા ું હ ું કે: 16 “કાલે આશરેઆ સમય,ે બન્યામીનના
વતનમાંથી એક માણસને હુ તાર પાસે મોકલીશ, મારા લોક ઇઝરાયલનો સરદાર થવા સારુ તેનો અ ભષેક ું કરજ.ે અને તે
પ લસ્તીઓના હાથમાંથી મારા લોકોને છોડાવશ;ે કેમ કે મારા લોકોનો પોકાર માર પાસે આ ો છે, માટે મેં તેઓ પર કૃપાદ્ર
કર છે.”

17જયારે શ ુએલે શાઉલને જોયો, ત્યારે ઈ રે તેને ક ું, “જે માણસ વષે મેં તને ક ું હ ું કે જે મારા લોક પર અ ધકાર
ચલાવશે તે આજ છે.” 18 ત્યારે શાઉલે શ ુએલની નજીક દરવાજા પાસે આવીને ક ું, “પ્રબોધક ું ઘર ાં છે એ મને કહે?”
19 શ ુએલે શાઉલને ઉ ર આપીને ક ું, હુ જ પ્રબોધક છુ. માર અગાઉ ઉચ્ચ ાને જાઓ, કેમ કે આજે તમારે માર સાથે
જમવા ું છે. સવારમાં હુ તને જવા દઈશ અને તારા મનમાં જે છે તે સવર્ હુ તને કહ બતાવીશ.

20 વળ તારાં ગધેડાં જે ત્રણ દવસ પહેલાં ખોવાઈ ગયાં હતા,ં તેની ચતા કર શ ન હ, કેમ કે તે મ ાં છે. અને ઇઝરાયલની
સઘળ આશા કોના પર છે? ું તે તારા પર અને તારા પતાના ઘરના સવર્ પર નથી?” 21 શાઉલે ઉ ર આપીને ક ું, “હુ
ઇઝરાયલના સૌથી નાના બન્યામીનીઓના કુળનો નથી? મારુ કુટુબ બન્યામીન કુળના કુટુબોમાં સૌથી ના ું નથી ું? તો ું માર
સાથે આવી વાત કેમ કરે છે?”

22શ ુએલ શાઉલ તથા તેના ચાકરને, મોટા ખંડમાં લઈ આ ો, જઓેને નોતરેલા હતા તેઓ મધ્યે તેઓને સૌથી અગ્ર ાને
બેસાડ્યા, તેઓઆશરે ત્રીસ માણસ હતા.

23 શ ુએલે રસોઈયાને ક ું કે, “જે ભાગ મેં તને આપ્યો તે લાવ અને જે વષે મેં તને ક ું હ ું, ‘તે બાજુ પર ૂક.’ 24 હવે
રસોઈયાએજાંઘ તથા તેના પર ું માંસ જે બ લદાન માટે હ ું તે લઈન,ે શાઉલઆગળ ૂ ું. પછ શ ુએલે ક ું, “જોઆ તારા
માટે રાખી ૂકે ું છે, તે ખા. કેમ કે મેં લોકોને નોતયાર્ છે એ ું કહ ને ઠરાવેલા સમયને માટે તારે સારુ તે રાખી ૂ ું છે.’ એમ તે
દવસે શાઉલ શ ુએલ સાથે જમ્યો.

શ ુએલ શાઉલનો રાજા તર કે અ ભષેક કરે છે
25જયારે તેઓ ઉચ્ચ ાનેથી ઊતર ને નગરમાં આ ા, ત્યારે અગાસી પર તેઓ શાઉલ સાથે વાત કયાર્†. 26 ૂય દયને સમયે

એમ થ ું કે, શ ુએલે શાઉલને અગાસી પર હાંક માર , “ઊઠ, જથેી હુ તને તારા રસ્તે વદાય કરુ.” તેથી શાઉલ ઊઠ્યો અને બ ે
એટલે તે તથા શ ુએલ શેર માં ચાલી નીક ા. 27જયારે નગરના છેડા આગળ તેઓ જતા હતા, ત્યારે શ ુએલે શાઉલને ક ું,
“ચાકરને કહે કે, તે આપણી આગળ ચાલ્યો જાય અને ચાકર ચાલ્યો ગયો, પણ ું હમણાં ઊભો રહે, કે હુ તને ઈ ર ું વચન
કહ સંભળા ું.”

10
1 પછ શ ુએલે તેલની કુ પી લઈને તેમાં ું તેલ, શાઉલના માથા ઉપર રેડ ું અને તેને ુંબન ક ુ. પછ ક ું, “ ું ઈ રે પોતાના

વારસા* પર અ ધકાર થવા સારુ તને અ ભ ષક્ત કય નથી? 2આજે માર પાસેથી ગયા પછ , બન્યામીનની સીમમાં સેલસા
પાસે, રાહેલની કબર નજીક તને બે માણસ મળશે. તેઓ તને કહેશે, “જે ગધેડાંની શોધ કરવા ું ગયો હતો તે મ ાં છે. હવે,
તારા પતા ગધેડાંની કાળજી રાખવા ું છોડ ન,ે તારા વષે ચતા કરતા,ં કહે છે, “મારા દ કરા સંબંધી હુ ું કરુ?”

3પછ ત્યાંથીઆગળ ચાલતા, ું તાબોરના એલોન ૃક્ષઆગળઆવશે. ત્યાં ત્રણ માણસો ઈ રની પાસે બેથેલમાં જતા તને
મળશે. તેમાંના એકે બકર નાં ત્રણ બચ્ચાં ઊંચકેલા હશે, બીજા પાસે ત્રણ રોટલી હશે. અને ત્રીજાએ દ્રાક્ષાસવની કુડ ઊંચકેલી
હશે. 4 તેઓ પ્રણામ કર ને તને ત્રણ રોટલી આપશે, જે ું તેઓના હાથમાંથી લેશ.ે

5 ત્યાર પછ , ું ાં પ લસ્તીઓની છાવણી છે, ત્યાં ઈ રના પવર્ત પાસે આવશ.ે જયારે ું ત્યાં નગર પાસે પહોંચશે, ત્યારે
પ્રબોધકોની એક ટોળ , તેનીઆગળ સતાર, ખંજર , વાંસળ , વીણા વગાડનારા સ હત ઉચ્ચ ાનથી ઊતરતી તને મળશે; તેઓ
પ્રબોધ કરતા હશે. 6 ઈ રનો આત્મા પરાક્રમ સ હત તારા ઉપર આવશ,ે ું તેઓની સાથે પ્રબોધ કરશે અને ું બદલાઈને જુદો
માણસ થઈ જશ.ે

7 હવે, જયારે તને આ ચ મળે, ત્યારે તારે પ્રસંગા ુસાર વતર્ ુ,ં કેમ કે ઈ ર તાર સાથે છે. 8 ું માર અગાઉ ગલ્ગાલમાં
જજ.ે પછ હુ દહનીયાપર્ણો તથા શાંત્યપર્ણો કરવાને તાર પાસે આવીશ. હુ આવીને તારે ું કર ું એ બતા ું ત્યાં ુધી એટલે
સાત દવસ ુધી રાહ જોજ.ે”

9જયારે શ ુએલ પાસેથી જવાને શાઉલે પીઠ ફેરવી કે, ઈ રે તેને બીજુ હૃદય આપ્ ું. તે જ દવસે તે સવર્ ચ ો ૂરાં થયાં.
10જયારે તેઓ પવર્ત પાસે આ ા, ત્યારે પ્રબોધકોની ટોળ તેને મળ . ઈ રનો આત્મા પરાક્રમ સ હત તેના ઉપર આ ો અને
તેણે તેઓની વચ્ચે પ્રબોધ કય .

11જે સવર્ તેને ૂવઓળખતા હતા તેઓએજયારે જો ું કે, પ્રબોધકોની સાથે તે પ્રબોધ કરે છે, ત્યારે લોકોએએકબીજાને ક ું,
“ક શના દ કરાને આ ું થ ું છે? ું શાઉલ પણએક પ્રબોધક છે?” 12તે જગ્યાના એક જણે ઉ રઆપીને ક ું, “તેઓનો પતા
કોણ છે?” આ કારણથી, એવી કહેવત પડ , “ ું શાઉલ પણ પ્રબોધકમાંનો એક છે?” 13 પ્રબોધ કર ર ો, પછ તે ઉચ્ચ ાને
આ ો.

14 ત્યારે શાઉલના કાકાએ તેને તથા તેના ચાકરને ક ું, “તમે ાં ગયા હતા?” તેણે ક ુ,ં “ગધેડાંની શોધ કરવાન;ે જયારે
અમે જો ું કે અમે તેને શોધી શ ા નથી ત્યારે અમે શ ુએલ પાસે ગયા હતા.” 15શાઉલના કાકાએ ક ું, “મને કૃપા કર ને કહે
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કે શ ુએલે તમને ું ક ું?” 16 શાઉલે પોતાના કાકાને જવાબ આપ્યો, “તેણે ઘણી સ્પ તાથી ક ું કે ગધેડાં મ ાં છે.” પણ
રા ની વાત જે વષે શ ુએલે તેને ક ું હ ું તે સંબંધી તેણે તેને ક ું ક ું ન હ.

શાઉલનો રાજા તર કે જાહેર સ્વીકાર
17 હવે શ ુએલે લોકોને મસ્પામાં બોલાવીને ઈ રની આગળ ભેગા કયાર્. 18 તેણે ઇઝરાયલ લોકોને ક ુ,ં “ઇઝરાયલના

પ્ર ુ, ઈ રઆમ કહે છે: ‘હુ મસરમાંથી ઇઝરાયલને કાઢ લા ો, મસર ઓના હાથમાંથી તથા તમારા પર જુલમ કરનારા સવર્
રા ોના હાથમાંથી મેં તમને છોડા ાં.’ ”

19 પણ તેં તમારા ઈ રનો આજે તમે નકાર કય છે, જમેણે તમને તમાર સવર્ વપ ઓથી તથા તમારા સંકટોથી તમને
છોડા ાં છે; અને તમે તેમને ક ું, ‘અમારા ઉપર તમે રાજા નીમી આપો.’ હવે ઈ રની આગળ તમે તમારાં કુળો પ્રમાણે તથા
તમારા કુટુબો પ્રમાણે હાજર થાઓ.”

20 તેથી શ ુએલ ઇઝરાયલનાં સવર્ કુળોને પાસે લા ો તેમાંથી બન્યામીન ું કુળ માન્ય થ ું. 21 પછ તે બન્યામીનના કુળને
તેઓનાં કુટુબો પાસે લા ો; તેમાંથી માટ્ર ઓ ું કુટુબ માન્ય થ ું; પછ ક શનો દ કરો શાઉલ માન્ય કરાયો. પણ જયારે તેઓ તેને
શોધવા ગયા, ત્યારે તે મ ો ન હ.

22તે માટે લોકોએ ઈ રને વધારે પ્ર ો ૂછ્યા કયાર્, “તે માણસ હજીઅહ આ ો છે કે ન હ?” ઈ રે જવાબઆપ્યો, “તેણે
પોતાને સામાનમાં સંતાડ્યો છે.” 23 પછ તેઓ દોડ ને ગયા અને શાઉલને ત્યાંથી લઈ આ ા. તે લોકોમાં ઊભો ર ો, તેના
ખભાથી ઉપરનો ભાગ સવર્ લોકોની ઊંચાઈ કરતાં વધારે ઊંચો હતો.

24 પછ શ ુએલે લોકોને ક ું, “ ું ઈ રના પસંદ કરેલા માણસને તમે જુઓ છો? બધા લોકોમાં તેના જવેો કોઈ નથી!” સવર્
લોકોએ પોકાર કય , “રાજા ઘણું જીવો!”

25 પછ શ ુએલે લોકોને રવાજો તથા રાજની ત વષે ક ું, તેને ુસ્તકમાં લખીને ઈ રની આગળ તે રાખી ૂ ું. પછ
શ ુએલે સવર્ લોકોને પોતપોતાને ઘરે વદાય કયાર્.

26 શાઉલ પણ પોતાને ઘરે ગબયામાં ગયો. અને જે ૂરવીરોના હૃદયને ઈ રે સ્પશર્ કય હતો તેઓ પણ તેની સાથે ગયા.
27પણ કેટલાક નકામાં માણસોએ ક ું, “આમાણસ તે વળ કેવી ર તે અમારો બચાવ કરશ?ે” તેઓએશાઉલને હલકો સમજીને
તેના માટે કશી ભેટ લા ા ન હ. પણ શાઉલ શાંત ર ો.

11
શાઉલઆમ્ મોનીઓને હરાવે છે

1 ત્યાર પછ નાહાશ આમ્મોની ગયો અને યાબેશ ગલ્યાદને ઘેર લી ું. યાબેશના સવર્ માણસોએ નાહાશને ક ું, “ ું અમાર
સાથે ુલેહ કર અને અમે તાર તાબેદાર સ્વીકાર ુ.ં” 2 નાહાશ આમ્મોનીએ જવાબ આપ્યો, “એક શરતથી હુ તમાર સાથે
ુલેહ કર શ કે, તમારા બધાની જમણી આંખો ફોડ નાખવામાં આવ,ે એ ર તે સવર્ ઇઝરાયલીઓ પર કલંક લગાડુ.”
3 પછ યાબેશના વડ લોએ તેને ક ું, “અમને માત્ર સાત દવસ આપ, કે જથેી અમે ઇઝરાયલના સવર્ પ્રદેશમાં સંદેશાવાહકો

મોકલીએ. પછ , ત્યાં જો કોઈ અમારો બચાવ કરનાર ન હ હોય, તો અમે તને સોંપાઈ જઈ ું.”
4સંદેશાવાહકો શાઉલના નગર ગબયામાંઆ ાઅને લોકોના સાંભળતાં એ શ ો ક ા. તે સાથે સવર્ લોકો ઊંચા અવાજથી

રડવા લાગ્યા. 5 શાઉલ ખેતરમાંથી બળદોની પાછળ આ ો. શાઉલે ક ું, “લોકોની સાથે ું ખોટુ બન્ ું છે કે તેઓ રડે છે?”
તેઓએ શાઉલને યાબેશના માણસોએ જે ધમક નાં વચનો ક ા હતાં તે કહ સંભળા ાં.

6તેઓએજે ક ું તે જયારે શાઉલે સાંભ ું, ત્યારે ઈ રનોઆત્મા સામથ્યર્ સ હત તેના પરઆ ો અને તે ઘણો ક્રોધાયમાન
થયો. 7 તેણે બળદની એક જોડ લઈને તેને કાપીને ટુકડાં કયાર્ અને તેઓને સંદેશાવાહકો દ્વારા ઇઝરાયલના સવર્ પ્રદેશોમાં મોકલી
આપ્યા.ં તેણે ક ું, “જે કોઈ શાઉલની પાછળ તથા શ ુએલની પાછળ આવશે ન હ તો તેના બળદોના હાલ આવા કરવામાં
આવશે.” પછ લોકોને ઈ રનો ભય લાગ્યો અને તેઓ એકમતે નીકળ આ ા. 8જયારે તે બેઝેકમાં તેઓની ગણતર કરવા
લાગ્યો, ત્યારે ઇઝરાયલી લોકો ત્રણ લાખ અને યહૂ દયાના માણસો ત્રીસ હજાર થયા.

9 જે સંદેશાવાહકો આ ા હતા તેઓને તેઓએ ક ું, “તમે યાબેશ ગલ્યાદના માણસોને એ ું કહેજો, ‘કાલ,ે ૂયર્નો તાપ
ચઢશે તે સમય,ે તમારો બચાવ થશ.ે” તેથી સંદેશાવાહકોએ જઈને યાબેશના માણસોને ક ું અને તેઓ આનંદ પામ્યા. 10 પછ
યાબેશના માણસોએ નાહાશને ક ુ,ં “કાલે અમે તમારે શરણે આવી ું અને તમાર દ્ર માં જે સારુ દેખાય તે સવર્ તમે અમને
કરજો.”

11બીજે દવસે શાઉલે લોકોનાં ત્રણ જૂથ પાડ્યા.ં સવારના સમયે તેઓછાવણીના મધ્યભાગમાંઆ ા, તેઓએઆમ્મોનીઓ
પર હુમલો કર ને તડકો ચઢતાં ુધી તેઓને પરા જત કયાર્. જઓેબચી ર ા તેઓએવા વખરાઈ ગયા કે કોઈજગ્યાએતેઓમાંના
બે એકસાથે ભેગા થઈ શકે ન હ.

12 પછ લોકોએ શ ુએલને ક ું, “એ ું કોણે ક ું હ ું, ‘કે શાઉલ અમારા ઉપર શાસન ન કરે?’ એ ું કહેનાર માણસોને રજૂ
કરો, કે અમે તેઓને માર નાખીએ” 13 પણ શાઉલે ક ું, “ના આ દવસે કોઈને પણ માર નાખવાનો નથી, કેમ કે આજે ઈ રે
ઇઝરાયલનો ઉદ્ધાર કય છે.”

14 પછ શ ુએલે લોકોને ક ું, “આવો, આપણે ગલ્ગાલમાં જઈએ અને ત્યાં ફર થી રા ાપીએ.” 15 પછ સવર્ લોકો
ગલ્ગાલમાં ગયા. અને ત્યાં ઈ રની સમક્ષ શાઉલને રાજા તર કે નીમ્યો. ત્યાં તેઓએ ઈ રની આગળ શાંત્યપર્ણોના યજ્ઞ કયાર્.
અને શાઉલે તથા સવર્ ઇઝરાયલી લોકોએ ઘણો આનંદ કય .

12
શ ુએલ લોકોને સંબોધે છે
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1શ ુએલે સવર્ ઇઝરાયલીઓને ક ું, “જે વનંતી તમે માર આગળ કર હતી તે મેં સાંભળ છે. અને મેં તમારા પર એક રાજા
નીમ્યો છે. 2 જુઓ તે રાજા અહ છે, તે તમાર આગળ ચાલે છે; હુ તો ૃદ્ધ તથા નસ્તેજ થયો છુ; અને મારા દ કરા તમાર સાથે
છે. હુ માર ુવાવ ાથી આજ દવસ ુધી તમાર આગળ ચાલ્યો છુ.

3 હુ આ ર ો; ું મેં કોઈનો બળદ લઈ લીધો છે? મેં કોઈ ું ગધેડુ લઈ લી ું છે? ું મેં કોઈને છેતય છે? મેં કોઈનાં પર જુલમ
કય છે? માર આંખો પર પાટો બાંધવા સારુ મેં કોઈનાં હાથથી લાંચ લીધી છે? જો એ ું ક ુ હોય તો ઈ રના અ ભ ષક્ત
આગળ માર વરુદ્ધ સાક્ષી આપો અને હુ તમને પાછુ આપીશ.”

4 તેઓએ ક ું, “તેં અમને ઠગ્યા નથી, અમારા પર જુલમ કય નથી, કોઈ માણસ ું ક ું ચો ુ નથી.” 5 તેણે તેઓને ક ું,
“ઈ ર તમાર સામે સાક્ષી છે, આજ તેનો અ ભ ષક્ત સાક્ષી છે, કે માર પાસેથી તમને ક ું મ ું નથી.” તેઓએ ક ું, “ઈ ર
સાક્ષી છે.”

6શ ુએલે લોકોને ક ું, “ ૂસા તથા હારુનને નીમનાર તથા તમારા પ ૃઓને મસરમાંથી કાઢ લાવનાર ઈ ર છે. 7હવે તમ,ે
પોતાની જાતને ઉપ ત કરો, કે ઈ રે જે સવર્ ન્યાયી કામો તમારે માટે તથા તમારા પ ૃઓ માટે કયાર્, તે સવર્ વષે ઈ રની
હાજર માં હુ રજૂઆત કરુ.

8 યાકૂબ મસરમાં આ ો અને જયારે તમારા પ ૃઓ ઈ રની આગળ રડ્યા, ત્યારે ઈ રે ૂસા તથા હારુનને મોકલ્યા, તે
તમારા પ ૃઓને મસરમાંથી બહાર લા ા અને આજગ્યાએ વસા ા. 9પણ પ ૃઓ પોતાના પ્ર ુ ઈ રને વીસર ગયા; ત્યારે
તેમણે હાસોરના સૈન્યના સેનાપ ત સીસરાના હાથમાં, પ લસ્તીઓના હાથમાં, મોઆબ રાજાના હાથમાં તેઓને વેચી દ ધા. તેઓ
બધા તમારા ૂવર્જો સામે લડયા.

10 ૂવર્જોએ ઈ રઆગળ રડ ને ક ું, ‘અમે પાપ ક ુ છે, કેમ કે અમે ઈ રને તજીને બઆ લમ તથા દેવીઆશ્તારોથની સેવા
કર છે. પણ હવે અમારા શ ુઓના હાથમાંથી અમને છોડાવો અને અમે તમાર સેવા કર ુ.ં 11 તેથી ઈ રે યરુબાલ*, બદાન†,
યફતા, શ ુએલને મોકલીને ચારેગમના તમારા શ ુઓ પર તમને વજય અપા ો, જથેી તમે સલામત રહો.
12જયારે તમે જો ું કે આમ્મોનીઓનો રાજા નાહાશ તમાર પર ચઢ આ ો, ત્યારે ઈ ર તમારા પ્ર ુ, તમારા રાજા હતા તે

છતાં તમે મને ક ું કે, ‘એમ ન હ,! પણ અમારા પર એક રાજા અ ધકાર ચલાવ.ે 13 તો હવે જે રાજાને તમે પસંદ કય છે, જનેે
તમે માંગી લીધો છે, જનેે ઈ રે તમારા પર રાજા અ ભ ષક્ત કય છે, તે અહ છે.

14જો તમે ઈ રનો ભય રાખશો, તેની સેવા કરશો, તેની વાણી સાંભળશો અને ઈ રની આજ્ઞાઓની વરુદ્ધ બંડ ન હ કરો,
ત્યારે તમે તથા જે રાજા તમારા ઉપર રાજ કરતો હોય તે પણ તમારા પ્ર ુ ઈ રનો અ ુયાયી થશ.ે 15 પણ જો તમે ઈ રની
વાણી સાંભળશો ન હ, પણઈ રનીઆજ્ઞાઓની વરુદ્ધબંડ કરશો, તો ઈ રનો હાથ તમાર વરુદ્ધથશે, જમે તમારા પ ૃઓની
વરુદ્ધ હતો.
16 તો હવે ઊભા રહો અને જે મહાન કૃત્ય તમાર દ્ર આગળ ઈ ર કરશે તે તમે જુઓ. 17આજે ઘઉંની કાપણી નથી ું?

હુ ઈ રને વનંતી કર શ, કે તે ગજના તથા વરસાદ મોકલ.ે ત્યારે તમે જાણો તથા જુઓ કે પોતાના માટે રાજા માગીને ઈ રની
નજરમાં તમે દુ તા કર છે તે મોટ છે.” 18 તેથી શ ુએલે ઈ રને વનંતી કર ; તે દવસે ઈ રે ગજના તથા વરસાદ મોકલ્યા.
ત્યારે સવર્ લોકો ઈ રથી તથા શ ુએલથી ભયભીત થયા.

19 લોકોએ શ ુએલને ક ું, “તારા સેવકોને સારુ તારા પ્ર ુ ઈ રને પ્રાથર્ના કર કે, અમે માયાર્ ન જઈએ. કેમ કે અમે અમારે
સારુ રાજા માગ્યો તેથી અમારા સઘળાં પાપોમાં આ દુ તાનો ઉમેરો થયો છે.” 20 શ ુએલે ક ું, “બીહો મા, એ સવર્ દુ તા
તમે કર છે, પર ુ ઈ રની પાછળ ચાલવાથી ફર જશો ન હ, પણ તમારા ૂણર્ હૃદયથી તમે ઈ રની સેવા કરો. 21જે નરથર્ક
વસ્ ુઓ કશો ફાયદો કે બચાવ કર શકતી નથી, તે નકામી છે તેની પાછળ દોરવાશો ન હ.

22 કેમ કે ઈ ર પોતાના મોટા નામને સારુ, પોતાના લોકોને તજી દેશે ન હ; કેમ કે તમને પોતાના ખાસ લોકો કરવા એ ઈ રને
સારુ લાગ્ ું છે. 23 વળ મારા માટે, એ ું ન થાય કે તમારે માટે પ્રાથર્ના કરવા ું ૂક દેવા ું પાપ હુ ઈ રની વરુદ્ધ કરુ. પણ હુ
તમને સાચા તથા ખરા રસ્તે ચાલતા શીખવીશ.

24 કેવળ ઈ રની બીક રાખો અને સત્યતાથી તમારા ૂણર્ હૃદયથી તેની સેવા કરો, કેમ કે જે મહાન કૃત્યો તમારે સારુ તેમણે
કયાર્ છે તેનો તમે વચાર કરો. 25 પણ જો હજી તમે દુ તા કયાર્ કરશો, તો તમે તમારા રાજા સાથે નાશ પામશો.”

13
પ લસ્તીઓ સામે ુદ્ધ

1 શાઉલે રા કરવા માં ું ત્યારે તે ત્રીસ વષર્નો હતો; અને તેણે બેતાળ સ વષર્ ુધી ઇઝરાયલ પર રા ક ુ. 2 તેણે
પોતાને માટે ઇઝરાયલમાંથી ત્રણ હજાર માણસોને પસંદ કયાર્. બે હજાર તેની સાથે મખ્માશમાં તથા બેથેલ પવર્ત પર
હતા, જયારે એક હજાર યોનાથાન સાથે બન્યામીનના ગબયામાં હતા; બાક ના સૈ નકોને તેણે પોતે પોતાના તં ુએ મોકલ્યા.
3 યોનાથાને પ લસ્તીઓ ું જે લશ્કર ગેબામાં હ ું તેને ન ક ુ અને પ લસ્તીઓએ તે વષે સાંભ ું. ત્યારે શાઉલે આખા દેશમાં
રણ શગડુ વગાડાવીને, કહા ું, “ હ ૂઓસાંભળો.” 4શાઉલે પ લસ્તીઓ ું લશ્કર સંહા ુ છે તે સવર્ ઇઝરાયલીઓએસાંભ ું.
પ લસ્તીઓ ઇઝરાયલને ધ ારપાત્ર ગણતા હતા, તેથી ઇઝરાયલી સૈ નકો શાઉલ પાછળ ગલ્ગાલમાં એકત્ર થયા.

5પ લસ્તીઓઇઝરાયલ સામે લડવાને એકત્ર થયા; તેઓના ત્રીસ હજાર રથો, એરથને ચલાવી શકે એવા છ હજાર ઘોડસેવારો
તથા સ ુદ્રની રેતી જવેી વશાળ સં ામાં લોકોએ બેથ-આવેનની ૂવર્ તરફ મખ્માશમાં છાવણી કર .

6જયારે ઇઝરાયલના માણસોએ જો ું કે તેઓ પોતે સંકટમાં આવી પડ્યા છે કેમ કે લોકો દઃુખી હતા, ત્યારે તેઓ ુફાઓમા,ં
ઝાડ ઓમાં, ખડકોમા,ં કૂવાઓમાં, ખાડાઓમાં સંતાઈ ગયા. 7 હવે કેટલાક હ ૂઓ યદન ઊતર ને ગાદ તથા ગલ્યાદ દેશમાં
ગયા. પણ શાઉલ હજી ુધી ગલ્ગાલમાં હતો, સવર્ લોક ભયભીત થઈને તેની પાછળ ચાલતા હતા.
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8શ ુએલેઆપેલા સમય પ્રમાણે શાઉલે સાત દવસ રાહ જોઈ. પણશ ુએલ ગલ્ગાલમાંઆ ો ન હ, લોકો શાઉલ પાસેથી
વખેરાઈ જતા હતા. 9 શાઉલે ક ું, “દહનીયાપર્ણ તથા શાંત્યપર્ણ માર પાસે લાવો.” પછ તેણે દહનીયાપર્ણ ચઢા ું. 10 તે
દહનીયાપર્ણ કર ર ો કે તરત શ ુએલઆ ો. શાઉલ તેને મળવા તથા આવકારવા માટે બહાર ગયો.

11 પછ શ ુએલે ક ું, “તેં ું ક ુ છે?” શાઉલે જવાબઆપ્યો, “જયારે મેં જો ું કે લોકો માર પાસેથી વખેરાઈ ર ા છે અને
ન કરેલ સમયે ું અહ આ ો ન હ તથા પ લસ્તીઓ મખ્માશ પાસે એકત્ર થયા છે, 12 માટે મેં ક ું, ‘હવે પ લસ્તીઓ મારા
પર ગલ્ગાલમાં ઘસી આવશે અને મેં ઈ રની કૃપાની માગણી કર નથી.’ તેથી મેં ના છૂટકે માર જાતે દહનીયાપર્ણ ક ુ છે.”

13 પછ શ ુએલે શાઉલને ક ું, “તેં આ ૂખાર્ઈ ભરે ું કાયર્ ક ુ છે. તેં તારા પ્ર ુ ઈ રે જે આજ્ઞા તને આપી હતી તે પાળ
નથી. જો પાળ હોત તો હમણાં ઈ રે ઇઝરાયલ ઉપર તારુ રા સદાને માટે ાપન ક ુ હોત. 14 પણ હવે તારુ રા સદા
ટકશે ન હ. ઈ રે પોતાને મનગમતો એક માણસ શોધી કાઢ્યો છે અને ઈ રે પોતાના લોકો પર રાજા તર કે તેની નમ ૂક કર
છે, કેમ કે ઈ રે જે આજ્ઞા તને આપી તે તેં પાળ નથી.”

15 પછ શ ુએલ ગલ્ગાલથી બન્યામીનના ગબયામાં ગયો.
પછ શાઉલે પોતાની સાથે જે લોકો હતા તેઓની ગણતર કર , તેઓ આશરે છસો માણસો હતા. 16 શાઉલ, તેનો દ કરો

યોનાથાન તથા તેઓની સાથે જે લોકો હાજર હતા, તેઓ બન્યામીનના ગેબામાં ર ા. પણ પ લસ્તીઓએ મખ્માશમાં છાવણી
નાખી.

17 પ લસ્તીઓની છાવણીમાંથી ૂટારાની ત્રણ ટોળ બહાર નીકળ . એક ટોળ ઓફ્રાથી ૂઆલ દેશ તરફ ગઈ. 18 બીજી
ટોળ બેથ-હોરોન તરફ ગઈ અને એક બીજી ટોળ સબોઈમના નીચાણની સામે અરણ્ય તરફ જે સીમા છે તે તરફ ગઈ.

19ઇઝરાયલનાઆખા દેશમાં કોઈ ુહાર મળતો નહોતો, કેમ કે પ લસ્તીઓએ ક ું હ ું, “રખેને હ ૂઓ પોતાને માટે તલવાર
કે ભાલા બનાવ.ે” 20પણ સવર્ ઇઝરાયલી માણસો પોતાતાં હળ, કોદાળ ઓ, કુહાડ ઓ તથા દાતરડાંની ધારો કાઢવા કે ટ પાવવા
માટે પ લસ્તીઓ પાસે જતા. 21 હળની અણી કાઢવાનો, કોદાળ ઓ, કુહાડ ઓ ટ પાવવાનો ખચર્ બે ત્રણ શેકેલ* હતો અને
દાતરડાંની ધારને માટે અને હળ હાંકવાની લાકડ નો ખચર્ એકાદ શેકેલ† હતો.

22 તેથી લડાઈના દવસ,ે જે સવર્ લોકો શાઉલ તથા યોનાથાનની સાથે હતા તેઓના હાથમાં તલવારો કે ભાલા દેખાતા નહોતા;
ફક્ત શાઉલ તથા તેના દ કરા યોનાથાનના હાથમાં હતા. 23 પ લસ્તીઓ ું લશ્કર બહાર નીકળ ને મખ્માશ પસાર કર ને આગળ
આવી પહોંચ્ ુ.ં

14
યોનાથાન ું સાહસ

1એક દવસ,ે શાઉલના દ કરા યોનાથાને પોતાના જુવાન શ વાહકને ક ું, “આવ, આપણે પ લસ્તીઓ ું લશ્કર જે બીજી
તરફ છે ત્યાં જઈએ.” પણ તેણે પોતાના પતાને એ ક ું ન હ.

2 શાઉલ ગબયાના છેક અં તમ ભાગમાં મગ્રોનમાં દાડમના એક ઝાડ નીચે રોકાયો. આશરે છસો માણસો તેની સાથે હતા,
3 અને શીલોમાં ઈ રના યાજક એલીના દ કરા, ફ નહાસના દ કરા, ઇખાબોદના ભાઈ, અ હટૂબના દ કરા અ હયાએ એફોદ
પહેરેલો હતો. યોનાથાન ગયો છે તે લોકો જાણતા નહોતા.

4 યોનાથાન જે રસ્તે થઈને પ લસ્તીઓના લશ્કર પાસે જવા ું શોધતો હતો, તેની બ ે બાજુએ ખડકની ભેખડો હતી. એક
બાજુની ભેખડ ું નામ બોસેસ અને બીજી ું નામ સેને હ ું. 5 એક ભેખડની હદ ઉ રે મખ્માશ તરફ હતી અને બીજી ભેખડ
દ ક્ષણે ગેબા તરફ આવેલી હતી.

6 યોનાથાને પોતાના જુવાન શ વાહકને ક ું, “આવ, આપણે બે ુ તીઓના લશ્કરની છાવણીમાં જઈએ. કદાચ ઈ ર
આપણા માટે કામ કરશ,ે કેમ કે થોડાની મારફતે કે ઘણાની મારફતે બચાવવામાં ઈ રને કોઈ અવરોધ હોતો નથી.” 7 તેના
શ વાહકે જવાબઆપ્યો કે, “જે સવર્ તારા મનમાં છે તે કર. આગળ વધ, તાર બધી આજ્ઞાઓ પાળવાને હુ તાર સાથે છુ.”

8 પછ યોનાથાને ક ું, “આપણે તે માણસોની પાસે જઈએ અને આપણે તેમની નજરે પડ એ. 9જો તેઓ આપણને એમ
કહેશે, ‘ ાં ુધી અમે તમાર પાસે આવીએ ત્યાં ુધી ઊભા રહો’ તો આપણે આપણી જગ્યાએ રહ ું અને તેઓની પાસે
ન હ જઈએ. 10 પણ જો તેઓ કહેશે, ‘અમાર પાસે ઉપર આવો,’ તો પછ આપણે ઉપર જઈ ુ;ં કેમ કે ઈ રે તેઓને આપણા
હાથમાં સોંપી દ ધા છે. એઆપણે સારુ ચ થશ.ે”

11 તેઓ બ ેએ પોતાને પ લસ્તીઓના લશ્કરની આગળ જાહેર થવા દ ધા. પ લસ્તીઓએ ક ું, “જુઓ, જે ુફાઓમાં
હ ૂઓ સંતાઈ ર ા હતા તેઓમાંથી તેઓ બહાર નીકળે છે.” 12 પછ લશ્કરના માણસોએ યોનાથાનને તથા તેના શ વાહકને
ક ું, “અમાર પાસે ઉપરઆવો, અમે તમને કઈક બતાવીએ.” યોનાથાને પોતાના શ વાહકને ક ું, “માર પાછળઆવ, કેમ કે
ઈ રે તેઓને ઇઝરાયલના હાથમાં સોંપી દ ધા છે.”

13 યોનાથાન ૂંટણીયે પડ ને ઉપર ચઢયો અને તેનો શ વાહક તેની પાછળ પાછળ ગયો. યોનાથાનની આગળ પ લસ્તીઓ
માયાર્ ગયા અને તેના શ વાહકે કેટલાકની પાછળ પડ ને તેઓને માયાર્. 14 એક એકર જમીનમાં અડધા ચાસની* લંબાઈ
જટેલામાં યોનાથાને તથા તેના શ વાહકે જઓેની પ્રથમ કતલ કર તેઓઆશરે વીસ માણસો હતા.

15છાવણીમાં, રણક્ષેત્રમાં તથા લોકોમાં ભય ાપ્યો. લશ્કર તથા ૂંટ કરનારાઓ પણ ગભરાઈ ગયા. ત્યાં ધરતીકપ જવેી
ૂજાર † પ્રસર ગઈ.

પ લસ્તીઓની હાર
16 ત્યારે શાઉલના ચોક દારોએ કે જઓે બન્યામીનના ગબયામાં હતા તેઓએ જો ુ;ં કે પ લસ્તીઓના સૈ નકોનો સ ુદાય

વખેરાઈ જતો હતો, તેઓ અહ તહ દોડતા હતા. 17 ત્યારે શાઉલે પોતાની સાથે જે લોકો હતા તેઓને ક ું, “ગણતર કર ને

* 13:21 13:21 બે ત્રણ શેકેલ આઠ ગ્રામ ચાંદ નો સ ો † 13:21 13:21 એકાદ શેકેલ 4 ગ્રામ ચાંદ નો સ ો * 14:14 14:14 અડધો એકર
† 14:15 14:15 ઇ રથી મોકલેલો મહા ભય
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જુઓ કે આપણામાંથી કોણ ુમ થયેલ છે.” જયારે તેઓએ ગણતર કર ત્યારે યોનાથાન અને તેનો શ વાહક ુમ થયેલા
હતા.

18શાઉલે અ હયાને ક ું, “ઈ રનો કોશ અહ લાવ” કેમ કે તે વખતે ઈ રનો કોશ ઇઝરાયલના સૈ નકો સાથે અ હયા પાસે
હતો. 19જયારે શાઉલ યાજકની સાથે વાત કરતો હતો, તે દરમ્યાન એમ થ ું કે પ લસ્તીઓની છાવણીમાં જે ગડબડાટ થતો
હતો તે વધતો ને વધતો ગયો. શાઉલે યાજકને ક ું, “તારો હાથ પાછો ખેંચી લે.”

20 શાઉલ તથા તેની સાથે જે સવર્ લોકો હતા તેઓ એકત્ર થઈને લડવાને ગયા. દરેક પ લસ્તીની તલવાર પોતાના સાથીની
વરુદ્ધ હતી, ત્યારે શ ુના સૈન્યમાં ભારે ૂંચવાડો ઊભો થયો. 21 હવે જે હ ૂઓ અગાઉની પેઠે પ લસ્તીઓ સાથે હતા અને
જઓે તેઓની સાથે છાવણીમાં ગયા હતા, તેઓ પણ શાઉલ તથા યોનાથાનની સાથેના ઇઝરાયલીઓની સાથે ભળ ગયા.

22ઇઝરાયલના જે બધા માણસો એફ્રાઇમના પહાડ દેશમાં સંતાઈ ગયા હતા તેઓએસાંભ ું કે પ લસ્તીઓ નાસી ર ા છે,
ત્યારે તેઓ પણ લડાઈમાં તેઓની પાછળ પડયા. 23એમ ઈ રે તે દવસે ઇઝરાયલનો બચાવ કય અને લડાઈ બેથ-આવેનથી
આગળ વધી.

ુદ્ધ પછ ના બનાવો
24 તે દવસે ઇઝરાયલના માણસો હેરાન થયા હતા કેમ કે શાઉલે લોકોને સોગન દઈને ક ું હ ું, “સાંજ પડે ત્યાં ુધી અને

મારા શ ુઓ પર મારુ વેર વા ું ત્યાં ુધી કોઈ માણસ કઈ પણ ખોરાક ખાય તો તે શા પત થાઓ,” માટે લોકોમાંથી કોઈએ ક ું
ખા ું ન હ. 25 પછ સવર્ સૈન્યો‡ વનમાં આ ા અને ત્યાં ૂ મ ઉપર મધ હ ુ.ં 26 લોકોએ વનમાં પ્રવેશ કય ત્યારે, મધ ટપક ું
હ ું, પણ કોઈએ પોતાના હાથથી મધ લઈને ચા ું ન હ કેમ કે તેઓ સોગનથી બીતા હતા.

27 પણ યોનાથાનને ખબર ન હતી કે તેના પતાએ લોકોને સોગન દ ધા હતા. તેથી તેણે તો પોતાના હાથમાં જે લાકડ હતી તે
લાંબી કર ને તેનો છેડો, મધ ૂડામાં નાખીને તેને લાગે ું મધ ચા ું. અને તેની આંખોમાં તેજ આ ુ§ં. 28અને લોકોમાંથી એક
જણે ક ું, “તારા પતાએ લોકોને સોગન આપીને સખત ર તે હુકમ કય છે, ‘જે માણસ આજે અ ખાય તે શા પત થાય.’ તે
સમયે લોકો નબર્ળ થઈ ગયા હતા.”

29 ત્યારે યોનાથાને ક ું, “મારા પતાએ દેશને હેરાન કય છે. જો માર આંખોમાં કે ું તેજ આ ું છે કેમ કે મેં થોડુ મધ ચા ું
છે, 30જો આજે લોકોએ પોતાના શ ુઓની પાસેથી મેળવેલી ૂંટમાંથી ભરપેટ ખા ું હોત, તો કેટલો વધારે ફાયદો થાત? કેમ કે
તેથી તો હાલ પ લસ્તીઓમાં જે કતલ થઈ છે તેના કરતાં પણ ઘણી ભારે કતલ થઈ હોત.”

31 અને તે દવસે મખ્માશથી આયાલોન ુધી તેઓ પ લસ્તીઓ પર હુમલો કરતા ગયા. પર ુ લોકો ઘણાં નબર્ળ થયા.
32તેથી લોકો ૂંટ પર ૂટ પડ્યા અને ઘેટા,ં બળદો અને વાછરડા લઈન,ે ૂ મ ઉપર તેઓનો વધ કય . લોકો લોહ સાથે તે ખાવા
લાગ્યા.

33 ત્યારે તેઓએ શાઉલને ક ું, “જો, લોકો રક્ત સાથે ખાઈને ઈ ર વરુદ્ધ પાપ કરે છે.” શાઉલે ક ું, “તમે ઉલ્લંઘન ક ુ
છે. હવે, એક મોટો પથ્થર ગબડાવીને માર પાસે લાવો.” 34 શાઉલે ક ું, “તમે લોકો મધ્યે જાઓ, તેઓને કહો, ‘દરેક માણસ
પોતાનો બળદ, પોતા ું ઘેટુ અહ માર પાસે લાવે, અહ તેઓને કાપે અને ખાય. પણ તમે રક્ત સાથે ખાઈને ઈ ર વરુદ્ધ પાપ
કરશો ન હ.’ અને તેઓમાંના દરેક માણસે એ રાત્રે પોતપોતાના બળદ લાવીને તેઓને ત્યાં કાપ્યા.

35શાઉલે ઈ રને માટે વેદ બાંધી, એ તેણે ઈ રને માટે બાંધેલી પ્રથમ વેદ હતી.
36 પછ શાઉલે ક ું, “ચાલોઆપણે રાતના સમયે પ લસ્તીઓની પાછળ પડ એઅને સવાર ુધી તેઓને ૂંટ એ; તેઓમાંના

એક પણ માણસને જીવતો રહેવા ન દઈએ.” તેઓએ ક ુ,ં “જે કઈ તને સારુ લાગે તે કર.” પણ યાજકે ક ું કે, “ચાલો આપણે
અહ ઈ રની સમક્ષ એકત્ર થઈએ.” 37 શાઉલે ઈ ર પાસે સલાહ માગી, “ ું હુ પ લસ્તીઓની પાછળ પડુ? ું તમે તેઓને
ઇઝરાયલના હાથમાં સોંપશો?” પણ ઈ રે તે દવસે કઈ ઉ ર આપ્યો ન હ.

38 પછ શાઉલે ક ું, “અહ આવો, સવર્ લોકોના આગેવાનો તમે અહ આવો; જુઓ અને જાણો કે આજે આ પાપ કયા
કારણથી થ ું છે? 39 કેમ કે, ઇઝરાયલને બચાવનાર ઈ ર જે જીવે છે તેમના સમ દઈને કહુ છુ જો તે મારો દ કરો યોનાથાન હશે
તો પણ, તે ન માય જશ.ે” પણ સવર્ લોકોમાંથી કોઈએ પણ તેને ઉ ર આપ્યો ન હ.

40 ત્યારે શાઉલે સવર્ ઇઝરાયલને ક ું, “તમે એકબાજુએ રહો, હુ અને મારો દ કરો યોનાથાન બીજીબાજુએ રહ એ.” લોકોએ
શાઉલને ક ું, “જે તને સારુ લાગે તે કર.” 41એ માટે શાઉલ,ે ઇઝરાયલના પ્ર ,ુ ઈ રને ક ું, “અમારા દોષો જણાવો.” ત્યારે
યોનાથાન તથા શાઉલ ચઠ્ઠ થી પકડાયા, પણ પસંદ કરાયેલા લોક બચી ગયા. 42 પછ શાઉલે ક ું, “માર અને મારા દ કરા
યોનાથાન વચ્ચે ચઠ્ઠ ઓ નાખો. “ત્યારે ચઠ્ઠ દ્વારા યોનાથાન પકડાયો.

43 ત્યારે શાઉલે યોનાથાનને ક ું, “તેં ું ક ુ છે તે મને કહે.” યોનાથાને તેને ક ું કે, “મારા હાથમાં લાકડ હતી તેના છેડાથી મેં
કેવળ થોડુ મધ ચા ું છે. હુ અહ છુ; મારે મર ું પડે એમ છે.” 44શાઉલે ક ું, “ઈ ર એ ું અને એથી વધારે મને કરો, યોનાથાન
ું ન ે મરશે.”
45 લોકોએ શાઉલને ક ું, “ ું યોનાથાન કે જણેે ઇઝરાયલને મોટો વજય અપા ો છે તે મરશે? એ ું ન થાઓ! જીવંત

ઈ રના સમ, તેના માથાનો એક પણ વાળ ૂ મ પર પડનાર નથી, કેમ કે તેણે આજે ઈ રની સહાયથી જ આ કામ ક ુ છે.”
એમ લોકોએ યોનાથાનને બચા ો તેથી તે મરણ પામ્યો ન હ. 46 પછ શાઉલે પ લસ્તીઓની પાછળ પડવા ું બંધ ક ુ અને
પ લસ્તીઓ પોતાને ળે ગયા.

શાઉલનો અમલ અને તે ું કુટુબ
47જયારે શાઉલ ઇઝરાયલના રાજા તર કે અ ભ ષક્ત થયો ત્યાર પછ તે તેનીઆજુબાજુનાં સવર્ શ ુઓનીએટલે મોઆબની

વરુદ્ધ, આમ્મોનીઓની વરુદ્ધ, અદોમની વરુદ્ધ, સોબાહના રાજાઓની વરુદ્ધતથા પ લસ્તીઓની વરુદ્ધલડ્યો. ાં ાં તે
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ગયો ત્યાં તેણે તેઓને ત્રાસ પમાડ્યો. 48તેણે બહાદરુ થી અમાલેક ઓને હરા ા. તેણે ઇઝરાયલ લોકોને ૂંટારાઓના હાથમાંથી
બચા ા.

49 યોનાથાન, ય ી અને માલ્ક - ુઆ શાઉલના દ કરા હતા. તેની બે દ કર ઓનાં નામ આ હતાં એટલે મોટ ું નામ મેરાબ
અને નાની ું નામ મખાલ. 50 શાઉલની પત્ની ું નામ અ હનોઆમ હ ું; તે અ હમાઆસની દ કર હતી. તેના સેનાપ ત ું નામ
આબ્નેર હ ું, તે શાઉલના કાકા નેરનો દ કરો હતો. 51 ક શ શાઉલનો પતા હતો; અને આબ્નેરનો પતા નેર, એ અબીએલનો
દ કરો હતો.

52શાઉલનાઆ ુષ્યભર પ લસ્તીઓસાથે સખત ુદ્ધ ચાલ્યા ક ુ. જયારે પરાક્રમી કે કોઈ બહાદરુ માણસ શાઉલના જોવામાં
આવતો, ત્યારે તે તેને પોતાની પાસે રાખી લેતો હતો.

15
અમાલેક ઓ સામે ુદ્ધ

1શ ુએલે શાઉલને ક ું કે, “ઈ ર પોતાના લોક એટલે ઇઝરાયલ ઉપર રાજા થવા સારુ તને અ ભ ષક્ત કરવાને મને મોકલ્યો
હતો. માટે હવે ઈ રની વાણી સાંભળ. 2 સૈન્યોના ઈ ર એમ કહે છે કે, ‘અમાલેકે જયારે ઇઝરાયલને મસરમાંથી નીકળ ને
જતા જે ક ુ એટલે કેવી ર તે માગર્માં તેની સામે થયો, તે મેં ધ્યાનમાં લી ું છે. 3હવે ું જઈને અમાલેકને તથા તેઓ ું જે કઈ હોય
તેનો ૂરે ૂરો નાશ કર. તેમના પર દયા કર શ ન હ, પણ ુરુષ તથા ી, મોટાં અને નાનાં બાળકો, બળદ અને ઘેટા,ં ઊંટ અને
ગધેડા,ં એ સવર્ને માર નાખ.’ ”

4શાઉલે લોકોને બોલાવીને ટલાઈમ નગરમાં તેઓની ગણતર કર : તો બે લાખ પાયદળ અને યહૂ દયાના દસ હજાર માણસો
થયા હતા. 5શાઉલ અમાલેકના નગર પાસે જઈને ખીણમાં સંતાઈ ર ો.

6 ત્યારે શાઉલે કેનીઓને ક ું કે, “જાઓ, પ્રયાણ કરો, અમાલેક ઓની વચ્ચેથી બહાર નીકળ પડો, તેથી તેઓની સાથે તમારો
નાશ હુ ન કરુ. કેમ કે તમે ઇઝરાયલના સવર્ લોકો સાથે જયારે તેઓ મસરમાંથી આ ા ત્યારે માયા ુપણે વત્યાર્ હતા.” તેથી
કેનીઓઅમાલેક ઓમાંથી નીકળ ગયા. 7 ત્યારે શાઉલે હવીલાથી તે મસરની ૂવર્ બાજુ ૂર ુધી હુમલો કર ને અમાલેક ઓનો
સંહાર કય .

8 અમાલેક ઓના રાજા અગાગને તેણે જીવતો પકડ્યો; તેણે બધા જ લોકોનો તલવારની ધારથી સં ૂણર્ નાશ કય . 9 પણ
શાઉલે તથા લોકોએ અગાગનો તથા તેના ઘેટા,ં બળદો તથા ુ જાનવરો, હલવાનોમાંથી ઉ મ તથા સવર્ સાર વસ્ ુઓનો
તેઓએ નાશ કય ન હ. પ્રત્યેક નકામી અને ધ ારપાત્ર વસ્ ુઓનો સં ૂણર્ નાશ કય .

શાઉલનો રાજા તર કે નકાર
10 ત્યારે ઈ ર ું વચન શ ુએલની પાસે એ ું આ ુ,ં 11 “શાઉલને રાજા ઠરા ો છે તેથી મને અ ુતાપ થાય છે, કેમ કે માર

પાછળ ચાલવા ું ૂક દઈને તે પાછો ફર ગયો છે અને માર આજ્ઞાઓ તેણે પાળ નથી.” શ ુએલને ુસ્સો આ ો તેણે આખી
રાત ઈ રનીઆગળ રડ ને વનંતી કર . 12સવારે શાઉલને મળવાને શ ુએલ વહેલોઊઠ્યો. શ ુએલને કહેવામાંઆ ું, “શાઉલ
કામલમાં આ ો છે. તેણે પોતાને માટે એક ક તસ્તંભ ઊભો કય છે, ત્યાંથી પાછો વળ ને આગળ ચાલીને નીચે ગલ્ગાલમાં
ગયો છે.” 13શ ુએલ શાઉલ પાસે આ ો. શાઉલે તેને ક ું, “ઈ ર તને આશીવાર્દ આપો! મેં ઈ રની આજ્ઞા ૂરે ૂર પાળ
છે.”

14શ ુએલે ક ું, “ત્યારે ઘેટાંના જે અવાજ મારે કાને પડે છે તે ું છે? બળદો ું બરાડ ું જે હુ સાંભ ું છુ, તે ું છે?” 15શાઉલે
ક ું કે, “તેઓને તેઓ અમાલેક ઓ પાસેથી લા ા છે. લોકોએ ઉ મ ઘેટાં અને બળદો, તમારા પ્ર ુ ઈ ર આગળ યજ્ઞ કરવા
રા ાં છે, બાક નાઓનો અમે સં ૂણર્ નાશ કય છે.” 16 ત્યારે શ ુએલે શાઉલને ક ું, “ઊભો રહે, આજે રાત્રે ઈ રે મને જે ક ું
છે તે હુ તને કહુ, શાઉલે તેને ક ું, “કહે!”

17શ ુએલે ક ુ,ં “ ું પોતાની દ્ર માં જૂજજવેો હતો તો પણ તને ઇઝરાયલનાં કુળો પર ુ બના ો નહોતો ું? અને ઈ રે
તને ઇઝરાયલના રાજા તર કે અ ભ ષક્ત કય ; 18ઈ રે તને તારા માગ મોકલીને ક ું, ‘જા, તે પાપી અમાલેક ઓનો સં ૂણર્ નાશ
કર, તેઓનો નાશ ન થાય ત્યાં ુધી તેઓની સાથે લડાઈ કર.’ 19 તો ઈ રની વાણી તેં કેમ માની ન હ? તેં ૂંટ પર કબજો કય
અને ઈ રની દ્ર માં જે દુ હ ું તે શા માટે ક ુ?”

20શાઉલે શ ુએલને ક ું, “મેં ઈ રની વાણી માની છે,જે માગઈ રે મને મોકલ્યો હતો તે માગ હુ ગયો છુ. મેંઅમાલેકના રાજા
અગાગને પકડ્યો છે અને અમાલેક ઓનો સં ૂણર્ નાશ કય છે. 21 પણ લોકોએ ૂંટમાંથી થોડો ભાગ લીધો જમે કે નાશ ન મત
વસ્ ુઓમાંથી ઉ મ ઘેટાં તથા બળદો પ્ર ુ ઈ રની આગળ ગલ્ગાલમાં બ લદાન કરવા સારુ લીધાં છે.”

22શ ુએલે ક ું કે, “ ું ઈ ર પોતાની વાણી માનવામાંઆ ાથી જટેલા રાજીથાય છે, તેટલાં દહનીયાપર્ણો તથા બ લદાનોથી
થાય છે ુ?ં બ લદાન કરતાં આજ્ઞાપાલન સારુ છે, ઘેટાંની ચરબી કરતાં વચન પાળ ું સારુ છે. 23 કેમ કે વદ્રોહ એજોષ જોવાના
પાપ જવેો છે, હઠ લાઈ એ દુ તા તથા ૂ ત ૂજા જવેી છે. કેમ કે તેં ઈ રના શ નો ઇનકાર કય છે, માટે તેમણે પણ તને
રાજપદેથી પડતો ૂ ો છે.”

24શાઉલે શ ુએલને ક ું, “મેં પાપ ક ુ છે; કેમ કે મેં ઈ રની આજ્ઞા તથા તાર વાતો ું ઉલ્લંઘન ક ુ છે, કારણ કે મેં લોકોથી
બીને તેઓની વાણી સાંભળ . 25 તો હવે, કૃપા કર મારા પાપની ક્ષમા કર, માર સાથે પાછો ચાલ, કે હુ ઈ રની સ્ ુ ત કરુ.”

26 શ ુએલે શાઉલને ક ું કે, “હુ પાછો ફર ને તાર સાથે ન હ આ ુ;ં કેમ કે તેં ઈ રનો શ નકાય છે. અને ઈ રે તને
ઇઝરાયલ ઉપર રાજા બનવાથી નકાય છે.” 27 પછ શ ુએલે જતા રહેવા માટે પીઠ ફેરવી, ત્યારે શાઉલે તેને ન જવા દેવા માટે
તેના ઝભ્ભાની કોર પકડ અને તે ફાટ ગઈ.

28શ ુએલે તેને ક ું કે, “ઈ રે આજે ઇઝરાયલ ું રા તાર પાસેથી ફાડ લી ું છે અને તારો પડોશી, જે તારા કરતાં સારો
છે તેને આપ્ ું છે. 29અને વળ , જે ઇઝરાયલ ું સામથ્યર્ છે તે જૂઠુ બોલશે ન હ અને પોતાનો નણર્ય બદલશે ન હ, કેમ કે તે
માણસ નથી કે તે અ ુતાપ કરે.”
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30 ત્યારે શાઉલે ક ું, “મેં પાપ ક ુ છે. પણ કૃપા કર હાલ મારા લોકોના વડ લો આગળ અને ઇઝરાયલ આગળ મારુ માન
રાખ, ફર થી માર સાથે પાછો આવ જથેી મારા પ્ર ુ ઈ રની સ્ ુ ત હુ કરુ.” 31 તેથી શ ુએલ ફર ને શાઉલની પાછળ પાછો
ગયો અને શાઉલે ઈ રની સ્ ુ ત કર .

32 ત્યારે શ ુએલે ક ું, “અમાલેક ઓના રાજા અગાગને અહ માર પાસે લાવો.” અગાગ તેની પાસે ુશીથી આ ો અને
તેણે ક ું, “ ન ે મરણની વેદના વીતી ગઈ છે.” 33શ ુએલે ક ું, “જમે તાર તલવારે ીઓને ુત્રહ ન કર છે, તેમ તાર માતા

ીઓ મધ્યે ુત્રહ ન થશ.ે” ત્યારે શ ુએલે ગલ્ગાલમાં ઈ રની આગળ અગાગને કાપીને ટુકડે ટુકડાં કયાર્.
34 ત્યારબાદ શ ુએલ રામામાં ગયો, શાઉલ પોતાને ઘરે ગબયામાં ગયો. 35શ ુએલે પોતાના મરણના દવસ ુધી શાઉલને

ફર થી જોયો ન હ, તો પણ શ ુએલ શાઉલને માટે શોક કરતો હતો. અને શાઉલને ઇઝરાયલ ઉપર રાજા ઠરા ાને લીધે ઈ રને
અ ુતાપ થયો.

16
દાઉદનો રાજ તર કે અ ભષેક

1 ઈ રે શ ુએલને ક ું કે, “ ાં ુધી ું શાઉલને માટે શોક કરશે? મેં તેને ઇઝરાયલનાં રાજપદેથી નકાય છે. તારુ શગ
તેલથી ભર ને જા. હુ તને યશાઈ બેથલેહેમી પાસે મોક ું છુ. કેમ કે મેં તેના દ કરાઓમાંથી એકને મારે સારુ રાજા થવા નમાર્ણ
કર રા ો છે.”

2શ ુએલે ક ું, “મારાથી કેવી ર તે જવાય? જો શાઉલ જાણી જાય તો તે મને માર નાખશ.ે” ઈ રે ક ું, “તાર સાથે એક
વાછરડ લે અને કહે કે, હુ ઈ રના માટે બ લદાન કરવા સારુઆ ો છુ.’ 3 યશાઈને યજ્ઞ કરવા બોલાવજે અને તારે ું કર ું તે
હુ તને બતાવીશ. હુ જે ું નામ તને કહુ તેનો મારે સારુ અ ભષેક કરજ.ે”

4ઈ રનાં ક ા પ્રમાણે શ ુએલબેથલેહેમ ગયો. નગરના વડ લો જયારે તેને મળવાઆ ા ત્યારે તેઓએ ૂજતાં ૂજતાં ક ું,
“ ું ું સલાહશાં ત ૂવર્કઆ ો છે?” 5તેણે ક ું,” હા સલાહશાં ત ૂવર્ક; હુ ઈ રને યજ્ઞાપર્ણ ચઢાવવાને આ ો છુ. તમે પોતાને
ુદ્ધ કર ને માર સાથે યજ્ઞકાયર્માં આવો.” અને તેણે યશાઈ તથા તેના દ કરાઓને પ વત્ર કર ને તેઓને યજ્ઞકાયર્માં બોલા ા.
6જયારે તેઓ આ ા, ત્યારે તેણે અ લયાબની તરફ જોઈને મનમાં પોતાને ક ું કે ન ે ઈ રનો અ ભ ષક્ત તેની સં ુખ તે

જ છે. 7 પણ ઈ રે શ ુએલને ક ું કે, “તેના બહારના દેખાવ તરફ તથા તેના શર રની ઊંચાઈ તરફ ન જો; કેમ કે મેં તેને નાપસંદ
કય છે. જમે માણસ જુએ છે તેમ ઈ ર જોતાં નથી; માણસ બહારના દેખાવ તરફ જુએ છે, પણ ઈ ર હૃદય તરફ જુએ છે.”

8 પછ યશાઈએ અબીનાદાબને બોલા ો અને તેને શ ુએલની આગળ થઈને ચલા ો. અને શ ુએલે ક ું કે, “ઈ રે એને
પણ પસંદ કય નથી.” 9 પછ યશાઈએ શામ્માને ત્યાં આગળ થઈને ચલા ો. અને શ ુએલે ક ું, “ઈ રે એને પણ પસંદ કય
નથી.” 10એ પ્રમાણે યશાઈએ પોતાના દ કરાઓમાંના સાતને શ ુએલઆગળ રજૂ કયાર્. પર ુ શ ુએલે યશાઈને ક ું, “ઈ રે
આમાંથી કોઈને પણ પસંદ કય નથી.”

11 પછ શ ુએલે યશાઈને ક ું, “ ું તારા સવર્ દ કરાઓ અહ છે?” તેણે જવાબ આપ્યો, “હજી નાનો બાક ર ો છે, પણ
તે ઘેટાં સંભાળે છે.” શ ુએલે યશાઈને ક ું,” માણસ મોકલીને તેને તેડાવી મંગાવ; કેમ કે ાં ુધી તે અહ આવશે ન હ ત્યાં
ુધી અમે જમવા ન હ બેસીએ.” 12 યશાઈએ માણસો મોકલ્યા અને તેઓ તેને તેડ લા ા. તે રક્તવણ હતો. તે દેખાવડો

હતો. તેની આંખો ુંદર હતી. ઈ રે ક ું, “ઊઠ ને, તેનો અ ભષેક કર; કેમ કે તે એ જ છે.”
13 પછ શ ુએલે તેલ ું શગ લઈને તેના ભાઈઓની વચમાં તેનો અ ભષેક કય . તે દવસથી ઈ રનો આત્મા દાઉદ ઉપર

પરાક્રમ સ હતઆ ો. પછ શ ુએલ રામામાં પરત ગયો.
દાઉદ શાઉલના દરબારમાં

14હવે ઈ રનોઆત્મા શાઉલપાસેથીજતો ર ો હતોઅને ઈ ર તરફથીએક દુ આત્મા તેને હેરાન કરતો હતો. 15શાઉલના
દાસોએ તેને ક ું, “જો, ઈ ર તરફથી એક દુ આત્મા તને હેરાન કરે છે. 16અમારા મા લકે પોતાની હજૂરમાંના પોતાના દાસોને
એવીઆજ્ઞા કરવી કે વીણા વગાડનાર એક કુશળ માણસને શોધી લાવો. ત્યાર પછ જયારે દુ આત્મા ઈ ર તરફથી તારા ઉપર
આવે ત્યારે એમ થશે કે, તે વીણા વગાડશે અને ું દુ ાત્માથી ુક્ત થશ.ે”

17 શાઉલે પોતાના દાસોને ક ું, “મારા માટે એક સારા વણાવાદકને શોધીને તેને માર પાસે લાવો.” 18 પછ જુવાન
માણસોમાંથી એક જણે જવાબઆપ્યો અને ક ું, “મેં યશાઈ બેથલેહેમીના દ કરાને જોયો છે, તે વગાડવામાં કુશળ, બળવાન,
હમતવાન છે. વળ તે લડવૈયો, બોલવામાં સમજદાર તથા રૂપાળો માણસ છે; અને ઈ ર તેની સાથે છે.” 19તેથી શાઉલે યશાઈ
પાસે સંદેશાવાહકો મોકલીને કહેવડા ુ,ં “તારો દ કરો દાઉદ જે ઘેટાંની સાથે છે તેને માર પાસે મોકલ.”

20 તેથી યશાઈએ રોટલી, દ્રાક્ષારસ ું પાત્ર, અને લવારુ એક ગધેડા પર લાદ ને પોતાના દ કરા દાઉદની મારફતે શાઉલને સારુ
મોકલા ાં. 21 દાઉદ શાઉલ પાસે આ ો અને તેની સં ુખ ઊભો ર ો. શાઉલને તેના પર ઘણી પ્રી ત ઊપજી અને તે તેનો
શ વાહક થયો.

22શાઉલે યશાઈ પાસે માણસ મોકલીને કહેવડા ું, “દાઉદને માર હજૂરમાં ઉપ ત રહેવા દે, કેમ કે માર દૃ માં તે કૃપા
પામ્યો છે.” 23 ઈ ર તરફથી દુ આત્મા શાઉલ પર આવતો, ત્યારે એમ થ ું કે, દાઉદ વીણા લઈને પોતાના હાથથી વગાડતો.
તેથી શાઉલ સાજો તાજો થઈ જતો અને તે દુ આત્મા તેની પાસેથી જતો રહેતો.

17
ઇઝરાયલીઓને ગોલ્યાથનો પડકાર

1 હવે પ લસ્તીઓએ પોતાનાં સૈન્યોને ુદ્ધ કરવા સારુ યહૂ દયાના તેઓ સોખોમાં એકત્ર કયાર્, જે યહૂ દયા ું છે. તેઓએ
સોખો અને અઝેકાની વચ્ચે એફેસ-દામ્મીમમાં છાવણી નાખી.
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2શાઉલ તથા ઇઝરાયલના માણસો એકત્ર થયા. તેઓએએલાની ખીણમાં છાવણી નાખીને પ લસ્તીઓ સામે ુદ્ધ માટે ૂહ
રચ્યો. 3 પ લસ્તીઓ પવર્તની ઉપર એક બાજુએ પ લસ્તીઓઊભા ર ા અને પવર્તની ઉપર બીજી બાજુએ ાં તેઓની વચ્ચે
ખીણ હતી ત્યાં ઇઝરાયલીઓઊભા ર ા.

4 ત્યારે એક બળવાન માણસ પ લસ્તીઓની છાવણીમાંથી બહાર આ ો, તે ું નામ ગોલ્યાથ હ ું. તે ગાથનો હતો, તેની
ઊંચાઈ છ હાથ અને એક વેંત હતી. 5 તેના માથા ઉપર પ ળનો ટોપ હતો અને તેણે બખતર પહેરે ું હ ું. તે બખતર ું વજન
પ ળના પાંચ હજાર શેકેલ* જટે ું હ ું.
6 તેના પગે ૂંટણથી નીચે પ ળના બખતરો હતા અને તેના ખભા વચ્ચે પ ળની બરછ હતી. 7 તેના ભાલાનો દાંડો સાળના

રોલર જવેો હતો. તેના ભાલા ું વજન લોઢાના છસો શેકેલ જટે ું હ ું. તેની ઢાલ ઊંચકનાર તેની આગળ ચાલતો હતો.
8 તેણે ઊભા ર હને ઇઝરાયલના સૈન્યોને હાંક માર , “શા માટે તમે ુદ્ધનો ૂહ રચવાને બહાર આ ા છો? ું હુ પ લસ્તી

નથી અને તમે શાઉલના ચાકરો નથી? તમે પોતાને સારુ એક માણસ પસંદ કરો અને તે માર સામે ઊતર આવ.ે 9જો તે માર
સાથે લડ શકે અને મને માર નાખી શકે, તો અમે અમારા લોકો તમારા ચાકરો થશ.ે પણ જો હુ તેને હરા ું અને માર ના ુ,ં તો
તમારે અમારા ચાકરો થઈને અમાર સેવા કરવી.”

10 ફર થી પ લસ્તીએ ક ું, “હુ આજે ઇઝરાયલના સૈન્યોનો તરસ્કાર કરુ છુ. મને એક માણસ આપો કે અમે સાથે મળ ને
લડાઈ કર એ.” 11જયારે શાઉલે તથા સવર્ ઇઝરાયલે પ લસ્તીએ કહેલા શ ો સાંભ ાં ત્યારે તેઓ નરાશ થયા અને ઘણાં
ભયભીત થયા.

દાઉદ શાઉલની છાવણીમાં
12 હવે દાઉદ બેથલેહેમ યહૂ દયાના એફ્રાથી માણસ યશાઈનો દ કરો હતો. યશાઈને આઠ દ કરા હતા. શાઉલના દવસોમાં

યશાઈ ૃદ્ધ અને ુખ્ત ઉંમરનો ગણાતો હતો. 13 યશાઈના ત્રણ મોટા દ કરાઓ ુદ્ધ માટે શાઉલની સાથે ગયા. તેના ત્રણ દ કરા
જે ુદ્ધમાં ગયા હતા તેઓમાંના નામો આ હતાં ે ું નામ અ લયાબ, બીજા ું અબીનાદાબ અને ત્રીજા ું શામ્મા હ ું.

14 દાઉદ સૌથી નાનો હતો. તે ત્રણ મોટા દ કરાઓ શાઉલની આગેવાની હેઠળ ુદ્ધમાં હતા. 15 દાઉદ પોતાના પતાનાં ઘેટાંને
ચરાવવાને માટે શાઉલ પાસેથી બેથલેહેમમાં આવજા કરતો હતો. 16ચાળ સ દવસો ુધી પેલો પ લસ્તી સવારે તથા સાંજે પાસે
આવીને સામે ખડો થતો હતો.

17 યશાઈએ પોતાના દ કરા દાઉદને ક ું, “તારા ભાઈઓને સારુઆએકએફાહ† પોંક અનેઆ દસ રોટલી લઈને છાવણીમાં
તારા ભાઈઓ પાસે જલ્દ જા. 18આ ઉપરાંત દસ પનીર તેઓના સહ ા ધપ ત માટે લઈ જઈને આપજ.ે તારા ભાઈઓ કેમ
છે તે જોજે અને તેઓ મજામાં છે કે ન હ તેની ખબર લઈને આવજ.ે”

19 તેના ભાઈઓ, શાઉલ તથા સવર્ ઇઝરાયલ માણસો એલાની ખીણમાં, પ લસ્તીઓ સાથે લડતા હતા.” 20 દાઉદ સવારે
વહેલો ઊઠયો અને એક રખેવાળને પોતાનાં ઘેટાં સ્વાધીન કર ને જમે યશાઈએ તેને આજ્ઞાઆપી હતી તેમ તે સામાન લઈને ગયો.
જયારે દાઉદ છાવણી આગળ પહોંચ્યો ત્યારે સૈન્ય ુદ્ધને સારુ લલકાર આપી ર ું હ ું. 21અને ઇઝરાયલ તથા પ લસ્તીઓએ
પોતાનાં સૈન્યોનો ૂહ સામ સામે રચ્યો હતો.

22દાઉદ પોતાના સામાનને સાચવનારના હાથમાં સોંપીને સૈન્ય તરફ દોડયોઅને ત્યાં પહોંચીને તેણે પોતાનાભાઈઓની ુલાકાત
કર . 23તે તેઓની સાથે વાત કરતો હતો, એટલામાં પેલો બળવાન માણસ, ગાથનો પ લસ્તી ગોલ્યાથ, પ લસ્તીઓના સૈન્યમાંથી
આગળ આવીને અગાઉના જવેા શ ો બોલવા લાગ્યો. અને દાઉદે તે સાંભ ાં. 24 જયારે ઇઝરાયલના સવર્ માણસોએ તે
માણસને જોયો, ત્યારે તેઓ તેની આગળથી જતા ર ા અને ઘણાં ભયભીત થયા.

25ઇઝરાયલના માણસોએ ક ું, “આજે માણસઆગળઆવે છે તેને તમે જોયો છે? તે ઇઝરાયલનો તરસ્કાર કરવાઆ ો
છે. અને જે માણસ તેને માર નાખશે તેને રાજા ઘણાં દ્ર થી દ્ર વાન કરશ,ે તે પોતાની દ કર સાથે તેનાં લ કરાવી આપશ,ે
તેના પતાના ઘરને ઇઝરાયલ મધ્યે સ્વતંત્ર કરશ.ે”

26 દાઉદે પાસે ઊભેલા માણસોને ક ું કે, “જે માણસ આ પ લસ્તીને માર નાખીને ઇઝરાયલમાંથી કલંક દૂર કરશે તેને ું
મળશે? આ બે ુ ત પ લસ્તી કોણ છે કે જીવતા ઈ રના સૈન્યનો તે તરસ્કાર કરે?” 27 પછ લોકોએ તેને ક ું કે, “જે માણસ
તેને માર નાખશે તેને રાજા દ્ર આપશ.ે તેની સાથે પોતાની દ કર ના લ કરાવશે. તે તેના ઘરને ખાસ દરજ્જો આપશ.ે”

28 તેના મોટા ભાઈ અ લયાબે તેને તે માણસો સાથે બોલતાં સાંભ ો. ત્યારે તેણે દાઉદ ઉપર સખત ુસ્સે થઈને ક ું, “ ું
અહ કેમ આ ો છે? તેં ઘેટાંને અરણ્યમાં કોની પાસે ૂ ાં છે? હુ તારા ગવર્ને તથા તારા અંતઃકરણની દુ તાને જાણું છુ; કેમ
કે ું અહ લડાઈ જોવા માટે આ ો છે.” 29 દાઉદે ક ું, “મેં ખોટુ ું ક ુ છે? ું હુ વના કારણે બો ું છુ?” 30 તે તેની પાસેથી
ફર ને બીજાની પાસે ગયો અને તેને તે જ પ્રમાણે ક ું. લોકોએ ફર થી તેને અગાઉના જવેો જ જવાબઆપ્યો.

31 જે શ ો દાઉદ બોલ્યો તે સાંભળ ને સૈ નકોએ શાઉલની આગળ તેને કહ સંભળા ા. તેથી શાઉલે દાઉદને તેડા ો.
32 દાઉદે શાઉલને ક ું, “કોઈ માણસ ું હૃદય પ લસ્તીને લીધે ઉદાસ ન થાઓ; તારો સેવક જઈને તે પ લસ્તી સાથે લડશ.ે”
33 શાઉલે દાઉદને ક ું, “ ું પ લસ્તીની સામે જઈને તેની સાથે લડવાને શ ક્તમાન જણાતો નથી; કેમ કે ું તો કેવળ જુવાન છે
પણ તે તો પોતાની જુવાનીથી લડવૈયો છે.”

34 દાઉદે શાઉલને ક ુ,ં “તારો સેવક પોતાના પતાના ઘેટાં સાચવતો હતો. જયારે કોઈ સહ તથા ર છઆવીને અને ટોળાંમાંના
એક ઘેટાં પર ત્રાટકે, 35 ત્યારે હુ તેની પાછળ પડ ને હુમલો કરતો અને તેના ુખમાંથી ઘેટાંને છોડાવતો. અને જયારે ર છ કે સહ
મારા પર હુમલો કરતો, ત્યારે હુ તેઓની દાઢ પકડ ન,ે તેઓના પર સામો ધસીને તેઓને માર નાંખતો હતો.

36 તારા સેવકે સહ તથા ર છ બ ેને માર ના ા છે. આ બે ુ ત પ લસ્તીના હાલ પણ એમાંના એકના જવેા થશે, કેમ કે
તેણે જીવતા ઈ રના સૈન્યનો ધ ાર કય છે.”
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37 દાઉદે ક ું, “જે ઈ રે મને સહના પંજામાંથી અને ર છના પંજામાંથી બચા ો હતો. તે આ પ લસ્તીના હાથમાંથી મને
બચાવશે.” પછ શાઉલે દાઉદને ક ું, “જા, ઈ ર તાર સાથે રહો.” 38શાઉલે પોતા ું કવચ દાઉદને પહેરા ું. તેણે તેના માથા
પર પ ળનો ટોપ ૂ ો અને તેણે તેને કવચ પહેરા ું.

39 દાઉદે પોતાની તલવાર બખતર ઉપર બાંધી. પણ તેનાથી ચાલી શકા ું ન હ, કેમ કે તેને તે પહેર ને ચાલવાનો મહાવરો ન
હતો. પછ દાઉદે શાઉલને ક ુ,ં “હુ આ પહેર ને લડાઈ માટે બહાર જઈ શકતો નથી, કેમ કે મેં બખતર પહેર ને લડાઈનો અ ુભવ
કય નથી.” તેથી દાઉદે પોતાના શર ર ઉપરથી તે ઉતાર ૂ ુ.ં” 40 તેણે પોતાની લાકડ પોતાના હાથમાં લીધી અને નાળાંમાંથી
પાંચ ુંવાળા પથ્થરો પોતાને લીધા; તેણે પોતાની પાસે જે થેલી હતી તેમાં ૂ ા. તેની ગોફણ તેના હાથમાં હતી તે પ લસ્તી તરફ
તે ગયો.

દાઉદ ગોલ્યાથને ઠાર કરે છે
41 પ લસ્તી પોતાની ઢાલ ઊંચકનારને લઈને દાઉદની સામે આ ો. 42 જયારે તે પ લસ્તીએ આજુ બાજુ જોઈને દાઉદને

જોયો, ત્યારે તેણે તેને ુચ્છકાય . કેમ કે તે ફક્ત જુવાન, રક્તવણ તથા દેખાવમાં ુંદર હતો. 43પછ તે પ લસ્તીએ દાઉદને ક ું,
“ ું હુ કૂતરો છુ કે, ું લાકડ ઓ લઈને માર સામે આ ો છે?” અને તે પ લસ્તીએ પોતાના દેવોના નામે દાઉદને શાપ આપ્યો.

44 તે પ લસ્તીએ દાઉદને ક ું, “માર પાસે આવ અને હુ તારુ માંસ આકાશના પક્ષીઓને તથા વનચર પ ુઓને આ ું.”
45 દાઉદે પ લસ્તીને જવાબ આપ્યો, “ ું માર પાસે તલવાર, ભાલો અને બરછ લઈને આવે છે. પણ હુ પ્ર ુ સવર્શ ક્તમાન
ઈ ર, ઇઝરાયલના સૈન્યોના ઈ ર જમેનો ુચ્છકાર તેં કય છે તેમના નામે તાર પાસે આ ું છુ.

46આજે ઈ ર મને તારા પર વજય અપાવશ,ે હુ તને માર નાખીશ અને તારુ મા ું તારા શર ર પરથી જુદુ કર શ. આજે હુ
પ લસ્તીઓના સૈન્યોના ૃતદેહોને આકાશના પક્ષીઓ તથા ૃથ્વીનાં જગલી જાનવરોને આપીશ, કે જથેી આખી ૃથ્વી જાણે કે
ઇઝરાયલમાં જ ઈ ર છે, 47અને આ સવર્ સ ુદાય જાણે કે, ઈ રે તલવાર અને બરછ થી વજય અપા ો નથી. કેમ કે ુદ્ધ
તો ઈ ર લડે છે અને તે તમને અમારા હાથમાં પકડાવી દેશે.”

48જયારે તે પ લસ્તી ઊઠયો અને દાઉદ સામે લડવા સારુ પાસે આવવા લાગ્યો, ત્યારે દાઉદ ઉતાવળથી તે પ લસ્તીની સામે
મળવાને સૈન્યની તરફ દોડ ને ગયો. 49 દાઉદે પોતાનો હાથ થેલીમાં નાખીને તેમાંથી એક પથ્થર લીધો, તેને ગોફણ દ્વારા વીંઝ ને તે
પ લસ્તીના કપાળમાં માય . પથ્થર પ લસ્તીના કપાળમાં પેસી ગયો અને તે જમીન પર ઊંધા મોઢે પડયો.

50 દાઉદ ગોફણ તથા પથ્થરથી તે પ લસ્તી પર જીત પામ્યો. તેણે પ લસ્તીને માર નાખીને તેનો સંહાર કય . પણ તેના હાથમાં
તલવાર ન હતી. 51 પછ દાઉદ દોડ ને તે પ લસ્તી ઉપર ઊભો ર ો અને તેણે તેની તલવાર તેના મ્યાનમાંથી કાઢ ન,ે તેના વડે તેને
માર ના ો અને તે ું મા ું તેના ધડથી કાપી ના ુ.ં જયારે પ લસ્તીઓએજો ું કે તેઓનો બળવાન યોદ્ધો મરણ પામ્યો છે, ત્યારે
તેઓ નાસી ગયા.

52 પછ ઇઝરાયલના તથા યહૂ દયાના માણસો ઊઠ ને હોકારો કર ને એક્રોનના દરવાજા ુધી અને ખીણ ુધી પ લસ્તીઓની
પાછળ પડ્યા. અને શારાઈમના માગર્ ઉપર ગાથ‡ તથા એક્રોન ુધી પ લસ્તીઓના માણસો ઘાયલ થઈને પડયા. 53ઇઝરાયલના
લોકોએ પ લસ્તીઓની પાછળ પડવા ું પડ ું ૂક ને તેઓની છાવણી ૂંટ . 54 દાઉદ પ લસ્તી ું મા ું લઈને યરુશાલેમમાં આ ો,
પણ તેણે તે ું કવચ તેણે પોતાના તં ુમાં ૂ ું.

દાઉદને શાઉલની હજૂરમાં લા ા
55જયારે શાઉલે દાઉદને પ લસ્તી સાથે લડવા જતા જોયો હતો, ત્યારે તેણે સેનાપ ત આબ્નેરને ક ું હ ું કે, “આબ્નેર, આ

જુવાન કોનો દ કરો છે?” આબ્નેરે કહે ું કે, “તારા જીવના સમ, રાજા, હુ તેના વષે ક ું જાણતો નથી.” 56 પછ રાજાએ ક ું,
“જે કોઈ જાણતો હોય તેઓને ૂછ કે આ ુવાન કોનો દ કરો છે.?”

57જયારે દાઉદ તે પ લસ્તીનો સંહાર કર ને પાછો ફય , ત્યારેઆબ્નેર તેને શાઉલ પાસે લા ો પ લસ્તી ું મા ું દાઉદના હાથમાં
હ ું. 58શાઉલે તેને ક ું, “ઓ જુવાન, ું કોનો દ કરો છે?” અને દાઉદે જવાબઆપ્યો, “હુ આપના સેવક યશાઈ બેથલેહેમીનો
દ કરો છુ.”

18
1જયારે શાઉલ સાથે તેણે વાત ૂર કર ત્યાર પછ , યોનાથાનનો જીવ દાઉદના જીવ સાથે એક ગાંઠ થઈ ગયો, યોનાથાન

પોતાના જીવના જવેો પ્રેમ તેના પર કરવા લાગ્યો. 2 શાઉલે તે દવસથી દાઉદને પોતાની સેવા માટે રા ો; તેને તેના પતાને ઘરે
જવા દ ધો ન હ.

3 પછ યોનાથાને તથા દાઉદે મત્રતાના કોલકરાર કયાર્. યોનાથાન તેના પર પોતાના જીવના જવેો પ્રેમ કરતો હતો. 4જે ઝભ્ભો
યોનાથાને પહેરેલો હતો તે તેણે પોતાના અંગ પરથી ઉતાર ને દાઉદને આપ્યો. પોતા ું કવચ તથા, તલવાર, ધ ુષ્ય, અને કમરબંધ
પણઆપ્યા.ં

5 ાં કઈ શાઉલ દાઉદને મોકલતો હતો ત્યાં તે જતો અને તે સફળ થતો. શાઉલે તેને સૈ નકો પર સરદાર તર કે નીમ્યો. એ
સવર્ લોકની નજરમાં તથા શાઉલના ચાકરોની નજરમાં પણ સારુ લાગ્ ું.

શાઉલ દાઉદની ઈષ્યાર્ કરે છે
6જયારે દાઉદ પ લસ્તીઓને હરા ા પછ તેઓ પાછા આવતા હતા ત્યારે ઇઝરાયલનાં સવર્ નગરોમાંથી ીઓ ગાતી તથા

નાચતી, ખંજર સાથ,ે આનંદથી, સંગીતનાં વા જત્રો વગાડતા શાઉલને મળવા માટે બહાર આવી. 7 તે ીઓ ગમ્મતમાં ગાતાં
ગાતાં એકબીજીને કહેતી હતી કે:
“શાઉલે સહ ને અને
દાઉદે દસ સહ ને સંહાયાર્ છે.”
‡ 17:52 17:52 ખીણ



1 શ ુએલ 18:8 237 1 શ ુએલ 19:11

8 તેથી શાઉલને ઘણો ક્રોધ ચઢયો અને આ ગીતથી તેને ખોટુ લાગ્ ુ.ં તેણે ક ું કે, “તેઓએ દાઉદને દસ સહ ું માન આપ્ ું
છે, પણ તેઓએ મને તો માત્ર સહ ું જ માનઆપ્ ું છે. રા વના તેને હવે બીજા શાની કમી રહ છે?” 9તે દવસથી શાઉલ
દાઉદને ઈષ્યાર્ની નજરે જોવા લાગ્યો.

10 બીજે દવસે ઈ ર તરફથી એક દુ આત્મા શાઉલ પર જોશભેર આ ો, તે ઘરમાં બકવાટ કરવા લાગ્યો. તેથી દાઉદ
પોતાના નત્યના ક્રમ ુજબ વા જત્ર વગાડતો હતો. તે વખતે શાઉલના હાથમાં પોતાનો ભાલો હતો. 11શાઉલે તે ભાલો ફેં ો,
તેનો ઇરાદો હતો કે, “તે દાઉદને ભાલો માર ને તેને ભીંત સાથે જડ દેશે.” પણ દાઉદ શાઉલની આગળથી બે વખત ખસી ગયો.
12શાઉલ દાઉદથી બીતો હતો, કારણ કે ઈ ર તેની સાથે હતા, પણ શાઉલની પાસેથી તો તે દૂર થઈ ગયા હતા.

13માટે શાઉલે તેને પોતાની અંગત સેવામાંથી દૂર કર ને તેને પોતાના લશ્કરમાં હજાર સૈ નકોનો સેનાપ ત બના ો. આપ્રમાણે
તે લોકોને બહાર લઈ જતો અને પાછા લાવતો. 14 દાઉદ પોતાના સવર્ કાય ડહાપણ ૂવર્ક કરતો હતો. ઈ ર તેની સાથે હતા.

15 જયારે શાઉલે જો ું કે તે ઘણો સફળ થાય છે, એ જોઈને શાઉલને તેની બીક લાગતી હતી. 16 સવર્ ઇઝરાયલ અને
યહૂ દયાના લોકો દાઉદ પર પ્રેમ રાખતા હતા, કેમ કે તે તેઓને બહાર લઈ જતો અને તેમને પાછા લાવતો હતો.

શાઉલની દ કર સાથે દાઉદનાં લ
17 શાઉલે દાઉદને ક ું, “જો અહ માર મોટ દ કર મેરાબ છે. તેના લ હુ તાર સાથે કરાવીશ. એટ ું જ કે ું મારે સારુ

બળવાન થા, ઈ રની લડાઈઓ લડ.” કેમ કે શાઉલે મનમાં વચા ુ, “મારો હાથ એના પર ન પડ,ે પણ પ લસ્તીઓનો હાથ એના
પર ભલે પડ.ે” 18 દાઉદે શાઉલને ક ું, “હુ કોણ છુ, મારુજીવન ું છે, ઇઝરાયલમાં મારા પતા ું કુટુબ કોણ કે હુ રાજાનો જમાઈ
થાઉં?”

19હવે શાઉલે પોતાની દ કર મેરાબ, દાઉદને આપવાની હતી, તેને બદલે તેણે તેને આ દ્રયેલ મહોલાથીની પત્ની તર કે આપી.
20પણશાઉલની દ કર મખાલ, દાઉદને પ્રેમ કરવા લાગી હતી. તેઓએશાઉલને ક ું, ત્યારે તે વાત તેને સાર લાગી. 21 ત્યારે

શાઉલે વચા ,ુ “હુ મખાલ તેને આપીશ, કે તે તેને ફાંદારૂપ થાય, પ લસ્તીઓનો હાથ તેની વરુદ્ધ થાય. “તે માટે શાઉલે દાઉદને
બીજીવાર ક ું, “ ું મારો જમાઈ થશ.ે”

22શાઉલે પોતાના ચાકરોને આજ્ઞા કર કે, ‘દાઉદ સાથે ુપ્ત ર તે વાતચીત કર ન,ે કહે ું, ‘જો, રાજા તારા ઉપર બહુ પ્રસ છે,
તેના સવર્ ચાકરો તને પ્રેમ કરે છે. માટે હવે, રાજાનો જમાઈ થા.’ ”

23 શાઉલના ચાકરોએ એ શ ો દાઉદના કાનમાં ક ા. દાઉદે ક ું, હુ કગાળ અને વસાત વગરનો માણસ છુ.” છતાં હુ
રાજાનો જમાઈ થાઉં એ વાત તમને નજીવી લાગે છે?’ ” 24શાઉલના ચાકરોએ દાઉદ જે બોલ્યો હતો તે વષે શાઉલને જાણ કર .

25 અને શાઉલે ક ું કે, તમારે દાઉદને એમ કહે ું, ‘રાજાને કશા પલ્લાની જરૂર નથી. રાજાના શ ુઓ પર વેર વાળવા માટે
કેવળ પ લસ્તીઓનાં સો અગ્રચમર્ જોઈએ છે.’ આ ું કહેવામાં શાઉલનો બદઈરાદો હતો કે દાઉદ પ લસ્તીઓના હાથથી માય
જાય. 26હવે તેના ચાકરોએ એ વાતો દાઉદને કહ , ત્યારે દાઉદને રાજાનો જમાઈ થવા ું પસંદ પ ું.

27 તે દવસો ૂરા થયા પહેલા દાઉદ પોતાના માણસોને લઈને ગયો. તેણે બસો પ લસ્તીઓને માર ના ા. અને તેઓનાં
અગ્રચમર્ લા ો, અને તેઓએ તે રાજાને ૂરે ૂરાં ગણી આપ્યા,ં કે જથેી તે રાજાનો જમાઈ થાય. તેથી શાઉલે પોતાની દ કર
મખાલને તેની પત્ની થવા માટેઆપી. 28અને શાઉલે જો ું અને જાણ્ ું કે, ઈ ર દાઉદની સાથે છે. શાઉલની દ કર મખાલે તેને
પ્રેમ કય *. 29શાઉલને દાઉદનો વધારે ભય લાગ્યો. શાઉલ હમેશ દાઉદનો વેર ર ો. 30 ત્યાર પછ પ લસ્તીઓના રાજકુમારો
લડાઈને માટે બહાર નીક ા, તેઓ જટેલી વખત બહાર નીકળતા તેટલી વખત, દાઉદ શાઉલના સવર્ ચાકરો કરતાં વધારે સફળ
થતો, તેથી તે ું નામ ઘણું જ લોક પ્રય થઈ પ ું.

19
શાઉલ દાઉદની સતાવણી કરે છે

1 શાઉલે તેના દ કરા યોનાથાનને તથા તેના સવર્ નોકરોને ક ું કે તમારે દાઉદને માર નાખવો. પણ યોનાથાન, તો દાઉદ પર
પ્રસ હતો. 2 તેથી યોનાથાને દાઉદને ક ું, “મારો પતા શાઉલ તને માર નાખવા શોધે છે. માટે કૃપા કર ને ું સવારમાં સાવચેત
થઈને કોઈ ુપ્ત જગ્યામાં સંતાઈ રહેજ.ે 3 હુ બહાર નીકળ ને જે ખેતરમાં ું હશે ત્યાં મારા પતા પાસે ઊભો રહ શ અને મારા
પતાની સાથે તારા વષે વાત કર શ. જો હુ કઈ જોઈશ તો તને ખબરઆપીશ.”
4 યોનાથાને પોતાના પતા શાઉલ આગળ દાઉદની પ્રશંસા કરતાં તેને ક ું, “રાજા પોતાના ચાકર દાઉદની વરુદ્ધ પાપ ન કરે;

કેમ કે તેણે તમાર વરુદ્ધ પાપ ક ુ નથી, તાર પ્રત્યે ઘણાં સારાં કામો કયાર્ છે; 5તેણે પોતાનો જીવ પોતાના હાથમાં લઈને બળવાન
પ લસ્તીઓને માયાર્ અને ઈ રે સવર્ ઇઝરાયલને માટે મોટો વજય મેળ ો. તે તમે જો ું અને હષર્ પામ્યા. ત્યારે કારણ વગર
દાઉદને માર નાખીને નદ ષ લોહ વહેડાવીને શા માટે પાપ કરો છો?”

6 શાઉલે યોનાથાન ું કહે ું સાંભ ું. “શાઉલે જીવતા ઈ રના સોગન ખાઈને ક ું, તે માય ન હ જાય.” 7 પછ યોનાથાને
દાઉદને બોલા ો, યોનાથાને તેને એ સવર્ વાતો કહ . અને યોનાથાન દાઉદને શાઉલ પાસે લા ો, તે આગળની માફક તેની
સમક્ષતામાં ર ો.

8 ફર થી ુદ્ધ થ ું. દાઉદ જઈને પ લસ્તીઓની સાથે લડ્યો અને હરાવીને તેઓનો મોટો સંહાર કય . તેઓ તેની આગળથી
નાસી ગયા. 9 ઈ ર તરફથી દુ આત્મા શાઉલ પર આ ો ત્યારે તે પોતાનો ભાલો હાથમાં લઈને પોતાના ઘરમાં બેઠો હતો, તે
વખતે દાઉદ પોતા ું વા જત્ર વગાડતો હતો.

10 શાઉલે દાઉદને ભાલો માર ને તેને ભીંતે સાથે જડ દેવાનો પ્રયત્ન કય , પણ તે શાઉલની પાસેથી છટક ગયો, તેથી તેને
મારેલો ભાલો ભીંતમા ૂસી ગયો. દાઉદ નાસીને તે રાતે બચી ગયો. 11 શાઉલે દાઉદ પર ચોક રાખીને તથા તેને સવારે માર
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નાખવા માટે તેને ઘરે સંદેશવાહકો મોકલ્યા. દાઉદની પત્ની મખાલે, તેને ક ું, “જોઆજે રાતે ું તારો જીવ ન હ બચાવે, તો કાલે
ું માય જશ.ે”
12 મખાલે દાઉદને બાર એથી ઉતાર દ ધો. તે નાસી જઈન,ે બચી ગયો. 13 મખાલે ઘરની ૂ તઓ લઈને પલંગ પર ુવાડ .

પછ તેણે બકરાના વાળનો ત કયો તેના માથા પર ૂ ો અને તેના પર વ ો ઓઢાડ્યા.ં
14 જયારે શાઉલે દાઉદને પકડવાને માણસો મોકલ્યા, ત્યારે મખાલે ક ું, “તે બીમાર છે.” 15 ત્યારે શાઉલે દાઉદને પકડ

લાવવા માટે એ ું કહ ને માણસોને મોકલ્યા કે “તેને પલંગમાં ૂતેલો જ માર પાસે ઊંચક લાવો, કે હુ તેને માર ના ુ.ં”
16જયારે દાઉદના માણસો અંદર આ ા ત્યારે, જુઓ, પલંગ પર ઘરની ૂ તઓ તથા બકરાના વાળનો ત કયો તેના માથાની

જગ્યામાં ૂકેલો હતો. 17શાઉલે મખાલને ક ુ,ં “તેં કેમ મને આ ર તે છેતર ને મારા શ ુને જવા દ ધો, કે જથેી તે બચી ગયો છે?”
મખાલે શાઉલને ઉ ર આપ્યો, “તેણે મને ક ું કે, ‘મને જવા દે, શા માટે હુ તને માર ના ુ?ં’ ”
18 હવે દાઉદ નાસી જઈને બચી ગયો, શ ુએલ પાસે રામામાં આવીને જે સઘ ું શાઉલે તેને ક ુ તે તેને ક ું. અને તે તથા

શ ુએલ જઈને નાયોથમાં ર ા. 19શાઉલને જણાવવાંમાં આ ું કે, “જો, દાઉદ રામાના નાયોથમાં છે.” 20 પછ શાઉલે દાઉદને
પકડવાને માણસો મોકલ્યા. જયારે તેઓએ પ્રબોધકોની ટોળ ને પ્રબોધ કરતી જોઈ અને શ ુએલને તેઓના ઉપર તર કે તેઓ
મધ્યે ઊભો રહેલો જોયો, શાઉલના માણસો પર ઈ રનો આત્મા ઊતર આ ો અને તેઓ પણ પ્રબોધ કરવા લાગ્યા.

21જયારે શાઉલને આ કહેવામાં આ ું ત્યારે તેણે બીજા માણસો મોકલ્યા અને તેઓ પણ પ્રબોધ કરવા લાગ્યા. તે શાઉલે
ફર ત્રીજી વાર સંદેશવાહક મોકલ્યા તેઓ પણ પ્રબોધ કરવા લાગ્યા. 22 પછ શાઉલ પણ રામામાં ગયો અને સે ુમાંના ઊંડા
કૂવા પાસે આ ો. તેણે ૂ ું, “શ ુએલ તથા દાઉદ ાં છે?” કોઈએકે ક ું, “જો, તેઓ રામાના નાયોથમાં છે.”

23શાઉલ રામાના નાયોથમાં ગયો. અને ઈ રનો આત્મા તેના પર પણ આ ો, તે રામાના નાયોથ પહોંચ્યો ત્યાં ુધી પ્રબોધ
તેણે કય . 24અને તેણે પણ, પોતાનાં વ ઉતાયાર્, તે પણ શ ુએલની આગળ પ્રબોધ કરવા લાગ્યો, તે આખો દવસ તથા રાત
વ વહ ન અવ ામાં પડ ર ો. આ કારણથી તેઓમાં કહેવત પડ , “ ું શાઉલ પણ પ્રબોધકોમાં છે?”

20
યોનાથાન દાઉદને સહાયરૂપ થાય છે

1 પછ દાઉદે રામાના નાયોથમાંથી નાસીને યોનાથાન પાસે આવીને ક ું, “મેં ું ક ુ છે? મારો અન્યાય શો છે? તારા પતા
આગળ મારુ ક ું પાપ છે કે, તે મારો જીવ લેવા શોધે છે?” 2 યોનાથાને દાઉદને ક ું, “એ તારાથી દૂર થાઓ; ું માય ન હ જાય.
મારા પતા મોટુ કે ના ું ક ું પણ મને જણા ાં વગર કરતા નથી. આવાત મારા પતા મારાથી શા માટે છુપાવે? એ ું તો ના હોય.”

3 દાઉદે ફર સોગન ખાઈને ક ું કે,” તારો પતા સાર પેઠે જાણે છે કે, હુ તાર દ્ર માં કૃપા પામ્યો છુ; માટે તે કહે છે કે,
‘યોનાથાન આ વાત ન જાણ,ે રખેને તેને દઃુખ થાય.’ પણ ખરેખર હુ જીવતા ઈ રના તથા તારા જીવના સોગન ખાઉં છુ કે, માર
તથા મરણની વચ્ચે ફક્ત એક પગ ું જ દૂર ર ું છે.” 4 ત્યારે યોનાથાને દાઉદને ક ું કે,” જે કઈ ું કહે, તે હુ તારે માટે કર શ.”
5 દાઉદે યોનાથાનને ક ું, “જો કાલે અમાસ છે, મારે રાજાની સાથે ભોજન પર બેસવા સવાય ચાલે એમ નથી. પણ મને જવા દે,
કે જથેી ત્રીજા દવસની સાંજ ુધી હુ ખેતરમાં સંતાઈ રહુ.

6જો તારો પતા મને યાદ કરે તો ું કહેજે કે, દાઉદે પોતાના નગર બેથલેહેમમાં ઉતાવળે જઈઆવવાને આગ્રહથી માર પાસે
રજા માગી; કેમ કે ત્યાં આખા કુટુબને માટે વા ષક યજ્ઞ છે.’ 7જો તે કહે કે, ‘તે સારુ છે,’ તો તારા દાસને શાં ત થશ.ે પણ જો તે
ઘણો ુસ્સે થાય, તો જાણજે કે તેણે ખરાબ કામ કરવાનો ન ય કય છે.

8 માટે તારા સેવક સાથે નમ્રતાથી વહાર કર. કેમ કે તેં તારા સેવકને તાર સાથે ઈ રના કરારમાં લીધો છે. પણ જો મારામાં
કઈ પાપ હોય, તો ું મને માર નાખ; મને તારા પતા પાસે શા માટે લઈ જાય છે?” 9 યોનાથાને ક ુ,ં “એ તારાથી દૂર થાઓ! જો
એ ું મારા જાણવામાં આવે કે, મારા પતાએ તારા પર જોખમ લાવવાનો ન ય કય છે તો ું તે હુ તને ન કહુ?”

10 પછ દાઉદે યોનાથાનને ક ું, “જો કદાચ તારો પતા તને કઠોર વચનોથી ઉ ર આપશે તો તેની જાણ મને કોણ કરશ?ે”
11 યોનાથાને દાઉદને ક ું, “આવ, આપણે બહાર ખેતરમાં જઈએ.” અને તેઓ બ ે બહાર ખેતરમાં ગયા.

12 યોનાથાને દાઉદને ક ું, “ઇઝરાયલના પ્ર ુ, ઈ રની સાક્ષી રાખીન.ે કાલે આટલા સમયે કે પરમ દવસે મારા પતાના મનને
તપાસી જોઈને જો તારા હતમાં સારુ જણાશે, તો હુ તાર પાસે માણસ મોકલીને તને તેની ખબરઆપીશ. 13જો મારા પતાની
મરજી તને હા ન પહોંચાડવાની હોય, તે જાણીને જો હુ તને ખબર ના આ ું અને ું શાં તથી ચાલ્યો જાય માટે તને ખબર મોક ું
ન હ, તો ઈ ર યોનાથાન ઉપર એ ું તથા એથી પણ વધારે વતાડ.ે જમે ઈ ર મારા પતાની સાથે હતા તેમ તે તાર સાથે હો.

14 ફક્ત માર જદગીભર મારા પર ઈ રની કૃપા રાખીને ું મારુ મોત ન લાવીશ, એટ ું જ ન હ, 15 પર ુ મારા કુટુબ પરથી
તારા વ ા ુપણાના કરારને સદાને માટે કાપી નાખીશ ન હ. જયારે ઈ ર દાઉદના પ્રત્યેક શ ુને ૃથ્વીની પીઠ પરથી ન કર
નાખે ત્યારે પણ ન હ.” 16તેથી યોનાથાને દાઉદના કુટુબની સાથે કરાર કય અને ક ું, “ઈ ર દાઉદના શ ુઓની પાસેથી જવાબ
માંગશે.”

17અને દાઉદ પર પોતાના પ્રેમની ખાતર યોનાથાને દાઉદને ફર થી સમ ખવડા ા, કેમ કે તે પોતાના જીવની જમે તેના ઉપર
પ્રી ત કરતો હતો. 18 પછ યોનાથાને તેને ક ું, “કાલે અમાસ છે. તાર ગેરહાજર જણાશે, કેમ કે તાર બેઠક ખાલી હશે. 19 ત્યાં
ું ત્રણ દવસ ર ા પછ જલદ થી નીચે ઊતર ને, ાં પેલા કામને પ્રસંગે ું સંતાઈ ર ો હતો તે ઠેકાણે આવીને, એઝેલ પથ્થર

પાસે રહેજ.ે
20 નશાન તાકતો હોઉં એવો ડોળ દેખાડ ને હુ તે તરફ ત્રણ બાણો માર શ. 21અને હુ મારા જુવાન માણસને મોકલીને તેને

કહ શ કે, ‘જા બાણો શોધી કાઢ.’ જો હુ જુવાન છોકરાંને કહુ કે, ‘જો, બાણો તાર તરફ છે; તો લઈને આવજ;ે” કેમ કે જીવતા
ઈ રના સમ કે, ત્યાં ું સલામત છે અને તને કોઈ ુશ્કેલી નથી.
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22 “પણજો હુ તે જુવાન માણસને કહુ કે, ‘જો, બાણો તાર પેલી તરફ છે,’ તો તારે રસ્તે ચાલ્યો જજ,ે કેમ કે ઈ રે તને વદાય
કય છે. 23જે કરાર વષે તેં અને મેં વાત કર છે, તેમાં જો, ઈ ર સદાકાળ ુધી તાર અને માર વચ્ચે છે.’ ”

24તેથી દાઉદ ખેતરમાં સંતાઈ ર ો. જયારે અમાસઆવી, ત્યારે રાજાજમવા માટે નીચે બેઠો. 25હમેશ ુજબ, રાજા પોતાના
ભીંત પાસેના આસન પર બેઠો. યોનાથાન ઊભો ર ો*અને આબ્નેર શાઉલની બાજુએ બેઠો. પણ દાઉદની જગ્યા ખાલી હતી.

26 તેમ છતાં શાઉલે તે દવસે કઈ પણ ક ું ન હ, કેમ કે તેણે વચા ુ, “તેને કઈક થ ું હશે. તે ુદ્ધ ન હ હોય; ચો સ તે ુદ્ધ
ન હ હોય.” 27 પણ અમાસના બીજા દવસ,ે દાઉદની જગ્યા ખાલી હતી. શાઉલે પોતાના દ કરા યોનાથાનને ક ુ,ં “ યશાઈનો
દ કરો જમવા કેમ નથી આવતો કાલે નહોતો આ ો. આજે પણ નથી આ ો?”

28 યોનાથાને શાઉલને ઉ ર આપ્યો, “દાઉદે આગ્રહથી માર પાસે બેથલેહેમ જવા સારુ રજા માગી છે. 29 તેણે ક ું કે, ‘કૃપા
કર ને મને જવા દે. કેમ કે અમારા કુટુબે નગરમાં યજ્ઞ કરવાનો છે અને મારા ભાઈએ મને ત્યાં જવાનો હુકમ કય છે. હવે, જો તાર
દ્ર માં હુ કૃપા પામ્યો હોઉં, તો કૃપા કર મને અહ થી જઈને મારા ભાઈઓને મળવા દે.’ એ માટે તે રાજાના ભોજનમાં આ ો
નથી.”

30પછ શાઉલે યોનાથાન ઉપર ક્રોધાયમાન થઈને તેને ક ું, “અરેઆડ તથા બળવાખોર ીના દ કરા! તને પોતાને શરમાવવા
માટે તથા તાર માતાની ફજતેી કરવા માટે તેં યશાઈના દ કરાને પસંદ કય છે, એ ું હુ નથી જાણતો? 31 કેમ કે ાં ુધી
યશાઈનો દ કરો ૃથ્વી પર જીવે છે ત્યાં ુધી ું તથા તારુ રા ા પત થનાર નથી. માટે હવે, માણસ મોકલીને તેને માર પાસે
લાવ, કેમ કે તેને ચો સ મર ું પડશ.ે”

32 યોનાથાને પોતાના પતા શાઉલને જવાબઆપ્યો, “કયા કારણોસર તેને માર નાખવો જોઈએ? તેણે ું ક ુ છે?” 33 પછ
શાઉલે તેને મારવા સારુ પોતાનો ભાલો તેની તરફ ફેં ો. તે પરથી યોનાથાનને ખાતર થઈ મારા પતાએ દાઉદને માર નાખવાનો
ન ય કય છે. 34 યોનાથાન ઘણો ક્રોધાયમાન થઈને ભોજન ઉપરથી ઊઠ ગયો અને માસને બીજા દવસે તે કઈ પણ જમ્યો
ન હ, દાઉદ વષે તેને દઃુખ લાગ્ ું હ ું, કેમ કે તેના પતાએ તે ું અપમાન ક ુ હ ું.

35 સવારમા,ં યોનાથાન એક નાના છોકરાંને લઈને દાઉદની સાથે ઠરાવેલે સમયે ખેતરમાં ગયો. 36 તેણે પોતની સાથેના એ
છોકરાંને ક ું, “દોડ અને જે બાણો હુ મારુ તે શોધી કાઢ.” અને જયારે તે છોકરો દોડતો હતો, ત્યારે તે દર મયાન તેણે એક બાણ
તેનાથીઆગળ મા ુ. 37અને યોનાથાને બાણ મા ુ હ ું તે ઠેકાણે તે છોકરો પહોંચ્યો, ત્યારે યોનાથાને છોકરાંને હાંક માર ને, ક ું,
“બાણ હજી તારાથી આગળ નથી ું?”

38અને યોનાથાને છોકરાંને હાંક માર , “ઝડપ કર, જલ્દ આવ, વલંબ ન કર!” તેથી એ છોકરો બાણો એકઠાં કર ને પોતાના
મા લક પાસે આ ો. 39 પણ તે છોકરો એ વષે ક ું જાણતો નહોતો. કેવળ યોનાથાન તથા દાઉદ તે બાબત વષે જાણતા હતા.
40 યોનાથાને પોતાનાં શ ો એ છોકરાંને આપીને તેને ક ું, “જા, તેમને ગ બયા નગરમાં† લઈ જા.”

41 તે છોકરો ગયો કે તરત, દાઉદ દ ક્ષણ બાજુએથી ઊઠ ને આ ો, જમીન તરફ ુખ નમાવીન,ે તેણે ત્રણ વાર પ્રણામ કયાર્.
તેઓ એકબીજાને ુંબન કર ને તથા ભેટ ને રડ્યા, દાઉદ ું રુદન વધારે હ ું. 42 યોનાથાને દાઉદને ક ું, “શાં તએ જા, કેમ કે
આપણે બ ેએ ઈ રને નામે સોગન ખાધા છે કે, ‘ઈ ર સદાકાળ ુધી માર તથા તાર વચ્ચ,ે મારા તથા તારા સંતાનની વચ્ચે
રહો.’ પછ દાઉદ ઊઠ ને વદાય થયો અને યોનાથાન નગરમાં ગયો.

21
દાઉદ શાઉલનથી નાસતો ફરે છે

1પછ દાઉદ નોબમાં અહ મેલેખ યાજક પાસેઆ ો. અહ મેલેખે ૂજતાં ૂજતાં દાઉદને મળવાઆવીને તેને ક ુ,ં “ ું એકલો
કેમ છે, તાર સાથે કોઈ માણસ કેમ નથી?” 2 દાઉદે અહ મેલેખ યાજકને ક ું, “રાજાએ મને એક કામ માટે મોકલ્યો છે અને
મને ક ું ‘જે કામ માટે હુ તને મોક ું છુ અને જે આજ્ઞા મેં તને આપી છે તે વષે કોઈને ખબર ન પડ.ે’ મેં જુવાન માણસોને અ ુક
જગ્યાએ નીમ્યા છે.

3 તો હવે તારા હાથમાં ું છે? પાંચ રોટલી અથવા જે કઈ તૈયાર હોય તે મને આપ.” 4 યાજકે દાઉદને ઉ ર આપીને ક ું,
“મારા હાથમાં એકપણ સાધારણ રોટલી નથી. પણ પ વત્ર રોટલી છે જે જુવાન ુરુષો ીઓથી દૂર રહેલા હોય તેઓને જ તે
અપાય.”

5 દાઉદે યાજકને ઉ રઆપ્યો, “ત્રણ દવસો દર મયાન ીઓખરેખર અમારાથી દૂર રખાયેલી છે. જયારે હુ બહાર નીક ો,
ત્યારે તે ુસાફર ફક્ત સાધારણ હતી પણ ુવાનના પાત્રો પ વત્ર રહેલાં હતા. તોઆજ તેમનાં શર રો કેટલા વશેષ પ વત્ર હશે?”
6તેથી યાજકે તેને અ પત રોટલીઆપી. કેમ કે ઈ રનીઆગળ ગરમ રોટલી ૂકવા માટે તે દવસે તેમનીઆગળથી લઈ લીધેલી
અ પત રોટલી સવાય બીજી કોઈ રોટલી ત્યાં નહોતી.

7હવે તે દવસે શાઉલનો એક ચાકર જે ત્યાં હતો, તે ઈ રનીઆગળ રોકાયો હતો. તે ું નામ દોએગઅદોમી હ ું, તે શાઉલના
ગોવાળ યાઓમાં ુ હતો.

8 દાઉદે અહ મેલેખને ક ું, “હવે તારા હાથમાં ભાલો કે તલવાર નથી? રાજા ું કામ ઉતાવ ું હ ું, તેથી હુ માર તલવાર કે
મારુ શ માર સાથે લા ો નથી.” 9યાજકે ક ું, “ગોલ્યાથ પ લસ્તી, જનેે તેં એલાની ખીણમાં માર ના ો હતો, તેની તલવાર
અહ વ માં વીંટાળ ને એફોદની પાછળ ૂકેલી છે. જો તે તારે લેવી હોય, તો લે; કેમ કે તે સવાય બીજુ એકપણ શ અહ
નથી. દાઉદે ક ું, “એના જવેી એકપણ તલવાર નથી; એજ મને આપ.”

10 તે દવસે દાઉદ ઊઠ ને શાઉલની બીકથી ગાથના રાજા આખીશ પાસે નાસી ગયો. 11આખીશના ચાકરોએ તેને ક ું, “ ું
આ તે દેશનો રાજા દાઉદ નથી? ું તેઓએ નાચતાં નાચતાં એકબીજા સામે આ પ્રમાણે ગા ું ન હ ું કે,
‘શાઉલે પોતાના હજાર અને
દાઉદે પોતાના દસ હજાર માયાર્ છે?”
* 20:25 20:25 યોનાથાન શાઉલની સામે બેઠો હતો † 20:40 20:40 10:26
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12 દાઉદે એ શ ો મનમાં રા ા અને ગાથના રાજા આખીશથી તે ઘણો ગભરાયો. 13 તેથી તેણે તેઓની આગળ પોતાની
વતર્ ૂક બદલી અને તેઓના હાથમાં હતો ત્યારે તેણે ગાંડા હોવાનો ઢોંગ કય ; તેણે દરવાજાનાં બારણા ઉપર લીટા પાડયા અને
પોતા ું ૂંક દાઢ ઉપર પડવા દ ું.

14 ત્યારે આખીશે પોતાના ચાકરોને ક ું, “જુઓ, તે માણસ ગાંડો છે. તો શા માટે તમે તેને માર પાસે લા ા છો? 15 ું મને
ગાંડા માણસની ખોટ છે કે તમે આ માણસને માર આગળ ૂખાર્ઈ કરવાને લા ા છો? ું આ માણસને મારા ઘરમાં પ્રવેશવા
દેવાય?”

22
દાઉદ શાઉલનથી નાસતો ફરે છે

1 તેથી દાઉદ ત્યાંથી નીકળ ને અદલુ્લામની ુફામાં નાસી ગયો. તે જાણીને તેના ભાઈઓ તથા તેના પતાના સમગ્ર કુટુબનાં
માણસો ત્યાં તેની પાસે ગયાં. 2જઓે સંકટમાં હતા, જઓે દેવાદાર હતા, જઓે અસંતોષી હતા તેઓ બધા તેની પાસે એકઠા
થયા. દાઉદ તેઓનો સરદાર બન્યો. ત્યાં તેની સાથે આશરે ચારસો માણસો હતા.

3 દાઉદ ત્યાંથી મોઆબના મસ્પામાં ગયો. તેણે મોઆબના રાજાને ક ું, “ઈ ર મારે માટે ું કરવાના છે એ મારા જાણવામાં
આવે ત્યાં ુધી કૃપા કર ને મારા પતાને તથા માર માતાને અહ આવીને તાર પાસે રહેવા દે.” 4 તે તેઓને મોઆબના રાજાની
પાસે લા ો; દાઉદ ગઢમાં ર ો તેટલો બધો વખત તેનાં માતા પતા તેની સાથે ર ા.ં 5 પછ ગાદ પ્રબોધકે દાઉદને ક ુ,ં “તારા
ગઢમાં રહ શ ન હ. અહ થી નીકળ ને યહૂ દયા દેશમાં જા. ત્યારે દાઉદ ત્યાંથી નીકળ ને હેરેથના વનમાં ગયો.

6શાઉલે જાણ્ ું કે દાઉદ તથા તેની સાથે જે માણસો હતા તેઓ વશેની મા હતી મળ છે. હવે શાઉલ તો ગબયામાં રામામાંના
આમલીના ઝાડ નીચે પોતાના હાથમાં ભાલો રાખીને બેઠો હતો. અને તેના સવર્ ચાકરો તેની આસપાસ ઊભા હતા.

7શાઉલે પોતાની આસપાસ ઊભેલા પોતાના ચાકરોને ક ુ,ં “ બન્યામીનીઓ, હવે તમે સાંભળો! ું યશાઈનો દ કરો પ્રત્યેકને
ખેતરો તથા દ્રાક્ષવાડ ઓ આપશ?ે ું તે પ્રત્યેકને સહ ા ધપ તઓ તથા શતા ધપ તઓ બનાવશે, 8 કે જથેી તમે બધાએ માર
વરુદ્ધ કાવતરુ રચ્ ું છે? મારો દ કરો યશાઈના દ કરા સાથે કોલકરાર કરે છે ત્યારે મને ખબર આપનાર કોઈ નથી. મારે માટે
દલગીર થનાર કોઈ નથી અને મારા દ કરાએ મારા ચાકર દાઉદને માર વરુદ્ધ*આજની જમે સંતાઈ રહેવાને સાવચેત કય છે.
તેની મને ખબરઆપનાર ું તમારામાંનો કોઈ નથી?”

9 ત્યારે દોએગ અદોમી, જે શાઉલના ચાકરો પાસે ઊભો હતો, તેણે ઉ ર આપ્યો, “મેં યશાઈના દ કરાને નોબમાં અ હટૂબના
દ કરા અહ મેલેખ યાજક પાસેઆવતો જોયો હતો. 10તેણે તેને માટે ઈ રને સલાહ ૂછ , તેને ખાધસામગ્રીઆપી તથા ગોલ્યાથ
પ લસ્તીની તલવાર આપી કે તે તેને મદદ કરે.”

11 પછ રાજાએ અ હટૂબના દ કરા, અહ મેલેખ યાજકને તથા તેના કુટુબનાં જઓે, નોબમાં હતા તેઓને બોલાવવા એક
જણને મોકલ્યો. તેઓ સવર્ રાજા પાસે આ ા. 12 શાઉલે ક ું, “હે અ હટૂબના દ કરા, હવે સાંભળ.” તેણે ઉ ર આપ્યો, “હે
મારા મા લક, હુ આપની સમક્ષ છુ.” 13શાઉલે તેને ક ું કે, “શા માટે તેં અને યશાઈના દ કરાએ માર વરુદ્ધ કાવતરુ રચ્ ુ†ં અને
તેને રોટલી તથા તલવાર આપીને મારે સારુ ઈ રને પ્રાથર્ના કર કે તે તેને મદદ કરે જથેી તે માર વરુદ્ધ ઊઠે?”

14પછ અહ મેલેખે રાજાને ઉ રઆપ્યો, “દાઉદ કે જે રાજાનો જમાઈ છે, જે તમારો અંગરક્ષક‡ છે તથા જે તમારા દરબારમાં
માનવંતો છે, તેના જવેો વ ા ુ તમારામાંના સવર્ ચાકરોમાં અન્ય કોણ છે? 15 ું મેં આજ પહેલી વખત ઈ રને મદદને સારુ
પ્રાથર્ના કર છે? એ મારાથી દૂર થાઓ! રાજાએ પોતાના ચાકરને માથે અથવા મારા પતાના સવર્ ઘરનાં કોઈનાં માથે એ ું કઈ
પણ તહોમત ૂક ું ન હ. કેમ કે તમારો ચાકર આ સવર્ બાબતો વષે કઈ પણજાણતો નથી.”

16 રાજાએજવાબઆપ્યો, “અહ મેલેખ ું તથા તારા પતાના ઘરનાં સવર્ ન ે મરણ પામશો.” 17 રાજાએપોતાનીઆસપાસ
ઊભા રહેલા અંગરક્ષકોને ક ું, “ફર ને ઈ રના યાજકોને માર નાખો. કેમ કે તેઓનો હાથ દાઉદ સાથે પણ છે, કેમ કે તેઓ
જાણતા હતા કે તે નાસી જશે, મને તેની ખબર ન આપી.” પણ રાજાના ચાકરો ઈ રના યાજકોને માર નાખવા તેઓનાં હાથ
ઉગામવા રાજી નહોતા.

18પછ રાજાએ દોએગને ક ું, “પાછો ફર ને યાજકોને માર નાખ.” તેથી દોએગઅદોમી પાછો ફય અને યાજકો ઉપર હુમલો
કય ; તે દવસે તેણે શણનો એફોદ ઝભ્ભો પહેરેલા પંચાશી યાજકોનો સંહાર કય . 19 વળ તેણે તલવારની ધારથી, યાજકોના
નગર નોબના ુરુષો, ીઓ, નાનાંમોટાં બાળકો બળદો, ગધેડાં તથા ઘેટાં પર હુમલો કય . તેણે તેઓમાંના સવર્ને તલવારની
ધારથી માર ના ાં.

20 પણ અ હટૂબના દ કરા અહ મેલેખના દ કરાઓમાંનો એક દ કરો, જે ું નામ અબ્યાથાર હ ું, તે બચી ગયો તે દાઉદ પાસે
નાસી ગયો. 21અબ્યાથારે દાઉદને ક ું કે “શાઉલે ઈ રના યાજકોને માર ના ા છે.”

22 દાઉદે અબ્યાથારને ક ું કે, “તે દવસે દોએગ અદોમી ત્યાં હતો, ત્યારથી જ હુ જાણતો હતો કે તે જરૂર શાઉલને કહ દેશે.
તારા પતાના ઘરનાં સવર્ માણસોના મોત ું કારણ હુ જ થયો છુ. 23 ું માર સાથે રહે અને ગભરાઈશ ન હ. કેમ કે જે મારો જીવ
લેવા માગે છે તે તારો પણ જીવ લેવા માગે છે. કેમ કે ું માર સાથે સહ સલામત રહેશે.”

23
દાઉદ કઈલા શહેરનો બચાવ કરે છે

1 તેઓએ દાઉદને જણા ું કે, “જો, પ લસ્તીઓ કઈલા વરુદ્ધ લડ ને ખળ ઓમાં કણસલાંમાંથી અનાજ ૂંટે છે.” 2 તેથી
દાઉદે સહાય માટે ઈ રને પ્રાથર્ના કર ને તેમને ૂ ું, “હુ જઈને આ પ લસ્તીઓ પર હુમલો કરુ?” ઈ રે દાઉદને ક ું, “જાઅને
પ લસ્તીઓને માર ને કઈલાને બચાવ.”
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અંગરક્ષકોનો સરદાર છે
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3 દાઉદના માણસોએ તેને ક ું કે, “જો, અમને અહ યહૂ દયામાં ભય લાગે છે. તો પછ કઈલામાં પ લસ્તીઓનાં સૈન્યોની
સામે જતા કેટલો વશેષ ભય લાગશે?” 4 પછ દાઉદે ફર થી ઈ રને પ્રાથર્ના કર . ઈ રે તેને જવાબ આપ્યો, “ઊઠ ન,ે કઈલા
પર આક્રમણ કર. હુ તને પ લસ્તીઓની ઉપર વજય અપાવીશ.”

5 દાઉદ તથા તેના માણસો કઈલામાં ગયા અને પ લસ્તીઓ સાથે ુદ્ધ ક ુ. તેઓએ તેમનાં જાનવરોને દૂર લઈ જઈને હુમલો
કય . અને તેઓનો સંહાર કય . એમ દાઉદે કઈલા રહેવાસીઓને બચા ા. 6 જયારે અહ મેલેખનો દ કરો અબ્યાથાર દાઉદ
પાસે કઈલામાં નાસી આ ો, ત્યારે તે પોતાના હાથમાં એક એફોદ લેતો આ ો હતો.

7 શાઉલને સમાચાર મ ા કે દાઉદ કઈલામાં છે. ત્યારે તેણે ક ું, “હવે ઈ રે તેને મારા હાથમાં સોંપી દ ધો છે. કેમ કે તે
અંદરથી બંધ હોય દરવાજાવાળા નગરમાં પ્રવેશ્યો છે. તે સપડાઈ ગયો છે.” 8કઈલા ઉપર ચઢાઈ કર ને દાઉદ તથા તેના માણસોને
ઘેર લેવા સારુ શાઉલે સવર્ લોકોને ુદ્ધમાં બોલા ા. 9 દાઉદ જાણતો હતો કે શાઉલ તેની વરુદ્ધ ઉપદ્રવ કરવાની ુ ક્તઓ રચે
છે. તેણે અબ્યાથાર યાજકને ક ું, “એફોદ અહ લાવ.”

10 પછ દાઉદે ક ુ,ં “પ્ર ુ, ઇઝરાયલના ઈ ર, તમારા સેવકે ન સાંભ ું છે કે મારે લીધે નગરનો નાશ કરવાને શાઉલ
કઈલા પર ચઢાઈ કરવાની તક શોધે છે. 11 કઈલાના માણસો ું મને તેના હાથમાં સોંપી દેશે? તમારા સેવકના સાંભ ાં ુજબ
ું શાઉલ અહ આવશ?ે પ્ર ુ, ઇઝરાયલના ઈ ર, હુ તમને આજીજી કરુ છુ, કૃપા કર તમારા સેવકને જણાવો.” ઈ રે ક ું,

“તે ચઢાઈ કરશે.”
12 ત્યાર પછ દાઉદે ક ું, “ ું કઈલાના માણસો મને તથા મારા માણસોને શાઉલના હાથમાં સોંપી દેશે?” ઈ રે ક ું, “તેઓ

તને સોંપી દેશે.”
13 ત્યારે દાઉદ તથા તેના માણસો, જે આશરે છસો હતા, તેઓ ઊઠ ને કઈલામાંથી રવાના થયા અને જવાય ત્યાં જતા ર ા.

શાઉલને સમાચાર મ ા કે દાઉદ કઈલામાંથી નાસી ગયો છે તેથી શાઉલે ત્યાં જવા ું બંધ રા ું.
દાઉદ પહાડ પ્રદેશમાં

14 દાઉદ અરણ્યમાં મજ ૂત મલોઓમાં અને ઝ ફના અરણ્યમાં પહાડ પ્રદેશમાં ર ો. શાઉલ તેને દરરોજ શોધતો હતો, પણ
ઈ રે તેને તેના હાથમાં લાગવા દ ધો ન હ. 15 દાઉદે જો ું કે શાઉલ મારો જીવ લેવા સારુ બહાર આ ો છે; દાઉદ ઝ ફના
અરણ્યમાં આવેલા હોરેશમાં હતો. 16 ત્યાર પછ શાઉલનો દ કરો યોનાથાન ઊઠ ને હોરેશમાં દાઉદ પાસે ગયો અને તેના હાથ
ઈ રમાં મજ ૂત કયાર્.

17 યોનાથાને તેને ક ુ,ં “બીશ ન હ. કેમ કે મારા પતા શાઉલનો હાથ તને પકડ પાડ શકશે ન હ. ું ઇઝરાયલ પર રાજા થશે
અને હુ તારાથી બીજે દરજ્જે હોઈશ. મારા પતા શાઉલ પણઆજાણે છે.” 18પછ તેઓ બ ેએ ઈ રનીઆગળ કરાર કય .
અને દાઉદ હોરેશમાં ર ો અને યોનાથાન પોતાને ઘરે ગયો.

19 પછ ઝ ફ ઓએ ગબયામાં શાઉલ પાસે આવીને ક ું, “ ું દાઉદ હોરેશના કલ્લાઓમાં અમાર મધ્યે સંતાઈ ર ો નથી?
એ કલ્લા હખીલા પવર્ત પર, એટલે દ ક્ષણના અરણ્ય તરફઆવેલા છે. 20માટે હવે, હે રાજા, ત્યાંઆવવા માટેની તમારા હૃદયની
સઘળ ઇચ્છા પ્રમાણે કરો. અમે તમને તમારા હાથમાં સોંપી દઈ ુ.ં” 21 શાઉલે ક ું, “ઈ રથી તમે આશીવાર્ દત છો. કેમ કે
તમે મારા પર દયા કર છે. 22જાઓ, તે વષે હજી વધારે ન કર ને જાણો અને શોધો કે તેની સંતાવાની જગ્યા ાં છે અને
ત્યાં તેને કોણે જોયો છે. કેમ કે મને ખબર મળ છે કે તે ઘણો ચાલાક છે. 23 માટે જુઓ, તેની સંતાઈ રહેવાની સવર્ જગ્યાઓ
જાણી લઈન,ે સાચી મા હતી લઈને માર પાસે આવજો, એટલે હુ તમાર સાથે આવીશ, જો તે દેશમાં હશે, તો હુ તેને યહૂ દયાના
હજારોમાંથી માણસો શોધી કાઢ શ.”

24 પછ તેઓઊઠ ને શાઉલની અગાઉ ઝ ફમાં ગયા. દાઉદ અને તેના માણસો માઓન રાનમાં, અરણ્યની દ ક્ષણે અરાબામાં
હતા. 25 શાઉલ તથા તેના માણસો તેને શોધવા ગયા. અને દાઉદને તેની ખબર મળ , ત્યારે તે ઊતર ને ખડકાળ પવર્ત પાસે
આવીને માઓનના અરણ્યમાં ર ો. જયારે શાઉલે તે સાંભ ું, ત્યારે તે માઓનના અરણ્યમાં દાઉદની પાછળ પડ્યો.

26 શાઉલ પવર્તની એક બાજુએ ગયો અને દાઉદ તથા તેના માણસો પવર્તની પેલી બાજુએ ગયા. દાઉદે શાઉલને લીધે ત્યાં
છટક જવા માટે ઉતાવળ કર . કેમ કે શાઉલ તથા તેના માણસો દાઉદ તથા તેના માણસોને પકડવા માટે તેમને ઘેર લીધા હતા.
27એક સંદેશાવાહકે પાસે આવીને શાઉલને ક ું, “જલ્દ આવ કેમ કે પ લસ્તીઓએ દેશમાં ૂંટફાટ ચલાવી છે.”

28 પછ શાઉલ દાઉદનો પીછો કરવાને બદલે પાછો વળ ને પ લસ્તીઓની સામે ગયો. એ માટે તે જગ્યા ું નામ તેઓએ
સેલા-હામ્માહલકોથ* પાડ ું. 29 દાઉદ ત્યાંથી નીકળ ને એન-ગેદ ના કલ્લાઓમાં જઈને ર ો.

24
દાઉદ શાઉલનો સંહાર ન કરતાં બચાવે છે

1જયારે શાઉલ પ લસ્તીઓની પાછળ પડવા ું ટાળ ને પાછો આ ો, ત્યારે તેને એમ કહેવામાં આ ું કે, “દાઉદ એન-ગેદ ના
અરણ્યમાં છે.” 2 પછ શાઉલ સવર્ ઇઝરાયલમાંથી ૂંટ કાઢેલા ત્રણ હજાર માણસોને લઈને દાઉદ તથા તેના માણસોની શોધમાં
વનચર બકરાંઓના ખડકો પર ગયો.

3 તે માગ ઘેટાંના વાડા પાસે આ ો, ત્યાં ુફા હતી. શાઉલ હાજત માટે તેમાં ગયો. હવે દાઉદ તથા તેના માણસો ુફાના
સૌથી દૂરના ભાગમાં બેઠેલા હતા. 4 દાઉદના માણસોએ તેને ક ું, “જે દવસ વશે ઈ રે બોલ્યા હતા અને તેમણે તને ક ું કે, ‘હુ
તારા શ ુને તારા હાથમાં સોંપીશ, તને જમે સારુ લાગે તેમ ું તેમને કરજ.ે તે દવસઆ ો છે.’ ” ત્યારે દાઉદે ઊઠ ને ુપ્ત ર તે
આગળ આવીને શાઉલના ઝભ્ભાની કોર કાપી લીધી. 5 પછ થી દાઉદ હૃદયમાં દઃુખી થયો કેમ કે તેણે શાઉલના ઝભ્ભાની કોર
કાપી લીધી હતી. 6 તેણે પોતાના માણસોને ક ું, “મારા હાથ તેના પર ઉગામીને મારા મા લક એટલે ઈ રના અ ભ ષક્ત વરુદ્ધ
હુ આ ું કામ કરુ, એ ું ઈ ર ન થવા દો, કેમ કે તે ઈ રનો અ ભ ષક્ત છે.” 7 તેથી દાઉદે પોતાના માણસોને ઠપકો આપ્યો,
તેમને શાઉલ પર હુમલો કરવા દ ધો ન હ. પછ શાઉલ, ુફામાંથી નીકળ ને તે પોતાને માગ ગયો.
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8 ત્યાર પછ , દાઉદ પણ ુફામાંથી બહાર નીક ો, પછ શાઉલને બોલા ો: “હે મારા મા લક રાજા.” જયારે શાઉલે પોતાની
પાછળ જો ું, ત્યારે દાઉદે પોતા ું ુખ જમીન તરફ રાખીને સા ાંગ દડ્વંત પ્રણામ કયાર્ અને તેને માન આપ્ ુ.ં 9 દાઉદે શાઉલને
ક ું, “તમે શા માટે આ માણસો ું સાંભળો છો! તેઓ એ ું કહે છે, ‘જો, દાઉદ તને ુકશાન કરવા ું શોધે છે?’ ”

10આજે તમાર નજરે તમે જો ું છે કે આપણે ુફામાં હતા ત્યારે કેવી ર તે ઈ રે તમને મારા હાથમાં સોંપ્યાં હતા. કેટલાકે
તમને માર નાખવાને મને ક ું, પણ મેં તમને જીવતદાન દ ું. મેં ક ું કે, ‘હુ મારો હાથ મારા મા લકની વરુદ્ધ ન હ ના ું; કેમ કે તે
ઈ રના અ ભ ષક્ત છે.’ 11 મારા પતા, જો, મારા હાથમાં તમારા ઝભ્ભાની કોર છે. મેં તમારા ઝભ્ભાની કોર કાપી લીધી પણ
તમને માર ના ા ન હ, તે ઉપરથી સમજો કે મારા હાથમાં દુ તા કે રાજદ્રોહ નથી, મેં તમાર વરુદ્ધ પાપ ક ુ નથી, જો કે તમે
મારો જીવ લેવા માટે માર પાછળ લાગ્યા છો.

12ઈ ર માર તથા તમાર વચ્ચે ન્યાય કરો અને ઈ ર મારુ વેર તમારા પર વાળો, પણ મારો હાથ તમાર સામે ન હ જ પડ.ે
13 પ્રાચીન લોકોની કહેવત છે, ‘દુ તા તો દુ ોમાંથી જ નીકળે છે.’ પણ મારો હાથ તમાર સામે ન હ પડ.ે

14ઇઝરાયલના રાજા કોને શોધવા નીક ા છે? તમે કોની પાછળ પડ્યા છો? એક ૂએલા કૂતરા પાછળ! એક ચાંચડ પાછળ!
15 ઈ ર ન્યાયાધીશ થઈને માર અને તમાર વચ્ચે ન્યાય આપ.ે તે જોઈને મારા પક્ષની હમાયત કરે અને મને તમારા હાથથી
છોડાવ.ે”

16 દાઉદ એ શ ો શાઉલને કહ ર ો, ત્યારે શાઉલે ક ું, “મારા દ કરા દાઉદ, ું એ તારો અવાજ છે?” પછ શાઉલ પોક
ૂક ને રડ્યો.
17 તેણે દાઉદને ક ું, “મારા કરતાં ું વધારે ન્યાયી છે. કેમ કે તેં મને સારો બદલો આપ્યો છે, પણ મેં તારા પ્રત્યે ખરાબ વતર્ન

રા ું છે. 18 તેં આજે જાહેર ક ુ છે કે તે મારા માટે ભ ું ક ુ છે, કેમ કે જયારે ઈ રે મને તારા હાથમાં સોંપ્યો હતો ત્યારે તેં મને
માર ના ો ન હ.

19 માટે જો કોઈ માણસને તેનો શ ુ મળે છે, ત્યારે તે તેને સહ સલામત જવા દે છે ું? આજે તેં જે માર પ્રત્યે સારુ ક ુ છે
તેનો બદલો ઈ ર તને આપો. 20હવે, હુ જાણું છુ કે ું ન રાજા થશે અને ઇઝરાયલ ું રા તારા હાથમાં ા પત થશ.ે

21માટે હવે માર આગળઈ રના સોગનખા, ું માર પછ ના વંશજોનો નાશ ન હ કરે અને ું મારુ નામ મારા પતાના ઘરમાંથી
ન ન હ કરે.” 22 દાઉદે શાઉલઆગળ સમ ખાધા. પછ શાઉલ ઘરે ગયો, પણ દાઉદ તથા તેના માણસો ઉપર કલ્લામાં ગયા.

25
શ ુએલ ું મરણ

1 હવે શ ુએલ મરણ પામ્યો. સવર્ ઇઝરાયલ એક સાથે એકત્ર થઈને તેને સારુ શોક કય , તેઓએ તેને રામામાં તેના ઘરમાં
દફના ો. પછ દાઉદ ઊઠ ને પારાન*ના અરણ્યમાં ગયો.

દાઉદ અને અ બગાઇલ
2માઓનમાં એક માણસહતો, તેની મલકત કામલમાં હતી. તે માણસઘણો શ્રીમંત હતો. તેની પાસે ત્રણહજારઘેટાં તથાએક

હજાર બકરાં હતા.ં તે પોતાનાં ઘેટાં કામલમાં કાતરતો હતો. 3 તે માણસ ું નામ નાબાલ હ ું અને તેની પત્ની ું નામ અ બગાઈલ
હ ું. તે ી ઘણી ુ દ્ધમાન તથા દેખાવમાં ુંદર હતી. પણ તે માણસ કઠોર તથા પોતાના વહારમાં ખરાબ હતો. તે કાલેબના
કુળનો વંશજ હતો.

4 દાઉદે અરણ્યમાં સાંભ ું કે નાબાલ પોતાનાં ઘેટાં કાતરે છે. 5 તેથી દાઉદે દસ જુવાન ુરુષોને મોકલ્યા. દાઉદે તે જુવાન
ુરુષોને ક ું કે, “તમે કામલ જઈને નાબાલને માર સલામ કહેજો. 6તમે તેને કહેજો કે તારુ, તારા ઘરનાઓ ું અને તારા સવર્સ્વ ું

ભ ું થાઓ.
7મેં સાંભ ું છે કે તાર પાસે કાતરનારાઓ છે. તારાં ઘેટાંને સાચવનારાઓ તો અમાર સાથે હતા અને અમે તેઓને કશી ઈજા

કર નથી, તેમ જ જટેલો સમય તેઓ કામલમાં હતા તે દર મયાન તેઓ ું કઈ પણ ખોવા ું નથી. 8તારા જુવાનોને ૂછ અને તેઓ
તને કહેશે. હવે મારા જુવાન ુરુષો તાર દ્ર માં કૃપા પામે, કેમ કે અમે ઉત્સવના દવસે આ ા છ એ. કૃપા કર જે તારા હાથમાં
હોય તે તારા દાસોને તથા તારા દ કરા દાઉદને આપ.’ ”

9 જયારે દાઉદના જુવાન ુરુષો ત્યાં પહોંચ્યા, તેઓએ સવર્ બાબતો દાઉદને નામે નાબાલને કહ અને પછ શાંત ર ા.
10 નાબાલે દાઉદના ચાકરોને ઉ ર આપ્યો, “દાઉદ કોણ છે? અને યશાઈનો દ કરો કોણ છે? આ દવસોમાં પોતાના મા લકો
પાસેથી નાસી જનારાં ઘણાં ચાકરો છે. 11 ું હુ માર રોટલી, પાણી તથા માંસ જે મેં મારાં ઘેટાંને કાતરનારાઓને સારુ કાપે ું
માંસ જે માણસો ાંથી આવેલા છે એ હુ જાણતો નથી તેઓને આ ુ?ં”

12તેથી દાઉદના જુવાન ુરુષોએપાછાઆવીને સવર્ બાબતો તેને કહ . 13દાઉદે પોતાના માણસોને ક ું, “તમે સવર્ પોતપોતાની
કમરે તલવાર બાંધો.” તેથી દરેક માણસે પોતપોતાની કમરે તલવાર બાંધી. દાઉદે પણ પોતાની તલવાર કમરે બાંધી. આશરે ચારસો
માણસો દાઉદની સાથે ગયા અને બસો સામાન પાસે ર ા.

14પણ જુવાનોમાંના એકજણે નાબાલની પત્નીઅ બગાઈલને ક ું, “દાઉદેઅમારા મા લકને સલામ કહેવા સારુઅરણ્યમાંથી
સંદેશવાહકોને મોકલ્યા હતા અને તેણે તેઓ ું અપમાન ક ુ. 15છતાં તે માણસો અમાર સાથે ઘણી સાર ર તે વત્યાર્ હતા. ાં
ુધી અમે તેઓની સાથે ખેતરમાં ગયા હતા ત્યાં ુધી અમને કઈ પણ ઈજા કરવામાં આવી ન હતી. અને અમારુ ક ું પણ ખોવા ું

નહો ું.
16 પણ ઘેટાં સાચવવા માટે જટેલો વખત અમે તેઓની સાથે ર ા તે દર મયાન રાત્રે તેમ જ દવસે તેઓ અમારા લાભમાં

કોટરૂપ હતા. 17 તો હવે તારે ું કર ું તે જાણ તથા વચાર કર. અમારા મા લકની વરુદ્ધ તથા તેના આખા કુટુબને પાયમાલ
કરવા ું કાવતરુ કરવામાં આ ું છે. કેમ કે તે ખરેખર એવા હલકા પ્રકારનો છે કે તેની સાથે કોઈ વાત કર શકે ન હ.”

* 25:1 25:1 મોઆન અરણ્ય
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18 પછ અ બગાઈલ ઉતાવળથી બસો રોટલી, દ્રાક્ષારસની બે મશકો, રાંધીને તૈયાર કરેલ પાંચ ઘેટાં ું માંસ, પાંચ માપ† પોંક,
દ્રાક્ષાની સો ૂમ તથા અંજીરનાં બસો ચકતાં ગધેડાં પર ૂ ા.ં 19 તેણે પોતાના જુવાનોને ુરુષોને ક ું, “તમે માર આગળ
જાઓ, હુ તમાર પાછળઆ ું છુ.” આ વષે તેણે પોતાના પ ત નાબાલને ક ું જણા ું ન હ.

20 તે પોતાના ગધેડા પર સવાર કર ને પવર્તની ઓથે જઈ રહ હતી, ત્યારે દાઉદ તથા તેના માણસો તેની સામે આવતા હતા
અને તે તેઓને મળ .

21 દાઉદે ક ું હ ું, “આ માણસની અરણ્યમાંની મલકત મેં એવી ર તે સંભાળ કે તે ું ક ું પણ ચોરા ું કે ખોવા ું નહો ુ,ં
પણ માર એ બધી સેવાની કદર થઈ નથી. તેણે મારા પર ઉપકારને બદલે અપકાર કય છે. 22જે સવર્ તે ું છે તેમાંથી સવાર ું
અજવા ું થતાં ુધીમાં એકાદ ુરુષને પણ જો હુ જીવતો રહેવા દઉં, તો ઈ ર દાઉદના શ ુઓને એ ું અને એના કરતાં વધારે
દઃુખ પમાડો.”

23જયારે અ બગાઈલે દાઉદને જોયો, ત્યારે તે ઉતાવળથી પોતાના ગધેડા પરથી ઊતર પડ અને તેના ુખ આગળ સા ાંગ
દડવત કર ને જમીન ુધી નમીને પ્રમાણ કયાર્. 24 તેણે તેના પગે પડ ને ક ું, “હે મારા મા લક, આ અપરાધ મારે શરે, હા, મારા
શરે ગણાય. કૃપા કર ને આપની સે વકાને તમાર સાથે વાત કરવા દો. માર વાત સાંભળો.
25 મારા મા લકે આ નકામા માણસ નાબાલને ગણકારવો ન હ, કેમ કે જે ું તે ું નામ છે‡, તેવો જ તે છે. તે ું નામ નાબાલ§

છે અને તેનામાં નાદાની છે. પણ મારા મા લકના માણસો જઓેને તેં મોકલ્યા હતા તેઓને તમાર સે વકાએ એટલે કે મેં જોયા
નહોતા. 26 માટે હવ,ે હે મારા મા લક, હુ જીવતા ઈ રના તથા તમારા સમ ખાઈને કહુ છુ, ઈ ર તમને ૂનના દોષથી, તમારે
હાથે તમારુ વેર લેવાથી પાછા રા ા છે. તમારા શ ુઓ, મારા મા લક ું અ હત તાકનારાઓ નાબાલ જવેા થાઓ.

27અને હવે આ ભેંટ જે તમાર સે વકા મારા મા લકને સારુ લાવી છે, તે જે જુવાનો મારા મા લકને અ ુસરનારા છે તેઓને
આપવામાં આવે. 28 કૃપા કર તમાર સે વકાનો અપરાધ માફ કરો, કેમ કે ચો સ ઈ ર મારા મા લકના ઘરને મજ ૂત બનાવશ,ે
કેમ કે મારા મા લક ઈ રની લડાઈ લડે છે; અને ાં ુધી તમે જીવો ત્યાં ુધી તમારામાં દરુાચાર મા ૂમ પડશે ન હ.

29અને જો કે આપની પાછળ પડવાને તથા જીવ લેવાને ઘણાં માણસો ઊભા થશ,ે તો પણ મારા મા લકનો જીવ પ્ર ુ તમારા
ઈ રની પાસેના જીવનના ભંડારમાં બાંધી રખાશ;ે અને તે તમારા શ ુ ું જીવન ગોફણમાંથી વીંઝાયેલા પથ્થરની માફક ફેંક દેશે.

30અને જે સવર્ હતવચનો ઈ ર તમારા વષે બોલ્યા છે તે પ્રમાણે જયારે તેમણે મારા મા લકને ક ુ હશે અનેઆપને ઇઝરાયલ
ઉપર આગેવાન ઠરા ાં હશે, ત્યારે એમ થશે કે, 31 મારા મા લક, આ વાતથી આપને દઃુખ કે ખેદ થવો ના જોઈએ, તમે વગર
કારણે રક્તપાત કય નથી કે વેર રા ું નથી. અને જયારે ઈ રઆપ ું એટલે કે મારા મા લક ું ભ ું કરે, ત્યારે આપની સે વકાને
લક્ષમાં રાખજો.”

32 દાઉદે અ બગાઈલને ક ું, “ઈ ર, ઇઝરાયલના ઈ રની પ્રશંસા હો, કે જમેણે તને આજ મને મળવાને મોકલી. 33અને
તાર ુ દ્ધની તથા તાર હુ પ્રશંસા કરુ છુ. કારણ કે તેં મને આજે ૂનના દોષથી અને મારે પોતાને હાથે મારુ પોતા ું વેર વાળવાથી
અટકા ો છે.

34 ઇઝરાયલના જીવંત ઈ ર, જમેણે તને ુકસાન કરવાથી મને પાછો રા ો છે, તેમના સોગન ૂવર્ક હુ કહુ છુ કે જો ું
ઉતાવળથી આવીને મને મળ ન હોત, તો ન ે સવાર ું અજવા ું થતાં પહેલા નાબાલ ું એક નર બાળક સર ુંય રહેવા દેવામાં
આવત ન હ. સંહાર કરાઈ ગયો હોત” 35પછ જે તે તેને માટે લાવી હતી તે દાઉદે તેના હાથમાંથી લી ું; દાઉદે તેને ક ું, “શાં તથી
તારા ઘરે જા; જો, મેં તાર વનંતી સાંભળ છે તારે ખાતર તે બ ું હુ સ્વીકારુ છુ.”

36 અ બગાઈલ નાબાલ પાસે પાછ આવી; ત્યારે તેણે પોતાને ઘરે રાજ ભોજનની મહે ફલ રાખી હતી; તે વખતે નાબાલ
ુશ મજાજમાં હતો. તેણે ૂબ નશો કય હતો. તેથી સવાર પડતાં ુધી અ બગાઈલે તેને ક ું ક ું ન હ.
37સવારે નાબાલનો કેફ ઊતયાર્ પછ , તેની પત્નીએએબધી વાતો તેને કહ ; તે સાંભળ ને તેના હોશકોશ ઊડ ગયા. તે પથ્થર

જવેો જડ થઈ ગયો. 38આશરે દશ દવસ પછ ઈ રે નાબાલને એવો માય કે તે ૃત્ ુ પામ્યો.
39અને દાઉદે જાણ્ ું કે નાબાલ મરણ પામ્યો છે, ત્યારે તેણે ક ું, “ઈ ર પ્રશંસનીય છે; તેમણે નાબાલે મને જે મહેણાં માયાર્

હતા તે ું વેર વા ું છે. વળ તેમણે પોતાના સેવકને દરુાચાર કરવાથી અટકા ો છે. અને ઈ રે નાબાલ ું દુ કમર્ પાછુ વાળ ને
તેના જ માથે ના ું છે.” પછ દાઉદે માણસ મોકલીને પોતાની સાથે અ બગાઈલને લ કરવા માટે કહેવડા ુ.ં 40 દાઉદના સેવકો
કામલમાં અ બગાઈલ પાસે આ ા, તેઓએ તેને ક ું, “દાઉદ સાથે તારુ લ કરવા માટે તેણે અમને તને તેડવા અમને મોકલ્યા
છે.”

41તેણે ઊઠ ને ૂ મ ુધી નમીને નમન ક ુ અને ક ું, “જુઓ તમાર સે વકા મારા મા લકના સેવકોનાં પગ ધોનાર દાસી જવેી
છે.” 42 અ બગાઈલે ઝટપટ ગધેડા પર સવાર કર . પછ તેણે જવા માં ું. તેની પાંચ દાસીઓ પણ તેની પાછળ ચાલી; તે
દાઉદના સંદેશ વાહકોની સાથે ગઈ અને દાઉદની પત્ની થઈ.

43 દાઉદે યઝ્રએલી અ હનોઆમની સાથે પણ લ કયાર્; તે બ ે તેની પત્નીઓ થઈ. 44હવે શાઉલે પોતાની દ કર મખાલને
એટલે દાઉદની પત્નીને, લાઈશનો દ કરો પાલ્ટ , જે ગાલ્લીમનો હતો તેને આપી.

26
તક છતાં દાઉદ ફર પણ શાઉલને સંહારતો નથી

1 ઝ ફ ઓએ ગબયામાં શાઉલ પાસે આવીને ક ું, “ ું દાઉદ અરણ્ય સામેના હખીલા પવર્તમાં સંતાઈ ર ો નથી?” 2 એ
જાણીને શાઉલ ઇઝરાયલના ત્રણ હજાર પસંદ કરાયેલા માણસોને પોતાની સાથે લઈને દાઉદની શોધમાં ઝ ફના અરણ્યમાં ઊતર
પડયો.

3 શાઉલે અરણ્ય સામેના હખીલા પવર્ત પર માગર્ની પાસે છાવણી નાખી. પણ દાઉદ અરણ્યમાં રહેતો હતો. તેણે જાણ્ ું કે
શાઉલ માર પાછળઅરણ્યમાંઆ ો છે. 4માટે દાઉદેજા ૂસો મોકલીને જાણી લી ું કે શાઉલ ન ેઆ ો છે. 5 દાઉદઊઠ ને
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ાં શાઉલે છાવણી નાખી હતી તે જગ્યાએઆ ો; શાઉલ તથા તેના સેનાપ ત નેરનો દ કરોઆબ્નેર ૂતા હતા તે જગ્યા દાઉદે
જોઈ. શાઉલ ગાડાંના કોટને ઓથે ૂતો હતો અને લોકો તેની આસપાસ છાવણી નાખી પડલેા હતા.

6 ત્યારે દાઉદે અહ મેલેખ હ ીને, સરુયાના દ કરા અ બશાયને, યોઆબના ભાઈને ક ું, “માર સાથે છાવણીમાં શાઉલ સામે
કોણ ઉતરશે?” અબીશાયે ક ું, “હુ તાર સાથે નીચે ઊતર શ.” 7 તેથી દાઉદ તથા અ બશાય રાતે સૈન્ય પાસે આ ા. અને ત્યાં
શાઉલ છાવણીની અંદર ૂતેલો હતો, તેનો ભાલો તેના માથાની બાજુએ ભોંયમાં ખોસેલો હતો. આબ્નેર તથા તેના સૈ નકો તેની
આસપાસ ૂતેલા હતા. 8 ત્યારે અ બશાયે દાઉદને ક ું, “ઈ રે આજે તારા શ ુને તારા હાથમાં સોંપ્યો છે. તો કૃપા કર મને
ભાલાના એક ઘાથી તેને ભોંય ભેગો કરવા દે. તેને બીજા ઘાની જરૂર ન હ પડ.ે”

9 દાઉદે અ બશાયને ક ું, “તેને માર નાખીશ ન હ. કેમ કે ઈ રના અ ભ ષક્તની વરુદ્ધ પોતાના હાથ ઉગામીને કોણ નદ ષ
રહ શકે?” 10 દાઉદે ક ું” જીવતા ઈ રના સમ, ઈ ર તેને મારશે અથવા તેનો મોતનો દવસ આવશે અથવા તો તે લડાઈમાં
નાશ પામશ.ે

11 ઈ ર એ ું ન થવા દો કે હુ મારો હાથ ઈ રના અ ભ ષક્તની વરુદ્ધ ઉગા ું પણ હવે, તને આજીજી કરુ છુ, તેના માથા
પાસેનો ભાલો તથા પાણી ું પાત્ર લઈ લે. અને પછ જઈએ.” 12 તેથી દાઉદે ભાલો તથા પાણી ું પાત્ર શાઉલના માથા પાસેથી
લઈ લીધાં અને તેઓ ત્યાંથી જતા ર ા. કોઈએ તે વશે જો ું ન હ કે જાણ્ ું ન હ, કોઈ જાગ્યો ન હ; કેમ કે ઈ રે તેમને ગાઢ
નદ્રામાં ના ા હતા.
13 પછ દાઉદ સામેની બાજુએ જઈને પવર્તના શખર ઉપર દૂર ઊભો ર ો; તેઓની વચમાં ઘણું અંતર હ ું. 14 દાઉદે લોકોને

તથા નેરના ુત્ર આબ્નેરને મોટેથી ક ું, આબ્નેર ું કેમ ઉ ર નથીઆપતો?” ત્યારે આબ્નેર ઉ રઆપ્યો “રાજાને ઊંચા અવાજે
બોલાવનાર ું કોણ છે?”

15 દાઉદેઆબ્નેરને ક ું, “ ું ું ૂરવીર માણસ નથી? ઇઝરાયલમાં તારા સરખો કોણ છે? તો શા માટે તેં તારા મા લક રાજાની
સંભાળ રાખી નથી? કેમ કે તારા મા લક રાજાનો નાશ કરવા કોઈ આ ું હ ું. 16આજે બાબત તેં કર છે તે ઠ ક નથી. જીવતા
ઈ રના સમ, તમે મરવાને લાયક છે કેમ કે તમે તમારા મા લક, એટલે ઈ રના અ ભ ષક્તની સંભાળ રાખી નથી. અને હવે,
રાજાનો ભાલો તથા તેના માથા પાસે ું પાણી ું પાત્ર ાં છે તે જુઓ.”

17શાઉલે દાઉદનો અવાજઓળખીને ક ું, “હે મારા દ કરા દાઉદ, ું આ તારો અવાજ છે?” દાઉદે ક ું કે, “હે મારા મા લક
રાજા, એમારો અવાજ છે.” 18તેણે ક ું, “શા માટે મારા મા લક પોતાના સેવકની પાછળ લાગ્યા છે? મેં ું ક ુ છે? મારા હાથમાં
ું દુ તા છે?
19 તેથી હવે, મારા મા લક રાજાએ કૃપા કર ને પોતાના દાસનાં વચન સાંભળવાં. જો ઈ રે તમને માર વરુદ્ધ ઉશ્કેયાર્ હોય,

તો તેમને આ અપર્ણનો અંગીકાર કરવા દો; પણ જો તે માનવ જાત ું કામ હોય, તો તે માણસો ઈ રની આગળ શા પત થાઓ,
કેમ કે તેઓએ મને આજે કાઢ ૂ ો છે કે, હુ ઈ રના વારસાનો ભાગીદાર ના બ ું. તેઓએ મને ક ું, ‘જા અને બીજા દેવોની
ઉપાસના કર.’ 20 તેથી હવે, મારુ લોહ ઈ રની સમક્ષતાથી દૂરની ૂ મ પર ના પડો; કેમ કે જમે કોઈ પવર્ત પર તીતરનો શકાર
કરતો હોય, તેમ ઇઝરાયલના રાજા એક ચાંચડને શોધવા નીકળ આ ા છે.”

21 પછ શાઉલે ક ું, “મેં પાપ ક ુ છે. મારા દ કરા દાઉદ, પાછો આવ; કેમ કે હવે પછ હુ તને ઈજા ન હ કરુ. આજે તાર
નજરમાં મારો જીવ ૂલ્યવાન હતો. જો, મેં ૂખાર્ઈ કર છે અને ઘણી ૂલ કર છે.”

22 દાઉદે જવાબ આપ્યો કે” હે રાજા, જુઓ, તમારો ભાલો અહ છે! જુવાન ુરુષોમાંથી કોઈ એક અહ આવીને તે લઈ
જાય. 23ઈ ર દરેક માણસને તેના ન્યાયીપણા ું તથા તેના વ ા ુપણા ું ફળઆપશે; કેમ કે ઈ રે તમને આજે મારા હાથમાં
સોંપ્યાં હતા, પણ મેં ઈ રના અ ભ ષક્તની વરુદ્ધ મારો હાથ ઉગામવાની અપેક્ષા રાખી ન હ.

24અને જો, જમે તારો જીવઆજે માર દ્ર માં ઘણો ૂલ્યવાન હતો, તેમ મારો જીવ ઈ રની દ્ર માં ઘણો ૂલ્યવાન થાઓ
અને તે મને સવર્ સંકટોમાંથી ઉગારો.” 25 પછ શાઉલે દાઉદને ક ું, “મારા દ કરા દાઉદ, ું આશીવાર્ દત થા, કે જથેી ું પરાક્રમી
કૃત્યો કરે અને પછ ું ન ે ફતેહ પામ.ે” તેથી દાઉદ પોતાને રસ્તે ગયો અને શાઉલ પોતાના ળે પાછો ગયો.

27
દાઉદ જઈને પ લસ્તીઓ મધ્યે રહે છે

1 દાઉદના મનમાં થ ું કે, “હવે તો એક દવસ હુ શાઉલના હાથથી માય જઈશ; પ લસ્તીઓના દેશમાં નાસી જવા કરતાં બીજુ
કઈ મારા માટે સારુ નથી; શાઉલ મારા વષે નરાશ થઈને ઇઝરાયલની સવર્ સરહદોમાં માર શોધ કરવા ું છોડ દેશે; એમ તેમના
હાથમાંથી હુ બચી જઈશ.”

2 દાઉદઊઠયોઅને તે તથા તેની સાથેના છસો માણસો માઓખના દ કરા તથા ગાથના રાજાઆખીશ પાસે જતા ર ા. 3 દાઉદ
તથા તેના માણસો ગાથમાં આખીશ સાથે ર ા, દરેક માણસ પોતાના પ રવાર સ હતઅને દાઉદ પણ પોતાની બે પત્નીઓ, એટલે
યઝ્રએલી અ હનોઆમ તથા નાબાલની પત્ની કામલી અ બગાઈલ સાથે ર ો. 4શાઉલને કહેવામાં આ ું હ ું કે દાઉદ ગાથમાં
નાસી ગયો છે, તેથી તેણે ફર તેની શોધ કર ન હ.

5 દાઉદેઆખીશને ક ું, “જો હુ તાર દ્ર માં કૃપાપાત્ર હોઉં, તો મને રહેવા માટે દેશના કોઈએક નગરમાં જગ્યાઆપ કે, હુ ત્યાં
રહુ કેમ કે તારો સેવક રાજધાનીમાં તાર સાથે શા માટે રહે?” 6 તેથી આખીશે તેને તે દવસે સકલાગ આપ્ ુ;ં એ માટે સકલાગ
આજ ુધી યહૂ દયાના રાજાઓની મા લક ું છે. 7જટેલા દવસો દાઉદ પ લસ્તીઓના દેશમાં ર ો તેનો સમયગાળો એકઆ ું
વષર્ તથા ચાર મ હના જટેલો હતો.

8 દાઉદ તથા તેના માણસોએ વ વધ ળો પર હુમલો કય , ગ ૂર ઓ, ગઝ ઓતથા અમાલેક ઓ ઉપર છાપા માયાર્; કેમ કે
પ્રાચીન કાળથી તે લોકો તે દેશમાં ૂર તરફ છેક મસર દેશ ુધી વસેલા હતા. 9 દાઉદે તે દેશ ઉપર હુમલો કર ને કોઈપણ ુરુષને
કે ીને જીવતા રહેવા દ ધા ન હ; તેણે ઘેટા,ં બળદો, ગધેડા,ં ઊંટો તથા વ ો લઈ લીધા; તે પાછો વ ો અને ફર થી આખીશ
પાસે આ ો.
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10 આખીશ ૂછતો, “આજે તાર સવાર ાં ધાડ પાડ આવી?” દાઉદ જવાબ આપતો, “યહૂ દયાના દ ક્ષણ પર,”
“યરાહમેલીઓના દ ક્ષણ પર,” તથા “કેનીઓના દ ક્ષણ પર.”

11 દાઉદે કોઈપણ ુરુષોને કે ીઓને ગાથમાં લાવવા માટે તેઓને જીવતાં રહેવા દ ધા ન હ. તેણે ક ું, “રખેને તેઓઅમાર
વરુદ્ધ સાક્ષી ૂરે, કે ‘દાઉદે આમ ક ુ.” ાં ુધી તે પ લસ્તીઓના દેશમાં ર ો તેટલો બધો વખત તે આ ું જ કરતો ર ો છે.
12આખીશ દાઉદનો વ ાસ કરતાં કહેતો કે, “તેણે પોતાના ઇઝરાયલ લોકનો સં ૂણર્ ધ ાર સંપાદન કય છે; માટે તે સદા મારો
દાસ થઈને રહેશે.”

28
1તે દવસોમાં પ લસ્તીઓએપોતાનાં સૈન્યને ઇઝરાયલ સામે લડવાને એકત્ર કયાર્. આખીશે દાઉદને ક ું કે, “તારે ન ે જાણ ું

કે તારે તથા તારા માણસોએ માર સાથે સૈન્યમાં આવ ું પડશે.” 2 દાઉદે આખીશને ક ું” સારુ તેથી તારા જાણવામાં આવશે કે
તારો આ સેવક ું કર શકે છે.” અને આખીશે દાઉદને ક ું, “હુ તને હમેંશને માટે મારો રક્ષક બનાવીશ.”

ૃત આત્માની સંપક શાધનાર સ્ ત્રી
3શ ુએલ મરણ પામ્યો હતો, સવર્ ઇઝરાયલ તેને માટે શોક કર ને તેને તેના પોતાના જ નગરમાં રામામાં દફના ો. શાઉલે ૂવા

તથા જાદગુરોને દેશમાંથી કાઢ ૂ ા હતા. 4 પ લસ્તીઓ એકઠા થયા અને ૂનેમમાં છાવણી કર ; શાઉલે સવર્ ઇઝરાયલીઓને
ભેગા કયાર્, તેઓએ ગલ્બોઆમાં છાવણી કર .

5જયારે શાઉલે પ લસ્તીઓ ું સૈન્ય જો ું, ત્યારે તે ગભરાયો, તે ું હૃદય બહુ થરથરવા લાગ્ ુ.ં 6શાઉલે સહાય માટે ઈ રને
પ્રાથર્ના કર , પણ ઈ રે તેને સ્વપ્ન, ઉર મ કે પ્રબોધકોની મારફતે કશો ઉ ર આપ્યો ન હ. 7 તેથી શાઉલે પોતાના ચાકરોને ક ું,
“ ૃતક સાથે વાત કર શકે તેવી ીને મારે સારુ શોધી લાવો. મારે તેની સલાહ લેવી છે.” તેના ચાકરોએ તેને ક ુ,ં” એક ી
એન-દોરમાં છે. જે ૃતક સાથે વાત કર શકે છે.”

8 શાઉલે વેષ બદલવા માટે જુદાં વ ો પહેયાર્. અને તે તથા તેની સાથે બે માણસો રાત્રે તે ીની પાસે ગયા. તેણે તેને ક ું,
“કૃપા કર , તાર મંત્ર વધા વડે ૃતકની મદદથી મારે માટે ભ વષ્ય જો અને જે ું નામ હુ તને કહુ તેને મારે માટે હાજર કર.” 9 તે

ીએ તેને ક ું કે, “જો, શાઉલે ું ક ુ છે તે ું જાણે છે કે તેણે ૃતક સાથે વાત કરનારા તથા જાદગુરોને દેશમાંથી ના ૂદ કયાર્
છે. તો ું મારા જીવને જોખમમાં કેમ પાડે છે? ું મને માર નાખવા?” 10શાઉલે તેની આગળ ઈ રના સોગન ખાઈને ક ું, “આ
કૃત્યને લીધે તારે ક ું અ હત થશે ન હ.”

11 ત્યારે તે ીએ ક ું, “હુ કોને તાર પાસે ઊઠાડ લા ુ?ં” શાઉલે ક ું, “માર પાસે શ ુએલને બોલાવી લાવ.” 12જયારે તે
ીએ શ ુએલને જોયો ત્યારે તેણે મોટ ૂમ પાડ . અને શાઉલને ક ું, “તેં મને કેમ છેતર છે? ું તો શાઉલ છે.”
13 રાજાએ તેને ક ું, “બીશ ન હ. ું ું જુએ છે?” તે ીએ શાઉલને ક ું, “હુ એક દેવને ૂ મમાંથી ઉપર આવતો જોઉં

છુ.” 14 તેણે ીને ક ું, “તે કેવો દેખાય છે?’ ીએ જવાબઆપ્યો, ‘એક ૃદ્ધ ુરુષ ઉપર આવે છે; તેણે ઝભ્ભો પહેરેલો છે.”
શાઉલે સમજી ગયો કે તે શ ુએલ છે, તેણે પોતા ું મા ું ૂ મ ુધી નમાવીને પ્રણામ કયાર્.

15શ ુએલે શાઉલને ક ું, “શા માટે ું મને ઉઠાડ ને હેરાન કરે છે?” શાઉલે ક ું, “હુ ઘણો દઃુખી છુ, કેમ કે પ લસ્તીઓ માર
વરુદ્ધ ુદ્ધ કરે છે, ઈ રે મને છોડ દ ધો છે, પ્રબોધકો અથવા સ્વપ્ન દ્વારા મને ઉ ર મળતા નથી. તેથી મેં તને બોલા ો છે, કે
મારે ું કર ું તે ું મને જણાવે.”

16 શ ુએલે ક ું, “જો ઈ રે તને તજી દ ધો છે અને તે તારા શ ુ થયા છે; તો પછ ું મને શા માટે ૂછે છે? 17જમે ઈ ર
માર મારફતે બોલ્યા તેમ તેમણે તને ક ુ છે. કેમ કે ઈ રે તારા હાથમાંથી રા ૂંચવી લઈને તેને કોઈ બીજાને એટલે દાઉદને
આપ્ ું છે.

18 કેમ કે તેં ઈ રની વાણી માની ન હ, તેમના સખત ક્રોધનો અમલ અમાલેક ઉપર કય ન હ, એ માટે ઈ રે આજે તાર આ
દશા કર છે. 19વળ , ઈ ર તાર માફક ઇઝરાયલને પણ પ લસ્તીઓના હાથમાં સોંપશે. કાલે ું તથા તારા દ કરાઓ માર સાથે
હશો; ઈ ર ઇઝરાયલના સૈન્યને પણ પ લસ્તીઓના હાથમાં સોંપશે.”

20 ત્યારે શાઉલ તરત ૂ મ પર નમી પડ્યો. અને શ ુએલના શ ોથી બહુ ભયભીત થયો. તેનામાં કઈ શ ક્ત રહ નહોતી;
કેમ કે તેણે આખો દવસ તથાઆખી રાત ક ું પણ ખા ું ન હ ું. 21તે ી શાઉલ પાસે આવી અને તેને ઘણો ગભરાયેલો જોઈને
તેણે તેને ક ું, “જો, તાર આ સે વકાએ પોતાનો જીવ ુઠ્ઠ માં ૂક તેં જે ક ું તે સાંભ ું છે. અને તારા કહેવા પ્રમાણે ક ુ છે.

22 માટે હવ,ે કૃપા કર , માર વનંતી સાંભળ મને થોડો ખોરાક તાર આગળ ૂકવા દે. ખા કે જથેી તારે રસ્તે ચાલવાની શ ક્ત
તારામાં આવે.” 23 પણ શાઉલે ઇનકાર કર ને ક ું, “હુ નહ જ જ ું,” પણ તેના ચાકરોએ તથા તે ીએ મળ ન,ે તેને આગ્રહ
કય , પછ તેણે તેઓ ું કહે ું માન્ ુ.ં તે જમીન ઉપરથી ઊઠ ને પલંગ પર બેઠો.

24 તે ીના ઘરમાં એક માતેલો વાછરડો હતો; તેણે ઉતાવળે તેને કાપ્યો; વળ લોટ મસળ ને તેની બેખમીર રોટલી બનાવી.
25 તે શાઉલની આગળ તથા તેના ચાકરોની આગળ પીરસી. અને તેઓ જમ્યા. પછ તેઓ ઊઠ ને તે રાતે જ વદાય થયા.

29
પ લસ્તીઓએ દાઉદનો નકાર કય

1 હવે પ લસ્તીઓએ પોતાનાં સવર્ સૈન્યોને અફેક આગળ એકત્ર કયા; ઇઝરાયલીઓએ યઝ્રએલમાં જે ઝરો છે તેની પાસે
છાવણી કર . 2પ લસ્તીઓના સરદારો સોસોની તથા હજારહજારની ટોળ બંધ ચાલી નીક ા; દાઉદ તથા તેના માણસોઆખીશ
સાથે સૈન્યની પાછળ ચાલ્યા.

3 ત્યારે પ લસ્તીઓના સરદારોએ ક ું, “આ હ ૂઓ ું અહ યાં ું કામ છે?” આખીશે પ લસ્તીઓના સરદારોને ક ું, “ ું એ
ઇઝરાયલનો રાજા શાઉલનો ચાકર દાઉદ નથી? જેઆ દવસોમાં બલકે કેટલાક વષ થી માર સાથે રહે છે, તોપણ તે આ ો તે
દવસથી આજ ુધી મને એનામાં કોઈ દોષ જોવા મ ો નથી.
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4 પણ પ લસ્તીઓના સરદારો તેના પર ુસ્સે થયા; તેઓએ તેને ક ું, “આ માણસને પાછો મોકલ, જે જગ્યા તેં તેને ઠરાવી
આપી છે ત્યાં તે પાછો જાય; તેને આપણી સાથે લડાઈમાં આવવા ન દેતો, રખેને ુદ્ધમાં તે આપણો શ ુ થાય. કેમ કે તે પોતાના
મા લક સાથે સલાહ શાં ત કર દે તો? ું તે આપણા માણસોના માથાં ન હ આપે?

5 ું એ દાઉદ નથી કે જનેાં વષે તેઓએ નાચતાં નાચતાં સામસામે ગા ું ન હ ું કે,
‘શાઉલે તો સહસ્રોને પણ
દાઉદે તો દસ સહસ્રોને માયાર્ છે?”

6 ત્યારે આખીશે દાઉદને બોલાવીને તેને ક ું, “જીવતા ઈ રના સમ, ું પ્રામા ણકપણાથી વત્ય છે અને સૈન્યમાં માર સાથે
આવે તે માર દૃ માં સારુ છે; કેમ કે ું માર પાસે આ ો તે દવસથી તે આજ ુધી તારામાં મને કઈ અપરાધ મા ૂમ પડ્યો
નથી. તેમ છતાં, સરદારો તારાથી રાજી નથી. 7 માટે હવે ું પાછો વળ. અને પ લસ્તીઓના સરદારો તારાથી નારાજ ન થાય તે
માટે ું શાં તથી પાછો જા.”

8 દાઉદે આખીશને ક ું, “પણ મેં ું ક ુ છે? ાં ુધી હુ તાર સેવામાં હતો ત્યાં ુધી, એટલે આજ ુધી તેં પોતાના દાસમાં
એ ું ું જો ું, કે મારા મા લક રાજાના શ ુઓની સાથે લડવા માટે માર પસંદગી ના થાય?” 9આખીશે ઉ ર આપીને દાઉદને
ક ું, “હુ જાણું છુ કે માર દ્ર માં ું સારો, ઈ ર જવેો છે; પર ુ પ લસ્તીઓના સરદારોએ ક ું છે કે, ‘તે અમાર સાથે ુદ્ધમાં
ન આવે.’ ”

10માટે હવે તારા મા લકના જે ચાકરો તાર સાથેઆવેલા છે તેઓની સાથે ું વહેલી સવારે ઊઠજ;ે ઊઠ્યા પછ ૂય દય સમયે
તમે વદાય થજો.” 11તેથી દાઉદ તથા તેના માણસો પ લસ્તીઓના દેશમાં પાછા જવા માટે વહેલી સવારે ઊઠ્યા. પ લસ્તીઓએ
યઝ્રએલ તરફ કૂચ કર .

30
અમાલેક ઓ સામે ુદ્ધ

1 દાઉદ તથા તેના માણસો ત્રીજે દવસે સકલાગમાં પહોંચ્યા, ત્યારે એમ બન્ ું કે, અમાલેક ઓએ નેગેબ ઉપર તથા સકલાગ
ઉપર હુમલો કય . તેઓએ સકલાગ પર હુમલો કય . મારો ચલા ો. અને તેને બાળ ૂ ુ.ં 2અને તેમાની ીઓ તથા નાનાં
મોટાં સવર્ને કેદ કય . તેઓએ કોઈને માર ના ા ન હ, પણ તેઓને કબજે કયાર્ પછ પોતાને રસ્તે ચાલ્યા ગયા.

3જયારે દાઉદ તથા તેના માણસો નગરમાં આ ા, ત્યારે તે આગથી બાળ નંખાયે ું હ ું અને તેઓની પત્નીઓ, દ કરાઓ
તથા તેઓની દ કર ઓને બંદ વાન કરાયા હતા.ં 4 પછ દાઉદ તથા તેની સાથેના માણસોની રડવાની શ ક્ત ૂટ ગઈ ત્યાં ુધી
તેઓ પોક ૂક ને રડ્યા.

5 દાઉદની બે પત્નીઓ, એટલે અ હનોઆમ યઝ્રએલીને તથા અ બગાઈલ નાબાલ કામલીની પત્નીને કેદ કર ને લઈ જવામાં
આવી. 6 દાઉદને ઘણો ખેદ થયો, કેમ કે લોકો તેને પથ્થરે મારવાની વાત કરવા લાગ્યા, કેમ કે સવર્ લોકો પોતપોતાના દ કરાઓને
લીધે તથા પોતપોતાની દ કર ઓને લીધે મનમાં દઃુખી હતા; પણ દાઉદે પોતે પ્ર ુ ઈ રમાં બળવાન થયો.

7 દાઉદે અહ મેલેખના ુત્ર અબ્યાથાર યાજકને ક ું, “હુ તને વનં ત કરુ છુ કે, એફોદ અહ માર પાસે લાવ.” અબ્યાથાર
એફોદ દાઉદ પાસે લા ો. 8 દાઉદે પ્રાથર્ના કર ને ઈ રને ૂ ું, “જો હુ ટુકડ ની પાછળ પડુ, તો ું હુ તેઓને પકડ પાડ શકુ?”
ઈ રે તેને ઉ ર આપ્યો, “પાછળ લાગ, કેમ કે ન ે ું તેઓને પકડ પાડશે અને ચો સ ું બ ું જ પાછુ મેળવશ.ે”

9 તેથી દાઉદ તથા તેની સાથેના છસો માણસો બસોરના નાળાં આગળ પહોંચ્યા, ત્યાં કેટલાક પાછળ પડ ગયેલાઓ થોભ્યા.
10 પણ દાઉદે તથા ચારસો માણસોએ પીછો કરવા ું ચા ુ રા ુ;ં કેમ કે બાક ના બસો માણસો એટલા કમજોર હતા કે તેઓ
બસોર ના ું ઊતર શ ા ન હ તેથી તેઓ પાછળ રહ ગયા.

11 તેઓને ખેતરમાં એક મસર ુરુષ મ ો તેઓ તેને દાઉદની પાસે લા ા; તેઓએ તેને રોટલી આપી અને તેણે ખાધી;
તેઓએ તેને પાણી પીવાને આપ્ ુ;ં 12અને તેઓએ તેને અંજીરના ચકતામાંથી એક ટુકડો તથા ૂક દ્રાક્ષાની બે ૂમો આપી. તેણે
ખા ું એટલે તેનામાં તાકાત આવી, કેમ કે તેણે ત્રણ દવસ તથા ત્રણ રાત દરમ્યાન ક ું ખા ું ન હ ું; કે પાણી પણ પી ું ન હ ું.

13 દાઉદે તેને ક ું, “ ું કોના તાબાનો છે? ું ાંથી આ ો છે?” તેણે ક ું, “હુ મસરનો એક જુવાન છુ, એક અમાલેક નો
ચાકર છુ; મારા મા લકે મને ત્યજી દ ધો છે. કેમ કે ત્રણ દવસ અગાઉ હુ બીમાર પડ્યો હતો. 14અમે કરેથીઓના દ ક્ષણ ભાગ
ઉપર, યહૂ દયાના દેશ ઉપર, કાલેબના દ ક્ષણ ભાગ પર સવાર કર અને સકલાગને અમે આગથી બાળ ના ું.”

15 દાઉદે તેને ક ું, “ ું ું મને તે ટુકડ પાસે લઈ જઈશ?” મસર એ ક ું, “ ું ઈ રના સોગન ખા કે ું મને માર ન હ નાખ.ે
અથવા મારા મા લકના હાથમાં મને સોંપી ન હ દે. તો હુ તને તે ટુકડ પાસે લઈ જાઉં.”

16 તે મસર દાઉદને ત્યાં લઈ ગયો. તે લોકો મેદાનનાં સવર્ ભાગમાં પ્રસરાઈ ગયા હતા, તેઓ ખાતા, પીતા તથા મજબાની
ઉડાવતા હતા, કેમ કે તેઓએ પ લસ્તીઓના દેશમાંથી તથા યહૂ દયાના દેશમાંથી ુષ્કળ ૂંટ મેળવી હતી. 17 દાઉદે તેઓ પર
પ્રાતઃકાળથી તે બીજા દવસની સાંજ ુધી હુમલો કય . જે ચારસો જુવાનો ઊંટો પર બેસીને નાસી ગયા તે સવાય તેઓમાંનો
એકે બચ્યો ન હ.

18જે સઘ ું અમાલેક ઓ લઈ ગયા હતા તે દાઉદે પાછુ મેળ ું; અને દાઉદે પોતાની બ ે પત્નીઓને ુક્ત કરાવી. 19 ના ું કે
મોટુ, દ કરા કે દ કર ઓ, જે કઈ તેઓ ૂંટ ગયા હતા, તે સવર્ તેઓને પાછુ મ ા વગર ર ું ન હ. દાઉદ બ ું જ પાછુ લા ો.
20 દાઉદે ઘેટાં તથા અન્ય જાનવરો લીધાં, તેઓએ બીજાં જાનવરોની આગળ તેઓને હાંકતા. તેઓએ ક ું, “આ દાઉદની ૂંટ
છે.”

21જે બસો માણસો એટલા થાક ગયા હતા કે તેઓ દાઉદની સાથે જઈ શ ા ન હતા, તેઓને તેઓએ બસોર નાળાં આગળ
રા ા હતા. તેઓની નજીક દાઉદઆવી પહોંચ્યો. ત્યારે આ માણસો દાઉદને તથા તેની સાથેના માણસોને મળવાને સામા ગયા.
જયારે દાઉદ તે લોકોની પાસે આ ો ત્યારે તેણે તેઓને નમસ્કાર કયાર્. 22 પછ સવર્ નકામા તથા અયોગ્ય માણસો જઓે દાઉદ
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સાથે ગયા હતા તેઓએ ક ું, “કેમ કે આ માણસોઆપણી સાથે પાછા આ ા ન હતા, માટે જે ૂંટ આપણે પાછ પડાવી લીધી
છે તેઓમાંથીઆપણે ક ું તેઓનેઆપી ું ન હ. માત્ર દરેકને તેની પત્ની તથા બાળકોઆપવાં કે, તેમને લઈને તેઓ વદાય થાય.”

23 પછ દાઉદે ક ું, “મારા ભાઈઓ, ઈ ર કે જમેણે આપણને બચાવી રા ા છે તેમની સમક્ષ આવી ર તે ન વત . તેમણે
આપણી વરુદ્ધ આવેલી ટોળ ને આપણા હાથમાં સોંપી દ ધી છે. 24આ બાબતમાં તમારુ કોણ સાંભળશે? કેમ કે લડાઈમાં
જનારને જવેો ભાગ મળે તેવો જ ુરવઠા પાસે રહેનારને પણ મળશ;ે તેઓને સરખો ભાગ મળશે.” 25 તે દવસથી તે આજ ુધી
દાઉદે એ નયમ તથા વ ધ ઇઝરાયલને માટે નયત કયાર્.

26જયારે દાઉદ સકલાગમાંઆ ો, ત્યારે તેણે ૂંટમાંથી કેટલીક યહૂ દયાના વડ લોને, એટલે પોતાના મત્રોને ત્યાં મોકલી અને
કહા ું, “જુઓ, ઈ રના શ ુઓ પાસેથી લીધેલી ૂંટમાંથી આ ભેંટ તમારે માટે છે.” 27 તેમ જ બેથેલમાંના વડ લોને, દ ક્ષણના
રામોથ-વાસીઓને તથા યા ીર વાસીઓને, 28અને અરોએર વાસીઓને, સફમોથ વાસીઓને, એશ્તમોઆ વાસીઓને માટે પણ
ૂંટમાંથી ભેટ મોકલી.
29 તેની સાથે રાખાલના વડ લોને ત્યાં યરાહમેલીઓનાં નગરોના રહેવાસીઓને ત્યા,ં કેનીઓનાં નગરોના રહેવાસીઓને ત્યા,ં

30હોમાર્વાસીઓને, બોર-આશાન વાસીઓને, આથાખ વાસીઓને, 31 હેબ્રોનવાસીને ત્યાં અને જે સવર્ ળોમાં દાઉદ તથા તેના
માણસો આવજા કરતા હતા, ત્યાં પણ ભેટ મોકલાવી.

31
શાઉલ અને તેના દ કરાઓ ું ૃત્ ુ
1 કાળ. 10:1-12

1હવે પ લસ્તીઓએઇઝરાયલ વરુદ્ધ લડાઈ કર . ઇઝરાયલના માણસો પ લસ્તીઓની સામેથી નાસી ગયા. પણ ગલ્બોઆ
પવર્ત ઉપર કતલ થઈને પડ્યા. 2 પ લસ્તીઓએ શાઉલનો તથા તેના દ કરાઓનો પીછો કય . તેઓએ તેના દ કરાઓ યોનાથાન,
અબીનાદાબ તથા માલ્ક - ુઆને માર ના ા. 3 શાઉલની વરુદ્ધ સખત ુદ્ધ મચ્ ું અને ધ ુધાર્ર ઓએ તેને પકડ પાડ્યો. તે
તેઓને કારણે તીવ્ર પીડામાં સપડાયો.

4પછ શાઉલે પોતાના શ વાહકને ક ું, “તાર તલવાર તાણીને મને વીંધી નાખ. ન હ તો, આબે ુ તીઓઆવીને મને વીંધી
નાખીને મારુ અપમાન કરશ.ે” પણ તેના શ વાહકે એમ કરવાની ના પાડ , કેમ કે તે ઘણો ગભરાતો હતો. તેથી શાઉલ પોતાની
તલવાર લઈને તેની ઉપર પડ્યો. 5જયારે શાઉલને મરણ પામેલો જોયો ત્યારે તેનો શ વાહક પણ પોતાની તલવાર ઉપર પડ ને
તેની સાથે મરણ પામ્યો. 6તેથી શાઉલ, તેના ત્રણ દ કરાઓ તથા તેનો શ વાહક તેના સવર્ માણસો તે જ દવસે એકસાથે મરણ
પામ્યા.

7જયારે ખીણની સામી બાજુના ઇઝરાયલી માણસો તથા યદનની સામેની કનાર ના લોકોએ તે જો ું કે ઇઝરાયલના માણસો
નાસવા માંડ્યા છે. અને શાઉલ તથા તેના દ કરાઓ મરણ પામ્યા છે, ત્યારે તેઓ નગરો છોડ ને નાસી ગયા. અને પ લસ્તીઓ
આવીને તેમાં વસ્યા. 8બીજે દવસે એમ થ ું કે, જયારે પ લસ્તીઓ ૃતદેહો પરથી વ ો અને અન્ય ચીજો ઉતાર લેવાઆ ા,
ત્યારે તેઓએ શાઉલને તથા તેના ત્રણ દ કરાઓને ૃતાવ ામાં ગલ્બોઆ પવર્ત પર પડલેા જોયા.

9તેઓએતે ું મા ું કાપી લી ું અને તેનાં શ ો ઉતાર લીધા. આસમાચાર લોકોમાંજાહેર કરવા સારુ પોતાનાં ૂ તનાં મં દરોમાં
તથા પ લસ્તીઓના દેશમાં સવર્ ઠેકાણે તેઓએ સંદેશવાહકો મોકલ્યા. 10 તેઓએ તેનાં શ ો દેવી આશ્તારોથના મં દરમાં ૂકયાં
અને શાઉલના ૃતદેહને બેથ-શાનના કોટ પર જડ દ ધો.

11 પ લસ્તીઓએ શાઉલના જે હાલ કયાર્ હતા તે વષે જયારે યાબેશ ગલ્યાદના રહેવાસીઓએ સાંભ ું, 12 ત્યારે સઘળા
બહાદરુ ુરુષો ઊઠ ને આખી રાત ચાલ્યા અને બેથ-શાનના કોટ પરથી શાઉલના ૃતદેહને તથા તેના દ કરાઓના ૃતદેહને તેઓ
યાબેશમાં લઈઆ ા. ત્યાં તેઓએ તેને અ દાહ દ ધો. 13પછ તેઓએ તેનાં હાડકાં લઈને યાબેશ નગરમાંના એશેલ ૃક્ષ નીચે
દફના ાં અને સાત દવસ ુધી ઉપવાસ કય .
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2 શ ુએલ
લેખક

2શ ુએલ ું ુસ્તક તેના લેખકની મા હતીઆપ ું નથી. શ ુએલ પ્રબોધક મરણ પામ્યો હતો તેથી તે તેનો લેખક હોઇ શકે નથી.
ૂળ ૂત ર તે, 1અને 2 શ ુએલના ુસ્તકો એક જ ુસ્તક હ ું. સેપ્ ુઅજ ટના અ ુવાદકોઓએ (જૂના કરારનો ગ્રીક ભાષામાં

અ ુવાદ કરનારા 70અ ુવાદકો) તેને બે ુસ્તકમાં વભા ું હ ું. ત્યારથી લઈને પ્રથમ ુસ્તક શાઉલના ૃત્ ુ સાથે સમાપ્ત થ ું
અને બીજુ ુસ્તક દાઉદ ું રા , કેવી ર તે દાઉદને યહૂદાના કુળનો અને બાદમાં સમગ્ર ઇઝરાયલનો રાજા બનાવવામાં આ ો
હતો તેની સાથે શરૂ થ ું.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. .ૂ 1050 થી 722 વચ્ચેનો છે.
તેને બા બલના બંદ વાસ દરમ્યાન ુન નયમ વષયક ઇ તહાસના ભાગરૂપે લખવામાં આ ું હ ું.
વાંચકવગર્

અ ુક રૂપમાં, ૂળ ૂત વાંચકવગર્ દાઉદ અને ુલેમાનના રા કાળ દરમ્યાન થઈ ગયેલા ઇઝરાયલીઓ તથા તેમની પાછળની
પેઢ ઓ પણ હશે.

હે ુ
2 શ ુએલ ું ુસ્તક દાઉદ રાજાના રા કાળનો અહેવાલ છે. આ ુસ્તક ઈ રે દાઉદ સાથે કરેલા કરારને તેના ઐ તહા સક

સંદભર્માં ૂકે છે. દાઉદ યરુશાલેમને ઇઝરાયલ ું રાજક ય તથા ધા મક કેન્દ્ર બનાવે છે (2 શ ુએલ 5:6-12; 6:1-17).
યહોવાહ ું વચન (2 શ ુએલ 7:4-16) અને દાઉદના શ ો (2 શ ુએલ 23:1-7) બંને ઈ રદ રા ના મહ વ પર ભાર
ૂકે છે. મસીહાના હજાર વષર્ના પ્ર ુત્વને પ્રબોધવાણી દ્વારા નદ શત કરવામાં આ ું છે.

ુદ્રાલેખ
એક કરણ

રૂપરેખા
1. દાઉદના રા નો ઉદય — 1:1-10:19
2. દાઉદના રા નો ઉદય — 11:1-20:26
3. પ ર શ — 21:1-24:25

શાઉલના ૃત્ ુના સમાચાર દાઉદને મળે છે
1 શાઉલના મરણ પછ , દાઉદ અમાલેક ઓની કતલ કર ને પાછો આ ો. અને સકલાગ નગરમાં બે દવસ ર ો. 2 ત્રીજે

દવસ,ે છાવણીમાંથી એક માણસ શાઉલ પાસેથી આ ો તેનાં વ ો ફાટેલાં હતાં, માથા પર ૂળ હતી. તે દાઉદ પાસે આ ો.
તેણે દાઉદને સા ાંગ દડવત પ્રણામ કયાર્.

3 દાઉદે તેને ક ું કે, “ ું ાંથીઆવે છે?” તેણે જવાબઆપ્યો કે, “હુ ઇઝરાયલની છાવણીમાંથી* નાસીઆ ો છુ.” 4 દાઉદે
તેને ૂ ું કે, “કૃપા કર મને કહે ત્યાં શી બાબતો બની?” તે માણસે ઉ ર આપ્યો કે, “લોકો લડાઈમાંથી નાસી ગયા છે. ઘણાં
લોકો ઘાયલ થયા અને મરણ પામ્યા છે. શાઉલ તથા તેનો દ કરો યોનાથાન પણ મરણ પામ્યા છે.” 5 દાઉદે તે જુવાન માણસને
ક ું કે, તેં કેવી ર તે જાણ્ ું કે શાઉલ તથા તેનો દ કરો યોનાથાન મરણ પામ્યા છે?”

6 તે જુવાન માણસે ક ું કે, “હુ અનાયાસે ગલ્બોઆ પવર્ત ઉપર હતો અને ત્યાં શાઉલ પોતાના ભાલા પર ટેકો રાખીને ઊભો
હતો. અને રથો તથા સવારો તેની ૂબ નજીક આવી ગયેલા હતા. 7 શાઉલે આસપાસ નજર કર ને મને જોઈને બોલા ો. મેં
ઉ ર આપ્યો કે, ‘હુ આ ર ો.’ ”

8તેણે મને ક ું કે, ‘ ું કોણ છે?’ મેં તેને ઉ રઆપ્યો કે, ‘હુ એક અમાલેક છુ.’ 9તેણે મને ક ું કે, ‘કૃપા કર માર પડખે ઊભો
રહ ને મને ૂરે ૂરો માર નાખ, કેમ કે મને ભારે પીડા થાય છે અને હજી ુધી મારામાં જીવ છે.’ 10 માટે તેની પાસે ઊભા રહ ને મેં
તેને માર ના ો, કેમ કે હુ જાણતો હતો કે પડ ગયા પછ તે જીવવાનો નથી. તેના માથા પરનો ુગટ તથા તેના હાથ પરના કડાં
લઈ લીધાં. તે અહ તમાર પાસે લા ો છુ, મારા મા લક.”

11 પછ દાઉદે પોતાનાં વ ો ફાડ્યા અને તેની સાથેના સઘળાં માણસોએ પણ તેમ જ ક ુ. 12 તેઓએ શોક કય , રડ્યા અને
સાંજ ુધી શાઉલ તથા તેના દ કરા યોનાથાનને માટે, ઈ રના લોકો માટે અને ઇઝરાયલનાં માણસોને માટે ઉપવાસ કય . કેમ કે
તેઓ તલવારથી હાર ગયા હતા એટલે માયાર્ ગયા. 13 દાઉદે તે જુવાન માણસને ક ું કે, “ ું ાંથી આવે છે?” તેણે જવાબ
આપ્યો કે, “હુ આ દેશમાં એક પરદેશીનો દ કરો, એટલે અમાલેક છુ.”

14 દાઉદે તેને ક ું કે, “ઈ રના અ ભ ષક્તને તારા હાથે માર નાખતાં તને કેમ બીક લાગી ન હ?” 15 દાઉદે જુવાનોમાંથી
એકને બોલાવીને તેને ક ું કે, “તેને માર નાખ.” તેથી તે માણસે તેના પર ત્રાટક ને નીચે ફેંક દ ધો. અને તે અમાલેક મરણ પામ્યો.
16 પછ દાઉદે તેને ક ું કે, “તે ું લોહ તારે માથ.ે કેમ કે તેને ુખે જ તેની વરુદ્ધ સાક્ષી આપી હતી. અને ક ું કે, “ઈ રના
અ ભ ષક્તને મેં માર ના ો છે.”

શાઉલ અને યોનાથાન માટે દાઉદનો વલાપ

* 1:3 1:3 ઇઝરાયલ સેના
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17 પછ દાઉદે શાઉલ તથા તેના દ કરા યોનાથાનને માટે વલાપગીત ગા ુ:ં 18 તેણે લોકોને હુકમ કય કે આ ધ ુષ્ય ગીત
યહૂદા ુત્રોને શીખવવામાં આવ,ે જે યાશારના† ુસ્તકમાં લખે ું છે.
19 “હે ઇઝરાયલ, તારુ ગૌરવ,

તારા પવર્તો પર મા ુ ગ ું છે!
યોદ્ધાઓ કેવા માયાર્ ગયા છે!
20ગાથમાં એ કહેશો ન હ,
આશ્કલોનની શેર ઓમાં એ પ્રગટ કરશો ન હ,
રખેને પ લસ્તીઓની

દ કર ઓ હરખાય,
અને બે ુ તીઓની

દ કર ઓઆનંદ કરે.
21 ગલ્બોઆના પવર્તો,

તમારા પર ઝાકળ કે વરસાદ ન હોય,
કે અપર્ણોનાં ખેતરોમાં અનાજ ન હોય,

કેમ કે ત્યાં યોદ્ધાઓની ઢાલ ભ્ર થઈ છે,
શાઉલની ઢાલ હવે જાણે તેલથી અ ભ ષક્ત થયેલી હોય ન હ એ ું છે.

22જઓે માયાર્ ગયા છે તેઓના લોહ ,
બળવાનોનાં શર રની ચરબીથી

યોનાથાન ું તીર પાછુ પડ ું ન હ ું
શાઉલની તલવાર ઘા કયાર્ વગર પાછ પડતી ન હતી.
23શાઉલ અને યોનાથાન જીવન દરમ્યાન એકબીજા પ્રત્યે પ્રેમ કરતા હતા અને કૃપા ુ હતા,
તેઓના ૃત્ ુકાળે તેઓ જુદા ન પડ્યા.
તેઓ ગરુડ કરતાં વધારે વેગવાન હતા,
તેઓ સહોથી વધારે બળવાન હતા.
24અરે ઇઝરાયલની દ કર ઓ, શાઉલને માટે વલાપ કરો,
જણેે તમને ુંદર કરમજી વ ો પહેરા ાં,
જણેે સોનાનાં આ ૂષણથી તમારાં વ ો શણગાયાર્.
25 કેવી ર તે યોદ્ધાઓ ુદ્ધમાં માયાર્ ગયા છે!
હે યોનાથાન ું તારા જ પવર્તો પર માય ગયો છે.
26 તારે લીધે મને દઃુખ થાય છે, મારા ભાઈ યોનાથાન.
ું મને બહુ વહાલો હતો.

મારા પર તારો પ્રેમ અદ્દ ુત હતો,
ીઓના પ્રેમથી વશેષ અને અદ્દ ુત હતો.

27 યોદ્ધાઓ કેવા માયાર્ ગયા છે,
અને ુદ્ધના શ ોનો કેવો વનાશ‡ થયો છે!”

2
દાઉદને યહૂ દયાનો રાજા બના ો

1 ત્યાર પછ એમ થ ું કે દાઉદે ઈ રને ૂ ુ,ં “ ું હુ યહૂ દયાના કોઈ એક નગરમાં જાઉં?” ઈ રે તેને જવાબઆપ્યો, “ઉપર
જા.” દાઉદે ક ું, “હુ કયા શહેરમાં જાઉં?” ઈ રે જવાબઆપ્યો, “હેબ્રોનમાં જા.” 2 તેથી દાઉદ પોતાની બે ીઓ, યઝ્રએલી
અ હનોઆમ અને નાબાલ કામલીની વધવા અ બગાઈલ સાથે ત્યાં ગયો. 3 દાઉદ તેની સાથેના માણસોને પણ ત્યાં લા ો, દરેક
પોતપોતાનાં કુટુબને લઈને હેબ્રોનના નગરોમાં આ ા. ત્યાં તેમણે વસવાટ શરુ કય .

4 યહૂ દયાના માણસો ત્યાં આ ા, તેઓએ દાઉદને યહૂદાના કુળ પર રાજા તર કે અ ભષેક કય .
તેઓએ દાઉદને ક ું કે, “યાબેશ ગલ્યાદના માણસોએ શાઉલને દફ્ના ો.” 5 તેથી દાઉદે યાબેશ ગલ્યાદ દેશના માણસો

પાસે સંદેશાવાહકો મોકલીને તેમને ક ુ,ં “તમે ઈ રથીઆશીવાર્ દત છો, કેમ કે તમે તમારા મા લક શાઉલ પ્રત્યે વફાદાર દશાર્વીને
તેને દફ્ના ો. 6હવે ઈ ર તમારા પર કરારની વફાદાર તથા વ ા ુપણું બતાવો. વળ તમે આ કામ ક ુ છે માટે હુ પણ તમારા
પ્રત્યે ભલાઈ દશાર્વીશ. 7 હવે પછ , તમારા હાથ બળવાન થાઓ; તમે હમતવાન થાઓ કેમ કે તમારો મા લક શાઉલ મરણ
પામ્યો છે; પણ યહૂદાના કુળે મને તેઓના પર રાજા તર કે અ ભ ષક્ત કય છે.

દાઉદને યહૂ દયાનો રાજા બના ો
8 પણ શાઉલના સૈન્યનો સેનાપ ત, નેરનો દ કરો આબ્નેર, શાઉલના દ કરા ઈશ-બોશેથને* માહનાઇમમાં લઈ આ ો; 9 તેણે

ઈશ-બોશેથને ગલ્યાદ, આશેર, યઝ્રએલ, એફ્રાઇમ, બન્યામીન તથા સવર્ ઇઝરાયલ પર રાજા બના ો. 10જયારે શાઉલનો
દ કરો ઈશ-બોશેથ ઇઝરાયલ પર રાજ કરવા લાગ્યો ત્યારે તે ચાળ સ વષર્નો હતો, તેણે બે વષર્ રાજ ક ુ. પણ યહૂદા ું કુળ
દાઉદને આધીન રહે ું હ ું. 11 દાઉદે સાત વષર્ અને છ મ હના ુધી હેબ્રોનમાં યહૂદાના કુળ પર રાજ ક ુ.

† 1:18 1:18 આ ુસ્તક કદાચ પ્રાચીન ુદ્ધના ગીતોનો સંગ્રહ હતો, જે યહો. 10:13 માં પણ જોવામાં આવે છે. હ ૂ ભાષામાં આ શ નો અથર્ “સીધા” અથવા

“ખરા” હોય છે. ‡ 1:27 1:27 માયાર્ ગયા * 2:8 2:8 ઈશ-બાએલ
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ઇઝરાયલ અને યહૂ દયા વચ્ચે ુદ્ધ
12 નેરનો દ કરોઆબ્નેર તથા શાઉલના દ કરા ઈશ-બોશેથના ચાકરો, માહનાઇમથી નીકળ ને ગબ્યોનમાં ગયા. 13સરુયા†નો

દ કરો યોઆબઅને દાઉદના ચાકરો બહાર નીકળ જઈને તેઓને ગબ્યોનના નાળાં પાસે મ ા. તેઓ ું એક ટો ું તળાવની એક
કનારે અને બીજુ ટો ું તળાવની બીજી કનારે એમ ત્યાં તેઓ બેઠા. 14આબ્નેરે યોઆબને ક ું કે, “કૃપા કર જુવાન માણસોને
અમાર સમક્ષઆવીને હર ફાઈ કરવા દે.” પછ યોઆબે ક ું, “તેઓનેઆવવા દો.” 15પછ જુવાન માણસો ઊઠ્યાઅને એકત્ર
થયા, બન્યામીન તથા શાઉલના દ કરા ઈશ-બોશેથમાંથી બાર જણઅને દાઉદના ચાકરોમાંથી બાર. 16તેઓમાંના પ્રત્યેક માણસે
પોતાના વરોધીને માથાથી પકડ ને તેની તલવારની અણી તેના વરોધીને ભોંક અને તેઓ બધા એકસાથે નીચે ઢળ પડ્યા. માટે તે
જગ્યા ું નામ હ ૂ ભાષામાં, “હેલ્કાથ-હાસ્ ુર મ‡” અથવા “તલવારો ું ખેતર” એ ું પ ુ,ં જે ગબ્યોનમાં છે. 17 તે દવસે ઘણું
તીવ્ર ુદ્ધ થ ું અનેઆબ્નેર તથા ઇઝરાયલી માણસોનો દાઉદના ચાકરોઆગળ પરાજય થયો હતો. 18સરુયાના ત્રણ દ કરાઓ:
યોઆબ, અ બશાય તથા અસાહેલ ત્યાં હતા. અસાહેલ વન્ય હરણની માફક ઝડપથી દોડ શકતો હતો. 19અસાહેલ કોઈપણ
દશામાં વ ા વના સીધો આબ્નેરની પાછળ ગયો. 20આબ્નેરે પાછળ જોઈને તેને ક ું, “ ું ું અસાહેલ છે?” તેણે જવાબ
આપ્યો કે, “હુ તે છુ.” 21આબ્નેરે તેને ક ું, “તાર જમણી કે ડાબી બાજુ તરફ વળ જા. અને એક જુવાન માણસને પકડ ને તેનાં
શ લઈ લે.” પણ અસાહેલ કોઈ બાજુએ વ ો ન હ. 22 તેથી આબ્નેરે ફર થી અસાહેલને ક ું કે, “મારો પીછો કરવા ું બંધ
કર. શા માટે ું મારે હાથે જમીનદોસ્ત થવા માંગે છે? તને માર ને હુ કેવી ર તે મારુ મોં તારા ભાઈ યોઆબને દેખાડુ?” 23 પણ
અસાહેલે તે બાજુ તરફ વળવાનો ઇનકાર કય , તેથી આબ્નેરે ભાલાનો ધારદાર હાથો તેના શર રમાં ુસાડ દ ધો, તે ભાલાનો
હાથો શર રની આરપાર નીક ો. અસાહેલ નીચે પડ્યો અને ત્યાં જ મરણ પામ્યો. ાં અસાહેલ મરણ પામ્યો હતો ત્યાં તેના
શબ પાસે જઓે આ ા હતા તેઓ ત્યાં જ ઊભા ર ા. 24 પણ યોઆબ તથા અ બશાય આબ્નેરની પાછળ લાગ્યા. ૂયાર્સ્ત
થવાના સમય,ે તેઓઆમ્મા પવર્ત, જે ગબ્યોનના અરણ્યના માગર્ પર ગીયાહઆગળ છે ત્યાં આવી પહોંચ્યા. 25 બન્યામીનના
માણસો પોતે આબ્નેરની પાછળ એકત્ર થયા અને તેઓ પવર્તના શખર ઉપર ઊભા ર ા. 26 ત્યારે આબ્નેરે યોઆબને હાંક
માર ને ક ું, ું તલવાર હમેશા સંહાર કયાર્ કરશ?ે ું ું જાણતો નથી કે તેનો અંત તો કડવો થશ?ે તારા જે માણસો તેઓના
ભાઈઓની પાછળ પડ્યા છે તેઓને ત્યાંથી પાછા વળ જવા ું કહેવાને ું ાં ુધી રાહ જોઈશ?” 27 યોઆબે જવાબઆપ્યો,
“જીવતા ઈ રના સમ, જો તેં ક ું ન હોત તો ન ે સવાર ુધી મારા સૈ નકો તેઓના ભાઈઓની પાછળ પડ્યા ન હોત.” 28પછ
યોઆબે રણ શગડુ વગા ું, તેના સવર્ માણસોએ ઇઝરાયલની પાછળ પડવા ું અટકાવી દ ું. અને તેઓએ લડાઈ કરવા ું બંધ
ક ુ. 29આબ્નેર અને તેના માણસોએ તે આખી રાત અરાબામાં પસાર થઈને ુસાફર કર . તેઓ યદનઓળંગીને, બીજી સવારે
માહનાઇમમાં પહોંચ્યા. 30યોઆબેઆબ્નેરની પાછળ પડવા ું અટકાવી દ ું. તે પાછો ફય . તેણે સવર્ માણસોને એકત્ર કયાર્. તો
તેઓમાંથી અસાહેલ અને દાઉદના સૈ નકોમાંથી ઓગણીસ માણસો ઓછા થયેલા હતા. 31 પણ દાઉદના માણસોએ આબ્નેર
તથા બન્યામીનના ત્રણ સો સાઠ માણસોને માયાર્. 32 પછ તેઓએ અસાહેલને ઊંચક જઈને તેને બેથલેહેમમાં તેના પતાની
કબરમાં દફ્ના ો. યોઆબ અને તેના માણસો આખી રાત ચાલ્યા અને ૂય દય થતાં હેબ્રોનમાં પહોંચ્યા.

3
1 હવે શાઉલના લોકો તથા દાઉદના લોકોની વચ્ચે લાંબા સમય ુધી વગ્રહ ચાલ્યો. દાઉદ વધારે બળવાન થતો ગયો, પણ

શાઉલ અને તેના લોક નબળા થયા.
દાઉદના ુત્રો

2 હેબ્રોનમાં દાઉદના છ ુત્રોના જન્મ થયા હતા. તેનો પ્રથમજ નત ુત્ર આમ્નોન હતો, જનેે અ હનોઆમ યઝ્રએલીએ જન્મ
આપ્યો હતો. 3તેનો બીજો દ કરો કલાબ, તે નાબાલ કામલની વધવા અ બગાઈલથી જન્મ્યો હતો. ત્રીજોઆબ્શાલોમ, ગ ૂરના
રાજા તાલ્માયની દ કર માકાનો દ કરો હતો.

4ચોથો દ કરો, તે હાગ્ગીથનો દ કરો અદો નયા હતો. પાંચમા દ કરા શફાટયાને અબીટાલે જન્મ આપ્યો હતો, 5છઠો યથ્રામ,
દાઉદની પત્ની એગ્લાનો દ કરો હતો. આ હેબ્રોનમાં દાઉદને જન્મેલા ુત્રો છે.

6 દાઉદના લોક અને શાઉલના લોક વચ્ચે વગ્રહ ચાલતો હતો તે દર મયાન આબ્નેર શાઉલના પક્ષ માટે મજ ૂત બન્યો.
7શાઉલની ઉપપત્ની ું નામ રસ્પા હ ું, તે એયાહની દ કર હતી. ઈશ-બોશેથે આબ્નેરને ક ું, “ ું મારા પતાની ઉપપત્ની સાથે
કેમ ૂઈ ગયો હતો?”

8આબ્નેર ઈશ-બોશેથના શ ોથી ૂબ ુસ્સે થયો અને ક ું, “ ું હુ યહૂદાના કૂતરા ું મા ું છુ? મેં આજે તારા પતા શાઉલના
લોક પર, તેના ભાઈઓ પર, તથા તેના મત્રો પર સહા ુ ૂ ત દશાર્વીને તને દાઉદના હાથમાં સોંપી દ ધો નથી. તેમ છતાં આજેઆ

ી વષે ું મારા ઉપર આરોપ ૂકે છે?
9જમે ઈ રે દાઉદ આગળ સમ ખાધા છે તેમ હુ જો દાઉદને ન કરુ, તો ઈ ર આબ્નેર પર તેના કરતાં વધારે વપ લાવો!

10એટલે કે શાઉલના હાથમાંથી રાજય છ નવીને દાઉદ ું રાજયાસન ઇઝરાયલ અને યહૂ દયા પર દાનથી તે બેરશેબા ુધી હુ
ા ુ.ં” 11 પછ ઇશ-બોશેથ આબ્નેરને જવાબમાં ક ું કહ શ ો ન હ, કેમ કે તે તેનાથી ડરતો હતો.
12 પછ આબ્નેરે સંદેશવાહક મોકલીને દાઉદને કહા ું કે, “આ દેશ કોનો છે? માર સાથે કરાર કર. અને ું જોઈશ કે સવર્

ઇઝરાયલીઓને તાર પાસે લાવવા માટે મારો હાથ તાર સાથે છે.” 13 દાઉદે જવાબઆપ્યો, “સારુ, હુ તાર સાથે કરાર કર શ.
પણ હુ તાર પાસે એક બાબતની માગણી કરુ છુ કે, જયારે ું માર પાસે આવે ત્યારે શાઉલની દ કર મખાલને લા ા વના ું
મને મળ શકશે ન હ.”

14 પછ દાઉદે શાઉલના દ કરા ઈશ-બોશેથ પાસે સંદેશાવાહકો મોકલીને કહેવડા ુ,ં “જનેા માટે મેં પ લસ્તીઓનાં એકસો
અગ્રચમ આપીને લ ક ુ હ ું તે માર પત્ની મખાલ મને આપ.” 15 તેથી ઈશ-બોશેથે મખાલ માટે માણસ મોકલીને, તેના પ ત
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એટલે લાઈશના દ કરા પાલ્ટ એલ પાસેથી તેને મંગાવી લીધી. 16 તેનો પ ત બાહુર મ ુધી રડતો રડતો તેની પાછળ ગયો, ત્યારે
આબ્નેરે તેને ક ું, “હવે ઘરે પાછો જા.” તેથી તે પાછો ગયો.

17આબ્નેરે ઇઝરાયલના વડ લો સાથે વાતચીત કર ને ક ું, “ ૂતકાળમાં તમે દાઉદને તમારો રાજા બનાવવા માટે પ્રયત્ન કરતા
હતા. 18 તો હવે તે કામ કરો, કેમ કે ઈ રે દાઉદ વષે ક ું છે કે, ‘મારા સેવક દાઉદની મારફતે હુ મારા ઇઝરાયલી લોકોને
પ લસ્તીઓના અને સવર્ શ ુઓના હાથમાંથી છોડાવીશ.’ ”

19આબ્નેરે પણ ક્તગત ર તે બન્યામીનીઓની સાથે વાત કર . પછ ઇઝરાયલ તથા બન્યામીનના આખા કુળને તેઓની
જે ઇચ્છા ૂર કરવી હતી તે વષે દાઉદને કહેવા સારુ આબ્નેર હેબ્રોનમાં ગયો. 20 આબ્નેર અને તેના વીસ માણસો દાઉદને
મળવા હેબ્રોનમાં આ ા, ત્યારે દાઉદે તેઓને ભોજન કરા ુ.ં

21આબ્નેરે દાઉદને જણા ું, “હુ ઊઠ ને સવર્ ઇઝરાયલીઓને મારા મા લક પાસે એકત્ર કર શ, કે જથેી તેઓ તાર સાથે કરાર
કરે અને ું તારા હૃદયની ઇચ્છા પ્રમાણે બધા પર રાજ કરે.” દાઉદે આબ્નેરને શાં તથી વદાય કય .

આબ્નેર ું ૂન
22 પછ દાઉદના સૈ નકો તથા યોઆબ લડાઈ કયાર્ પછ પાછા આ ા. તેઓ પોતાની સાથે ઘણી ૂંટ લા ા. પણ આબ્નેર

દાઉદ સાથે હેબ્રોનમાં ન હતો. કેમ કે દાઉદે તેને વદાય કરવાથી તે શાં તથી ગયો હતો. 23જયારે યોઆબ અને તે ું આ ું સૈન્ય
આ ું, ત્યારે તેઓએયોઆબને ક ું, “નેરનો દ કરોઆબ્નેર રાજા પાસેઆ ો હતો અને રાજાએ તેને વદાય કય અનેઆબ્નેર
શાં તથી પાછો ગયો છે.”

24 યોઆબે રાજા પાસે આવીને ક ુ,ં “તેં ું ક ુ છે? જો, આબ્નેર તાર પાસે આ ો! તો પછ શા માટે તેં તેને વદાય કય ?
અને તે જતો ર ો? 25 નેરના દ કરા આબ્નેરને ું નથી જાણતો કે, તે તને છેતરવાને, તાર યોજનાઓ જાણવાને તથા ું જે કરે
છે તે બધાથી વાકેફ થવા સારુઆ ો હતો?” 26જયારે યોઆબ દાઉદ પાસેથી ગયો, ત્યારે તેણે આબ્નેર પાછળ સંદેશાવાહકો
મોકલ્યા. અને તેઓ તેને સીરાના હોજ પાસેથી પાછો તેડ લા ા, પણ દાઉદ એ વષે ક ું જાણતો ન હતો.

27આબ્નેર હેબ્રોનમાં પાછો આ ો, ત્યારે યોઆબ તેની સાથે એકાંતમાં વાત કરવા સારુ તેને દરવાજાની એક બાજુએ લઈ
ગયો. અને યોઆબે ત્યાં તેના પેટમાં ખંજર ભોંક ને તેને માર ના ો. આ ર તે યોઆબે તેના ભાઈ અસાહેલના ૂનનો બદલો
લીધો.

28 દાઉદેઆ વષે સાંભ ું ત્યારે તેણે ક ુ,ં” નેરના દ કરાઆબ્નેરના ૂન વષે હુ તથા મારુ રા ઈ રનીઆગળસદાકાળ
ુધી નદ ષ છ એ. 29આબ્નેરના મરણનો દોષ યોઆબના શરે તથા તેના પતાના કુટુબનાં બધાને શરે છે. તેઓના ઘરના લોકો

રક્તસ્રાવ અને કુ રોગના ભોગ બનશે. તેઓ અપંગ થશે અને તલવારથી મરશે. ઘરમાં અનાજની તંગી રહેશે. આ બધાં શાપ
લાગશે.” 30આમયોઆબે તથા તેના ભાઈ અ બશાયે આબ્નેરને માર ના ો, તેણે તેઓના ભાઈ અસાહેલને ગબ્યોનના ુદ્ધમાં
માર ના ો હતો. તે ું વેર વા ુ.ં

આબ્નેર ું દફન
31 દાઉદે યોઆબને તથા તેની સાથેના સવર્ લોકો ને ક ું, “પોતાના વ ો ફાડો, ટાટના વ ો પહેરો અને આબ્નેરના શબની

આગળ શોક કરો.” અને દાઉદ રાજા તેના શબને દફનાવવા બીજાઓની પાછળ કબ્રસ્તાનમાં ગયા. 32 તેઓએ આબ્નેરને
હેબ્રોનમાં દફ્ના ો. દાઉદ રાજાઆબ્નેરની કબર પાસે પોક ૂક ને રડ્યો અને તેની સાથે સવર્ લોકો પણ રડ્યા.

33 રાજાએઆબ્નેરને માટે વલાપ કર ને ગા ું કે,
“જમે ૂખર્ મરે છે તેમ ું આબ્નેર માય જાય?

34 તારા હાથ બંધાયા ન હતા.
તારા પગમાં બેડ ઓ ન હતી. જમે અન્યાયીના દ કરાઓઆગળ માણસ માય જાય તેમ ું માય ગયો છે.”

સવર્ લોકોએ ફર એક વાર તેના માટે વલાપ કય .
35લોકો ૂયાર્સ્ત અગાઉ દાઉદને ભોજન કરાવવાં તેની પાસે આ ા, પણ દાઉદે સોગન લીધા કે, “ ૂયાર્સ્ત થયા અગાઉ જો

હુ રોટલી કે બીજુ કઈ પણ ખાઉં તો ઈ ર મારુ ૃત્ ુ લાવો.” 36સવર્ લોકોએ દાઉદ ું એ દઃુખ ધ્યાનમાં લી ું. અને રાજાએ જે
કઈ ક ુ તેથી તેમને ુશી થઈ.

37તેથી સવર્ લોકો તથા સવર્ ઇઝરાયલીઓજાણીશ ા કે નેરના દ કરાઆબ્નેરને મારવામાં રાજાની ઇચ્છા ન હતી. 38રાજાએ
પોતાના ચાકરોને ક ું કે, “ ું તમે જાણો છો કે, આજે ઇઝરાયલમાં એક રાજકુમાર તથા મહાન ુરુષ મરણ પામ્યો છે? 39 હુ
એક અ ભ ષક્ત રાજા છુ, હુ આજે નબર્ળ છુ, આ માણસોન,ે સરુયાના ઘાતક દ કરાઓને, હુ ક ું કર શકતો નથી. ઈ ર
દરુાચાર ઓને તેઓના દરુાચારોના બદલો આપો.

4
ઈશ-બોશેથ ું ૂન

1 શાઉલના દ કરા ઈશ-બોશેથે સાંભ ું કે આબ્નેર હેબ્રોનમાં મરણ પામ્યો છે, ત્યારે તેનાં ગાત્રો શ થલ થઈ ગયા અને સવર્
ઇઝરાયલીઓ ુશ્કેલીમાં ુકાયા. 2શાઉલના દ કરા પાસે બે માણસ હતા, તેઓ સરદારની ટુકડ માંના સૈ નકો હતા. એક ું નામ
બાનાહ, બીજા ું નામ રેખાબ હ ું. તેઓ બન્યામીન ુત્રોમાંના રમ્મોન બેરોથીના દ કરા હતા તેથી બેરોથ પણ બન્યામીનનો એક
ભાગ ગણા ું હ ું, 3બેરોથીઓ ગ ાઈમમાં નાસી ગયા અને આજ ુધી ત્યાં વસેલા છે.

4શાઉલના દ કરા યોનાથાનને એક દ કરો હતો તે પગે અપંગ હતો. જયારે શાઉલ તથા યોનાથાન વષેની ખબર યઝ્રએલથી
આવી ત્યારે તે પાંચ વષર્નો હતો. તેને સાચવનાર તેને લઈને દોડ ગઈ હતી. જયારે તે દોડતી હતી, ત્યારે યોનાથાનનો દ કરો પડ
ગયો અને તે અપંગ થઈ ગયો હતો. તે ું નામ મફ બોશેથ હ ું. 5 તેથી રમ્મોન બેરોથીના દ કરા રેખાબ તથા બાનાહ બપોરના
સમયે ઈશ-બોશેથને ઘરે પહોંચ્યા. ત્યારે તે આરામ કરતો હતો. 6જે ી તેના ઘરના દરવાજામાં ચોક કરતી હતી તે ઘઉં સાફ
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કરતાં કરતાં ઊંઘી ગઈ હતી*. રેખાબ અને બાનાહ ધીમેથી તેની પાસે થઈને સરક ગયા. 7જે આરામ ૃહમાં તે પોતાના પલંગ
પર ૂતો હતો ત્યાં પહોંચી ગયા. તેઓએ તેના પર હુમલો કય અને તેની હત્યા કર . પછ તેઓ તે ું મા ું કાપી ના ુ.ં તે લઈને
તેઓ અરાબાને માગ આખી રાત ચાલ્યા.

8તેઓ ઈશ-બોશેથ ું મા ું હેબ્રોનમાં દાઉદ પાસે લા ા. અને રાજાને ક ું કે, “જુઓ, આઈશ-બોશેથ, શાઉલનો દ કરો તારો
શ ,ુ જે તારો જીવ લેવાની તક શોધતો હતો, તે ું મા ું છે. આજે ઈ રે મારા મા લક રાજા ું વેર શાઉલ તથા તેના વંશજ વરુદ્ધ
વા ું છે.” 9 દાઉદે રમ્મોન બેરોથીના દ કરા, રેખાબ તથા તેના ભાઈ બાનાહને ઉ ર આપ્યો; તેણે તેઓને ક ું, “જીવંત ઈ રે,
મારા જીવને સવર્ વપ માંથી બચા ો છે, 10 કે જયારે કોઈએ મને ક ું, ‘શાઉલ મરણ પામ્યો છે,’ ત્યારે હુ વચારતો હતો કે તે
સારા સમાચાર લા ો છે, ત્યારે મેં તેને પકડ ને સકલાગમાં માર ના ો. તેની ખબરના બદલામાં મેં તેને ઈનામ આપ્ ું હ ું.

11 હવે જયારે ૂની માણસોએ એક ન્યાયી માણસને તેના પોતાના ઘરમાં ૂસીને તેના પલંગ પર તેને માય છે. ત્યારે તમારા
હાથથી થયેલા તેના ૂનનો બદલો હુ ન લઉં અને ૃથ્વી પરથી તમને ના ૂદ કેમ ના કરુ?” 12 પછ દાઉદે પોતાના જુવાન ુરુષોને
આજ્ઞા કર . એટલે તેઓએ બ ેને માર ના ા અને તેઓના હાથ પગ કાપી નાખીને તેઓને હેબ્રોનના તળાવની પાળે ઊંચે
લટકા ા. તેઓએ ઈશ-બોશેથ ું મા ું લઈને હેબ્રોનમાં આબ્નેરની કબરમાં દફ્ના ુ.ં

5
દાઉદ ઇઝરાયલ અને યહૂ દયાનો રાજા બને છે
1 કાળ. 11:19; 14:1-7

1 પછ ઇઝરાયલના સવર્ કુળોએ દાઉદ પાસે હેબ્રોનમાં આવીને ક ું, “જુઓ, અમે તારા પતરાઈઓ છ એ. 2 ગતકાળમાં
જયારે શાઉલ અમારો રાજા હતો, ત્યારે ઇઝરાયલના સૈન્યની આગેવાની તેં જ કર હતી. ઈ રે તને જ ક ું હ ું, “ ું મારા લોક
ઇઝરાયલીઓ પર અ ધપ ત તથા રાજા થશ.ે” 3તેથી ઇઝરાયલના સવર્ આગેવાનો દાઉદ પાસે હેબ્રોનમાં આ ા. દાઉદે ઈ રની
આગળ હેબ્રોનમાં તેઓની સાથે કરાર કય . તેઓએ દાઉદને ઇઝરાયલના રાજા તર કે અ ભષેક કય . 4 દાઉદ રાજા થયો ત્યારે
તે ત્રીસ વષર્નો હતો. તેણે ચાળ સ વષર્ ુધી રાજ ક ુ. 5 તેણે હેબ્રોનમાં રહ ને યહૂ દયા પર સાડા સાત વષર્ રાજ ક ુ; અને
યરુશાલેમમાં રહ ને ઇઝરાયલ તથા યહૂ દયા પર તેત્રીસ વષર્ રાજ ક ુ.

6 દાઉદ રાજા અને તેના સૈન્યએ યરુશાલેમમાં જઈને તેના રહેવાસી ય ૂસીઓ પર આક્રમણ ક ુ. તેઓએ દાઉદને ક ું, “ ું
અહ આવી શકવાનો નથી, કેમ કે દ્ર વહ ન તથા અપંગો પણ તને હાંક કાઢ શકે તેમ છે. ું અહ અંદર આવી શકશે ન હ.”
7 પણ, દાઉદે તો સયોનનો કલ્લો કબજે કય . તે હવે દાઉદ ું નગર કહેવાય છે.

8ય ૂસીઓએ કરેલા અપમાનના જવાબમાં ુસ્સે થઈને દાઉદે ક ું કે, “સૈ નકો તે પાણીના નાળાંમાં થઈને ઉપર ચઢ જાઓ,
‘અંધ તથા અપંગ,’ ય ૂસીઓનો સંહાર કરો તેઓ દાઉદના શ ુઓ છે.” તેઓએ માર મશ્કર કરતા ક ું હ ું કે, “અંધ તથા
અપંગ’ તે રાજમહેલમાં આવી શકતા નથી.” 9 દાઉદ તે કલ્લામાં રહેવા લાગ્યો અને તે ું નામ દાઉદનગર પા ું. દાઉદે મલ્લોથી
માંડ ને અંદરની તમામ જગ્યામાં બાંધકામ ક ુ. 10 દાઉદ અ ધકા ધક મહાન થતો ગયો કેમ કે સવર્ શ ક્તમાન સૈન્યોના ઈ ર,
તેની સાથે હતા.

11 પછ ૂરના રાજા હ રામે દાઉદને માટે મહેલ બાંધવા સંદેશવાહકો, દેવદાર ૃક્ષો, ુથારો અને ક ડયાઓ મોકલ્યા. 12 દાઉદે
જાણ્ ું કે ઈ રે મને ઇઝરાયલ પર રાજા તર કે ા પત કય છે અને તેમણે તેમ ું રાજય પોતાના લોક ઇઝરાયલને ખાતર
ગૌરવવાન ક ુ છે.

13 પછ દાઉદ હેબ્રોન છોડ ને યરુશાલેમમાં આ ો, ત્યાં તેણે બીજી વધારાની પત્નીઓ અને ઉપપત્નીઓ કર . તેઓએ
અનેક દ કરા અને દ કર ઓને જન્મ આપ્યા.ં 14 યરુશાલેમમાં જન્મેલાં સંતાનોનાં નામ આ પ્રમાણે છે: શામ્ ૂઆ, શોબાબ,
નાથાન, ુલેમાન, 15ઈબ્હાર, અલી ૂઆ, નેફેગ, યાફ આ, 16અ લશામા, એલ્યાદા અને અ લફેલેટ.

પ લસ્તીઓ પર જીત
1 કાળ. 14:8-17

17 પ લસ્તીઓએ સાંભ ું કે દાઉદ ઇઝરાયલના રાજા તર કે અ ભ ષક્ત કરાયો છે. ત્યારે તેઓ બધા તેને પકડ લેવા બહાર
ગયા. પણ દાઉદને તેની જાણ થવાથી તે કલ્લામાં ચાલ્યો ગયો. 18 હવે પ લસ્તીઓ આવીને રફાઈમના નીચાણમાં ફેલાઈ ગયા
હતા.

19 પછ દાઉદે ઈ રની સલાહ ૂછ કે, “ ું હુ પ લસ્તીઓ ઉપર હુમલો કરુ? ું તમે તેઓ પર વજય આપશો?” ઈ રે
દાઉદને ક ું કે, “હુમલો કર, હુ ન ે તને પ લસ્તીઓ પર વજય આપીશ.” 20 તેથી દાઉદે બાલ-પરાસીમના લોકો પર હુમલો
કય અને તેઓને પરા જત કયાર્. તેણે ક ું કે, “પાણીના ૂરના ધસારાની માફક ઈ ર મારા શ ુઓ પર ધસી ગયા છે.” એ માટે
તેણે તે જગ્યા ું નામ બાલ-પરાસીમ પાડ ું. 21 પ લસ્તીઓએ પોતાની ૂ તઓ ત્યાં પડતી ૂક . દાઉદ તથા તેના માણસો તે લઈ
ગયા.

22 પછ પ લસ્તીઓ ફર થી પાછા આ ા અને રફાઈમની ખીણમાં ફેલાઈ ગયા. 23 દાઉદે ફર ઈ રની સલાહ ૂછ અને
ઈ રે તેને ક ું, “ ું આગળથી હુમલો કર શ ન હ, પણ તેઓની પાછળ ચકરાવો ખાઈને શે ૂર ૃક્ષોની સામેથી તેઓ પર હુમલો
કર.

24જયારે શે ૂર ૃક્ષોની ટોચમાં કૂચ કરવાનો ખડખડાટ ું સાંભળે ત્યારે ૂરા સામથ્યર્થી ચઢાઈ કરજ.ે તે વખતે હુ યહોવાહ
તાર આગળ પ લસ્તીઓના સૈન્ય પર હુમલો કરવા તાર અગાઉ ગયો છુ. એ ું સમજ જ.ે” 25ઈ રે જમે દાઉદને આજ્ઞાઆપી
હતી તે પ્રમાણે તેણે ક ુ. તેણે ગેબાથી ગેઝેર ુધી પ લસ્તીઓનો સંહાર કય .

* 4:6 4:6 ચોક કરનાર ી થાક ગઈ હતી માટે તેને ઊંઘઆવી ગ ું



2 શ ુએલ 6:1 253 2 શ ુએલ 7:11

6
ઈ રનો કોશ યરુશાલેમ લાવવામાં આ ો
1 કાળ. 13:1-14; 15:25-16:6,43

1 દાઉદે ઇઝરાયલમાંથી પસંદ કરેલા ત્રીસ હજાર માણસોને ફર થી એકત્ર કયાર્. 2 પછ દાઉદ પોતાની સાથેના સવર્ માણસોને
લઈને તે કરુબો પર બરાજમાન ઈ રનો કોશ લેવાને બાલે-યહૂ દયાથી ાં કોશ હતો ત્યાં ગયો. જે સૈન્યોના ઈ રના નામથી
ઓળખાય છે.

3તેઓએઈ રના કોશને અબીનાદાબ ું ઘર જે પવર્ત પર હ ું ત્યાંથી લા ા અને તેને એક નવા ગાડામાં ૂ ો. તેના દ કરાઓ,
ઉઝઝા અને આ ો ગાડુ હાંકતા હતા. 4 તેઓ પવર્ત પરથી અબીનાદાબના ઘરેથી ઈ રના કોશને લાવતા હતા. આ ો કોશ
આગળ ચાલતો હતો. 5અને દાઉદ તથા ઇઝરાયલના ઘરના લોકો દેવદારના લાકડાંમાંથી બનાવેલાં સવર્ પ્રકારનાં વા જત્રો, વીણા,
સતાર, ખંજર , કરતાલ તથા મંજીરા ઈ ર આગળ વગાડતા હતા.
6જયારે તેઓ નાખોનના ખળા પાસે આ ા, ત્યારે બળદોએ ઠોકર ખાધી અને ઉઝઝાએ પોતાનો હાથ ઈ રના કોશ તરફ

લાંબો કર ને તેને પકડ રા ો. 7 ત્યારે ઈ રનો કોપ ઉઝઝા પર સળગ્યો. તેના અપરાધને લીધે ઈ રે તેને ત્યાં માય . ઉઝઝા
ઈ રના કોશ આગળ મરણ પામ્યો.

8 ઈ રે ઉઝઝાને માય તેથી દાઉદને ખોટુ લાગ્ ું અને તેણે તે જગ્યા ું નામ પેરેસ-ઉઝઝા પા ું. તે જગ્યા ું નામ આજ ુધી
પેરેસ-ઉઝઝા છે. 9 દાઉદને તે દવસે ઈ રનો ડર લાગ્યો. તેણે ક ું કે, “ઈ રનો કોશ માર પાસે કેમ કર ને આવી શકે?”

10 ડરનો માય દાઉદ ઈ રનો કોશ પોતાની પાસે દાઉદના નગરમાં લઈ જવા ઇચ્છતો નહોતો. તેના બદલ,ે તેણેઓબેદ-અદોમ
ગ ી નગરના ઘરમાં તેને ૂ ો. 11 ઈ રનો કોશ ગ ી ઓબેદ-અદોમના ઘરમાં ત્રણ મ હના ર ો. તેથી ઈ રે તેને તથા તેના
ઘરનાં સવર્ને આશીવાર્દ આપ્યો.

12 હવે દાઉદ રાજાને સમાચાર મ ા કે, “ઈ રના કોશને કારણે ગ ી ઓબેદ-અદોમના કુટુબને તથા તેના સવર્સ્વને ઈ રે
આશીવાર્દ આપ્યો છે.” તેથી દાઉદ જઈને ઈ રના કોશને ઓબેદ-અદોમના ઘરમાંથી આનંદ સાથે દાઉદના નગરમાં લા ો.
13ઈ રનો કોશ ઊંચક ને ચાલનારાં માત્ર છ પગલાં ચાલ્યા, ત્યારે દાઉદે એક બળદ તથા એક ુ પ ુ ું બ લદાન આપ્ ુ.ં

14 દાઉદ ઈ રની આગળ પોતાના ૂરા બળથી નાચતો હતો; તેણે શણનો ઝભ્ભો પહેરેલો હતો. 15 આ ર તે દાઉદ તથા
ઇઝરાયલના સવર્ લોકો પોકાર કરતા તથા રણ શગડાં વગાડતા ઈ રનો કોશ લઈને ચાલતા હતા.

16 ઈ રનો કોશ દાઉદના નગરમાં આવતો હતો, ત્યારે શાઉલની દ કર મખાલે, બાર માંથી નજર કર ને જો ુ.ં તેણે જો ું
કે દાઉદ રાજા ઈ રની આગળ કૂદતો અને નાચતો હતો. તે જોઈને તેણે દાઉદને પોતાના અંતઃકરણમાં ધ ાય . 17 લોકોએ
ઈ રના કોશને અંદર લઈ જઈન,ે જે મંડપ દાઉદે તેને સારુ બના ો હતો, તેની મધ્યમાં તેને ૂ ો. પછ દાઉદે ઈ રની આગળ
દહનીયાપર્ણો તથા શાંત્યપર્ણો ચડા ાં.

18 દાઉદ દહનીયાપર્ણો તથા શાંત્યપર્ણો ચડાવી ર ો પછ , દાઉદે સૈન્યોના ઈ રના નામે લોકોને આશીવાર્દ આપ્યો. 19 પછ
તેણે સવર્ લોકન,ે ુરુષો તથા ીઓ સ હત ઇઝરાયલના આખા સ ુદાયને, રોટલી, થોડુ માંસ તથા ૂક દ્રાક્ષ વહેંચી આપ્યા.ં
દરેક જણ પોતપોતાને ઘરે ગયા.

20 દાઉદ પણ પોતાના કુટુબને આશીવાર્દઆપવા ઘરેઆ ો. દાઉદની પત્ની શાઉલની દ કર મખાલ દાઉદને મળવાને બહાર
આવી. અને તેની મશ્કર કરતાં ક ું કે, “આજે ઇઝરાયલનો રાજા કેવો સન્માનનીય લાગતો હતો! જાણે કોઈ હલકો માણસ
મયાર્દા ૂક ને નવર્ થાય, તેમ તે પોતાના ચાકરોની દાસીઓના જોતાં આજે નવર્ થયો હતો!”

21 દાઉદે મખાલને જવાબઆપ્યો કે, મેં તે ઈ રનીઆગળ ૃત્ય ક ુ છે, તેમણે મને તેમના લોકો, ઇઝરાયલ ઉપર રાજા તર કે
અ ભ ષક્ત કરવા સારુ, તારા પતા તથા તેના કુટુબનાં સવર્ને બદલે મને પસંદ કય છે, માટે હુ ઈ રમાં હષ ઉલ્લાસ કર શ.
22આના કરતાં પણ હુ વધારે ‘હલકો’ થઈશ, હુ માર પોતાની દ્ર માં અપમા નત થઈશ, પણ જે દાસીઓ મધ્યે ું બોલી છે,
તેઓથી તો હુ સન્માન પામીશ. 23 માટે શાઉલની દ કર , મખાલ તેના જીવનપયત ન:સંતાન રહ .

7
દાઉદને નાથાનનો સંદેશ
1 કાળ. 17:1-15

1 ઈ રે રાજાને શાં ત સલામતી બ યા પછ રાજા પોતાના ઘરમાં વશ્રામથી રહેતો હતો. 2 ત્યારે રાજાએ નાથાન પ્રબોધકને
ક ું, “જો, હુ દેવદાર ૃક્ષનાં લાકડાંના ઘરમાં રહુ છુ, પણ ઈ રનો કરાર કોશ તં ુમાં રહે છે.” 3 નાથાને રાજાને ક ું કે, “જા, જે
તારા મનની અ ભલાષા છે તે ૂર કર. ઈ ર તાર સાથે છે.” 4 પણ તેજ રાત્રે ઈ ર ું વચન નાથાન પાસે આ ું, 5 “જા અને
મારા સેવક દાઉદને કહે, ઈ ર એમ કહે છે કે: ું ું મારે રહેવા માટે ઘર બાંધશે?

6 કેમ કે હુ ઇઝરાયલ લોકોને મસરમાંથી બહાર લા ો તે દવસથીઆજ પયત હુ ઘરમાં ર ો નથી, પણ, તં ુમાં તથા મંડપમાં
રહ ને ચાલ્યો છુ. 7જે સવર્ જગ્યાઓમાં હુ સવર્ ઇઝરાયલ લોકો સાથે ફય છુ, ત્યાં ઇઝરાયલના કુળના આગેવાનો જનેે મેં મારા
ઇઝરાયલ લોકોના પાળક તર કે નીમ્યા હતા, તેઓમાંના કોઈને મેં એ ું ક ું છે કે, “શા માટે તમે મારે સારુ દેવદાર ૃક્ષના લાકડાં ું
ઘર નથી બાંધ્ ું?”

8 મારા સેવક દાઉદને કહે કે, સૈન્યોના ઈ ર એ ું કહે છે કે: ું ઘેટાંનાં ટોળાંની પાછળ ફરતો હતો ત્યાંથી મેં તને તેડાવી લીધો
છે, કે ું મારા લોક ઇઝરાયલ પર અ ધકાર બનશે. 9 ાં ું ગયો ત્યાં હુ તાર સાથે હતો. તારા સવર્ શ ુઓને મેં તાર આગળથી
ના ૂદ કયાર્ છે. હવે ૃથ્વીના મહાન ુરુષોના નામ જે ું તારુ નામ હુ કર શ.

10 હુ ઇઝરાયલના મારા લોકોને માટે જગ્યા ઠરાવીશ. અને તેઓને ત્યાં ાયી કર શ, કે જથેી તેઓ પોતાની જ જગ્યાએ રહે
અને વધારે ુશ્કેલીમાં ુકાય ન હ. જમે તેઓએ અગાઉ ક ુ તેમ વરોધી લોકો હવે પછ તેમના પર જુલમ કરશે ન હ, 11જે
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દવસોથી ઇઝરાયલના મારા લોકો ઉપર મેં ન્યાયાધીશો થવાની આજ્ઞા આપી ત્યારથી તેઓ અગાઉની માફક કરતા હતા. પણ
હવે હુ તને તારા સવર્ શ ુઓથી સલામત રાખીશ. વળ , હુ, ઈ ર, તને કહુ છુ કે હુ તારે સારુ ઘર બાંધીશ*.

12જયારે તારા દવસો ૂરા થશે અને ું તારા પ ૃઓની સાથે ઊંઘી જશ,ે ત્યાર પછ હુ તારા વંશને ઊભો કર શ જે તારુ
સંતાન છે, તે ું રાજય હુ ાપીશ. 13 તે મારા નામને માટે એક ઘર બાંધશે અને હુ તે ું રાજયાસન સદાને માટે ાયી કર શ.
14 હુ તેનો પતા થઈશ અને તે મારો દ કરો થશ.ે જો તે પાપ કરશ,ે તો હુ માણસની સોટ થી તથા માણસનાં દ કરાઓના કોરડાથી
તેને શક્ષા કર શ.

15 જમે મેં શાઉલને તાર આગળથી દૂર કર ને તેની પાસેથી મારા વ ા ુપણાનો કરાર લઈ લીધો હતો, તેવી ર તે મારા
વ ા ુપણાનો કરાર તેની પાસેથી લઈ લેવાશે ન હ. 16તારુ ઘર તથા રાજય હમેશા તાર આગળ ાયી થશ.ે તારુ રાજયાસન
હમેશા માટે ટક રહેશે. 17આસવર્ શ ો તથા આ સં ૂણર્ દશર્ન વષે નાથાને દાઉદને કહ સંભળા ું.

દાઉદની આભારસ્ ુ તની પ્રાથર્ના
1 કાળ. 17:16-27

18 પછ દાઉદ રાજા અંદર ગયો અને ઈ રની સમક્ષ બેઠો; તેણે ક ું, ‘હે પ્ર ુ ઈ ર, હુ કોણ તથા મારુ કુટુબ કોણ કે તમે
મને આટલે ુધી લા ા છો? 19 હે પ્ર ુ ઈ ર તમાર દ્ર માં આ વાત નાની હતી. ઈ ર, તમે લાંબા કાળને માટે તમારા સેવકના
ઘર વષે વચન આપ્ ું છે, ભા વ પેઢ ઓ મને દેખાડ છે! 20 હુ દાઉદ, તમને વધારે ું કહુ? પ્ર ુ ઈ ર, તમે તમારા સેવક સંબંધે
આ રાખો છો. 21 તમે તમારા વચનની ખાતર તથા તમારા હે ુને ૂરા કરવા, આસવર્ મોટાં કામો કયા છે અને માર સમક્ષ તે પ્રગટ
કયા છે. 22 પ્ર ુ ઈ ર, તમે મહાન છો. તમારા જવેા બીજા કોઈ અને તમારા સવાય બીજા કોઈ ઈ ર નથી. 23 તમે તમારો
મ હમા થાય એ ર તે તમારા ઇઝરાયલી લોકોને મસરમાંથી, ત્યાંની દેશજા તઓને દેવદેવીઓની પકડમાંથી તેઓના દેખતા મહાન
અને ભયંકર કૃત્યો કરવા છોડા ાં છે.

24 તમે ઇઝરાયલનાં લોકોને સવર્કાળ પોતાના લોક થવા માટે ા પત કયાર્ છે. અને તમ,ે તેઓના ઈ ર થયા છો. 25 તેથી
હવે, પ્ર ુ ઈ ર, જે વચન તમે તમારા દાસ વષે તથા તેના કુટુબ વષે બોલ્યા છો તે સદાને માટે તમારા વચન અ ુસાર ા પત
કરો. 26 તમારુ નામ સવર્કાળ માટે મહાન મનાઓ. લોકો કહે કે, ‘સૈન્યના ઈ ર ઇઝરાયલના પ્ર ુ છે! તમારા સેવક દાઉદ ું અને
મારુ ઘર તમાર આગળ ા પત થશ.ે

27 સૈન્યના ઈ ર, ઇઝરાયલના પ્ર ,ુ તમે તમારા સેવકને એ ું જાહેર ક ુ છે કે, હુ તારે માટે ઘર બાંધીશ. તેથી મેં તમાર
આગળઆપ્રાથર્ના કરવાની હમત કર છે. 28હવ,ે પ્ર ુ ઈ ર, તમે ઈ ર છો અને તમારાં વચનો સત્ય છે અને આ ઉ મ વચન
તમે મને આપ્યાં છે. હુ તમારો સેવક છુ. 29 તો હવે, તમે કૃપા કર તમારા સેવક ું એટલે મારુ ઘર સદાકાળ ટકે માટે આશીવાર્દ
આપો. કેમ કે, પ્ર ુ ઈ ર તમે આ બાબતો કહ છે માટે અને વચન આપ્ ું છે માટે તમારા આશીવાર્દથી તમારા સેવક ું ઘર સદા
આશીવાર્ દત થાઓ.”

8
દાઉદનો લશ્કર વજય
1 કાળ. 18:1-17

1 દાઉદે પ લસ્તીઓ પર હુમલો કર ને તેઓને હરા ા. અને દાઉદે મેથેગ આમ્મા પ લસ્તીઓના હાથમાંથી આંચક લી ુ.ં
2પછ તેણે મોઆબીઓને હરા ા અને તેઓના માણસોને ૂ મ પર ુવાડ ને દોર થી માપ્યા. તેણે માર નાખવા માટે બે દોર ઓ
જટેલા માપ્યા અને જીવતા રાખવા માટે એક આખી દોર જટેલા માપ્યા. તેથી મોઆબીઓ દાઉદના ચાકરો થઈ તેને ખંડણી
આપતા થયા.

3 પછ દાઉદે રહોબનો દ કરો સોબાહનો રાજા હતો તેને એટલે કે હદાદેઝેર જયારે તે ફ્રાત નદ પાસે પોતા ું રાજય પાછુ
મેળવવા માટે પાછો જતો હતો ત્યારે તેને હરા ો. 4 દાઉદે તેની પાસેથી એક હજાર રથો સાતસો સવારો અને ૂ મદળના વીસ
હજાર સૈ નકો લીધા. દાઉદે રથના સવર્ ઘોડાઓની નસો કાપી નાખી, પણ તેમાંના સો રથોને જરૂર ઘોડાઓને જીવતા રા ા.

5જયારે દમસ્કસના અરામીઓ સોબાહના રાજા હદાદેઝેરને મદદ કરવા માટે આ ા, ત્યારે દાઉદે અરામીઓમાંના બાવીસ
હજાર માણસોને માર ના ા. 6 પછ દાઉદે દમસ્કસના અરામમાં લશ્કર ગોઠ ું. પછ અરામીઓ તેના દાસ થયા અને ખંડણી
ૂકવવા લાગ્યા. દાઉદ જયાં જયાં ગયો ત્યાં ઈ રે તેને વજય અપા ો.
7 હદાદેઝેરના અ ધકાર ઓ પાસે સોનાની ઢાલો હતી તે લઈને દાઉદ તેમને યરુશાલેમમાં લા ો. 8 હદાદેઝેરનાં બેતા અને

બેરોથાય નગરોમાંથી દાઉદ રાજાએ ુષ્કળ કાં ું લી ુ.ં
9જયારે હમાથના રાજા ટોઈએ, સાંભ ું કે દાઉદે હદાદેઝેરના બધાં સૈન્યનો પરાજય કય છે, 10 ત્યારે ટોઈએ પોતાના દ કરા

યોરામને દાઉદ રાજા પાસે તેને બરદાવવા અને આશીવાર્દ આપવા મોકલ્યો, કારણ કે દાઉદે હદાદેઝેરની વરુદ્ધ લડાઈ કર ને તેને
હરા ો હતો, યોરામ પોતાની સાથે ચાંદ ના, સોનાનાં અને કાંસાનાં પાત્રો લઈને આ ો હતો.

11 દાઉદ રાજાએઆપાત્રો ઈ રને સમ પત કયા. ને તેની સાથે જે દેશો તેણે જીત્યા હતા તે સવર્ ું સો ું તથા ચાંદ તેણે અપર્ણ
ક ુ, 12એટલે અરામ ુ,ં મોઆબ ું, આમ્મોન ુત્રો ુ,ં પ લસ્તીઓ ુ,ં અમાલેક ું, સોબાહના રાજા રહોબના દ કરા હદાદેઝેરે ૂંટ
લીધે ું સો ું પણ ઈ રને અ પત ક ુ.

13 દાઉદ મીઠાની ખીણમાં અઢાર હજાર અરામી માણસોને માર ને પાછોઆ ો ત્યારે તે ું નામ પ્ર ાત થ ું. 14 દાઉદઆખા
અદોમમાં લશ્કરો* ગોઠ ાં અને સવર્ અદોમીઓ તેના દાસો થયા. દાઉદ ાં ગયો ત્યાં ઈ રે તેને વજય અપા ો.

15 દાઉદે સવર્ ઇઝરાયલ પર રાજ ક ુ હ ું. પોતાના સવર્ લોકોનો ન્યાય કરતો હતો. અને વહ વટ કરતો હતો. 16 સરુયાનો
દ કરો યોઆબ સૈન્યનો સેનાપ ત હતો. અને અહ ૂદનો દ કરો યહોશાફાટ ઇ તહાસકાર હતો. 17 અ હટૂબનો દ કરો સાદોક

* 7:11 7:11 તારો રા સદા ું રા થશે * 8:14 8:14 સૈન્યોના છાવણી
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અને અબ્યાથારનો દ કરો અહ મેલેખ યાજકો હતા અને સરુયા સ ચવ હતો. 18 યહોયાદાનો દ કરો બનાયા કરેથીઓનો અને
પલેથીઓનો ઉપર હતો અને દાઉદના દ કરાઓ રાજાના ુ સલાહકાર† હતા.

9
દાઉદ અને મફ બોશેથ

1 દાઉદે ૂ ું કે, “ ું હજી શાઉલના ઘર ું કોઈ બચી ર ું છે. કે હુ તેના પર યોનાથાનને લીધે દયા બતા ું?” 2 ત્યાં શાઉલના
કુટુબનો સીબા નામે એક ચાકર હતો. તેઓ તેને દાઉદ પાસે બોલાવી લા ા. રાજાએ તેને ક ું કે, “ ું ું સીબા છે?” તેણે ક ું
કે, “હા. હુ તમારો દાસ છુ.”

3તેથી રાજાએ ક ું કે, “શાઉલના કુટુબ ું હજી કોઈ ર ું છે કે જઓેનાં પર હુ ઈ રની દયા દશાર્ ું?” સીબાએ રાજાને ક ું કે,
“યોનાથાનનો એક દ કરો મફ બોશેથ હયાત છે, જે પગે અપંગ છે.” 4 રાજાએ તેને ક ું કે, “તે ાં છે?” સીબાએ રાજાને જવાબ
આપ્યો કે, “લો-દબારમાં આમ્મીએલના દ કરા માખીરના ઘરમાં તે છે.” 5 પછ દાઉદ રાજાએ માણસ મોકલી તેને લો-દબારથી
આમ્મીએલના દ કરા માખીરને ઘરેથી તેડ મંગા ો. 6 તેથી શાઉલના દ કરા યોનાથાનના દ કરા મફ બોશેથે દાઉદ પાસે આવીને
સા ાંગ દડવત્ પ્રણામ કયાર્. દાઉદે ક ું, “મફ બોશેથ.” તેણે ઉ ર આપ્યો કે, “જુઓ હુ તમારો ચાકર છુ!”

7 દાઉદે તેને ક ું, “બીશ ન હ, કેમ કે તારા પતા યોનાથાનની ખાતર હુ ન ે તારા પર દયા દશાર્વીશ, તારા દાદા શાઉલની
તમામ સંપ હુ તને પાછ આપીશ, ું હમેશાં માર સાથે મેજ પર ભોજન કરશ.ે” 8 મફ બોશેથે નમન કર ને ક ુ,ં “આ દાસ
કોણ છે, કે ૂએલા કૂતરા જવેા મારા પર ું કૃપા દશાર્વે?”

9 પછ રાજાએ શાઉલના ચાકર સીબાને બોલાવીને તેને ક ું, “મેં તારા મા લકના દ કરાને શાઉલની તથા તેના કુટુબની સવર્
સંપ આપી છે. 10 તારે, તારા દ કરાઓએ તથા તારા દાસોએ તે ૂ મ ખેડવી અને તેની ફસલનો પાક તારે લાવવો કે તારા
મા લકના દ કરા ું ુજરાન ચાલે. પણ તારા યોનાથાનનો દ કરો મફ બોશેથ તો હમેશાં માર મેજ પર ભોજન કરશ.ે” સીબાને
પંદર દ કરા તથા વીસ ચાકરો હતા.

11 ત્યારે સીબાએ રાજાને ક ું, “મારા મા લક રાજાએમને જે સવર્આજ્ઞાઓઆપી છે તે પ્રમાણે હુ તારો દાસ વત શ.” રાજાએ
ક ું, “મફ બોશેથ રાજાઓના દ કરા સમાન માર મેજ પર જમશ.ે” 12 મફ બોશેથને મીખા નામે એક નાનો દ કરો હતો. અને
સીબાના ઘરમાં જઓે રહેતા તે બધા મફ બોશેથના દાસો હતા. 13 મફ બોશેથ યરુશાલેમમાં રહેતો હતો, તે હમેશાં રાજાની મેજ
પર જમતો હતો, તે બ ે પગે અપંગ હતો.

10
દાઉદ આમ્મોનીઓને અને અરામીઓને શકસ્ત પમાડે છે
1 કાળ. 19:1-19

1 ત્યાર પછ એમ થ ું કે, આમ્મોનીઓનો રાજા નાહાશ મરણ પામ્યો અને તેના ાને તેનો દ કરો હા ૂન રાજા થયો. 2 દાઉદે
ક ું, “જમે તેના પતાએ મારા પર દયા રાખી હતી તેમ હુ નાહાશના દ કરા હા ૂન ઉપર દયા રાખીશ.” દાઉદે તેના પતાના ૃત્ ુ
ન મ ે તેને દલાસોઆપવા માટે પોતાના દાસોને મોકલ્યા, તેઓચાકરોએઆમ્મોનીઓના દેશમાંઆ ા. 3પણઆમ્મોનીઓના
આગેવાનોએ પોતાના રાજા હા ૂનને ક ું કે, “દાઉદે તાર પાસે તને દલાસો આપવાને માણસો મોકલ્યા છે તેથી ું એ ું માને છે
કે દાઉદ તારા પતાનો આદર કરે છે? ું દાઉદે પોતાના દાસોને નગર જોવાને તથા તેની જા ૂસી કરવાને તથા તેનો વનાશ કરવાને
માટે તાર પાસે મોકલ્યા ન હ હોય?” 4 તેથી હા ૂને દાઉદના દાસોની અડધી દાઢ ઓ ૂંડાવી નાખી. તેઓનાં કમર નીચે ુધીના
વ ો કાપી નાખીને તેઓને દૂર મોકલી દ ધા. 5 આ બાબત તેઓએ દાઉદને જણાવી, ત્યારે તેણે તેઓને મળવા માટે માણસ
મોકલ્યા, કેમ કે તે માણસો ઘણાં શરમાતા હતા. એટલે રાજાએ ક ું કે, તમાર દાઢ પાછ વધે ત્યાં ુધી તમે યર ખોમાં રહો અને
પછ થી પાછાઆવજો. 6જયારે આમ્મોનીઓએજો ું કે તેઓ દાઉદની નજરમાં તરસ્કૃત થયા છે, ત્યારે તેઓએ સંદેશાવાહકો
મોકલીને બેથ-રાહોબના તથા સોબાહના અરામીઓમાંથી વીસ હજાર પાયદળ સૈ નકો, હજાર માણસો સ હત માકાના રાજાન,ે
તથા ટોબના બાર હજાર માણસો વેતન આપી સૈન્યમાં દાખલ કયાર્. 7જયારે દાઉદે તે વષે સાંભ ું, ત્યારે તેણે યોઆબ અને
સૈન્યના સઘળા સૈ નકોને મોકલ્યા. 8આમ્મોનીઓએ બહાર નીકળ ને તેમના નગરના દરવાજાના પ્રવેશદ્વાર આગળ ૂહરચના
કર , સોબાહના તથા રહોબના અરામીઓ, ટોબના તથા માકાના માણસો પોતે ુલ્લાં મેદાનમાં અલગ ઊભા હતા.

9જયારે યોઆબે જો ું કે પોતાનીઆગળ તથા પાછળ ુદ્ધ ૂહ રચાયેલો છે, ત્યારે તેણે ઇઝરાયલના ઉ મ લડવૈયાઓમાંથી
કેટલાકને પસંદ કયાર્ અને તેઓને અરામીઓ સામે ગોઠ ા. 10બાક ના સૈન્યને તેણે પોતાના ભાઈ અ બશાયના અ ધકાર નીચે
રા ા, તેણે તેઓને આમ્મોનના સૈન્યની સામે ુદ્ધ માટે ગોઠ ા.

11 યોઆબે અ બશાયને ક ું કે, “જો અરામીઓ અમને ભારે પડ,ે તો ું મને ન ે બચાવજ.ે પણ જો આમ્મોનીઓ ું સૈન્ય
તને ભારે પડ,ે તો હુ આવીને તને બચાવીશ. 12 બહાદરુ બતાવજો, આપણે આપણા લોકને માટે તથા ઈ રના નગરોને માટે
ૂરાતન બતાવીએ, પછ ઈ ર પોતાના ઉદે્દશ માટે તેમને જે યોગ્ય લાગે તે ુજબ કરે.”
13યોઆબઅને તેના સૈન્યના સૈ નકો અરામીઓસામે ુદ્ધ કરવાનેઆગળઆ ાઅને તેઓઇઝરાયલના સૈન્યનીઆગળથી

નાસી ગયા. 14જયારેઆમ્મોનીઓનાસૈન્યએજો ું કે અરામીઓનાસી ગયા છે, ત્યારે તેઓપણઅ બશાયનીઆગળથી નાસીને
નગરમાં જતા ર ા. પછ યોઆબઆમ્મોનીઓ પાસેથી પાછો વળ ને યરુશાલેમમાં પરત આ ો.

15 અને જયારે અરામીઓએ જો ું કે તેઓને ઇઝરાયલે પરા જત કયાર્ છે, ત્યાર પછ તેઓ ફર થી એકત્ર થયા. 16 પછ
હદાદેઝેરે માણસ મોકલીને ફ્રાત નદ ની પેલી બાજુ રહેનાર અરામીઓના સૈન્યને બોલા ું. તેના સૈ નકો હદાદેઝેરના સૈન્યના
સેનાપ ત શોબાખની આગેવાની નીચે હેલામમાં આ ા.
† 8:18 8:18 યાજકો
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17 જયારે દાઉદને એની બાતમી મળ ત્યારે તેણે સવર્ ઇઝરાયલને એકત્ર કયાર્, તે યદન ઓળંગીને હેલામમાં આ ો.
અરામીઓએ પોતે દાઉદ સામે ૂહરચના કર અને તેની સાથે લડ્યા. 18 અરામીઓ ઇઝરાયલ સામેથી નાસી ગયા. દાઉદે
અરામીઓના સાતસો રથસવારોને તથા ચાળ સ હજાર ઘોડસેવારોન*ે માર ના ા. તેઓના સૈન્યનો સેનાપ ત શોબાખ ઘવાયો
અને ત્યાં જ મરણ પામ્યો. 19 જયારે સઘળા રાજાઓ જે હદાદેઝેરના તાબેદારો હતા તેઓએ જો ું કે તેઓ ઇઝરાયલ દ્વારા
પરા જત થયા છે, ત્યારે અરામીઓએ ઇઝરાયલ સાથે સં ધ કર ને તેઓના તાબેદારો થયા. તેથી ત્યાર બાદ અરામીઓઆમ્મોન
ુત્રોની મદદે આવતાં ગભરાતા હતા.

11
દાઉદ અને બાથ-શેબા

1 વસંતઋ ુમાં જયારે બધા રાજાઓ સામાન્ય ર તે ુદ્ધ કરવા માટે બહાર જતા હતા, ત્યારે દાઉદે યોઆબને, તેના ચાકરોને
તથા ઇઝરાયલના સૈન્યને મોકલ્ ુ.ં તેઓએઆમ્મોનીઓનો નાશ કય અને રાબ્બાને ઘેર લી ું. પણ દાઉદ યરુશાલેમમાં જ ર ો.

2એક સાંજે દાઉદ પોતાના પલંગ ઉપરથી ઊઠ ને રાજમહેલની છત ઉપર ચાલતો હતો. ત્યાંથી એટલે કે છત પરથી તેણે એક
ીને સ્નાન કરતા જોઈ. તે ી દેખાવમાં ઘણી ુંદર હતી. 3 તેથી દાઉદે માણસ મોકલીને જઓે તે ી વષે જાણતા હતા

તેઓને ૂછપરછ કરાવી. તો કોઈએકે ક ું, “ ું એ એલીઆમની દ કર , ઉ રયા હ ીની પત્ની બાથશેબા નથી?”
4 દાઉદે સંદેશાવાહકો મોકલીને તેને તેડ મંગાવી; તે તેની પાસે આવી અને તે તેની સાથે ૂઈ ગયો તે પોતાની મા સક

અ ુદ્ધતામાંથી ુદ્ધ થઈ હતી. પછ તે પોતાને ઘરે પાછ ગઈ. 5 તે ીને ગભર્ ર ો, તેણે માણસ મોકલીને દાઉદને કહા ું
કે; “હુ ગભર્વતી છુ.”

6 પછ દાઉદે યોઆબની પાસે માણસ મોકલીને કહા ું કે, “ઉ રયા હ ીને માર પાસે મોકલ.” તેથી યોઆબે ઉ રયાને દાઉદ
પાસે મોકલ્યો. 7 ઉ રયા તેની પાસે આ ો ત્યારે દાઉદે તેને ૂ ુ,ં યોઆબ કેમ છે? સૈન્યની શી ખબર છે? ુદ્ધ કે ું ચાલે છે?
8 પછ ઉ રયાને દાઉદને ક ું કે, “તારે ઘરે જા અને વશ્રામ કર*.” તેથી ઉ રયા રાજાના મહેલમાંથી ગયો અને તેના ગયા પછ
રાજા તરફથી ઉ રયાને માટે ભેટ મોકલવામાં આવી.

9 પણ ઉ રયા ઘરે જવાને બદલે રાજાના મહેલનાં દરવાજા પાસે રાજાના ચાકરોની સાથે ૂઈ ર ો. તે પોતાના ઘરે ગયો ન હ.
10 દાઉદને જણાવવાંમાં આ ું કે, “ઉ રયા પોતાને ઘરે ગયો નથી,” તેથી દાઉદે ઉ રયાને ક ું કે, “ ું ું ુસાફર એથી આ ો
નથી? તો ું શા માટે તારે ઘરે ગયો ન હ?” 11 ઉ રયાએ દાઉદને જવાબ આપ્યો, “કરારકોશ, ઇઝરાયલ અને યહૂદા તં ુઓમાં
રહે છે અને મારો મા લક સેનાપ ત યોઆબઅને તેના દાસો ુલ્લાં મેદાનમાં છાવણીમાં રહે છે. તો હુ કેવી ર તે ખાવા, પીવા અને
માર ી સાથે ૂવા મારે ઘરે જાઉં? તમારા અને તમારા જીવના સમ, હુ એ પ્રમાણે કરનાર નથી.”

12 તેથી દાઉદે ઉ રયાને ક ું કે, “આજે પણ અહ રહે અને કાલે હુ તને જવા દઈશ.” તેથી ઉ રયા તે દવસે અને તે પછ ના
દવસે યરુશાલેમમાં ર ો. 13 દાઉદે તેને બોલા ો, તેણે તેની આગળ ખા ું, પી ું. દાઉદે તેને નશો કરા ો. તે સાંજે પણ તે
પોતાના પલંગ પર દાઉદના ચાકરો સાથે ૂવાને ગયો; પણ પોતાને ઘરે ગયો નહ .

14 તેથી સવારમાં દાઉદે યોઆબ ઉપર પત્ર લ ો અને તે પત્ર ઉ રયાની મારફતે મોકલ્યો. 15 દાઉદે પત્રમાં એમ લ ું કે,
“ઉ રયાને દારુણ ુદ્ધમાં સૌથી આગળ રાખજે અને પછ તેની પાસેથી તમે દૂર ખસી જજો, જથેી તે દશુ્મનોના પ્રહારથી માય
જાય.”

16 યોઆબે નગર ઉપર ઘેરાબંધી કર હતી, તેણે ઉ રયાને એવી જગ્યાએ ફરજ સોંપી કે જે વષે તે જાણતો હતો કે ત્યાં
શ ુઓના ૂરવીર સૈ નકોનો મારો રહેવાનો છે. 17જયારે નગરના માણસો બહાર આવીને યોઆબના સૈન્ય સાથે લડ્યા, ત્યારે
દાઉદના સૈ નકોમાંથી કેટલાક મરણ પામ્યા અને ત્યાં ઉ રયા હ ી પણ માય ગયો.

18 યોઆબે ુદ્ધ વષેના અહેવાલ આપવા દાઉદ સંદેશાવાહકોને મોકલી. 19 ત્યારે તેણે સંદેશાવાહકને આજ્ઞા આપી કહા ું
હ ું કે, જયારે ુંપાસે ુદ્ધની સવર્ બાબતો રાજાને કહ રહે, 20 ત્યાર પછ જો કે રાજા ક્રોધે ભરાય અને તને એમ કહે કે, “લડવા
સારુ નગરની એટલી બધી નજીક તમે કેમ ગયા? ું તમે નહોતા જાણતા, કે તેઓ કોટ પરથી હુમલો કરશે?

21યરૂબ્બેશેથના દ કરા અબીમેલેખેને કોણે માય ? ું એક ીએ કોટ ઉપરથી ઘંટ ું ઉપ ું પડ ના ું તેથી તે તેબેસમાં મરણ
નહોતો પામ્યો? શા માટે તમે કોટની એટલી નજીક ગયા?’ પછ તારે ઉ ર આપવો કે, ‘તારો દાસ ઉ રયા હ ી પણ માય ગયો
છે.’ ”

22 પછ સંદેશાવાહક ત્યાંથી નીકળ અને દાઉદ પાસે ગયો. યોઆબે તેને જે કહેવા મોકલ્યો હતો તે સવર્ બાબતો તેણે દાઉદને
કહ . 23 તેણે દાઉદને ક ું, “આપણે બળવાન હતા તેનાથી પણ વધારે બળવાન શ ુઓ હતા; તેઓ અમાર સમક્ષ મેદાનમાં
આ ા પણઅમે દરવાજાના પ્રવેશદ્વારેથી જ તેમને પાછા પાડ્યા. 24અને તેના ધ ુધાર્ર ઓએ કોટ ઉપરથી અમારા પર તીરદાજી
કર . અને અમારામાંથી કેટલાક માયાર્ ગયા અને રાજાના દાસ ઉ રયા હ ી પણ માય ગયો.” 25 પછ દાઉદે સંદેશાવાહકને ક ું
કે, “યોઆબને આમ કહેજે કે, ‘એથી ું દઃુખી ન થતો, કેમ કે તલવાર તો જમે એકનો તેમ જ બીજાનો પણ નાશ કરે છે. ું નગર
વરુદ્ધ સખત ુદ્ધ કર ન,ે તેનો પરાજય કરજ.ે’ અને ું યોઆબને હમતઆપજ.ે”
26જયારે ઉ રયાની પત્નીએ સાંભ ું કે, તેનો પ ત ઉ રયા ુદ્ધમાં મરણ પામ્યો છે, ત્યારે તેણે પોતાના પ તને માટે વલાપ કય .

27જયારે તેના શોકના દવસો ૂરા થયા ત્યારે દાઉદે માણસ મોકલીને તેને તેના ઘરેથી મહેલમાં તેડાવી લીધી. અને તે તેની પત્ની
થઈ. તેણે ુત્રને જન્મઆપ્યો. પણ દાઉદે જે ક ુ હ ું તે ઈ રની દ્ર માં દુ હ ું.

* 10:18 10:18 પગે ચાલનારો * 11:8 11:8 ઘણા લોકો એમ માને છે કે દાઉદે ઉ રયાને લાંબા પ્રવાસ પછ વશ્રામ કરવા માટે આમંત્રણઆપ્ ું હ ું (ઉત્પ ત:
18.4; 19.2; 24.32; ન્યા: 9.21). અન્ય વવેચકો એમ માને છે પોતાની જાતને તાજુ કરવા આમંત્રણ આપ ું એનો અથર્ પત્ની સાથે શાર રક સંબંધ બાંધ ું હોય શકે
છે, કારણ કે શ “પગ” ારેક “ ુપ્ત ભાગો” પણ હોય શકે છે. (ઉદાહરણ તર કે રૂથ 3.4, 7, 8; ગીતો ું ગીત 5.3) તે તદ્દન શ છે કે દાઉદ ઇરાદા ૂવર્ક અ ભ ક્ત
કરે છે જથેી ઉ રયા શાર રક સંબંધ વશે વચાર કર શકે છે.
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12
નાથાનનો સંદેશો અને દાઉદનો પ ા ાપ

1પછ ઈ રે નાથાન પ્રબોધકને દાઉદ પાસે મોકલ્યો. તેણે તેની પાસે આવીને ક ું કે, “નગરમાં બે માણસ હતા. એક દ્ર વાન
અને બીજો ગર બ હતો. 2ધનવાનની પાસે ુષ્કળ સં ામાં ઘેટાં તથા અન્યજાનવર હતા,ં 3 પણ દ રદ્ર માણસ પાસે એક નાની
ઘેટ સવાય બીજુ કઈ નહો ું. તેણે તે વેચાતી લઈને તે ું પોષણ ક ુ હ ું. તે તેની સાથે તથા તેનાં છોકરાં સાથે ઊછર હતી. તે
તેની થાળ માંથી ખાતી અને તેના પ્યાલામાંથી પીતી હતી. તેની પથાર માં તે ૂતી હતી તે તેની દ કર જવેી હતી.

4એક દવસ તે શ્રીમંત માણસને ત્યાં એક વટેમા ુર્ આ ો. શ્રીમંતે પોતાને ઘરે આવેલા વટેમા ુર્ના ભોજન માટે પોતાનાં ઘેટાં કે
અન્ય જાનવરોમાંથી કોઈ પ ુને લી ું ન હ. પણ પેલા દ રદ્ર માણસની ઘેટ આંચક લીધી અને તેને ત્યાં આવેલા વટેમા ુર્ને માટે
તે ું શાક બના ું.” 5એ સાંભળ ને દાઉદ પેલા ધનવાન માણસ પર ઘણો ુસ્સે થયો. તેણે નાથાનને ક ું કે, “જીવતા ઈ રના
સમ, જે માણસે એ કૃત્ય ક ુ છે તે મરણદડને યોગ્ય છે. 6 તેણે ઘેટ ના બચ્ચાના બદલે ચારગણું પાછુ આપ ું પડશે કેમ કે તેણે
એ ું કૃત્ય ક ુ છે, તેને તે દ રદ્ર માણસ પર કઈ દયા આવી ન હ.”

7 પછ નાથાને દાઉદને ક ું કે, “ ું જ તે માણસ છે! ઇઝરાયલના પ્ર ુ, ઈ ર, કહે છે કે, ‘મેં તને ઇઝરાયલ પર રાજા તર કે
અ ભષેક કય અને મેં તને શાઉલના હાથમાંથી છોડા ો હતો. 8 મેં તેનો મહેલ તને આપ્યો. અને તેની પત્નીઓ તને આપી. મેં
તને ઇઝરાયલ ું તથા યહૂદા ું રાજય પણ આપ્ ુ.ં જો તે તને ઘણું ઓછુ પ ું હોત તો હુ બીજી ઘણી વધારાની વસ્ ુઓ પણ
તને આપત.

9તો શા માટે તેં ઈ રનીઆજ્ઞા ુચ્છ ગણીને તેમની દ્ર માં જે દશુમાર તે કય છે? તેં ઉ રયા હ ીને તલવારથી માર નંખા ો.
અને તેની પત્નીને તેં તાર પત્ની બનાવી લીધી. તેં તેને આમ્મોની સૈન્યની તલવારથી મારવા ું કાવતરુ ક ુ. 10 તેથી હવે તલવાર
તારા ઘરમાંથી કદ દૂર થશે ન હ, કેમ કે તેં મને ધ ાય છે અને ઉ રયા હ ીની પત્નીને પોતાની પત્ની કર લીધી છે.’ 11 ઈ ર
કહે છે કે, ‘જો, હુ તારા પોતાના ઘરમાંથી તાર વરુદ્ધ આફત ઊભી કર શ. તાર પોતાની નજર આગળથી હુ તાર પત્નીઓને
લઈને તારા પડોશીને આપીશ. દવસે પણ તે તાર પત્નીઓની આબરુ લેશ.ે 12 કેમ કે તેં તારુ પાપ ુપ્તમાં ક ુ છે, પણ હુ આ
કાયર્ સવર્ ઇઝરાયલની આગળ ૂયર્ના અજવાળામાં કર શ.’ ” 13 પછ દાઉદે નાથાન સમક્ષ ક ૂલ્ ું કે, “મેં ઈ રની વરુદ્ધ પાપ
ક ુ છે.” નાથાને દાઉદને જવાબઆપ્યો કે, “ઈ રે તારુ પાપ માફ ક ુ છે. ું માય જઈશ ન હ.

14 તોપણઆ કૃત્ય કર ને તેં ઈ રનાં વૈર ઓને નદા ું કારણઆપ્ ું છે, માટે જે સંતાન તારે ત્યાં જનમશે તે ન ે મર જશ.ે”
15 પછ નાથાન ત્યાંથી પોતાના ઘરે ગયો. ઈ રે દાઉદથી ઉ રયાની પત્નીને જે બાળક જનમ્ ું તેને રો ગ ક ુ, તે ઘણું બીમાર
હ ું.

દાઉદ ું બાળક મર જાય છે
16 દાઉદે તે બાળકને માટે ઈ રનીઆગળ વનંતી કર . દાઉદે ઉપવાસ કય અને મહેલમાં જઈનેઆખી રાત જમીન ઉપર પડ

ર ો. 17 તેને જમીન પરથી ઉઠાડવા માટે તેના ઘરના વડ લો તેની પાસે આવીને ઊભા ર ા, પણ તે ઊઠ્યો ન હ, તેણે તેઓની
સાથે ક ું ખા ું પણ ન હ. 18સાતમે દવસે એમ થ ું કે, તે બાળક મરણ પામ્ ુ.ં હવે એ બાળક મરણ પામ્ ું છે એ ું તેને કહેતાં
દાઉદના ચાકરો ગભરાયા, કેમ કે તેઓએ ક ું કે, “જુઓ, જયારે બાળક જીવ ું હ ું ત્યારે અમે તેની સાથે વાત કરતા હતા પણ
તે અમાર વાત સાંભળતો ન હતો. પણ હવે જો અમે તેને કહ એ કે, બાળક મર ગ ું છે, તો તે પોતાને ું કરશ?ે!”

19 પણ જયારે દાઉદે જો ું કે તેના દાસો ભેગા મળ ને એકબીજાના કાનમાં વાતો કરે છે, ત્યારે દાઉદને લાગ્ ું કે બાળક મર
ગ ું છે. તેણે તેઓને ૂ ું કે, “ ું બાળક મર ગ ું છે?” તેઓએજવાબઆપ્યો કે, “હા તે મર ગ ું છે.” 20 પછ દાઉદ જમીન
પરથી ઊઠ્યો. અને સ્નાન કર ને પોતાને અંગે અ ર લગા ું, પોતાનાં વ ો બદલ્યા.ં ઈ રના મંડપમાં જઈને તેણે ભજન ક ,ુ
પછ તે પોતાના મહેલમાં પાછો આ ો. તેણે ભોજન માગ્ ું ત્યારે તેઓએ તેને ભોજન પીરસ્ ું અને તે જમ્યો.

21 પછ તેના ચાકરોએ તેને ક ું કે, “શા માટે તેં આમ ક ુ? ાં ુધી બાળક જીવ ું હ ું ત્યારે ું ઉપવાસ તથા વલાપ કરતો
હતો, પણ જયારે બાળક મર ગ ું ત્યારે તેં ઊઠ ને ખોરાક ખાધો? 22 દાઉદે જવાબઆપ્યો, “ ાં ુધી બાળક જીવ ું હ ું ત્યાં
ુધી હુ ઉપવાસ તથા વલાપ કરતો હતો. મેં ક ું કે, “કોણ જાણે છે કે, ઈ ર મારા પર કૃપા કર ને બાળકને જીવ ું રહેવા દે?

23 પણ હવે તે મરણ પામ્ ું છે, તો હવે શા માટે મારે ઉપવાસ કરવો જોઈએ? ું હુ તેને પાછુ લાવી શકુ છુ? તે માર પાસે પાછુ
આવશે ન હ પણ હુ તેની પાસે જઈશ.”

ુલેમાનનો જન્મ
24 દાઉદે તેની પત્ની બાથશેબાને દલાસો આપ્યો, તેની પાસે જઈને તેની સાથે શાર રક સંબંધ બાંધ્યો. બાથશેબાએ દ કરાને

જન્મ આપ્યો. અને તે ું નામ તેણે ુલેમાન રા ુ.ં ઈ ર તેના પર ૂબ પ્રેમાળ હતા. 25 તેથી ઈ રે નાથાન પ્રબોધકની મારફતે
સંદેશ મોકલીને તે ું નામ ‘યદ દયા*’ રા ું.

દાઉદ રાબ્બાને કબજો લે છે
1 કાળ. 20:1-3

26હવે યોઆબેઆમ્મોનીઓના રાજનગર રાબ્બા વરુદ્ધ લડાઈ કર . અને તેના કલ્લાઓ કબજે કર લીધા. 27પછ યોઆબે
દાઉદ પાસે સંદેશાવાહકો મોકલીને ક ું કે, “હુ રાબ્બા સામે લડ્યો છુ અને મેં તે નગરનો પાણી ુરવઠો નયં ત્રત કય છે. 28 તો
હવે બાક ના સૈન્યને એકસાથે એકત્ર કર અને નગરની સામે છાવણી કર ને તેને કબજે કર, કેમ કે જો હુ તે નગર લઈ લઈશ, તો
તે મારા નામથી ઓળખાશે.”

29 તેથી દાઉદ સવર્ લોકોને એકત્ર કર ને તેઓની સાથે રાબ્બા ગયો; તેણે તે નગર વરુદ્ધ લડાઈ કર અને તેને કબજે ક .ુ
30 દાઉદે ત્યાંના રાજા મોલોખનો ુગટ તેના માથા પરથી ઉતાર લીધો. તે ુગટ ુવણર્નો હતો. તે ું વજન એક તાલંત સોના જે ું

* 12:25 12:25 યહોવાહનો વહાલો
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હ ું, તેમાં ૂલ્યવાન પાષાણો જડલેાં હતા.ં તે ુગટ દાઉદને માથે ૂકવામાં આ ો. પછ તે નગરમાંથી મોટા પ્રમાણમાં ૂંટ લઈને
બહાર આ ો.

31 દાઉદ નગરના લોકોને બહાર લા ો. તેઓને ુલામ બના ા.ં અને તેઓને કરવત, તીકમ અને કુહાડા વડે કામ કરા ુ.ં
વળ તેઓની પાસે દબાણ ૂવર્ક ઈંટોના ભઠ્ઠાઓમાં પણ મજૂર કરાવી. દાઉદે આમ્મોનીઓનાં તમામ નગરોની એવી દદુશા કર .
પછ દાઉદ તથા ઇઝરાયલી સૈન્ય યરુશાલેમમાં પાછાં આ ાં.

13
આમ્ મોન અને તામાર

1 દાઉદનો દ કરો આમ્નોન તેની સાવક બહેન તામાર પ્રત્યે મો હત થયો. તે ૂબ ુંદર હતી. આબ્શાલોમ તેનો સગો ભાઈ
હતો. તે પણ દાઉદનો દ કરો હતો. 2આમ્નોન ુબ હતાશ હતો અને તે પોતાની બહેન તામાર પ્રત્યેના તલસાટને કારણે બીમાર
પડ્યો. તે કુવાર હતી એટલે તેની સાથે ક ું ખોટુ કર ું તે આમ્નોનને ુશ્કેલ હ ું.

3આમ્નોનને યોનાદાબ નામે એક મત્ર હતો તે દાઉદના ભાઈ શમઆનો દ કરો હતો. યોનાદાબ ઘણો હો શયાર માણસ હતો.
4યોનાદાબે આમ્નોનને ક ું કે, “હે રાજકુવર, ું દરરોજ કેમ દઃુખી રહે છે? ું ું મને ન હ કહે?” તેથીઆમ્નોને તેને ઉ રઆપ્યો,
“હુ મારા ભાઈઆબ્શાલોમની બહેન તામારના પ્રેમમાં પડ્યો છુ.”

5 પછ યોનાદાબે તેને ક ું કે, ું તારા “પલંગ ઉપર ૂઈ રહે અને બીમાર હોવાનો ઢોંગ કર. જયારે તારા પતા તને જોવા
આવ,ે ત્યારે તેને કહેજે કે, ‘કૃપા કર ને ું તમે માર બહેન તામારને મને ખાવાને અ આપવા અને મારા માટે ભોજન બનાવવા
સારુ મોકલો, કે જથેી હુ તેને જોઈને તેના હાથથી ખાઉં?” 6 તેથી આમ્નોન ૂઈ ગયો અને બીમાર હોવાનો ઢોંગ કય . રાજા તેની
ખબર જોવાઆ ો, ત્યારે આમ્નોને રાજાને ક ું, “કૃપા કર માર બહેન તામારને મોકલો, કે તે મારા દેખતાં મારે માટે થોડ રસોઈ
બનાવે અને હુ તેના હાથે ખાઉં.” 7 ત્યારે દાઉદે તેના મહેલમાં તામારને સંદેશો કહેવડા ો કે, “હમણાં તારા ભાઈ આમ્નોનને ઘરે
જઈને તેને સારુ ખોરાક તૈયાર કર.” 8 તેથી તામાર પોતાના ભાઈ આમ્નોનને ઘરે ગઈ. ત્યાં તે ૂઈ ર ો હતો. તેણે લોટ લઈને
તેના દેખતાં રોટલી બનાવી અને શેક . 9 પછ તેણે તવામાંથી રોટલી લઈને તેને આપી, પણ આમ્મોને તે ખાવાની ના પાડ . પછ
આમ્નોને ત્યાં હાજર રહેલાઓને ક ું, “સવર્ માણસોને માર પાસેથી બહાર મોકલી દો.” તેથી સવર્ તેની પાસેથી બહાર ગયા.

10 પછ આમ્નોને તામારને ક ું, “ખોરાક મારા ઓરડામાં લાવ કે હુ તારા હાથથી તે ખાઉં.” પછ જે રોટલી તેણે બનાવી હતી
તે લઈને તેના ભાઈ આમ્નોનના શયન ૃહમાં આવી. 11જયારે તે તેની પાસે ખોરાક લાવી, ત્યારે તેણે તેને પકડ ને ક ુ,ં “માર
બહેન, આવ, માર સાથે ૂઈ જા.” 12 તામારે તેને ઉ ર આપ્યો કે, “ન હ, મારા ભાઈ, માર સાથે બળજબર કર શ ન હ, કેમ કે
આ ું ક ું કૃત્ય ઇઝરાયલમાં થ ું ન જોઈએ. આ ું આઘાતજનક કાયર્ ન કર!

13 હુ આ મારા જીવનમાં આબરુહ ન થઈને ાં જાઉં? વળ આ કૃત્યને કારણે આખા ઇઝરાયલમાં ું બહુ મોટો ૂખર્ જવેો
બનીશ. મહેરબાની કર ન,ે હુ તને કહુ છુ કે ું રાજાને કહે. તે તને માર સાથે લ કરવાની મંજૂર આપશ.ે” 14 પણઆમ્નોને તે ું
કહે ું ગણકા ુ ન હ. તે તેના કરતાં બળવાન હોવાથી, તેણે તેના પર બળાત્કાર ુજાય .

15પછ આમ્નોનને તેના પરઅ તશય ધ ાર ઉપ ો, તે તેને ચાહતો હતો તે કરતાં તેને વધારે તેને ધ ારવા લાગ્યો. આમ્નોને
તેને ક ું, “ઊઠ ને જતી રહે.” 16 તેણે તેને જવાબ આપ્યો કે, “હુ જવાની નથી. કારણ કે તેં માર સાથે જે ક ુ છે તે કરતાં મને
કાઢ ૂકવી એ વધારે ખરાબ છે.” પણ આમ્નોને તે ું કહે ું સાંભ ું ન હ. 17 તેણે પોતાના અંગત ચાકરને બોલાવીને ક ું કે,”
આ ીને માર પાસેથી બહાર કાઢ ૂક અને પછ થી બારણું બંધ કર.”

18 પછ તેના ચાકરોએ તેને બહાર કાઢ ૂક અને બારણું અંદરથી બંધ કર દ ું. તામારે નવરગી વ પહેરે ું હ ું. કેમ કે
રાજાની કુવાર દ કર ઓ એવા વ પહેરતી હતી. 19 તામારે પોતાના માથા પર રાખ નાખી અને તેણે પહેરે ું વ ફા ુ.ં તે
પોતાના હાથ માથા પર ૂક ને પોક ૂક ને રડતી રડતી ચાલી ગઈ.

20 તેના ભાઈ આબ્શાલોમે તેને ક ું કે, ું તારો ભાઈ આમ્નોને તને ક ું ક ુર્ છે? પણ હવે શાંત થઈ જા, માર બહેન તે તારો
ભાઈ છે. એને લીધે અંતર ખે દત કર શ ન હ.” તેથી તામાર પોતાના ભાઈ આબ્શાલોમના ઘરે એકલી રહ . 21 પણ જયારે
દાઉદ રાજાએ એ સવર્ વાતો સાંભળ , ત્યારે તે ઘણો ુસ્સે થયો. 22આબ્શાલોમે પોતાના ભાઈ આમ્નોનને ક ું ક ું ન હ, પણ
આબ્શાલોમે તેનો તરસ્કાર કય , કારણ કે તેણે તેની બહેન તામાર ઉપર બળાત્કાર કય હતો.

આબ્શાલોમે વેર વા ું
23બે વષર્ થયા પછ એમ થ ું કે, એફ્રાઇમે નજીકના બાલ-હાસોરમાં આબ્શાલોમ પાસે ઘેટાં કાતરનારાઓને કામે બોલા ા

હતા, ત્યાં આબ્શાલોમે રાજાના સવર્ કુવરોને આમંત્રણઆપ્ ું હ ું. 24આબ્શાલોમે રાજા પાસે જઈને ક ું કે, “હે રાજા જો હવે,
તારા દાસ પાસે ઘેટાં કાતરનારાઓ છે. કૃપા કર , રાજા તથા તેના ચાકરોને તમારા સેવક સાથે આવવાની પરવાનગી આપો.”

25 રાજાએ આબ્શાલોમને જવાબ આપ્યો કે, “ન હ, મારા દ કરા, અમે સવર્ તો ન હ આવીએ, કારણ કે અમે તને ભારરૂપ
થઈએ.” આબ્શાલોમે રાજાને આગ્રહ કય , પણ તે ગયો ન હ, પણ છતાં તેણે તેને આશીવાર્દ આપ્યો. 26 પછ આબ્શાલોમે ક ું
કે, “જો એમ ન હ તો, કૃપા કર મારા ભાઈ આમ્નોનને માર સાથે આવવા દે.” તેથી રાજાએ તેને ક ું, “શા માટે આમ્નોન તાર
સાથે આવ?ે”

27આબ્શાલોમે દાઉદનેઆગ્રહ કય અને તેથી તેણેઆમ્નોનને તથા રાજાના સવર્ ુત્રોને તેની સાથે જવા દ ધા. 28આબ્શાલોમે
પોતાના ચાકરોને આજ્ઞા કર ને ક ું કે, “ધ્યાનથી સાંભળો. જયારે આમ્નોન દ્રાક્ષારસ પીવાની શરૂઆત કરે, અને હુ તમને કહુ કે,
‘આમ્નોન પર હુમલો કરો,’ ત્યારે તેને માર નાખજો. બીશો ન હ. એ માર આજ્ઞા છે. હમત રાખો ૂરાતન બતાવજો.” 29 તેથી
આબ્શાલોમે આજ્ઞા આપી હતી તેમ તેના ચાકરોએ આમ્નોનને ૂરો કર ના ો. પછ રાજાના સઘળા ુત્રો ઊઠ્યા અને દરેક
પોતપોતાના ગધેડા પર બેસીને નાસી ગયા.
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30 તેઓ માગર્માં જતા હતા, એવામાં દાઉદને એવા સમાચાર મ ા કે, આબ્શાલોમે તમામ રાજકુવરોને માર ના ા છે અને
તેઓમાંથી કોઈને પણ જીવતો રહેવા દ ધો નથી.” 31 પછ રાજાએ ઊઠ ને પોતાના વ ો ફાડ્યાં અને તે જમીન પર ૂઈ ગયો;
તેની સાથે તેના સવર્ ચાકરો પણ ફાટેલાં વ સાથે તેની પાસે ઊભા ર ા.

32 પણ દાઉદના ભાઈ, શમઆના ુત્ર, યોનાદાબે દાઉદને ક ું, “મારા મા લક એ ું માની લેવાની જરૂર નથી. આબ્શાલોમે
રાજાના સવર્ જુવાન દ કરાઓને માર ના ા છે, તમામને ન હ ફક્તઆમ્નોનને જ માર નાખવામાં આ ો છે. જે દવસેઆમ્નોને
તેની બહેન તામાર ઉપર બળાત્કાર કય , ત્યારથી આબ્શાલોમે આ તરકટ રચ્ ું હ ું. 33 માટે હવે રાજાના સવર્ દ કરાઓ મરણ
પામ્યા છે, એમ ધાર ને મારા મા લક પોતાના મનમાં દઃુખી થ ું ન હ, કેમ કે, ફક્તઆમ્નોન એકલો જ મરણ પામ્યો છે.

34આબ્શાલોમ દૂર નાસી ગયો. જે ચાકર ચોક કરતો હતો તેણે પોતાની આંખો ઊંચી કર ને જો ું તો જુઓ પવર્તબાજુની
પ મ દશાના માગથી ઘણાં લોકો તેની પાસેઆવતા હતા. 35પછ યોનાદાબે રાજાને ક ું કે, “જુઓ, રાજાના દ કરાઓઆ ા
છે. જમે મેં ક ું તે પ્રમાણે જ છે.” 36જયારે યોનાદાબે પોતાની વાત ૂણર્ કર અને તે જ સમયે રાજાના દ કરાઓ ત્યાં આવી
પહોંચ્યા તેઓએઊંચા અવાજે રુદન ક ુ. તેઓની સાથે રાજા અને તેના સવર્ ચાકરોએ પણ વલાપ કય .

37 પણ આબ્શાલોમ નાસીને ગ ૂરના રાજા, આમ્મીહૂદના દ કરા તાલ્માયની પાસે ગયો. દાઉદ પોતાના દ કરાને યાદ કર ને
દરરોજઆક્રદ કરતો હતો. 38આબ્શાલોમ નાસીને ગ ૂર ચાલ્યો ગયો ત્યાં તે ત્રણ વષર્ ુધી ર ો. 39 દાઉદ રાજાનેઆબ્શાલોમને
મળવાની તીવ્ર ઉત્કઠા થતી હતી, કેમ કે આમ્નોનના મરણ પછ હવે તેણે સાંત્વના અ ુભ ું હ ું.

14
આબ્શાલોમને પાછો લાવવા યોઆબના પ્રયત્ન

1 હવે સરુયાના દ કરા યોઆબને લાગ્ ું કે, રાજા ું હૃદય આબ્શાલોમને જોવાની અગમ્ય ઇચ્છા ધરાવે છે. 2 તેથી યોઆબે
તકોઆ નગરમાં ખબર મોકલીને ત્યાંથી એક જ્ઞાની ીને તેડાવી પછ તેને ક ું, “કૃપા કર ને ું શોક કરનારનાં જવેો ઢોંગ કર અને
શોકના વ ો પહેર. કૃપા કર તારા પોતાના પર તેલ ન લગાવ, પણ ૃત્ ુ પામેલાંને માટે લાંબા સમયથી શોક કરનાર ીના જવેી
ું થા. 3 પછ હુ તને જે કહુ તે પ્રમાણે રાજા પાસે જઈને તેને કહે.” પછ યોઆબે તેને એ વાત કહ કે જે તેણે જઈને રાજાને

કહેવાની હતી.
4 પછ તકોઆની તે ી રાજાની સાથે વાત કરવા ગઈ. ત્યારે તેણે સા ાંગ પ્રણામ કર ને ક ું, “હે રાજા, મને મદદ કર.”

5 રાજાએ તેને ક ું કે, “તાર સાથે ું ખરાબ થ ું છે?” તેણે જવાબઆપ્યો કે, સાચી વાત એ છે કે હુ વધવા છુ અને મારો પ ત
મરણ પામ્યો છે. 6 મારે બે દ કરા હતા, તે બ ે ખેતરમાં લડ પડ્યા. ત્યાં તેઓને અલગ કરનાર કોઈ ન હ ું. એક ભાઈએ બીજા
ભાઈ પર હુમલો કર ને તેને માર ના ો.

7અને હવે, આ ું કુટુબ માર વરુદ્ધઊ ું છે, તેઓએ ક ું, ‘જણેે તેના ભાઈને માર ના ો છે, તેને અમારા હાથમાં સોંપ, કે
તેના ભાઈને માર ના ો તેના બદલામાં અમે તેને પણ માર નાખીએ.’ આમ કર ને તેઓ વારસનો પણ નાશ કરશે. મારા કુળનો
નાશ કરશે અને બાક રહેલો મારો વંશ, મારા પ ત ું નામ કે કુળ ું નામ તેઓ ૃથ્વી પર રહેવા દેશે ન હ.”

8 તેથી રાજાએ તે ીને ક ું કે, “તારા ઘરે જા, તારા વષે કઈ કરવા માટે હુ હુકમ આપીશ.” 9 તકોઆની ીએ રાજાને
જવાબ આપ્યો, “મારા મા લક રાજા, આ દોષ મારા પર તથા મારા પતાના ઘર પર આવો. રાજા તથા તે ું રા ાસન નદ ષ
રહો.”

10 રાજાએ ક ું, “જો કોઈ તને ક ું કહે, તેને માર પાસે લાવ અને તે હવેથી તારુ નામ લેશે ન હ.” 11 પછ તેણે ક ું કે, “કૃપા
કર , હે રાજા પોતાના પ્ર ુ ઈ ર ું સ્મરણ કર, લોહ નો બદલો લેનારા હવે કોઈનો નાશ કરે ન હ, કે જથેી તેઓ મારા દ કરાનો
નાશ કરે ન હ.” રાજાએજવાબઆપ્યો કે, “જીવતા ઈ રના સમ, તારા દ કરાનો એક વાળ પણ હુ જમીન પર પડવા ન હ દઉં.”

12 પછ તે ીએ ક ું કે, “કૃપા કર હવે તાર દાસીને એક વાત મારા મા લક રાજાને કહેવા દે.” તેણે ક ું, “બોલ.” 13 તેથી
તે ીએ ક ું,” શા માટે તેં ઈ રના લોકો વરુદ્ધ આવી ુ ક્તની યોજના કર છે? કેમ કે આ બાબત બોલતાં રાજા એક દોષી

ક્ત જવેો લાગે છે, કેમ કે રાજા પોતાના દેશ નકાલ કરેલા દ કરાને પાછો ઘરે લાવતો નથી. 14 કેમ કે આપણા સવર્ ું ૃત્ ુ
ન ત છે અને જમે જમીન ઉપર ઢળે ું પાણી જે ફર થી ઉપર ભે ું કરા ું નથી, તેના જવેા છ એ. ઈ ર કોઈનો જીવ લેતા
નથી; પણ, જનેે તેમણે પોતાનાથી દૂર કયાર્ છે તેને પાછો લાવે છે.

15તેથી મારા મા લક રાજાનેઆ વાત કહેવાને હુ આવી છુ, તે ું કારણએ છે કે લોકોએ મને બીવડાવી છે. જથેી તાર દાસીએ
પોતાને ક ું કે, ‘હવે હુ રાજા સાથે વાત કર શ. કદાચ એમ બને કે રાજા પોતાની દાસીની વનંતી અમલમાં ૂકે. 16 કેમ કે રાજા
મારુ સાંભળ ને, જે માણસ મારા દ કરા સાથે ઈ રના વારસામાંથી નાશ કરવાને ઇચ્છે છે, તેના હાથમાંથી મને છોડાવશ.ે 17પછ
મેં પ્રાથર્ના કર કે, કૃપા કર , ‘ઈ ર, મારા ુરબ્બી રાજાની વાત મને શાં તરૂપ થાઓ, કેમ કે મારો ુરબ્બી રાજા સારુ અને નર ું
પારખવામાં ઈ રના જવેો છે.’ ઈ ર તમારો પ્ર ુ તમાર સાથે હો. 18 પછ રાજાએ તે ીને ક ું, “કૃપા કર ને જે કઈ વાત
હુ તને ૂછુ તેમાં ું કઈ મારાથી છુપાવીશ ન હ.” તે ીએ જવાબ આપ્યો, “મારા મા લક રાજા બોલો. 19 રાજાએ ક ું, “આ
સવર્માં ું યોઆબનો હાથ તાર સાથે નથી?” તે ીએ જવાબ આપ્યો કે, “મારા મા લક રાજા, તારા જીવના સમ, કે જે કઈ
મારો મા લક રાજા બોલ્યો છે તે તદ્દન સાચી વાત છે. તારા સેવક યોઆબે મને આજ્ઞાઆપી અને તેણે આ વાતો મને કહેલી હતી.
20 વાતને યોગ્ય ર તે રજૂ કરવા માટે યોઆબે આ કામ ક ુ છે. ૂ મ પર જે સવર્ બને છે તે જાણવામાં મારા મા લક તો ઈ રના
જવેો જ્ઞાની છે.”

21તેથી રાજાએ યોઆબને ક ુ,ં “હવે જો, હુ આ કામ કર શ. માટે જા, જુવાનઆબ્શાલોમને પાછો લઈઆવ.” 22યોઆબે
સા ાંગ દડવત્ પ્રણામ કયાર્ અને રાજાનોઆદર કર ને ધન્યવાદઆપ્યો. યોઆબે ક ું, “હે મારા મા લક રાજા, આજે તારો દાસ
હુ જાણું છુ કે હુ તાર દ્ર માં કૃપા પામ્યો છુ, કેમ કે તમે માર વનંતી સ્વીકાર છે.”
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23તેથી યોઆબઊઠ ને ગ ૂર ગયો અને આબ્શાલોમને યરુશાલેમમાં પાછો લા ો. 24 રાજાએ ક ું, “તે પાછો ફર ને પોતાના
ઘરે જાય, પણ મારુ ુખ ન જુએ.” તેથી આબ્શાલોમ વળ ને તેના ઘરે ગયો, પણ રાજા ું ુખ જોવા પામ્યો ન હ.”

દાઉદ સાથે આબ્શાલોમની સમાધાની
25 હવે આખા ઇઝરાયલમાં કોઈ પણ માણસ સૌંદયર્ની બાબતમાં આબ્શાલોમના જવેો પ્રશંસાપાત્ર નહોતો. તેના પગનાં

ત ળયાંથી તે તેના માથા ુધી તેનામાં કઈ પણખોડ નહતી. 26તેના માથાના વાળવધવાથી તે દર વષર્ને અંતે માથાના વાળ કપાવતો,
ત્યારે તે પોતાના માથાના વાળ ું વજન કરાવતો હતો. તે ું વજન રાજાના તોલ પ્રમાણે બસો શેકેલ* થ ુ.ં 27આબ્શાલોમને ત્રણ
દ કરા અને એક દ કર હતા,ં જે ું નામ તામાર હ ું. તે ુંદર કન્યા હતી.

28આબ્શાલોમ રાજા ું ુખ જોયા વગર યરુશાલેમમાં ૂરા બે વષર્ ર ો. 29 પછ આબ્શાલોમે યોઆબને રાજા પાસે સંદેશ
મોકલવા માટે તેડા ો, પણ યોઆબતેની પાસેઆ ો ન હ. તેથીઆબ્શાલોમે ફર બીજીવાર સંદેશ મોકલ્યો, તેમ છતાં યોઆબ
આ ો ન હ.

30તેથી આબ્શાલોમે તેના ચાકરોને ક ું કે, “યોઆબ ું ખેતર મારા ખેતરની પાસે છે અને તેમાં જવની વાવણી કરેલ છે. જઈને
તેને આગથી બાળ નાખો.” તેથી આબ્શાલોમના ચાકરોએ તેના ખેતરમાં આગ લગાડ . 31 ત્યારે યોઆબે આબ્શાલોમના ઘરે
આવીને તેને ક ું, “તારા ચાકરોએ મારા ખેતરમાં આગ કેમ લગાડ ?”

32 આબ્શાલોમે યોઆબને ઉ ર આપ્યો કે, “જો, મેં તને સંદેશો મોકલા ો હતો કે, ‘ ું અહ આવ કે જથેી હુ તારા દ્વારા
રાજાને ખબર મોક ું કે, “હુ ગ ૂરથી શા માટે આ ો છુ? હુ હજી ત્યાં જ ર ો હોત તો મારા માટે વધારે સારુ થાત. માટે હવે
રાજા સાથે માર રૂબરૂ ુલાકાત કરાવ. અને જો તેને મારામાં દોષ દેખાય તો તે ભલે મને માર નાખે.” 33 તેથી યોઆબે રાજાને એ
બાબત જણાવી. પછ રાજાએઆબ્શાલોમને બોલા ો, ત્યારે તેણે રાજા પાસે આવીને તેમને સા ાંગ દડવત કયાર્ અને રાજાએ
આબ્શાલોમને ુંબન ક ુ.

15
આબ્ શાલોમની બળવાની યોજના

1 પછ આબ્શાલોમે પોતાને માટે રથ અને ઘોડા પોતાની આગળ દોડવા માટે પચાસ માણસો સાથે તૈયાર કયાર્. 2આબ્શાલોમ
વહેલી સવારે ઊઠ ને નગરના દરવાજાના રસ્તાની બાજુએ ઊભો રહેતો. જયારે કોઈ માણસ વાદ વવાદ કે તેના ન્યાય માટે રાજા
પાસે જતો, ત્યારેઆબ્શાલોમ તેને બોલાવીને ૂછતો કે, “ ું કયા નગરમાંથીઆ ો છે?” ત્યારે તે માણસ ઉ રઆપતો કે, “તારો
દાસ ઇઝરાયલના એક કુળમાંનો છે. પછ તે તે ું સાંભળતો હતો.”

3અને આબ્શાલોમ તેને કહેતો કે, “જો, તાર ફ રયાદ ખર તથા યોગ્ય છે, પણ તાર ફ રયાદ સાંભળવા માટે રાજા તરફથી
ઠરાવેલો કોઈ માણસ નથી.” 4 વળ આબ્શાલોમ ઇચ્છતો હતો કે આ દેશમાં મને ન્યાયાધીશ બનાવવામાં આવ,ે તો કે ું સારુ
પછ જે કોઈને તકરાર કે ફ રયાદ હોય તે પ્રત્યેક માણસ માર પાસે આવે અને હુ તેનો ન્યાય કરુ!”

5જયારે કોઈ માણસ તેને માન આપવા માટે તેની પાસે આવતો, ત્યારે તે પોતાના હાથ લાંબા કર ને તેને ભેટ ને ુંબન કરતો.
6 સવર્ ઇઝરાયલના માણસો રાજા પાસે ન્યાય માગવા આવતા ત્યારે તેઓની સાથે આબ્શાલોમ એ પ્રમાણે વતર્તો હતો. તેથી
આબ્શાલોમે ઇઝરાયલના માણસોનાં મન જીતી લીધા.ં

7ચાર વષર્ પછ એમ થ ું કે, આબ્શાલોમે રાજાને ક ું, “ઈ ર સમક્ષ હેબ્રોનમાં મેં શપથ લીધા હતા તે ૂણર્ કરવાને કૃપા કર
મને જવા દે. 8 તારો સેવક અરામના ગ ૂરમાં રહેતો હતો ત્યારે શપથ લીધા હતા કે, ‘જો ઈ ર મને યરુશાલેમમાં પાછો લાવશ,ે
તો હુ ઈ રની સ્ ુ ત કર શ.’ ”

9 રાજાએ તેને ક ું, “શાં તએજા.” તેથીઆબ્શાલોમ ત્યાંથી હેબ્રોનમાં ગયો. 10પણ પછ આબ્શાલોમે ઇઝરાયલનાં સઘળાં
કુળોમાં જા ૂસો મોકલીને કહા ું કે, “જો તમે રણ શગડાંનો અવાજ સાંભળો, કે તરત જ તમારે કહે ું કે, ‘આબ્શાલોમ હેબ્રોનનો
રાજા છે.’ ”

11 બસો આમં ત્રત માણસો યરુશાલેમથી આબ્શાલોમની સાથે ગયા. તેઓ તેમના ભોળપણમાં તેની સાથે ગયા હતા,
આબ્શાલોમની યોજના વષે તેઓ તદ્દનઅજાણહતા. 12જયારેઆબ્શાલોમ યજ્ઞ કરતો હતો, ત્યારે તેણે અ હથોફેલ ગીલોનીને
તેના નગર ગીલોહમાં મોકલ્યો. તે દાઉદનો સલાહકાર હતો. આબ્શાલોમ ું ષડ્યંત્ર આયોજનબધ્ધ હ ું, કેમ કે આબ્શાલોમના
પક્ષમાં લોકો સતત વધતા જતા હતા.

દાઉદ યરુશાલેમમાંથી નાસી જાય છે
13 એક સંદેશાવાહકે દાઉદ પાસે આવીને ક ું કે, “ઇઝરાયલના માણસોના હૃદય આબ્શાલોમ તરફ છે.” 14 તેથી દાઉદે

પોતાના જે બધા ચાકરો યરુશાલેમમાં તેની સાથે હતા તેઓને ક ું કે, “ઊઠો આપણે નાસી જઈએ, ન હ તો આપણામાંનો
કોઈપણ આબ્શાલોમથી બચી શકવાનો નથી. ઉતાવળે અહ જવાની તૈયાર કર એ, ન હ તો તે આપણને જલ્દ પકડ પાડશે
અને આપણા પર આફત લાવીને તલવારથી હુમલો કર નગરનો નાશ કરશ.ે” 15 રાજાના સેવકોએ તેને ક ું કે, “જો, અમારો
મા લક રાજા જે કઈ નણર્ય કરે તે કરવાને તારા સેવકો તૈયાર છે.”

16 રાજા તથા તેની પાછળ તેના કુટુબનાં સવર્ ચાલી નીક ાં, પણ મહેલ સંભાળવા માટે રાજાએ પોતાની દસ ઉપપત્નીઓને
ત્યાં રહેવા દ ધી. 17 પછ રાજા તથા તેની પાછળ સવર્ લોક બહાર ચાલી નીક ા અને તેઓ રસ્તા પરના છેલ્લાં ઘરે ઊભા ર ા.
18 તે ું સઘ ું સૈન્ય તેની પડખે ચાલ ું હ ું અને સવર્ કરેથીઓ, સવર્ પલેથીઓ અને સવર્ ગ ીઓ એટલે ગાથથી તેની સાથે
આવેલા છસો માણસો તેની આગળ ચાલતા હતા.

19 ત્યારે રાજાએ ઇ ાય ગ ીને ક ું કે, “અમાર સાથે ું પણ કેમ આવે છે? પાછો જા અને આબ્શાલોમ રાજા પાસે રહે,
કેમ કે ું વદેશી તથા દેશ નકાલ થયેલો છે. તાર પોતાની જગ્યાએ પાછો જા. 20વળ ું ગઈકાલે જઆ ા છો, તો શા માટે હુ
તને અમાર સાથે ભટકવા દઉં? વળ મને ખબર પણ નથી કે હુ કયાં જાઉં છુ. તેથી પાછો જઈને તારા ભાઈઓને પાછા લઈજા.
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દયા તથા સત્યતા તાર સાથે આવો.” 21 પણ ઇ ાયે રાજાને ક ું, “જીવતા યહોવાહ તથા મારા મા લક રાજાના જીવના સમ,
કે જે જગ્યાએ મારા મા લક રાજા જશ,ે પછ મરવા ું હશે કે જીવવા ું તોપણ તારો દાસ ત્યાં આવશે.” 22 તેથી દાઉદે ઇ ાયને
ક ું, “આગળ જા અને અમાર સાથે પ્રયાણ કર.” માટે ઇ ાય ગ ીએ તેના સઘળાં માણસો તથા સઘળાં કુટુબો સાથે મળ ને
રાજા સાથે પ્રયાણ ક .ુ 23આખો દેશ પોક ૂક ને રડ્યો સઘળા લોકોએ કદ્રોનની ખીણ પસાર કર , રાજા પણ કદ્રોનની ખીણ
પરથી પસાર થયો, સઘળા લોકોએ અરણ્યના માગર્ તરફ સામે પાર ગયા.

24 પણ સાદોક તથા તેની સાથે સવર્ લેવીઓ ઈ રનો કરાર કોશ ઊંચક ને ત્યાં આ ા. તેઓએ ઈ રના કોશને નીચે ૂ ો
અને પછ અબ્યાથાર તેમની સાથે બ લદાન ચઢાવવા માટે જોડાયો*. સવર્ લોકો નગરમાંથી બહાર નીકળ ગયા ત્યાં ુધી તેઓએ
રાહ જોઈ. 25 રાજાએ સાદોકને ક ું કે, “ઈ રનો કોશ ઊંચક ને પાછો નગરમાં લઈ જા. જો ઈ રની કૃપાદ્ર મારા પર થશ,ે
તો તેઓ મને અહ પાછો લાવશે અને કોશ તથા ાં તે રહે છે તે જગ્યા મને ફર થી બતાવશે. 26 પણ જો તે એમ કહે કે, ‘હુ
તારા પર પ્રસ નથી,’ તો જો, હુ અ હયા છુ, જમે તેને સારુ લાગે તેમ તે મને કરે.”

27 રાજાએ સાદોક યાજકને ક ું, ું “ ું પ્રબોધક નથી? તારા બે દ કરા, અ હમાઆસને તથા અબ્યાથારના દ કરા યોનાથાનને
તાર સાથે લઈને શાં તથી નગરમાં પાછોજા. 28 ાં ુધી તમાર તરફથી મને ખાતર ૂવર્ક ખબર ન હ મળે, ત્યાં ુધી હુ અરણ્ય
તરફના ઘાટઆગળઊભો રહ શ. 29માટે સાદોક અને અબ્યાથાર ઈ રનો કોશ ઊંચક ને પાછો યરુશાલેમમાં લા ા અને તેઓ
ત્યાં ર ા.

30 પણ દાઉદ રડતો રડતો ઉઘાડા પગે જૈ ૂન પવર્ત પર ગયો, તે ું મા ું ઢાંકે ું હ ું. તેની સાથેના લોકોમાંના પ્રત્યેક માણસ
પોતા ું મા ું ઢાંક ને રડતો રડતો ચાલતો હતો. 31 કોઈએકે દાઉદને ક ું કે, “અ હથોફેલઆબ્શાલોમની સાથેના કાવતરાખોરોની
સાથે છે. તેથી દાઉદે પ્રાથર્ના કર કે, ‘હે ઈ ર, કૃપા કર , અ હથોફેલની સલાહને ૂખર્તામાં બદલી નાખજ.ે” 32અને એમ થ ું
કે, જયારે દાઉદ પવર્તના શખર પર, કે ાં લોકો ઈ ર ું ભજન કરતા હતા ત્યાં પહોંચ્યો, ત્યારે હુશાય આક તેને મળવા માટે
આ ો. તેનો અંગરખો ફાટેલો અને તેના માથા પર ૂળ હતી. 33 દાઉદે તેને ક ું કે, “જો ું માર સાથે ુસાફર કરશે તો ું મને
બોજારૂપ થઈ પડશે. 34 પણ જો ું નગરમાં પાછો જઈને આબ્શાલોમને કહે કે, હે રાજા, હુ તારો સેવક થઈશ, જમે પાછલા
સમયમાં હુ તારા પતાનો ચાકર હતો, તે પ્રમાણે હવે હુ તારો ચાકર થઈશ, તો ું મારા માટે અ હથોફેલની સલાહને નષ્ફળ
કર શ.’ ”

35વળ ું સાદોક તથા અબ્યાથાર યાજકો તાર સાથે ત્યાં નથી? તેથી જે વાતો રાજાના મહેલમાં ું સાંભળે તે ું સાદોક તથા
અબ્યાથાર યાજકોને કહેજ.ે 36 ત્યાં તેઓના બે દ કરા, એટલે સાદોકનો દ કરો અ હમાઆસ તથા અબ્યાથારનો દ કરો યોનાથાન,
તેઓની સાથે છે. ું જે કઈ સાંભળે તે તેઓના દ્વારા ન ે મને કહેવડાવજ.ે 37 તેથી દાઉદનો મત્ર, હુશાય, જયારે યરુશાલેમ
નગરમાં પહોંચ્યો ત્યારે આબ્શાલોમ પણ તે નગરમાં પ્રવેશતો હતો.

16
દાઉદ અને સીબા

1 દાઉદ પવર્તના શખર પર થોડા અંતર ુધી ગયો, ત્યાં મફ બોશેથનો ચાકર સીબા તેને બે ગધેડાં સાથે મ ો; જનેા પર બસો
રોટલી, ૂક દ્રાક્ષોની એકસો અંજીરો ું ઝૂમ ું તથા દ્રાક્ષારસની એક કુડ લાદેલી હતી. 2 રાજાએ સીબાને ૂ ું કે, “આ બધી
વસ્ ુઓ ું શા માટે લા ો છે?” સીબાએ ક ું કે, રાજાના કુટુબનાં લોકોને સવાર કરવા સારુ ગધેડા,ં તારા માણસોને ખાવા
રોટલી, દ્રાક્ષ અને અંજીર તથા અરણ્યમાં જઓે થાક જાય તેઓને માટે દ્રાક્ષારસ લા ો છુ.”

3 રાજાએ ક ું કે, “તારા મા લકનો દ કરો ાં છે?” સીબાએ રાજાને જવાબઆપ્યો કે, “જો, તે યરુશાલેમમાં રહે છે, કેમ કે
તે કહે છે કે, આ ઇઝરાયલ ું ઘર છે તે મારા પતા ું રા છે તે મારા માટે ા પત કરવામાં આવશે. 4 પછ રાજાએ સીબાને
ક ું કે, “જો, જે સઘ ું મફ બોશેથ ું હ ું તે હવે તારુ છે.” સીબાએ જવાબ આપ્યો કે, “હે મારા મા લક રાજા હુ વનમ્રતાથી
તને નમન કરુ છુ. કે “તમે મારા પર કૃપાદ્ર દશાર્વો.”

5જયારે દાઉદ રાજાબાહુર મ પહોંચ્યો, ગેરાનો દ કરો શમઈ શાઉલના કુટુબનો હતો તે ત્યાંથી બહારઆ ો. તે શાપઆપવા
લાગ્યો. 6 તેણે દાઉદ તથા રાજાના સવર્ ચાકરો પર, રાજાને જમણે તથા ડાબે સૈન્ય તથા અંગરક્ષકો હોવા છતાં તેઓ પર પથ્થરો
ફેં ા.

7 શમઈએ શાપઆપતા ક ું, “હે ૂની તથા બ લયાલના માણસ! દૂર જા, અહ યાથી જતો રહે, 8શાઉલ, કે જનેી જગ્યાએ
તેં રાજ ક ુ છે, તેના કુટુબનાં સઘળાંના લોહ નો બદલો ઈ રે તાર પાસેથી લીધો છે. ઈ રે તારા દ કરા આબ્શાલોમના હાથમાં
રા સોંપ્ ું છે. તાર દુ તામાં ું પોતે સપડાયો છે કેમ કે ું ૂની માણસ છે.”

9 પછ સરુયાના દ કરા અ બશાયે રાજાને ક ું કે, “આ મરેલો કૂતરો મારા મા લક રાજાને શા માટે શાપ આપે છે? કૃપા કર
મને જવા દે કે હુ તે ું મા ું કાપી ના ુ.ં” 10 પણ રાજાએ ક ું કે, હે સરુયાના દ કરાઓ, મારે તમાર સાથે શો સંબંધ છે? કદાચ
તે મને શાપ આપે કેમ કે ઈ રે તેને ક ું છે કે ‘દાઉદને શાપ આપ.’ તેથી કોણ કહ શકે કે, ‘ ું શા માટે રાજાને શાપ આપે છે?”

11 માટે દાઉદે અ બશાયને તથા પોતાના સવર્ ચાકરોને ક ું કે, “જુઓ, મારો દ કરો, જે મારાથી જનમ્યો હતો તે મારો જીવ
લેવાને શોધે છે. તો હવે આ બન્યામીની મારો વનાશ કરવાની ઇચ્છા કરે એમાં શી નવાઈ? તેને એકલો રહેવા દો અને શાપ
આપવા દે, કેમ કે ઈ રે તેને તેમ કરવાની આજ્ઞા આપી છે. 12 કદાચ ઈ ર મારા પર થયેલા દઃુખો પર નજર કરે, જે શાપ તે
આજે આપે છે તેનો સારો બદલો ઈ ર મને આપે.”

13 તેથી દાઉદ તથા તેના માણસો જયારે માગ ચાલતા હતા, ત્યારે શમઈ તેની સામેના પવર્તની બાજુએ હતો, તે તેઓને શાપ
આપતો અને તેના ઉપર પથ્થરો અને ૂળ નાખતો ગયો. 14પછ રાજા તથા તેની સાથેના સવર્ લોકો થાક ગયા, અને રાત્રે તેઓએ
રોકાઈને આરામ કય .

* 15:24 15:24અબ્યાથાર તેમની સાથે પવર્ત પર ગયો
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આબ્શાલોમ યરુશાલેમમાં
15આબ્શાલોમ તથા ઇઝરાયલના સવર્ લોકો જે તેની સાથે હતા તે યરુશાલેમમાં આ ા અને અ હથોફેલ તેઓની સાથે હતો.

16જયારે દાઉદનો મત્ર હુશાય આક આબ્શાલોમ પાસે આ ો, ત્યારે હુશાયે અબ્શાલોમને ક ું, “રાજા, ઘણું જીવો! રાજા
ઘણું જીવો!”

17આબ્શાલોમે હુશાયને ક ું, “ ું તારા મત્ર પ્રત્યેની તાર વફાદાર આવી જ છે? ું તેની સાથે શા માટે ન ગયો?” 18 હુશાયે
આબ્શાલોમને જવાબઆપ્યો, “ન હ! તેને બદલે જનેે ઈ રે, આલોકોએ તથા ઇઝરાયલના સવર્ માણસોએ પસંદ કયાર્, તેનો જ
હુ થઈશ અને તેની સાથે હુ રહ શ.

19 વળ , હુ કયા માણસની સેવા કરુ? ું મારે તેના દ કરાની હજૂરમાં સેવા કરવી ન જોઈએ? જમે મેં તારા પતાની હજૂરમાં
સેવા કર હતી, તેમ હુ તાર હજૂરમાં સેવા કર શ.”

20 પછ આબ્શાલોમે અ હથોફેલને ક ું, “હવે આપણે ું કર ું તે વષે ું મને તાર સલાહ આપ.” 21 અ હથોફેલે
આબ્શાલોમને જવાબ આપ્યો, “તારા પતાની ઉપપત્નીઓને તે મહેલની સંભાળ લેવા માટે ૂક ગયા હતા, ત્યાં ું જા અને
તેઓનીઆબરૂ લે અને સવર્ ઇઝરાયલીઓને ખબર પડશે કે, તારા પતા તને ધ ારે છે. પછ જઓે તાર સાથે છે તે સવર્ના હાથ
મજ ૂત થશ.ે”

22 તેથી તેઓએ મહેલની અગાસી ઉપર તં ુ બાંધ્યાં અને આબ્શાલોમ સવર્ ઇઝરાયલીઓના દેખતા તે પોતાના પતાની
ઉપપત્નીઓ સાથે ઊંઘી ગયો. 23 હવે તે દવસોમાં અ હથોફેલ જે સલાહ આપતો, તે કોઈએ ઈ રવાણી સાંભળ હોય તેવી
જ ગણાતી હતી. દાઉદ અને આબ્શાલોમ બ ે અ હથોફેલની સલાહનો આદર કરતા હતા.

17
હુશાય આબ્શાલોમને અવળ સલાહઆપે છે

1 પછ અ હથોફેલે આબ્શાલોમને ક ું, “હવે મને પસંદ કરેલા બાર હજાર માણસો આપ. અને હુ આજે રાત્રે જઈને દાઉદનો
પીછો કર શ. 2જયારે તે થાકેલો અને નબર્ળ હશે ત્યારે હુ તેની પાસે જઈને તેને ગભરાવી નાખીશ. ત્યારે જે માણસો તેની સાથે
છે તે બધા ભાગી જશે અને હુ ફક્ત રાજા પર જ હુમલો કર શ. 3 હુ સવર્ લોકોને તાર પાસે પાછા લાવીશ જઓેને ું શોધે છે
તેઓ નાશ પામશે અને સવર્ લોકો તાર સાથે શાં તમાં રહેશે.” 4અ હથોફેલે જે ક ું તે આબ્શાલોમને તથા ઇઝરાયલના સવર્
આગેવાનોને પસંદ પ ું.

5 પછ આબ્શાલોમે ક ું, “હવે હુશાય આક ને પણ બોલાવો અને તે ું કહે છે તેને આપણે સાંભળ એ.” 6જયારે હુશાય
આબ્શાલોમ પાસે આ ો, ત્યારે આબ્શાલોમે તેને ુલાસો કય કે અ હથોફેલે આ પ્રમાણે ક ું છે અને હુશાયને ૂ ું, “ ું
અ હથોફેલના ક ા પ્રમાણે અમારે કર ુ?ં જો ના હોય તો, ું કર ું તેની ું સલાહ આપ.” 7 તેથી હુશાયે આબ્શાલોમને ક ું,
“આસમયે અ હથોફેલે જે સલાહઆપી છે તે સાર નથી.”

8વળ હુશાયે ક ું, “તને ખબર છે કે તારા પતા અને તેના માણસો બહુ હમતવાન યોદ્ધાઓ છે, જમે પોતાના બચ્ચાં છ નવાઈ
જવાથી ર છણ ક્રો ધત હોય છે તેવા તે લોકો છે. તારો પતા લડવૈયા ુરુષ છે; તેઆજે રાત્રે સૈ નકોની સાથે રહેશે ન હ. 9હમણાં
તે કોઈ ખાડામાં કે કોઈ બીજીજગ્યાએ સંતાયેલા હશે. શરૂઆતના હુમલામાં તમારામાંના કેટલાક માણસો માયાર્ જશ.ે તે વષે જે
કોઈ સાંભળશે તેઓ કહેશે કે, ‘આબ્શાલોમની પાછળ ચાલનાર સૈ નકોની કતલ થઈ રહ છે.’ 10એટલે બહાદરુ સૈ નકો, જઓે
સહ જવેા ૂરવીર સમાન છે, તેઓ પણ ગભરાશે કારણ કે આ ું ઇઝરાયલ જાણે છે કે તારો પતા ૂરવીર યોદ્ધો છે અને જે
માણસો તેની સાથે છે તે ઘણાં બળવાન છે.

11 તેથી માર સલાહ છે કે દાનથી બેરશેબા ુધીના સવર્ ઇઝરાયલીઓને ું એકઠા કર, તેઓની સં ા સ ુદ્રની રેતી જટેલી
છે અને ું પોતે લડાઈમાં જા. 12 પછ જયાં કઈ તે મળશે ત્યાં અમે આવી ું અને ઝાકળ જમે જમીન પર પડે છે તેમ અમે તેના
ઉપર ૂટ પડ ુ.ં અને તેને કે તેની સાથેના પણ માણસને જીવતા જવા દઈ ું ન હ.

13વળ જો તે કોઈ નગરમાં ભરાઈને બેઠા હશે, તો સવર્ ઇઝરાયલીઓ નગરઆગળ દોરડાં લાવશે અને અમે તે નગરને ખેંચીને
નદ માં નાખી ું કે ત્યાં નાનો પથ્થર પણ જોવા ન હ મળે.” 14 પછ આબ્શાલોમે તથા ઇઝરાયલના સવર્ માણસોએ ક ું, “હુશાય
આક ની સલાહ અ હથોફેલની સલાહ કરતાં વધારે સાર છે.” આબ્શાલોમ આફતમાં ુકાય તે માટે ઈ રે અ હથોફેલની સાર
સલાહ નષ્ફળ કરવા ું ન ક ુ હ ું.

દાઉદ ચેતવણી પામે છે, ને નાસી છૂટે છે
15 હુશાયે સાદોક તથા અબ્યાથાર યાજકોને ક ું, “અ હથોફેલે આબ્શાલોમને અને ઇઝરાયલના આગેવાનોને આ પ્રમાણેની

સલાહઆપી હતી, પણ મેં કઈક બીજી સલાહઆપી હતી. 16તો હવે, જલ્દ જાઓ, દાઉદને ખબરઆપીને તેને કહો કે, ‘આજે
રાત્રે રાન તરફના આરા પાસે છાવણી નાખશો ન હ, પણ નદ ઓળંગી જાઓ ન હ તો રાજા અને તેના સવર્ લોકો માયાર્ જશ.ે’ ”

17 હવે યોનાથાન અને અ હમાઆસ એન-રોગેલ પાસે ઊભા હતા, એક દાસી તેઓને સમાચાર આપતી. તેઓ જઈને
દાઉદ રાજાને કહેતાં, કેમ કે નગરમાં આવતાં તેઓ કોઈનાં જોવામાં આવે ન હ. 18 પર ુ એક જુવાન માણસે તેઓને જોઈને
આબ્શાલોમને ખબરઆપી તેથી યોનાથાન તથા અ હમાઆસજલ્દ થી ચાલ્યા ગયા અને બાહુર મમાં એક માણસને ઘરેઆ ા,
ત્યાં તેના આંગણામાં એક કૂવો હતો તેમાં તેઓ ઊતયાર્.

19તે માણસની પત્નીએ કૂવા પરએક ચાદર પાથર અને તેના પરઅનાજને ૂકવવા પાથર દ ું, જથેી કોઈને કશી ખબર ન પડે
કે યોનાથાન તથા અ હમાઆસ કૂવામાં છે. 20આબ્શાલોમના માણસોએ તે ી પાસે ઘરમાં આવીને ૂ ું, “અ હમાઆસ તથા
યોનાથાન કયાં છે?” તે ીએ તેઓને ક ું, “તેઓ તો નદ ઓળંગીને ચાલ્યા ગયા છે.” તે માણસોએ આજુબાજુ જો ું, પણ
તેઓ મ ા ન હ, તેથી તેઓ યરુશાલેમ પાછા ફયાર્. 21 તેમના ગયા પછ યોનાથાન તથા અ હમાઆસ કૂવામાંથી નીકળ બહાર
આ ા. તેઓએ દાઉદ રાજા પાસે જઈને ખબર આપીને ક ું, “જલ્દ ઊઠ ને પાણીની પાર ચાલ્યા જાઓ, કેમ કે અ હથોફેલે
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તમારા વષેઆવી સલાહઆપી છે.” 22પછ દાઉદઅને તેની સાથેના માણસોઊઠ્યાઅને યદન નદ પાર કરવા લાગ્યા. ૂય દય
થતાં પહેલાં તેઓમાંના સવર્ નદ માંથી પ્રયાણ કર ને સામે પાર ચાલ્યા ગયા.

23જયારે અ હથોફેલે જો ું કે તેની સલાહ અ ુસાર કરવામાં આ ું નથી ત્યારે તે ત્યાંથી પોતાના ગધેડાને લઈને ચાલ્યો ગયો.
તેના નગરમાં તે પોતાના ઘરે ગયો પોતાના ઘરનાને માટે વ ા કર ને આત્મહત્યા કર ને મરણ પામ્યો આ પ્રમાણે તે ૃત્ ુ પામ્યો
અને તેને તેના પતાની કબરમાં દફનાવવામાં આ ો.

24 પછ દાઉદ માહનાઇમ આ ો. આબ્શાલોમે તથા તેની સાથેના ઇઝરાયલના સવર્ માણસોએ યદન પાર કર . 25 ત્યારે
આબ્શાલોમે યોઆબની જગ્યાએઅમાસાને સૈન્યનો સેનાપ ત નીમ્યો. અમાસા, યોઆબની માતા, સરુયાની બહેન, જે નાહાશની
દ કર અ બગાઈલ સાથે ૂઈ જનાર યથ્રા ઇઝરાયલીનો* દ કરો હતો. 26 પછ આબ્શાલોમ અને ઇઝરાયલીઓએ ગલ્યાદના
દેશમાં છાવણી નાખી.

27 જયારે દાઉદ માહનાઇમ આ ો ત્યારે એમ બન્ ું કે, તે આમ્મોનીઓના રાબ્બાના નાહાશનો દ કરો શોબી, લો-દબારના
આમ્મીએલનો દ કરો માખીર તથા રોગલીમનો બા ઝલ્લાય ગલ્યાદ , 28 તેઓ સાદડ ઓ, ધાબળા, વાટકા, ઘડા, ઘઉં, જવનો
લોટ, શેકે ું અનાજ, કઠોળ, મ ૂર, 29 મધ, માખણ, ઘેટાં અને પનીર લા ા. કે જથેી દાઉદ અને તેના લોકો જે તેની સાથે હતા
તેઓ ખાઈ શકે. આમાણસોએ ક ું “આલોકો અરણ્યમાં ૂ ા, તરસ્યાં અને થાક ગયા છે.”

18
આબ્ શાલોમની હાર અને તે ું ૃત્ ુ

1 દાઉદે તેના સૈ નકો જે તેની સાથે હતા તેઓની ગણતર કર અને તેણે સહસ્રા ધપ તઓતથા શતા ધપ તઓ નીમ્યા. 2 દાઉદે
ત્રીજા ભાગના લોકોને યોઆબના હાથ નીચ,ે ત્રીજાભાગને યોઆબના ભાઈ સરુયાના દ કરા અ બશાયના હાથ નીચે અને ત્રીજા
ભાગને ઇ ાય ગ ીના હાથ નીચે ુપ્રત કયાર્. રાજાએ સૈન્યને ક ું “હુ જાતે તમાર સાથે આવીશ.”

3 પણ સૈ નકોએ ક ું, “તમારે ુદ્ધમાં આવ ું ન હ, કેમ કે જો અમે નાસી જઈ ું તોપણ તેઓ અમાર પરવા કરશે ન હ, જો
અમારામાંથી અડધા લોકો મર જાય તોપણ માણસોને અમાર દરકાર રહેશે. પણ તમે અમારા માટે દસ હજાર માણસોની ગરજ
સારે એવા છો*. એ માટે તમે અહ નગરમાં રહ ને અમને મદદ કરવા તૈયાર રહો એ વધારે સારુ છે” 4 તેથી રાજાએ તેઓને ક ું,
“તમને જમે સારુ લાગે તેમ હુ કર શ.” ત્યારે સૈન્ય સો અને હજારની ટુકડ માં બહાર ગ ું પછ રાજા નગરના દરવાજા પાસે ઊભો
ર ો.

5 રાજાએ યોઆબ, અ બશાય અને ઇ ાયને આજ્ઞા કર , “માર ખાતર તમે જુવાન આબ્શાલોમ સાથે શાં ત ૂવર્ક બોલજો.”
આબ્શાલોમ વષે રાજાએ સેનાપ તને જે આજ્ઞા આપી તે સવર્ લોકોએ સાંભળ .

6 આ પ્રમાણે દાઉદ ું સૈન્ય ઇઝરાયલની સેના સામે ુદ્ધ કરવા રણ ૂ મમાં ગ ુ;ં અને એફ્રાઇમના જગલમાં ુદ્ધ ચાલ્ ુ.ં
7 દાઉદના સૈ નકો આગળ ઇઝરાયલના સૈન્યની હાર થઈ. તે દવસે ુદ્ધમાં વીસ હજાર માણસોએ પોતાના જીવ ુમા ા.
8 દેશભરમાં ુદ્ધ ફેલાઈ ગ ું તે દવસે તલવારથી જટેલા માણસો મરાયા તેના કરતાં જગલનાં ૃક્ષો વચ્ચે અટવાઈને વધારે
માણસો મરાયા.

9 ુદ્ધના સમયે એ ું બન્ ું કેઆબ્શાલોમની દાઉદના કેટલાક સૈ નકો સાથે ુલાકાત થઈ. આબ્શાલોમખચ્ચર પર સવાર કર ને
જતો હતો. તે ખચ્ચર એક મોટા એલોન ૃક્ષની ગીચ ડાળ ઓ નીચે આ ું. તેની ગરદન એલોન ૃક્ષની ડાળ ઓમાં ભરાઈ ગઈ.
તે આકાશ તથા ૃથ્વી વચ્ચે લટક ર ો. ખચ્ચરઆગળ ચાલ્ ું ગ ું. 10એક માણસે તે જો ું અને તેણે જઈને યોઆબને ખબર
આપી, “જો, મેં આબ્શાલોમને એલોન ૃક્ષની ડાળ એ લટક રહેલો જોયો.” 11 આબ્શાલોમ વષે ખબર આપનાર માણસને
યોઆબે ક ુ,ં “તેં તેને જોયો તો પછ તેં તેને શા માટે જમીનદોસ્ત કર દ ધો ન હ? જો એ ું ક ુ હોત તો હુ તને દસ-ચાંદ ના
સ ા અને એક કમરબંધ આપત.”
12પેલા માણસે યોઆબને ક ું, “જો ું મને ચાંદ ના હજાર સ ાઆપો તોપણ હુ રાજાના દ કરા સામે મારો હાથ ઉગા ું ન હ

કેમ કે, રાજાએ તન,ે અ બશાયને તથા ઇ ાયને જે હુકમ કય હતો તે અમે સાંભ ો હતો કે ‘જુવાન આબ્શાલોમને કોઈ હાથ
અડકાડે ન હ.’ 13એ હુકમની અવજ્ઞા કર ને જો મેં છાની ર તે આબ્શાલોમને માર ના ો હોત, તો તે બાબત રાજાની જાણમાં
આ ા વગર રહેત ન હ ું પોતે જ માર વરુદ્ધ થઈ ગયો હોત. અને મારા પર આરોપ ૂકવામાં ું પહેલો હોત.”

14 પછ યોઆબે ક ું, “હુ તાર રાહ જોઈશ ન હ. “તેથી યોઆબે ત્રણ ભાલા હાથમાં લઈને આબ્શાલોમ જે હજુ ુધી
ૃક્ષ પર જીવતો લટકેલો હતો, તેના હૃદયમાં ભોંક દ ધા.ં 15 પછ યોઆબના દસ જુવાન માણસ શ વાહકોએ આબ્શાલોમને

ચારેબાજુથી ઘેર લઈને તેના પર હુમલો કર તેને માર ના ો.
16 પછ યોઆબે રણ શગડુ વગા ું અને સૈન્ય ઇઝરાયલનો પીછો કરવાને બદલે પાછુ વ ું. કેમ કે યોઆબે સૈન્યને

પાછુ બોલાવી લી ું હ ું. 17 યોઆબના માણસોએ આબ્શાલોમને લઈને જગલમાં એક મોટા ખાડામાં ફેંક દ ધો; તેઓએ
આબ્શાલોમના ૃતદેહને મોટા પથ્થરના ઢગલા નીચે દફ્ના ો, પછ બધા ઇઝરાયલીઓ પોતપોતાના ઘરે ચાલ્યા ગયા.

18આબ્શાલોમે, જયારે તે જીવતો હતો ત્યારે તેણે પોતાના માટે રાજાઓની ખીણમાં સ્તંભ બાંધ્યો હતો, કેમ કે તેણે ક ું હ ું
કે, “મારુ નામ સદા રાખવા માટે મારે કોઈ દ કરો નથી.” તેથી તેના નામ પરથી તેણે તે સ્તંભ ું નામઆબ્શાલોમ રા ું હ ું, આજે
પણ તે આબ્શાલોમના સ્ ૃ તસ્તંભ તર કે ઓળખાય છે.

દાઉદને આબ્શાલોમના ૃત્ ુની જાણ કરવામાં આવી
19 ત્યાર પછ સાદોકના દ કરા અ હમાઆસે ક ું, “હવે મને દોડ ને રાજા પાસે જઈને તેને ખબરઆપવા દો, કે કેવી ર તે ઈ રે

તેને તેના શ ુ આબ્શાલોમથી બચા ો છે.” 20યોઆબે તેને જવાબઆપ્યો, “આજે ું ખબર લઈને જઈશ ન હ; પણ ું તે ખબર
લઈને બીજા કોઈ દવસે જજ.ે ું આજે ખબરઆપવા જઈશ ન હ કારણ કે રાજાનો દ કરો મરણ પામ્યો છે.”
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21 પછ યોઆબે કૂશીને ક ુ,ં “ ું જા, તેં જે જો ું છે તે રાજાને કહેજ.ે” કૂશી યોઆબને પ્રણામ કર ને રાજાને તે વાતની ખબર
આપવાને ચાલી નીક ો. 22 પછ સાદોકના દ કરા અ હમાઆસે યોઆબને ફર થી ક ું, કઈપણ થાય પણ, કૃપા કર ને મને પણ
કૂશીની પાછળજઈને રાજાને મળવા જવા દે.” યોઆબે જવાબઆપ્યો, “મારા દ કરા, તારે શા માટે જ ું છે? કેમ કેઆસમાચાર
આપવાનો કશો તને બદલો મળવાનો નથી?” 23અ હમાઆસે ક ું, “ગમે તે થાય,” હુ તો જવાનો જ. “તેથી યોઆબે તેને ઉ ર
આપ્યો, “ઠ ક તો જા.” પછ અ હમાઆસ મેદાનના રસ્તે દોડ્યો અને કૂશીની આગળ નીકળ ગયો.

24 હવે દાઉદ બે દરવાજાની વચ્ચે બેઠો હતો. ચોક દારે કોટના દરવાજાના છત ઉપર ચઢ ને આંખો ઊંચી કર ને જો ું. તેણે
જો ું કે એક માણસ દોડતો આવી ર ો છે. 25ચોક દારે પોકાર ને રાજાને ક ું. પછ રાજાએ ક ું, “જો તે એકલો હશે, તો તેની
પાસે કોઈ સમાચાર હશે.” તે ઝડપથી દોડ ને નગર પાસે આ ો.

26પછ ચોક દારે જો ું કે બીજો એક માણસ પણ દોડતોઆવી ર ો છે. ચોક દારે દરવાનને બોલાવીને ક ું, “જો ત્યાં બીજો
કોઈ માણસ પણ આવે છે.” એટલે રાજાએ ક ું, “તે પણ સમાચાર લઈને આવતો હશે.” 27 ચોક દારે ક ું, “મને લાગે છે કે,
પ્રથમ માણસની દોડ સાદોકના દ કરા અ હમાઆસની જવેી લાગે છે.” રાજાએ ક ું, “તે સારો માણસ છે અને સારા સમાચાર
લઈને આવે છે.”

28અ હમાઆસે ૂમ પાડ ને રાજાને ક ું, “બ ું ઠ ક છે.” અને તેણે રાજાનીઆગળસા ાંગ દડવત્ પ્રણામ કર ને ક ું, “તમારા
પ્ર ુ ઈ રને ધન્ય હો, જમેણે મારા મા લક રાજાસામે હાથ ઉઠાવનાર માણસોને અમારા હાથમાંઆપી દ ધા છે. 29તેથી રાજાએ
જવાબઆપ્યો, “જુવાનઆબ્શાલોમ ઠ ક તો છે ન?ે” અ હમાઆસે જવાબઆપ્યો, “યોઆબે રાજાના ચાકરન,ે એટલે મને તારા
દાસને, તાર પાસે મોકલ્યો, ત્યારે મારા જોવામાં ઘણી મોટ ધાંધલધમાલ આવી હતી. પણ તે ું હ ું તેની મને ખબર નથી.”
30 પછ રાજાએ ક ું, “એક બાજુ ફર ને અહ ઊભો રહે.” તેથી અ હમાઆસ ફર ને એક બાજુએ ઊભો ર ો.

31 પછ તરત જ કૂશીએઆવીને ક ું, “મારા મા લક રાજા તારા માટે એક સારા સમાચાર છે, કેમ કે જઓે તાર સામે ઊઠ્યા
હતા તેઓ સવર્ પર ઈ રે આજે વેર વા ું છે.” 32 પછ રાજાએ કૂશીને ક ું, “ ું જુવાન આબ્શાલોમ તો ઠ ક છે ને?” કૂશીએ
જવાબ આપ્યો, “મારા મા લક, જે રાજાના શ ુઓ, તને ુકસાન પહોંચાડવા તાર સામે ઊઠે છે તેમના હાલ તે જુવાન માણસ
આબ્શાલોમના જવેા છે.” 33 પછ રાજાને ઘણો જઆઘાત લાગ્યો, તે નગરના દરવાજા પરથી ચઢ ને ઓરડ માં ગયો અને રડવા
લાગ્યો. જયારે તે અંદર ગયો ત્યારે ઉદાસ થઈને બોલ્યો, “મારા દ કરા આબ્શાલોમ, મારા દ કરા, મારા દ કરા આબ્શાલોમ તારા
બદલે જો હુ મરણ પામ્યો હોત તો કે ું સારુ, આબ્શાલોમ, મારા દ કરા, મારા દ કરા!”

19
યોઆબ દાઉદને ઠપકો આપે છે

1 યોઆબને જણાવવાંમાં આ ું, “રાજા આબ્શાલોમ માટે રડે છે અને શોક કરે છે.” 2 માટે તે દવસનો વજય દાઉદના સવર્
સૈ નકો માટે શોકરૂપ થઈ ગયો હતો. કેમ કે સૈ નકોએ તે દવસે સાંભ ું કે “રાજા પોતાના દ કરા માટે શોક કરે છે.”

3જમે ુદ્ધમાંથી પરા જત થઈને નાસી છૂટેલા લોકો છાની ર તે છટક જાય છે, તેમ તે દવસે સૈ નકો ૂપક થી નગરમાં ચાલ્યા
ગયા. 4 રાજાએ પોતા ું ુખ પર આવરણ કર ને ભારે વલાપ કય , “મારા દ કરા આબ્શાલોમ, આબ્શાલોમ, મારા દ કરા, મારા
દ કરા!”

5 પછ યોઆબે રાજાના મહેલમાં જઈને તેને ક ું, “તેઓના એટલે તારા સવર્ સૈ નકોના ુખને તેં લ જ્જત કયાર્ છે. જઓેએ
તારો તારા દ કરાઓનો અને દ કર ઓનો, તાર પત્નીઓના અને ઉપપત્નીઓના જીવ બચા ા હતા. 6 કેમ કે જઓે તને ધ ારે
છે તેઓને ું પ્રેમ કરે છે, જઓે તને પ્રેમ કરે છે તેઓને ું ધ ારે છે. હે રાજાઆજે તેં એ સ્પ બતાવીઆપ્ ું છે કે સેનાપ તઓ
અને સૈ નકો તાર સામે કઈ નથી. હુ વ ાસથી કહુ છુ કે જો આજે આબ્શાલોમ જીવતો હોત અને અમે બધા મર ગયા હોત
તો તને તે ઘણું સારુ લાગ્ ું હોત.

7માટે હવે ઊઠ ને બહારઆવઅને તમારા સૈ નકોને દલાસોઆપો, કેમ કે હુ ઈ રની હાજર માં કહુ છુ કે, જો ું ન હઆવ,ે
તો આજે રાત્રે કોઈ પણ માણસ તાર સાથે રહેશે ન હ. તમાર જુવાનીનાં દવસથી અત્યાર ુધીમાં જે આફત તારા પર આવી
હતી, તે સવર્ કરતાં આ વપ તારે માટે વધારે ખરાબ થઈ પડશે.” 8 તેથી રાજા ઊઠ ને નગરના દરવાજા આગળ જઈને બેઠો
સવર્ લોકોને ખબર પડ કે રાજા દરવાજામાં બેઠો છે. પછ સવર્ લોકો રાજાની આગળઆ ા.

દાઉદ યરુશાલેમ પાછો આવવા નીકળે છે
સવર્ ઇઝરાયલીઓ તો પોતપોતાના તં ુઓમાં ચાલ્યા ગયા હતા. 9 ઇઝરાયલીનાં બધા કુળોના સવર્ લોકો એકબીજા સાથે

દલીલ કર ને કહેતા હતા કે “રાજાએઆપણને આપણા શ ુઓના હાથમાંથી અને પ લસ્તીઓના હાથમાંથી આપણને બચા ા
છે અને હવે આબ્શાલોમને કારણે તે આપણને છોડ ને દેશમાંથી જતો ર ો છે. 10અને આબ્શાલોમ, જનેો આપણે અ ભષેક
કર ને આપણો અ ધકાર નીમ્યો હતો, તે તો ુદ્ધમાં માય ગયો છે. માટે હવે રાજાને પાછા લાવવા વષે આપણે કેમ ક ું બોલતા
નથી?”

11 દાઉદ રાજાએ સાદોક અને અબ્યાથાર યાજકોને સંદેશો મોકલ્યો કે “સવર્ ઇઝરાયલીઓ રાજાને પોતાના મહેલમાં પાછા
લાવવાની વાતો કરે છે, એ વાત રાજાએ સાંભળ છે, તો યહૂ દયાના વડ લોને કહો કે, રાજાને ફર થી મહેલમાં લાવવામાં તમે કેમ
સૌથી છેલ્લાં છો? 12તમે મારા ભાઈઓછો, તમે મારા અંગતજનો છો તો પછ રાજાને પાછો લાવવામાં તમે શા માટે સૌથી છેલ્લાં
ર ા છો?’ ”

13 અને અમાસાને કહો, ‘ ું ું મારો અંગત સ્વજન નથી? જો ું યોઆબની જગ્યાએ સૈન્યનો સેનાપ ત ન બને તો, ઈ ર
મને એ ું અને એના કરતાં વધારે દઃુખ પમાડો.’ 14અને તેણે યહૂ દયાના સવર્ માણસોના હૃદય એક માણસનાં હૃદયની જમે જીતી
લીધાં. જથેી તેઓએ રાજાને સંદેશો મોકલ્યો, “ ું અને તારા બધા માણસો પાછા આવો.” 15 તેથી રાજા પાછો વળ ને યદન
આગળઆવી પહોંચ્યો. અને યહૂ દયાના માણસો રાજાને મળવા અને તેને નદ ને સામે પાર લઈ જવા માટે ગલ્ગાલમાં આ ા.

દાઉદ શમઈ પ્રત્યે દયાભાવ દશાર્વે છે
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16બાહુર મના ગેરાનો દ કરો શમઈ બન્યામીની, જલદ થી યહૂ દયાના માણસો સાથે દાઉદ રાજાને મળવા આ ો. 17 તેની
સાથે એક હજાર બન્યામીનીઓ હતા, શાઉલનો ચાકર સીબા અને તેના પંદર દ કરાઓ અને વીસ ચાકરો પણ હતા. તેઓ
રાજાની હાજર માં યદન પાર ઊતયાર્. 18 તેઓએ રાજાના કુટુબને યદન નદ પાર ઉતારવા માટે તથા તેને જે સારુ લાગે તે ું કરવા
એક હોડ પેલે પાર મોકલી. રાજા નદ પાર કર ને આ ો ત્યારે ગેરાનો દ કરો શમઈ તેની આગળ પગે પડયો.

19 શમઈએ રાજાને ક ું, “મારો મા લક મને દોષી ન ગણે. મારા મા લક રાજા જે દવસે યરુશાલેમ છોડ ને ગયા ત્યારે મેં જે
ખોટાં કામો કયાર્ તે યાદ કર શ ન હ. કૃપા કર રાજાએ મનમાં ખોટુ લગાડ ું ન હ. 20 કેમ કે, તારો દાસ જાણે છે કે મેં પાપ ક ુ છે.
મારા મા લક રાજાને મળવા માટે ૂસફના આખા કુટુબમાંથી હુ સૌથી પહેલો નીચે આ ો છુ.”

21પણસરુયાના દ કરા અ બશાયે ક ું “ ું શમઈને માર નાખવો ના જોઈએ, કેમ કે તેણે ઈ રના અ ભ ષક્તને શાપઆપ્યો
છે?” 22 ત્યારે દાઉદે ક ું, “ઓ સરુયાના દ કરાઓ, મારે તમાર સાથે ું લેવા દેવા છે, કે આજે તમે મારા દશુ્મનો થયા છો? ું
ઇઝરાયલમાં આજે કોઈ માણસને માર નંખાય? કેમ કે ું હુ નથી જાણતો કે હુ આજે ઇઝરાયલનો રાજા છુ?” 23 પછ દાઉદ
રાજાએ શમઈને ક ું, “ ું મરશે જ ન હ.” રાજાએ તેને સમ ખાઈને વચનઆપ્ ુ.ં

દાઉદ મફ બોશેથ પ્રત્યે દયાભાવ દશાર્વે છે
24 પછ શાઉલનો દ કરો મફ બોશેથ રાજાને મળવા નીચે આ ો. રાજા યરુશાલેમ છોડ ને ગયો હતો તે દવસથી, તે શાં તએ

પાછો ઘરે આ ો ત્યાં ુધી તેણે એટલે કે મફ બોશેથે તેના પગ ધોયા ન હતા, દાઢ કર ન હતી કે પોતાના વ ો પણ ધોયાં
ન હતા.ં 25અને તેથી ારે તે યરુશાલેમમાં રાજાને મળવા આ ો ત્યારે રાજાએ તેને ૂ ું, “મફ બોશેથ, ું માર સાથે કેમ
આ ો ન હ?”

26 તેણે જવાબ આપ્યો, “હે મારા મા લક રાજા, મારા ચાકરે મને છેતય છે, કેમ કે મેં તેને ક ું, ‘હુ અપંગ છુ તેથી ગધેડા પર
જીન બાંધીશ કે જથેી હુ તેના પર સવાર કર ને રાજાની પાસે જાઉં, 27 મારા મા લક રાજા મારા ચાકર સીબાએ તાર આગળ,
મને બદનામ કય છે. પણ મારા મા લક રાજા ું તો ઈ રના દૂત જવેો છે. એટલા માટે તાર નજરમાં જે સારુ લાગે તે કર. 28 કેમ
કે મારા મા લક રાજાઆગળ મારા પતા ું આ ું કુટુબ ૃત્ ુ પામેલા માણસ જે ું હ ું, પણ જઓે તાર મેજ પર બેસીને જમતા
હતા તેઓની મધ્યે તમે મને બેસાડ્યો છે. તેથી મારા રાજા મારો શો હક કે હુ તને વધારે ફ રયાદ કરુ?”

29 પછ રાજાએ તેને ક ું, “શા માટે ગઈ ુજર બાબતો ું મને જણાવે છે? મેં નણર્ય કય છે કે, ું અને સીબા શાઉલની
બધી મલકત વહેંચી લો.” 30મફ બોશેથે રાજાને જવાબઆપ્યો, “ભલે સીબા બધી મલકત લઈ લ.ે કેમ કે મારે માટે તો મા લક
રાજા ુર ક્ષત પોતાના મહેલમાં પાછા આ ા છે એ જ ૂર ું છે.”

દાઉદ બા ઝલ્લાય પ્રત્યે દયાભાવ દશાર્વે છે
31 પછ બા ઝલ્લાય ગલ્યાદ રોગલીમથી આ ો અને રાજાને યદન પાર પહોંચાડવાને તેની સાથે યદન ઊતય હતો. 32હવે

બા ઝલ્લાય ઘણો ૃદ્વ એટલે કે એંશી વષર્નો માણસ હતો. તે ઘણો ધનવાન માણસ હતો. રાજાને જયારે માહનાઇમમાં હતો
ત્યારે તેણે તેને ખોરાક ૂરો પડ્યો હતો. 33 રાજાએ બા ઝલ્લાયને ક ું, “માર સાથે યદનને પેલે પાર આવ અને હુ યરુશાલેમમાં
માર સાથે તારુ ૂરુ કર શ.”

34બા ઝલ્લાયે રાજાને જણા ું “માર જદગીનાં વષ માં કેટલા દવસો બાક ર ા છે કે, હે રાજા હુ તાર સાથે યરુશાલેમમાં
આ ું? 35 હુ એંશી વષર્નો થયો છુ. ું હુ સારા કે નરસાને પારખી શકુ છુ? હુ જે ખાઉં કે પીઉં તેનો સ્વાદ માણી શકુ છુ? ું હુ ગીત
ગાનાર ુરુષો કે ીઓનો અવાજ સાંભળ શકુ છુ? તો પછ શા માટે મેં તારા ચાકરે મા લક રાજાને બોજારૂપ થ ું જોઈએ?
36 હુ તો ફક્ત યદન પાર ઊતરતાં ુધી જ તાર સાથે આવીશ. શા માટે રાજા મને આનો આટલો મોટો બદલો આપવો જોઈએ?

37 કૃપા કર તારા ચાકરને પાછો ઘરે જવા દે, કે હુ મારા નગરમાં મારા પતા અને માતાની પાસે મરણ પા ું. પણ જો, આતારો
દાસ કમ્હામ અહ માર પાસે છે. તે ભલે નદ ઊતર ને આવે અને જમે મારા મા લક રાજાને ઠ ક લાગે તેમ તેની સાથે કરજ.ે”

38 રાજાએ જવાબઆપ્યો, “ભલે કમ્હામ માર સાથે નદ ઊતર ને આવે અને તને સારુ લાગે તે હુ તેના માટે કર શ, ું માર
પાસે જે કઈ માગીશ તે હુ તારા માટે કર શ.” 39 પછ રાજા અને તેના સવર્ લોકોએ યદન નદ પાર કર , રાજાએ બા ઝલ્લાયને
ુંબન ક ુ અને તેને આશીવાર્દ આપ્યો. પછ બા ઝલ્લાય પોતાના ઘરે પાછો ગયો.

યહૂ દયા અને ઇઝરાયલ વચ્ચે રાજા વષે ચચાર્
40 રાજા નદ પાર કર ને ગલ્ગાલ ગયો અને કમ્હામ પણ તેની સાથે ગયો. યહૂ દયા ું આ ું સૈન્ય અને ઇઝરાયલ ું અડ ું

સૈન્ય રાજાને નદ પાર ઉતાર ને લા ા. 41 ઇઝરાયલના સવર્ માણસોએ ઉતાવળે રાજા પાસે આવીને ક ું, “શા માટે અમારા
ભાઈઓએ એટલે યહૂ દયાના માણસોએ, તમને કેમ ચોર લીધા છે અને તારા કુટુબને તથા તાર સાથે દાઉદના સવર્ માણસોને
યદન પાર લઈ ગયા છે?”

42 તેથી ઇઝરાયલનાં માણસોએ યહૂ દયાના માણસોને જવાબઆપ્યો, “કેમ કે રાજા અમારો નજીકનો સગો છે. શા માટે તમે
આ વષે અમારા પર ુસ્સે થયા છો? ું અમે રાજાના પોતાના ખોરાકમાંથી ક ું ખા ું છે? ું રાજાએ અમને કશી ભેટ આપી
છે?” 43 ઇઝરાયલના માણસોએ યહૂ દયાના માણસોને જવાબઆપ્યો, “રાજામાં અમારા દસ ભાગ છે, દાઉદ પર તમારા કરતાં
વધારે અમારો હક છે. તમે શા માટે અમને ુચ્છ ગણો છો? અમારા રાજાને પાછો લાવવા વષે અમાર સલાહ કેમ લીધી ન હ ું
અમે ન હતા?” પણ યહૂ દયાના માણસોના શ ો ઇઝરાયલી માણસોના શ ો કરતા વધારે ઉગ્ર હતા.

20
શેબાનો બળવો

1 પછ એ ું બન્ ું કે, બન્યામીની બખ્રીનો શેબા નામે દ કરો, જે બ લયાલનો માણસ હતો તે ત્યાં હતો, તેણે દાઉદ સામે
રણ શગડુ ક ને ક ું, “દાઉદ સાથે અમારે કોઈ સંબંધ નથી કે યશાઈના દ કરા સાથે અમારો કોઈ લાગભાગ નથી. આ
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ઇઝરાયલના સવર્ માણસો તમે તમારા તં ુઓમાં જાઓ!” 2 તેથી ઇઝરાયલના બધા માણસો દાઉદને છોડ ને બખ્રીના દ કરા
શેબાની પાછળ ગયા. પણ યહૂ દયાના માણસો યદનથી યરુશાલેમ ુધી રાજાની સાથે ર ા.

3જયારે દાઉદ યરુશાલેમમાં તેના મહેલમાં આ ો, ત્યારે તેણે દસ ઉપપત્નીઓજઓેને મહેલની સંભાળ રાખવા રહેવા દ ધી
હતી તેઓની ુલાકાત લીધી. રાજાએ તેઓની જરૂર યાતો ૂર કર પણ તેમની સાથે દાંપત્ય વહાર રા ો ન હ. તેથી તેઓ
તેઓના ૃત્ ુ પયત ુધી પ ત હોવા છતાં વધવાની જમે મહેલમાં રહે ું પ ુ.ં

4 પછ રાજાએઅમાસાને ક ુ,ં “યહૂ દયાના માણસોને ત્રણ દવસમાં માર સામે ભેગા કર, તારે પણ અહ માર સામે હાજર
રહે ું.” 5 તેથી અમાસા યહૂ દયાના માણસોને એકત્ર કરવા ગયો, પણ પાછાઆવીને મળવા માટે જે સમય રાજાએ ઠરા ો હતો
તેના કરતા તેને વધારે સમય લાગ્યો.

6 તેથી દાઉદે અ બશાયને ક ું, “હવે બખ્રીનો દ કરો શેબા આપણને આબ્શાલોમ કરતા વધારે ુકસાન પહોંચાડશે. તારા
મા લકના ચાકરો, મારા સૈ નકોને લઈને તેનો પીછો કર, ન હ તો તે કલ્લેબંધીવાળાં નગરોમાં પહોંચી જશે અનેઆપણી દ્ર માંથી
તે છટક જશ.ે” 7 પછ યોઆબના માણસો, રાજાના બધા યોદ્ધાઓ, કરેથીઓ અને પલેથીઓ તેની પાછળ ગયા. તેઓ
અ બશાયની સાથે બખ્રીના દ કરા શેબાનો પીછો કરવા સારુ યરુશાલેમથી બહાર નીક ા.

8જયારે તેઓ ગબ્યોનમાં મોટા ખડક આગળ પહોંચ્યા ત્યારે અમાસા તેમને મળવા આ ો. યોઆબે બખતર પહેરે ું હ ું,
કમરે કમરબંધ બાંધેલો હતો અને તલવાર તેના મ્યાનમાં હતી. તે ચાલતો હતો ત્યારે તેની તલવાર બહાર નીકળ આવી હતી.

9 તેથી યોઆબે અમાસાને ક ું, “મારા ભાઈ, ું ું ઠ ક તો છે ને?” યોઆબે અમાસાને ુંબન કરવા માટે તેનો જમણો હાથ
લંબાવી તેની દાઢ પકડ . 10 પણ યોઆબના હાથમાં તલવાર હતી તે વષે અમાસાએ ધ્યાન ન આપ્ ું. યોઆબે તેના પેટમાં
તલવારથી ઘા કય એટલે તેનાં આંતરડા બહાર આવી જમીન પર પડ્યાં, યોઆબે બીજો ઘા કય ન હ કારણ કે અમાસા મરણ
પામ્યો હતો.
પછ યોઆબ અને તેના ભાઈ અ બશાય બખ્રીના દ કરા શેબાની પાછળ પડયા.
11 યોઆબના માણસોમાંના એકે અમાસા પાસે ઊભા રહ ને ક ું, “જે યોઆબનો પક્ષનો હોય અને જે દાઉદનો પક્ષનો હોય,

તે યોઆબને અ ુસરે.” 12અમાસા માગર્ની વચ્ચે લોહ થી અંદર તરબોળ થઈને પડલેો હતો. જયારે તે માણસે જો ું કે સવર્ લોકો
હજુ પણ ઊભા છે ત્યારે તે અમાસાને માગર્માંથી ઊંચક ને ખેતરમાં લઈ ગયો. તેણે તેના પર વ ઓઢા ું. કેમ કે તેણે જો ું કે
લોકો હજુ ુધી ત્યાં ઊભા હતા. 13અમાસાને રસ્તા ઉપરથી લઈ લેવામાં આ ા પછ બધા લોકો યોઆબની પાછળ બખ્રીના
દ કરા શેબાનો પીછો કરવા ગયા.

14શેબા ઇઝરાયલનાં બધા કુળો પાસે થઈને રસ્તામાં આવતા આબેલ, બેથ-માકામાં તથા બ રયાઓમાં ફય , તેઓ એકસાથે
ભેગા થઈને શેબાને અ ુસયાર્. 15યોઆબના લોકોએઆવીનેઆબેલ-બેથ-માઅખાહમાં તેને ઘેર ને પકડ લીધો. તેઓએનગરની
દવાલની સામે માટ નો ઢગલો ઊભો કય . સૈન્યના સવર્ લોકો જે યોઆબની સાથે હતા નગરના કોટને તોડ પાડવા માટે તેના
પર મારો ચલા ો. 16 પછ નગરની દવાલને તોડવા ું શરૂ ક ુ ત્યારે એક જ્ઞાની ીએ ૂમ પાડ ને ક ું, “સાંભળો, કૃપા કર
સાંભળો! યોઆબને કહે કે તે અહ માર પાસે આવો કે જથેી હુ તેની સાથે વાત કરુ.”

17 તેથી યોઆબ તેની પાસે આ ો અને તે ીએ તેને ૂ ું, “ ું ું યોઆબ છે?” તેણે જવાબ આપ્યો, “હુ તે છુ.” ત્યારે
તે ીએ તેને ક ું, “તાર દાસી એટલે મને સાંભળ.” તેણે જવાબ આપ્યો, “હુ સાંભ ું છુ.” 18 પછ તેણે ક ુ,ં “પ્રાચીન
કાળમાં લોકો એમ કહેતા હતા, ‘લોકોઆબેલમાં ન ે સલાહ ૂછશ,ે’ તેની સલાહથી તેમની વાતનો અંતઆવતો હશે. 19જઓે
ઇઝરાયલમાં વ ા ુ અને શાં ત પ્રય છે તેવા માણસોમાંની હુ પણ એક છુ. ું ઇઝરાયલના એક નગરનો અને માતાનો નાશ
કરવાનો પ્રયત્ન કર ર ો છે. શા માટે ું ઈ રના વારસાને ગળ જવા ઇચ્છે છે?”

20 તેથી યોઆબે જવાબઆપ્યો કે, “હુ ગળ જાઉં કે નાશ કરુ, “એ ું મારાથી દૂર થાઓ. 21 તે સા ું નથી. પણ એફ્રાઇમના
પહાડ પ્રદેશનો એક માણસ એટલે બખ્રીનો દ કરો શેબા, તેણે પોતાનો હાથ રાજા એટલે કે દાઉદ રાજા સામે ઉઠા ો છે. તેને
માર આગળ સ્વાધીન કર દે અને હુ નગર છોડ ને ચાલ્યો જઈશ.” તે ીએ યોઆબને ક ું, “જો એમ હોય તો તે ું મા ું કોટ
ઉપરથી તારા તરફ ફેંક દેવામાં આવશે.” 22 પછ તે ી પોતાની હો શયાર વાપર ને સવર્ લોકો પાસે ગઈ. લોકોએ બખ્રીનો
દ કરો શેબા ું મા ું કાપી ના ું એટલે કોટ પરથી યોઆબ તરફ ફેંક ું. પછ તેણે રણ શગડુ વગા ું અને યોઆબના માણસો
નગર છોડ ને પોતપોતના તં ુએ ગયા. અને યોઆબ રાજા પાસે પાછો યરુશાલેમમાં આ ો.

દાઉદના અમલદારો
23 હવે યોઆબ ઇઝરાયલના સૈન્યનો સેનાપ ત હતો, યહોયાદાનો દ કરો બનાયા કરેથીઓનો તથા પલેથીઓનો ઉપર હતો.

24અદોરામ વ ૂલાતખાતા પર હતો અને અહ ૂદનો દ કરો યહોશાફાટ ઇ તહાસકાર હતો. 25 શવા શા ી હતો અને સાદોક
તથા અબ્યાથાર યાજકો હતા. 26ઈરા યાઈર દાઉદનો ુ વહ વટ સેવક હતો.

21
શાઉલના વંશજોને માર નાખવામાં આ ા

1 દાઉદની કાર કદ દરમ્યાન લગાતાર ત્રણ વષર્ ુધી દકુાળ પડ્યો, દાઉદે ઈ રને પોકાર કય . તેથી ઈ રે ક ું, “શાઉલ તથા
તેના ૂની કુટુબને લીધે તારા રા પર આ દકુાળઆ ો છે, કેમ કે તેણે ગબ્યોનીઓને માર ના ા હતા.”

2હવે ગબ્યોનીઓતો ઇઝરાયલના ન હ પણઅમોર ઓમાં બાક રહેલાઓમાંના હતા. ઇઝરાયલના લોકોએ તેમની સાથે સમ
ખાધા હતા, પણ શાઉલ ઇઝરાયલના લોકો તથા યહૂ દયાના લોકો માટેના તેના આવેશને લીધે તેઓને માર નાખવાના પ્રયત્નમાં
રહેતો હતો. 3 તેથી દાઉદ રાજાએ ગબ્યોનીઓને એકસાથે બોલાવીને ક ું, “હુ તમારે માટે ું કરુ? હુ કેવી ર તે પ્રાય ત કરુ,
જથેી તમે ઈ રના લોકોને તેમની ભલાઈ અને વચનોના વતનનો આશીવાર્દ આપો?”

4 ગબ્યોનીઓએ તેને જવાબ આપ્યો, શાઉલ કે તેના કુટુબની અને અમાર વચ્ચે સોના કે રૂપાનો વાંધો નથી. અને અમારે
ઇઝરાયલમાંથી કોઈને માર નાખવો નથી.” દાઉદે જવાબઆપ્યો “તમે જે કઈ કહેશો તે હુ તમારે માટે કર શ.”



2 શ ુએલ 21:5 267 2 શ ુએલ 22:8

5 પછ તેઓએ રાજાને ક ું, જે માણસ અમને માર નાખવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો, તથા ઇઝરાયલની સવર્ સીમમાંથી અમારુ
નકદન જાય, એવી ુ ક્તઓઅમાર વરુદ્ધ જે રચતો હતો, 6 તેના વંશજોમાંથી સાત માણસો અમારે સ્વાધીન કરવામાં આવ,ે
એટલે ઈ રથી પસંદ કરાયેલા શાઉલના ગબયામાં અમે તેઓને ઈ રનીઆગળ ફાંસીઆપી ુ.ં” તેથી રાજાએ ક ુ,ં “હુ તેઓને
તમારે સ્વાધીન કર શ.”

7 પણ શાઉલના દ કરા યોનાથાન તથા દાઉદની વચ્ચે ઈ રના જે સમ હતા, તેને કારણે રાજાએ શાઉલના દ કરા યોનાથાનના
દ કરા મફ બોશેથને બચા ો. 8 પણ દાઉદ રાજાએ આમ ની તથા મફ બોશેથ નામે શાઉલના જે બે દ કરા એયાહની દ કર
રસ્પાથી થયા હતા તેઓને તથા બા ઝલ્લાય મહોલાથીના દ કરા જેઆ દ્રયેલના પાંચ દ કરાઓ શાઉલની દ કર મખાલથી થયા
હતા તેઓને ગીબ્યોનીઓને સ્વાધીન કરવા ું ન ક ુ. 9 તેઓને રાજાએ ગબ્યોનીઓના હાથમાં સોંપ્યાં અને તેઓએ તેઓને
પવર્ત ઉપર ઈ રનીઆગળ ફાંસીઆપી, તે સાત લોકો એકસાથે મરણ પામ્યા. કાપણીની ઋ ુના પહેલા દવસોમાં એટલે જવની
કાપણીની શરૂઆતમાં તેઓ મરાયા હતા.

10 ત્યારે એયાહની દ કર રસ્પાએ ટાટ લી ું અને કાપણીની શરૂઆતથી તે તેઓની ઉપરઆકાશમાંથી પાણી પ ું ત્યાં ુધી,
ૃતદેહોની બાજુમાં પોતાને માટે ખડક ઉપર તે પાથ .ુ તેણે દવસે વા ુચર પક્ષીઓને તથા રાત્રે જગલી પ ુઓને ૃતદેહો પાસે

આવવા દ ધાં ન હ. 11એયાહની દ કર રસ્પાએ, એટલે શાઉલની ઉપપત્નીએઆજે કઈ ક ુ તેની ખબર દાઉદને મળ .
12તેથી દાઉદે જઈને શાઉલનાં અ તથા તેના દ કરા યોનાથાનના હાડકાં યાબેશ ગલ્યાદના માણસો પાસેથી લીધાં, તેઓ તે

બેથ-શાનના મેદાનમાંથી ચોર લા ા હતા, જે દવસે પ લસ્તીઓએશાઉલને ગલ્બોઆમાં માર ના ો તે દવસે પ લસ્તીઓએ
તે ત્યાં લટકા ાં હતા.ં 13 દાઉદે ત્યાંથી શાઉલના હાડકાં તથા તેના દ કરા યોનાથાનના અ લઈ લીધા, તેમ જ ફાંસીએ
લટકાવેલાઓનાં હાડકાં તેઓએ એકત્ર કયાર્.

14અને તેઓએશાઉલનાં તથા તેના દ કરા યોનાથાનનાઅ બન્યામીન દેશના સેલામાં તેના પતા ક શની કબરમાં દફના ા.ં
તેઓએ રાજાની કહેલી આજ્ઞા પ્રમાણે સઘ ું ક ુ. ત્યાર પછ ઈ રે તે દેશ માટે કરેલી તેઓની પ્રાથર્નાનો જવાબઆપ્યો.

પ લસ્તી ૂરવીરો સામે ુદ્ધો
1 કાળ. 20:4-8

15 પછ પ લસ્તીઓ ફર થી ઇઝરાયલ સાથે ુદ્ધ કરવા ગયા. તેથી દાઉદ તેના સૈન્ય સાથે જઈને પ લસ્તીઓની સામે લડ્યો.
અને દાઉદ ુદ્ધ કર ને થાક ગયો. 16અને રફાહના વંશજોમાંનો એક યશ્બી-બનોબ હતો. તેના ભાલા ું વજન પ ળના ત્રણસો
શેકેલ ચોત્રીસ કલો પાંચ ગ્રામ હ ું તેણે નવી તલવાર કમરે બાંધી હતી, તેનો ઇરાદો દાઉદને માર નાખવાનો હતો. 17 પણ
સરુયાના દ કરા અ બશાયે તેને બચા ો અને પેલા પ લસ્તી પર હુમલો કર ને તેને માર ના ો. ત્યારે દાઉદના માણસોએ તેને
સમ ખાઈને ક ું, “તારે હવેથી અમાર સાથે ુદ્ધમાં આવ ું ન હ, કે રખેને ું ઇઝરાયલનો દ વો હોલવી નાખ.ે” 18 પછ એમ
થ ું કે, ત્યાં ગોબ પાસે પ લસ્તીઓ સાથે ફર થી ુદ્ધ થ ુ,ં ત્યારે હુશાથી સબ્બખાયે રફાહના વંશજોમાંના સાફને માર ના ો.
19વળ પાછુ ગોબ પાસે પ લસ્તીઓની સાથે ુદ્ધ થ ું, ત્યારે બેથલેહેમી યાઅરે-ઓરગીમના દ કરા એલ્હાનાને ગોલ્યાથ ગ ીના
ભાઈને માર ના ો, જનેા* ભાલાનો હાથો વણકરની તોર જવેો હતો.

20 ફર થી ગાથ પાસે ુદ્ધ થ ુ,ં ત્યાં એક ઊંચો કદાવર માણસ હતો, તેના બ ે હાથને છઆંગળ તથા બ ે પગને છઆંગળ
એમ બધી મળ ને ચોવીસ આંગળ ઓ હતી. તે પણ રફાહનો વંશજ હતો. 21 તેણે ઇઝરાયલના સૈન્યનો ુચ્છકાર કય , તેથી
દાઉદના ભાઈ શમઈના ના દ કરા યોનાથાને તેને માર ના ો.

22આચારે જણ ગાથમાંના રફાહના વંશજો હતા. તેઓ દાઉદના હાથથી તથા તેના સૈ નકોના હાથથી માયાર્ ગયા.

22
દાઉદ ુ-ંગીત

1 દાઉદને ઈ રે તેના સવર્ શ ુઓના તથા શાઉલના હાથથી છોડા ો, તે દવસે દાઉદે ઈ રની આગળઆગીત ગા ું: 2 તેણે
ક ું,
“ઈ ર મારો ખડક, મારો કલ્લો તે મને બચાવનાર છે.
3ઈ ર મારા ખડક છે. હુ તેમના પર ભરોસો રાખીશ.
તેઓ માર ઢાલ તથા મારા તારણ ું શગ, મારા ઊંચા ુરજ તથા મારુઆશ્રય ાન છે, તે મારા ઉદ્ધારક ત્રાતા છે,
તેઓ મને જુલમથી બચાવે છે.
4ઈ ર જે સ્ ુ તને યોગ્ય છે તેમને હુ હાંક માર શ,
તેથી હુ મારા શ ુઓથી બચી જઈશ.
5 કેમ કે ૃત્ ુનાં મોજાંઓએ મને ઘેર લીધો,
દજુનોના ધસારાએ મને બીવડા ો.
6શેઓલ*નાં બંધનોએ મને ઘેર લીધો,
મરણની જાળમાં હુ સપડાઈ ગયો.
7એવી કટોકટ માં મારા સંકટમાં મેં ઈ રને વનંતી કર ;
મારા પ્ર ુને પોકાર કય ;
તેમણે તેમના સભા ાનમાંથી મારો અવાજ સાંભ ો,
માર અરજ તેમને કાને પહોંચી.
8 ત્યારે ૃથ્વી હાલી તથા કાંપી.
આકાશના પાયા હાલ્યા તથા કાંપ્યા,
કારણ કે પ્ર ુ ક્રો ધત થયા હતા.

* 21:19 21:19 ગોલ્યાથ ગી ીના ભાઈ * 22:6 22:6 પાતાળ
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9 તેમના નસકારોમાંથી ુમાડો ચઢયો,
અને તેમના ુખમાંથી ભસ્મ કર નાખનારો અ બહાર આ ો.
તેનાથી અંગારા સળગી ઊઠ્યા.
10અને ઈ ર આકાશોને નમાવીને નીચે ઊતયાર્,
તેમના પગ નીચે ગાઢ અંધકાર ાપેલો હતો.
11 પછ તેઓ કરુબ પર સવાર કર ને ઊડ્યા.
વા ુની પાંખો પર દેખાયા.
12અને તેમણે અંધકારને, પાણીના ઢગલાન,ે
આકાશના ગાઢ વરસાદ વાદળોને પોતાની આસપાસઆચ્છાદન બના ા.ં
13 તેમની સામેના પ્રકાશથી અ ના અંગારા સળગી ઊઠ્યા.
14આકાશમાંથી ઈ રે ગજના કર .
પરાત્પરે અવાજ કય .
15 તેમણે તીર માર ને તેમના શ ુઓને વખેર ના ા
વીજળ મોકલીને તેઓને થથરાવી ના ા.
16 ત્યારે ઈ રની ધાકધમક થી,
તેમના નસકોરાના ાસના ઝપાટાથી,
સ ુદ્રનાં ત ળયાં દેખાયા,ં
જગતના પાયા ઉઘાડા થયા.
17 તેમણે ઉપરથી હાથ લંબાવીને મને પકડ લીધો!
પાણીમાં ઊઠનારાં મોજાંઓમાંથી તેઓ મને બહાર લા ા.
18 તેમણે મારા બળવાન શ ુથી,
જઓે મારો દ્રષે કરે છે તેઓથી મને બચા ો, તેઓ મારા કરતા વધારે શ ક્તશાળ હતા.
19 માર વપ ને દવસે તેઓ માર વરુદ્ધ ઊઠ્યા,
પણ મારો આધાર ઈ ર હતા.
20 વળ તેઓ મને ુલ્લી જગ્યામાં લઈઆ ા†.
તેમણે મને છોડા ો, કેમ કે તેઓ મારા પર પ્રસ હતા.
21ઈ રે મારા ન્યાયીપણા પ્રમાણે મને પ્ર તફળઆપ્ ુ;ં
તેમણે મારા હાથની ુદ્ધતા પ્રમાણે મને બદલો આપ્યો છે.
22 કેમ કે મેં ઈ રના માગ ું પાલન ક ુ છે
અને દરુાચાર કર ને હુ મારા પ્ર ુથી ફર ગયો નથી.
23 કેમ કે તેમનાં સવર્ ન્યાયકૃત્યો માર આગળ હતા;ં
તેમના વ ધઓથી હુ દૂર ગયો નથી.
24 વળ હુ તેમની આગળ નદ ષ હતો,
મેં પાપમાં પડવાથી પોતાને સંભા ો છે.
25 તે માટે ઈ રે મારા ન્યાયીપણા પ્રમાણે તથા
તેમની દ્ર માં માર ુદ્ધતા પ્રમાણે મને પ્ર તફળઆપ્ ું છે.
26 કૃપા ુની સાથે તમે કૃપા ુ દેખાશો,
નદ ષ માણસની સાથે તમે નદ ષ દેખાશો.
27 ુદ્ધની સાથે તમે ુદ્ધ દેખાશો,
હઠ લાની સાથે તમે હઠ લા દેખાશો.
28 દઃુખી લોકોને તમે બચાવશો,
પણ ઘમંડ ઓને નીચા નમાવવા સારુ તમે તેઓના પર કરડ દ્ર કરો છો. એ સારુ કે તમે તેઓને નીચા નમાવો.
29 કેમ કે, હે ઈ ર, તમે મારો દ વો છો.
ઈ ર મારા અંધકારને પ્રકા શત કરશે.
30 કેમ કે તમાર સહાયથી હુ સૈન્ય પર આક્રમણ કરુ છુ‡.
મારા ઈ ર થક હુ દ વાલ કૂદ જાઉં છુ.
31 કેમ કે ઈ રનો માગર્ તો સં ૂણર્ છે.
ઈ ર ું વચન ુદ્ધ છે.
જઓે તેમના પર ભરોસો રાખે છે તે સવર્ની તેઓ ઢાલ છે.
32 કેમ કે પ્ર ુ સવાય ઈ ર કોણ છે?
અને આપણા પ્ર ુ સવાય ગઢ કોણ છે?
33ઈ ર મારા ગઢ અને આશ્રય છે
તેઓ નદ ષ માણસને તેમના માગર્માં ચલાવે છે.
34 તેઓ મારા પગને હરણીના પગ જવેા કરે છે
અને મને ઉચ્ચ ાનો પર બરાજમાન છે.
35 તેઓ મારા હાથોને ુદ્ધ કરતા શીખવે છે,
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તેથી મારા હાથ પ ળ ું ધ ુષ્ય તાણે છે.
36 વળ તમે તમારા ઉદ્ધારની ઢાલ મને આપી છે,
તમાર કૃપાએ મને મોટો કય છે.
37 તમે મારા પગ નીચેની જગ્યા વશાળ કર છે,
જથેી મારા પગ લપસી ગયા નથી.
38 મેં મારા શ ુઓની પાછળ પડ ને તેઓનો નાશ કય છે.
તેઓનો નાશ થયો ત્યાં ુધી હુ પાછો ફય ન હ.
39 મેં તેઓનો સંહાર કય છે તથા તેઓને એવા વીંધી ના ા છે કે તેઓ પાછા ઊઠ શકે એવા ર ા નથી.
તેઓ મારા પગઆગળ પડ્યા છે.
40 કેમ કે તમે ુદ્ધને માટે માર કમરે સામથ્યર્રૂપી પટ્ટો બાંધ્યો છે;
માર સામે ઊઠનારાઓને તમે મારે આધીન કયાર્ છે.
41 વળ તમે મારા શ ુને માર આગળ અવળા ફેર ા છે.
કે જઓે મને ધ ારે તેઓનો હુ નાશ કરુ.
42 તેઓએ મદદને માટે પોકાર કય પણ તેમને બચાવનાર કોઈ ન હ ું;
તેઓએ ઈ રને વનંતી કર પણ તેમણે તેઓને જવાબઆપ્યો ન હ.
43 ત્યારે મેં તેઓ પર પ્રહાર કર ને તેમને ધરતીની ૂળ જવેા કર દ ધા.
મેં તેઓને રસ્તાના કાદવની જમે મસળ ના ાં. તેઓને ચોગમ વખેર ના ા.
44 તમે મારા લોકના વવાદોથી પણ મને છોડા ો છે.
વદેશીઓનો અ ધપ ત થવા માટે તમે મને સંભાળ રા ો છે.
જે લોકોને હુ ઓળખતો નથી તેઓ માર તાબેદાર કરશ.ે
45 વદેશીઓ લાચાર થી મારે શરણઆવશે.
મારા વષે સાંભળતાં જ તેઓ મારો પડ્યો બોલ ઝ લશે.
46 વદેશીઓ ક્ષય પામશે અને તેઓ પોતાના કલ્લાઓમાંથી ૂજતા બહાર આવશે.
47ઈ ર જીવંત છે! મારા ખડકની પ્રશંસા હો!
મારા ઉદ્ધારરૂપી ખડક સમાન ઈ ર ઊંચા મનાઓ.
48એટલે જે ઈ ર મારા વૈર ઓનો બદલો લે છે,
જે લોકોને માર સ ા નીચે લાવે છે.
49 તેઓ મારા શ ુઓની પાસેથી મને છોડાવે છે. માર સામે ઊઠનારા પર તમે મને ઊંચો કરો છો.
તમે બળાત્કાર માણસથી મને બચાવો છો.
50એ માટે લોકો મધ્ય,ે હે ઈ ર, હુ તમાર આભારસ્ ુ ત કર શ;
હુ તમારા નામનાં સ્ ોત્ર ગાઈશ.
51ઈ ર પોતાના રાજાને વજય અપાવે છે,
પોતાના અ ભ ષક્ત પર,
એટલે દાઉદ તથા તેના સંતાન પર, સદા સવર્કાળ ુધી મહેરબાની રાખે છે.”

23
દાઉદનાં આખર વચનો

1હવે દાઉદના અં તમ વચનો આ છે.
યશાઈનો દ કરો દાઉદ,
જે અ ત ઘણો સન્માનનીય માણસ હતો,
તે યાકૂબના ઈ રથી અ ભ ષક્ત થયેલો
અને ઇઝરાયલનાં મ ુર ગીતોનો સજક છે; તે કહે છે.
2ઈ રના આત્માએ મારા દ્વારા વાણી ઉચ્ચાર ,
તેમ ું વચન માર જીભ પર હ ું.
3ઇઝરાયલના ઈ ર બોલ્યા,
ઇઝરાયલના ખડકે મને ક ું,
‘મ ુષ્યો પર જે નેક થી રાજ કરે છે
જે ઈ રની બીક રાખીને રાજ કરે છે,
4સવારે ઉગતા ૂયર્ના પ્રકાશ જવેો,
સવારે વાદળો ના હોય ત્યારના અજવાળા જવેો અને
વરસાદ પછ ૂ મમાંથી કુમ ું ઘાસ ઊગી નીકળે છે ત્યારના તેજસ્વી પ્રકાશ જવેો થશ.ે
5 ન ,ે ું મારુ કુટુબ ઈ ર પ્રત્યે એ ું નથી?
ું તેમણે માર સાથે સદાનો કરાર કય નથી?
ું તે સવર્ પ્રકારે વ ત તથા ન ત છે?

તેમણે મારો ઉદ્ધાર કય છે. અને માર દરેક ઇચ્છાને પ ર ૂણર્ કર છે. તેઓ એવા મહાન છે.
6 પર ુ તમામ દુ લોકો ફેંક દેવામાં આવનાર કચરા અને કાંટા જવેા થશ,ે
કેમ કે તેઓ હાથ વડે તો તેઓને સ્પશર્ કરાય કે પકડાય ન હ.
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7 પણ જે માણસ તેઓને અડકે
તેની પાસે લોખંડનો દડ તથા ભાલાનો હાથો હોવો જોઈએ,
તેઓ ાં હશે ત્યાંજ અ થી બાળ નાખવામાં આવશે.

દાઉદના પ્ર ાત ૂરવીરો
1 કાળ. 11:10-41

8 દાઉદના ુ સૈ નકોનાં નામઆ છે: ુ સરદાર તાહખમોની યોશેબ-બાશ્શેબેથ. અસ્ની અદ નોના નામે પણઓળખાતો
હતો. એક વેળા એક જગમાં તેણે એક સાથે આઠસો માણસોને માર ના ા હતા.

9તેની પછ અહોહ નો પૌત્ર અને દોદોનો દ કરો એલાઝાર હતો, જયારે પ લસ્તીઓ ુદ્ધને સારુ એકત્ર થયા અને ઇઝરાયલના
માણસોએ પીછે હઠ કર ત્યારે દાઉદની સાથેના જે ત્રણ ૂરવીરોએ પ લસ્તી સૈન્યને અટકા ું હ ું. તેઓમાંનો તે એક હતો.
10એલાઝારે પ લસ્તીઓસાથે લાદવામાં એટલી બધી તલવાર ચલાવી કે તેનો હાથ તલવાર પકડ ના શકેએટલો બધો થાક ગયો.
ત્યાં ુધી તે પ લસ્તીઓસામે લડ્યો. અને તેનો હાથ થાક જઈને તલવારની પકડથી અ ડ થઈ ગયો ત્યાં ુધી તે પ લસ્તીઓની
સામે લડ્યો. અને તેણે તેઓને માયાર્. ઈ રે તે દવસે મોટો વજય અપા ો. એલાઝારે પ લસ્તીઓને હરા ા પછ સૈન્ય તેની
પાછળ ફક્ત ૂંટ ચલાવવા માટે ગ ું.

11તેના પછ ત્રીજા ક્રમે આગીનો દ કરો હારારનો શામ્મા હતો. પ લસ્તીઓએક વખતે લેહ પાસે મ ૂરના ખેતરમાં ભેગા થયા
હતા તેઓનાથી બીને ઇઝરાયલ ું સૈન્ય તેમની સામેથી નાસી ગ ુ.ં 12 પણ શામ્માએ ખેતરની વચ્ચે ઊભા રહ ને ખેતર ું રક્ષણ
ક ુ. અને પ લસ્તીઓને માર ના ા ઈ રે તેને મોટો વજય આપ્યો. 13 ત્રીસ સૈ નકોમાંથી ત્રણ લોકો ત્યાંથી કાપણીના સમયે
દાઉદની પાસે અદલુ્લામની ુફામાં ગયા. પ લસ્તીઓના સૈન્યએ રફાઈમની ખીણમાં છાવણી નાખેલી હતી. 14જે સમયે દાઉદ
ડુગર પર ગઢમાં હતો, ત્યારે ૂંટ કરવા આવેલા પ લસ્તીઓએ બેથલેહેમને કબજે ક ુ હ ું.

15 દાઉદે તરસથી તલપતાં ક ું, “બેથલેહેમના દરવાજા પાસેના કૂવા ું પાણી પીવાની મને તીવ્ર ઇચ્છા થઈ છે. 16 તે ત્રણ
યોદ્ધાઓ પ લસ્તીઓના સૈન્યમાં થઈને પસાર થયા અને બેથલેહેમના દરવાજા પાસેના કૂવામાંથી પાણી ભ .ુ તેઓ તે પાણી
લઈને દાઉદ પાસે આ ા ત્યારે દાઉદે તે પાણી પીવાની ના પાડ . અને તે પાણી ઈ ર આગળ રેડ દ ું. 17 પછ તેણે ક ું, હે
ઈ ર, જે માણસોએ પોતાના જીવ જોખમમાં ના ા તેઓ ું લોહ શા માટે પીઉં?” માટે તેણે તે પીવાની ના પાડ . અને ક ું હે
ઈ ર, આપાણી પીવાથી મને દૂર રાખો.
આસાહસ એ ત્રણ ૂરવીરોએ કયાર્ હતા.ં
18 સરુયાનો દ કરો યોઆબનો ભાઈ અ બશાય તે ત્રણેમાં ુ હતો. તે તેના ભાલાથી ત્રણસો માણસો સામે લડ્યો અને

તેઓને માર ના ા. તે ત્રણેમાં તેનો ઉલ્લેખ હતો. 19 ું તે ત્રણેમાં સૌથી શ્રે ન હતો? એ કારણથી તેને તેઓનો સેનાપ ત
બનાવવામાં આ ો હતો. તો પણ, તે પેલા ત્રણ સૈ નકોની સમાનતા કર શકે તેવો ન હતો.

20 બનાયા, કાબ્સએલના ૂરવીર તથા પરાક્રમી કૃત્યો કરનાર યહોયાદાનો દ કરો હતો. તેણે મોઆબના અર એલના બે
દ કરાઓને માર ના ા. વળ હમ પડવાના દવસો હતા ત્યારે એક દવસે તેણે ખાડામાં ઊતર ને સહને માર ના ો હતો.
21બનાયાએએક દેખાવડા મસર માણસને માર ના ો. તે મસર ના હાથમાં ભાલો હતો પણબનાયા તેની સામે ફક્ત લાકડ થી
લડ્યો. તે મસર ના હાથમાંથી બનાયાએ ભાલો ૂંચવી લીધો અને તેના જ ભાલાથી તેને ખતમ કય હતો.

22 આ પરાક્રમી કૃત્યો યહોયાદાના દ કરા બનાયાએ કયાર્ તેથી ત્રણ ૂરવીર યોદ્ધાઓના નામમાં તેના નામનો પણ સમાવેશ
કરાયો. 23 પેલા ત્રીસ સૈ નકો કરતાં તે વધારે નામાં કત હતો, પણ તે પહેલા ત્રણની બરાબર કર શ ો ન હ. દાઉદે તેને પોતાની
અંગરક્ષક ટુકડ ઉપર આગેવાન તર કે નીમ્યો હતો.

24 યોઆબનો ભાઈ અસાહેલ તે પેલા ત્રીસમાંનો એક હતો અને દોદો બેથલેહેમીનો દ કરો એલ્હાનાન, 25 શામ્મા હરોદ ,
અલીકા હરોદ , 26 હેલેસ પાલ્ટ , ઇ ેશ તકોઈનો દ કરો ઈરા, 27અબીએઝેરઅનાથોથી, મ ુ ાય હુશાથી, 28સાલ્મોનઅહોહ ,
મહારાય નટોફાથી.

29બાનાહ નટોફાથીનો દ કરો હેલેબ, બન્યામીનના વંશજોમાંના ગબયાના રબાયનો દ કરો ઇ ાય, 30બનાયા પરઆથોની,
ગાઆશના નાળાંનો હદ્દાય. 31 અબી-આલ્બોન આબાર્થી, આઝમાવેથ બાહુર મી, 32 એલ્યાહબા શાઆલ્બોની, યાશેનના
દ કરાઓમાંનો યોનાથાન.

33 શામ્મા હારાર , શારાર અરાર નો દ કરો અહ આમ, 34 માખાથીના દ કરા અહાસ્બાયનો દ કરો અલીફેલેટ, અ હથોફેલ
ગીલોનીનો દ કરો અલીઆમ, 35 હેસ્રો કામલી, પારાય આબ , 36સોબાહના નાથાનનો દ કરો ઈગાલ, ગાદના કુળમાંનો બાની.

37સેલેક આમ્મોની, નાહરાય બેરોથી, સરુયાના દ કરા યોઆબના શ વાહકો, 38ઈરા યથ્રી, ગારેબ યથ્રી, 39ઉ રયા હ ી
એમ બધા મળ ને સાડત્રીસ.

24
દાઉદ વસ્તી ગણતર કરે છે
1 કાળ. 21:1-27

1ઈ રનો કોપ ફર થી ઇઝરાયલ ઉપર સળગ્યો, તેમણે દાઉદને તેઓની વરુદ્ધઉશ્કેર ને ક ું, “જા, ઇઝરાયલ તથા યહૂ દયાની
વસ્તી ગણતર કર.” 2 રાજાએ યોઆબ સેનાપ તને કે જે તેની સાથે હતો તેને ક ું, “દાનથી તે બેરશેબા ુધી ઇઝરાયલનાં સવર્
કુળોમાં ફર ને લોકોની ગણતર કર કે, હુ લોકોની કુલ સં ા જાણું કે જઓે ુદ્ધને માટે તૈયાર છે.”

3યોઆબે રાજાને ક ું, “લોકો ગમે તેટલાં હોય, તો પણ તમારા પ્ર ુ ઈ ર તેઓને સોગણાં વધારો અને ું મારો મા લક રાજા
પોતાની આંખે તે જુએ. પણ હે રાજા આ વાતમાં ું કેમ આનંદ માને છે?” 4 તોપણ રાજા ું વચન યોઆબની તથા સૈન્યના
સરદારોની ઉપર અસરકારક થ ું. તેથી યોઆબ તથા સૈન્યના સરદારો ઇઝરાયલના લોકોની ગણતર કરવાને રાજાની હજૂરમાંથી
ગયા.



2 શ ુએલ 24:5 271 2 શ ુએલ 24:25

5 તેઓએ યદન ઊતર ને દ ક્ષણ તરફના નગર અરોએરની ખીણમાં છાવણી કર . પછ તેઓએ ગાદથી યાઝેર ુધી ુસાફર
કર . 6 તેઓ ગલ્યાદ તથા તાહતીમ-હોદશીના દેશમાં આ ા, પછ તેઓ દાન-યાઆનમાં આ ા અને ચારેબાજુ ફર ને તેઓ
સદોન ભણી ગયા. 7 ૂરના મજ ૂત કલ્લામા,ં હવ્વીઓના તથા કનાનીઓના સવર્ નગરોમાં તેઓ પહોંચ્યા. પછ તેઓ
યહૂ દયાના નેગેબમાં બેરશેબામાં ગયા. 8એમઆખા દેશમાં ળે ફર ને વસ્તી ગણતર કર . નવ મ હના અને વીસ દવસે તેઓ
યરુશાલેમમાં પાછા આ ા. 9 પછ યોઆબે રાજા આગળ યોદ્ધાઓની ગણતર ની કુલ સં ા રજૂ કર .તે ુજબ ઇઝરાયલમાં
તલવાર ચલાવનાર આઠ લાખ ૂરવીર ુરુષો તથા યહૂ દયામાં એવા પાંચ લાખ ુરુષો હતા.

10 દાઉદે માણસોની ગણતર કરા ા પછ તે પોતાના હૃદયમાં ખ થયો. તેથી દાઉદે ઈ રને ક ું, “મેં આ કર ને મોટુ પાપ
ક ુ છે. હવે, હે ઈ ર, કૃપા કર તારા સેવકનો દોષ દૂર કર, કેમ કે મેં ઘણું ૂખર્તાભ ુ કામ ક ુ છે.”

11જયારે દાઉદ સવારે ઊઠ્યો, તે અગાઉ દાઉદ અને ઈ ર વચ્ચેના મધ્ય ગાદ પ્રબોધકની પાસે ઈ ર ું વચન આ ું કે
12 ું દાઉદ પાસે જઈને તેને કહે ‘ઈ ર એમ કહે છે કે: હુ તાર આગળ ત્રણ વકલ્પો ૂકુ છુ. તેમાંથી એક ું પસંદ કર કે તે
પ્રમાણે હુ તને કરુ.

13 માટે ગાદે દાઉદ પાસે આવીને તેને ક ું, “તારા અપરાધને લીધે દેશમાં સાત વષર્* ુધી દકુાળ આવે? અથવા તારા શ ુઓ
તાર પાછળ લાગે અને ું ત્રણ મ હના ુધી તેઓનીઆગળ નાસીજાય? અથવા તારા દેશમાં ત્રણ દવસ ુધી મરક ચાલે? હવે
આ ત્રણ બાબતોમાંથી કોઈ એકની પસંદગી કર ને જણાવ. તે પ્રમાણેનો જવાબ હુ મને મોકલનાર ઈ રને આપીશ.” 14 ત્યારે
દાઉદે ગાદને ક ુ,ં “હુ ઘણી ુશ્કેલીમાં છુ. માણસનાં હાથમાં પડવા કરતાં આપણે ઈ રના હાથમાં જ પડ એ એ સારુ છે. કેમ
કે તેમની દયા ુષ્કળ છે.”

15 તેથી ઈ રે ઇઝરાયલમાં સવારથી તે ઠરાવેલા સમય ુધી મરક મોકલી દાનથી તે બેરશેબા ુધી લોકોમાંથી સ ેર હજાર
માણસો મરણ પામ્યા. 16 દૂતે યરુશાલેમનો નાશ કરવાને પોતાનો હાથ તેની તરફ લંબા ો, ત્યારે ઈ રે યરુશાલેમ ું ુકસાન
કરવાથી તેના મનને બદલી ના ું જે દૂત લોકોનો નાશ કરતો હતો, તેને તેમણે ક ું, “હવે બસ! તારો હાથ પાછો લ.ે” તે સમયે
ઈ રનો દૂત અરાવ્નાહ ય ૂસીની ખળ પાસે ઊભો હતો.

17અને જે દૂત લોકોને મારતો હતો તેને જોઈને દાઉદે ઈ રને ક ું, “જો, મેં તો પાપ ક ુ છે તથા દુ કામ પણ કયાર્ છે. પણ
આ ઘેટાંએ ું ક ુ છે? કૃપા કર તમારો હાથ માર વરુદ્ધ તથા મારા પતાના ઘરની વરુદ્ધ કરો, ઘેટાંની વરુદ્ધ ન હ.”

18 તે દવસે ગાદે દાઉદ પાસે આવીને ક ું, “જાઅરાવ્નાહ ય ૂસીની ખળ માં ઈ રને માટે વેદ બાંધ.” 19માટે ગાદના કહેવા
પ્રમાણે, ઈ રેઆજ્ઞા કર હતી તે ુજબ, દાઉદ ગયો. 20અરાવ્નાહે બહાર નજર કર , તો તેણે રાજાને તથા તેના ચાકરોને પોતાની
નજીકઆવતા જોયા. માટે અરાવ્નાહ તેઓની સામે ગયો. તેણે રાજાને સા ાંગ દડવત્ પ્રણામ કયાર્.

21 પછ અરાવ્નાહે ક ું, “મારો મા લક રાજા પોતાના ચાકરની પાસે કેમ આ ો છે?” દાઉદે ક ું, લોકોમાંથી મરક બંધ થાય
માટે ઈ રને સારુ વેદ બાંધવા માટે તાર પાસેથી આ ખળ વેચાતી લેવાને હુ આ ો છુ. 22 અરાવ્નાહે દાઉદને ક ું, “મારા
મા લક રાજા, ખળ તાર પોતાની છે એમ સમજીને લે. તાર દ્ર માં જે સારુ લાગે તે કર. જો, અહ દહનીયાપર્ણને માટે બળદો
અને લાકડાને માટે ખળ ના ઓજારો તથા બળદોનો સામાન છે. 23 હે મારા રાજા, હુ અરાવ્નાહ આ બ ું તને આ ું છુ.” પછ
અરાવ્નાહે રાજાને ક ું, “તારા પ્ર ુ ઈ ર તને માન્ય કરો.”

24 રાજાએઅરાવ્નાહને ક ું, “એમ ન હ, હુ ન ે ૂલ્ય આપીને તે તાર પાસેથી વેચા ું લઈશ. મેં જનેી કમત ૂકવી ન હોય
તે ું હુ મારા પ્ર ુ ઈ રની આગળ કેવી ર તે દહનીયાપર્ણ કરુ?” તેથી દાઉદે પચાસ શેકેલ 575 ગ્રામ ચાંદ આપીને ખળ તથા
બળદોને ખર દ લીધા. 25 દાઉદે ત્યાં ઈ રને માટે વેદ બાંધી અને તેની ઉપર દહનીયાપર્ણો તથા શાંત્યપર્ણો ચઢા ા. એમ ઈ ર
દેશ ઉપર પ્રસ થયા અને ઇઝરાયલમાંથી મરક બંધ થઈ.

* 24:13 24:13 3 વષર્
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1 રાજાઓ
લેખક

જો કે કેટલાક વવેચકોએએઝરા, હઝ કયેલ અને ય મયાને સંભ વત લેખકો તર કે ૂચ ા છે તો પણ 1 રાજાઓના ુસ્તકના
લેખક વષે કોઈ જાણ ું નથી. સમગ્ર લખાણ ચારસો વરસ કરતાં વધારે સમયગાળો આવરે છે તેથી હેવાલોને સંક લત કરવામાં
અનેક સ્રોતસામગ્રીનો ઉપયોગ કરવામાં આ ો હતો. કેટલીક કડ ઓ જમે કે સા હ ત્યક શૈલીઓ, સમગ્ર ુસ્તકમાં વણાયેલા
ુદ્રાલેખો, અને વપરાયેલ સા હત્ય સામગ્રીનો પ્રકાર બહુ વધ સંકલનકતાર્ઓ કે લેખકોને બદલે એક સંકલનકતાર્ કે લેખક ૂચવે

છે.
લખાણનો સમય અને ળ

લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. .ૂ 590 થી 538 વચ્ચેનો છે.
ારે પ્રથમ ભ ક્ત ાન હજુ પણ હયાત હ ું ત્યારે તે લખા ું હ ું (1 રાજા 8:8).

વાંચકવગર્
ઇઝરાયલના લોકો તથા બાઇબલના બધા જ વાંચકો.
હે ુ

આ ુસ્તક 1 અને 2 શ ુએલના ુસ્તકો ું અ ુગામી ુસ્તક છે અને તેની શરૂઆત દાઉદના ૃત્ ુ બાદ ુલેમાનનો રાજા
તર કેનો ઉદય બતાવવા દ્વારા થાય છે. વાતાર્ની શરૂઆત સંગ ઠત રા સાથે થાય છે, પણ તેનો અંત યહૂદા અને ઇઝરાયલ
તર કે ઓળખાતા રા ોમાં વભા જત રા તર કે થાય છે. હ ૂ બાઇબલમાં 1 અને 2 રાજાઓના ુસ્તકો એક જ ુસ્તકમાં
એક ત્રત છે.

ુદ્રાલેખ
વઘટન

રૂપરેખા
1. ુલેમાન ું રાજશાસન — 1:1-11:43
2. રા ું વભાજન — 12:1-16:34
3. એ લયા અને આહાબ — 17:1-22:53

દાઉદ રાજાની ૃદ્ધાવ ા
1 હવે દાઉદ રાજા ઘણો ૃદ્ધ અને પ્રોઢ ઉંમરનો થયો હોવાથી તેઓએ તેને વ ો ઓઢાડ્યા,ં પણ તેને હૂફ મળ ન હ. 2 તેથી

તેના સેવકોએ તેને ક ું, “અમારા મા લક રાજાને માટે એક જુવાન કુમા રકા શોધી કાઢ એ. તે રાજાની હજૂરમાં ઊભી રહ ને
તેમની સેવા અને સારવાર કરે. આપની સાથે ૂઈ જાય જથેી આપ ું શર ર ઉષ્માભ ુ રહે.”

3 તેથી તેઓએ ુંદર કન્યા માટે આખા ઇઝરાયલમાં શોધ કર . તેઓને ૂનામ્મી અબીશાગ નામે એક કન્યા મળ . તેને તેઓ
રાજા પાસે લા ા. 4 તે કુમા રકા ઘણી ુંદર હતી. તેણે રાજાની સેવા કર , પણ રાજાએ તેની સાથે શાર રક સંબંધ રા ો ન હ.

રાજગાદ નો હ કરતો અદો નયા
5તે સમયે હાગ્ગીથના દ કરા અદો નયાએઅ ભમાન કરતાં ક ું કે, “હુ રાજા થઈશ.” તેણે પોતાને માટે રથો, ઘોડસેવારો તથા

પોતાની આગળ દોડવા માટે પચાસ માણસો તૈયાર કયાર્. 6 “તેં આ પ્રમાણે કેમ ક ુ?” એ ું કહ ને તેના પતાએ તેને કોઈ વખત
નારાજ કય નહોતો. અદો નયા ઘણો રૂપાળો હતો, તે આબ્શાલોમ પછ જનમ્યો હતો.

7 તેણે સરુયાના દ કરા યોઆબ તથા અબ્યાથાર યાજક પાસેથી સલાહ લીધી. તેઓએ અદો નયાને અ ુસર ને તેને સહાય
કર . 8 પણ સાદોક યાજક, યહોયાદાનો દ કરો બનાયા, નાથાન પ્રબોધક, શમઈ, રેઈ તથા દાઉદના યોદ્ધાઓ અદો નયાના પક્ષે
ગયા ન હ.

9અદો નયાએ એન-રોગેલ પાસેના ઝોહેલેથના પથ્થરની બાજુએ ઘેટાં, બળદો તથા ુ પ ુઓ ું અપર્ણ ક ુ. તેણે પોતાના
સવર્ ભાઈઓન,ે એટલે રાજાઓના દ કરાઓને તથા રાજાના સેવકોને એટલે યહૂ દયાના સવર્ માણસોને આમંત્રણઆપ્ ુ.ં 10પણ
તેણે નાથાન પ્રબોધકને, બનાયાને, યોદ્ધાઓને તથા પોતાના ભાઈ ુલેમાનને આમંત્રણઆપ્ ું ન હ.

ુલેમાનને ગાદ એ બેસાડ્યો
11 પછ નાથાને ુલેમાનની માતા બાથશેબાને બોલાવીને ૂ ું, “ ું તમે નથી સાંભ ું કે, હાગ્ગીથનો દ કરો અદો નયા રાજા

બન્યો છે અને આપણા મા લક દાઉદને ખબર નથી? 12 હવે હુ તમને એવી સલાહ આ ું છુ કે તમે તમારો પોતાનો જીવ તથા
તમારા દ કરા ુલેમાનનો જીવ બચાવો.

13 તમે દાઉદ રાજા પાસે જઈને તેમને કહો કે, ‘મારા મા લક રાજા, તમે ું આ તમાર દાસી આગળ એવા સમ નથી ખાધા કે,
“તારો દ કરો ુલેમાન ચો સ મારા પછ રાજા થશે અને તે મારા રા ાસન પર બેસશ?ે” તો પછ શા માટે અદો નયા રાજ કરે
છે?’ 14જયારે તમે રાજા સાથે વાત કરતા હશો, ત્યારે હુ તમાર પાછળઆવીને તમાર વાતને સમથર્ન આપીશ.”

15 તેથી બાથશેબા રાજાના ઓરડામાં ગઈ. રાજા ઘણો ૃદ્વ થયો હતો અને ૂનામ્મી અબીશાગ રાજાની સેવા ચાકર કરતી
હતી. 16 બાથશેબાએ રાજાની આગળ નમીને પ્રણામ કયાર્. અને રાજાએ ૂ ું, “તાર શી ઇચ્છા છે?” 17 તેણે તેને જવાબ
આપ્યો, “મારા મા લક, તમે તમાર દાસી આગળ તમારા ઈ ર યહોવાહના સમ ખાધા હતા, ‘ચો સ તારો દ કરો ુલેમાન મારા
પછ રાજ કરશે અને તે મારા રા ાસન પર બેસશ.ે’ ”
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18 હવે જો, અદો નયા રાજા બન્યો છે અને મારા મા લક રાજા, તમે તો એ જાણતા નથી. 19 તેણે બળદો, ુ પ ુઓ અને
ઘેટાં ું અપર્ણ ક ુ છે અને રાજાના સવર્ દ કરાઓને, અબ્યાથાર યાજકને તથા સેના ધપ ત યોઆબને આમંત્રણ આપ્યાં છે, પણ
તેણે તમારા સેવક ુલેમાનને આમંત્રણઆપ્ ું નથી.

20 મારા મા લક રાજા, સવર્ ઇઝરાયલની નજર તમારા પર છે, મારા મા લક રાજા પછ તમારા રા ાસન પર કોણ બેસશે તે
અમને જણાવો. 21 ન હ તો જયારે મારા મા લક રાજા પોતાના પ ૃઓની જમે ઊંઘી જશે, ત્યારે એમ થશે કે હુ તથા મારો દ કરો
ુલેમાન અપરાધી ગણાઈ ું.”
22બાથશેબા હજી તો રાજાની સાથે વાત કરતી હતી, એટલામાં નાથાન પ્રબોધક અંદરઆ ો. 23સેવકોએ રાજાને જણા ું

કે, “નાથાન પ્રબોધક અહ છે.” જયારે તે રાજાની આગળઆ ો, ત્યારે તેણે રાજાની આગળ નમીને પ્રણામ કયાર્.
24 નાથાને ક ું, “મારા મા લક રાજા, ું તમે એમ ક ું છે કે, ‘મારા પછ અદો નયા રાજ કરશે અને તે મારા રા ાસન પર

બેસશે?’ 25 કેમ કે આજે જ તેણે જઈને ુષ્કળ બળદો, ુ પ ુઓ, તથા ઘેટાં ું અપર્ણ ક ુ છે અને રાજાએ સવર્ દ કરાઓન,ે
સેના ધપ તઓ તથા અબ્યાથાર યાજકને આમંત્રણ આપ્ ું છે. તેઓ તેની આગળ ખાય છે અને પીવે છે અને કહે છે, ‘રાજા
અદો નયા ઘણું જીવો!’ ”

26 પણ મને, હા, મને આ તમારા સેવકને, સાદોક યાજકન,ે યહોયાદાના દ કરા બનાયાને તથા તમારા સેવક ુલેમાનને તેણે
આમંત્રણઆપ્ ું નથી. 27 ું એ કામ મારા મા લક રાજાએક ુ છે? જોએમહોય તો મારા મા લક રાજાની પછ તેમના રા ાસન
પર કોણ બેસશે એ તમે આ તમારા દાસને તો જણા ું નથી.”

28 પછ દાઉદ રાજાએ જવાબ આપ્યો, “બાથશેબાને માર પાસે બોલાવો.” તે રાજાની હજૂરમાં આવીને તેની સં ુખ ઊભી
રહ . 29 રાજાએ સમ ખાઈને ક ું, “જે ઈ રે મારો પ્રાણ વપ માંથી બચા ો તે જીવતા ઈ રની હાજર માં કહુ છુ કે, 30જમે
મેં તાર આગળ ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહના સમ ખાઈને તેમની હાજર માં ક ું છે કે, ‘મારા પછ તારો દ કરો ુલેમાન રાજ
કરશે અને તે માર જગ્યાએ રા ાસન પર બેસશ,ે’ તે પ્રમાણે હુ આજે ચો સ કર શ.” 31 પછ બાથશેબાએ રાજાની આગળ
જમીન ુધી નીચે નમીને સા ાંગ દડવત પ્રણામ કયાર્ અને ક ું, “મારા મા લક દાઉદ રાજા સદા જીવતા રહો!”

32 દાઉદ રાજાએ ક ું, “સાદોક યાજકન,ે નાથાન પ્રબોધકને તથા યહોયાદાના દ કરા બનાયાને માર પાસે બોલાવો.” તેથી
તેઓ રાજાની સમક્ષ ઉપ ત થયા. 33 રાજાએ તેઓને ક ું, “તમે તમારા મા લકના સેવકોને તમાર સાથે લઈને મારા દ કરા
ુલેમાનને મારા પોતાના ખચ્ચર પર સવાર કરાવીને તેને ગહોન લઈ જાઓ. 34 ત્યાં સાદોક યાજક તથા નાથાન પ્રબોધક તેને

ઇઝરાયલ પર રાજા તર કે અ ભ ષક્ત કરે અને રણ શગડુ વગાડ ને જાહેર કરજો કે, ‘ ુલેમાન રાજા ઘણું જીવો!’ ”
35 પછ તમે તેની પાછળ આવજો અને તે આવીને મારા રા ાસન પર બેસશે; કેમ કે તે માર જગ્યાએ રાજા થશ.ે મેં તેને

ઇઝરાયલ પર તથા યહૂ દયા પરઆગેવાન નીમ્યો છે.” 36યહોયાદાના દ કરા બનાયાએ રાજાને જવાબઆપ્યો, “એમજથાઓ!
મારા મા લક રાજાના ઈ ર યહોવાહ પણ એ ું જ કહો. 37જમે યહોવાહ મારા મા લક રાજાની સાથે રહેતા આ ા છે, તેમ જ
તે ુલેમાન સાથે પણ રહો અને મારા મા લક દાઉદ રાજાના રા ાસન કરતાં તે ું રા ાસન મોટુ કરો.”

38 તેથી સાદોક યાજક, નાથાન પ્રબોધક, યહોયાદાનો દ કરો બનાયા તથા કરેથીઓઅને પલેથીઓએજઈને ુલેમાનને દાઉદ
રાજાના ખચ્ચર પર સવાર કરાવીને તેને ગહોન લઈઆ ા. 39સાદોક યાજકે મંડપમાંથી તેલ ું શગ લઈને ુલેમાનનો અ ભષેક
કય . પછ તેઓએ રણ શગડુ વગા ું અને સવર્ લોકો બોલી ઊઠ્યા, “ ુલેમાન રાજા ઘણું જીવો!” 40 પછ સવર્ લોકો તેની
પાછળ ગયા અને વાંસળ ઓ વગાડતા હતા. અને તેઓએએવો આનંદ કય કે તેઓના પોકારથી ૂકપ થયો.

41અદો નયા તથા તેની સાથેના સવર્ મહેમાનો ભોજન ૂરુ કર ર ા ત્યારે તેઓએ તે સાંભ ું. જયારે યોઆબે રણ શગડાંનો
અવાજ સાંભ ો, ત્યારે તેણે ક ું, “શહેરમાં આ ઘોંઘાટ શાનો છે?” 42તે હજીબોલતો હતો, એટલામાં જ, અબ્યાથાર યાજકનો
દ કરો યોનાથાન ત્યાં આ ો. અદો નયાએ ક ું, “અંદર આવ, કેમ કે ું પ્રામા ણક માણસ છે અને સારા સમાચાર લા ો હશ.ે”

43 યોનાથાને અદો નયાને જવાબ આપ્યો, “આપણા મા લક દાઉદ રાજાએ ુલેમાનને રાજા બના ો છે. 44અને રાજાએ
તેની સાથે સાદોક યાજકન,ે નાથાન પ્રબોધકન,ે યહોયાદાના દ કરા બનાયાને તથા કરેથીઓઅને પલેથીઓને મોકલ્યા છે. તેઓએ
તેને રાજાના ખચ્ચર પર સવાર કરાવી છે. 45સાદોક યાજકે તથા નાથાન પ્રબોધકે તેને ગહોનમાં રાજા તર કે અ ભષેક કય છે
અને ત્યાંથી તેઓ એવી ર તે આનંદ કરતા પાછા આ ા કે તે નગર ગાજી ર ું છે. તમે જે જયપોકારો સાંભ ા છે તે એ જ છે.

46વળ રાજાના રા ાસન પર ુલેમાન બરાજમાન થયો છે. 47 રાજાના સેવકોએઆપણા મા લક દાઉદ રાજાનેઆશીવાર્દ
આપવા અંદર આવીને ક ું, ‘તમારા ઈ ર તમારા નામ કરતાં ુલેમાન ું નામ શ્રે કરો અને તમારા રા ાસન કરતાં તેમ ું
રા ાસન ઉ ત બનાવો.’ અને રાજાએ પોતાના પલંગ પર બેઠા થઈને પ્રણામ કયાર્. 48 રાજાએ પણ ક ું, ‘ઇઝરાયલના ઈ ર
યહોવાહ જમેણે આ દવસે મારા જોતાં મારા રા ાસન પર બેસનાર દ કરો મને આપ્યો છે, તેઓ પ્રશંસાને યોગ્ય છે.’ ”

49પછ અદો નયાના સવર્ મહેમાનો ગભરાયા; તેઓઊઠ ને માણસપોતપોતાને માગ ગયા. 50અદો નયા ુલેમાનથી ગભરાઈને
ઊઠ્યો અને જઈને તેણે વેદ નાં શગ પકડ્યાં*. 51 પછ ુલેમાનને કહેવામાં આ ું, “જો, અદો નયા ુલેમાન રાજાથી ગભરાય
છે, કેમ કે તે વેદ નાં શગ પકડ ને કહે છે, ‘ ુલેમાન રાજાઆજે ઈ રનીઆગળ સમ ખાય કે તે તલવારથી પોતાના સેવકને માર
નાખશે ન હ.’ ”

52 ુલેમાને ક ું, “જો તે યોગ્ય વતર્ ૂક કરશ,ે તો તેનો એક પણ વાળ વાંકો કરવામાં આવશે ન હ. પણ જો તેનામાં દુ તા
મા ૂમ પડશ,ે તો તે માય જશ.ે” 53 તેથી ુલેમાન રાજાએ માણસો મોકલ્યા, તેઓ તેને વેદ પરથી ઉતાર લા ા. તેણે આવીને
ુલેમાન રાજાને નમીને પ્રણામ કયાર્ અને ુલેમાને તેને ક ું, “ ું તારે ઘરે જા.”

* 1:50 1:50 અદો નયાયા તં ુમાં તરત જ પહોંચી ગયો. તેથી કહેવામાં આવે છે કે, “તે પ વત્ર તં ુમાં દોડ્યો અને યજ્ઞવેદ ના શગડાને પકડ રા ો.” યજ્ઞવેદ ના
શગડાં યજ્ઞવેદ ના ચાર ૂણાઓને દશાર્વે છે. શગડાને પકડ રાખનાર કોઈપણ ક્ત ુર ક્ષત રહે છે (જુઓ નગર્. 21:13 - 14).
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2
ુલેમાનને દાઉદની આખર ૂચનાઓ

1 દાઉદ રાજાના મરણના દવસો નજીક હતા ત્યારે તેણે પોતાના દ કરા ુલેમાનને આજ્ઞાઆપી, 2 “હુ તો આખી દુ નયા જાય
છે તે માગ જાઉં છુ. માટે ું બળવાન તથા પરાક્રમી થા. 3જમે ૂસાના નયમશા માં લખે ું છે તેમ તારા ઈ ર યહોવાહના
માગર્માં ચાલીને, તેમના વ ધઓ, તેમની આજ્ઞાઓ, તેમના હુકમો તથા તેમનાં સા યો પાળ ને તેમના ફરમાનનો અમલ કર; એ
માટે કે જે ું કરે તેમાં તથા ાં કહ ું જાય ત્યાં ું ફતેહ પામ.ે 4જથેી ઈ રે મારા સંબંધી પોતા ું જે વચનઆપ્ ું હ ું તે તેઓ
ફળ ૂત કરે, એટલે કે ‘જો તારા દ કરાઓ પોતાના માગર્ વષે સંભાળ રાખીને પોતાના ૂરા હૃદયથી તથા પોતાના ૂરા જીવથી
વ ા ુપણે માર સમક્ષ ચાલશ,ે તો ઇઝરાયલના રા ાસન પર બેસનાર માણસની ખોટ તને પડશે ન હ.’ ”
5સરુયાના દ કરા યોઆબે મને જે ક ુ, એટલે કે તેણે ઇઝરાયલનાં સૈન્યના બે અ ધપ તઓને, એટલે નેરના દ કરા આબ્નેરને

તથા યેથેરના દ કરા અમાસાને માર ના ા હતા, તે ું જાણે છે. તેણે શાં તના સમયમાં ુદ્ધના જે ું લોહ પાડ ને તે ુદ્ધ ું લોહ
પોતાની કમરે બાંધેલા કમરબંધને તથા પોતાના પગમાંનાં પગરખાંને લગા ું. 6 ું તારા ડહાપણ અ ુસાર યોઆબ સાથે વતર્જ,ે
પણ તે ું પ ળયાંવા ું મા ું ું શાં તએ કબરમાં ઊતરવા ન દેતો.

7 પણ ગલ્યાદ બા ઝલ્લાયના દ કરાઓ પર ું કૃપા રાખજે અને તેઓ તાર મેજ પર ભોજન કરનારાઓમાં સામેલ થાય, કેમ
કે જયારે હુ તારા ભાઈઆબ્શાલોમથી નાસતો ફરતો હતો, ત્યારે તેઓ માર સાથે એવી ર તે વત્યાર્ હતા.

8જો, તાર પાસે ત્યાં બાહુર મનો બન્યામીની ગેરાનો દ કરો શમઈ છે, હુ માહનાઇમ ગયો તે દવસે તેણે તો મને ભારે શાપ
આપ્યો હતો. શમઈ યદન પાસે મને મળવા આ ો અને મેં યહોવાહની હાજર માં તેને ક ું, ‘હુ તને તલવારથી માર નાખીશ
ન હ.’ 9પણ હવે ું તેને શક્ષા કયાર્ વગર જવા દેતો ન હ. ું ુ દ્ધમાન છે અને તારે તેને ું કર ું તે તને ખબર છે. તે ું પ ળયાવા ું
મા ું ું લોહ ુહાણ તમાં કબરમાં ઉતારજ.ે”

દાઉદ ું ૃત્ ુ
10પછ દાઉદ પોતાના ૂવર્જોની જમેઊંઘી ગયો અને તેને દાઉદનગરમાં દફનાવવામાંઆ ો. 11 દાઉદે ઇઝરાયલ પર ચાળ સ

વષર્ ુધી રાજ ક ુ. તેણે સાત વષર્ હેબ્રોનમાં અને તેત્રીસ વષર્ યરુશાલેમમાં રાજ ક ુ. 12 પછ ુલેમાન પોતાના પતા દાઉદના
રા ાસન પર બેઠો અને તે ું રા ઘણું ર થ ું.

અદો નયાની માગણી અને મોત
13 પછ હાગ્ગીથનો દ કરો અદો નયા ુલેમાનની માતા બાથશેબા પાસે આ ો. બેથશેબાએ તેને ૂ ુ,ં “ ું ું શાં ત ૂવર્ક

આ ો છે?” તેણે જવાબ આપ્યો, “શાં ત ૂવર્ક આ ો છુ.” 14 પછ તેણે ક ું, “મારે તમને કઈક કહે ું છે.” તેથી તેણે જવાબ
આપ્યો “બોલ.” 15અદો નયાએ ક ું, “તમે જાણો છો કે રા મારુ છે અને સવર્ ઇઝરાયલીઓએ મને રાજા તર કે ઊંચો કય .
પણ રા તો બદલાઈને મારા ભાઈ ું થ ું છે, કેમ કે યહોવાહે તે તેને આપે ું હ ું.

16 હવે મારે તમને એક વનંતી કરવી છે. કૃપા કર ને તમે નકારશો ન હ.” બાથશેબાએ તેને ક ું, “બોલ.” 17 તેણે ક ુ,ં “કૃપા
કર તમે ુલેમાન રાજાને કહો કે તે ૂનામ્મી અબીશાગ સાથે મારુ લ કરાવે, કેમ કે તે તમને ના ન હ પાડ.ે” 18 બાથશેબાએ
ક ું, “સારુ, હુ રાજાને વાત કર શ.”

19 બાથશેબા અદો નયાને માટે ુલેમાન રાજાને કહેવા માટે તેની પાસે ગઈ. તેને મળવા રાજા ઊભો થયો અને તેને પ્રણામ
કયાર્. પછ તે પોતાના રા ાસન પર બેઠો અને રાજમાતાને માટે એક આસન ુકા ું. તે તેને જમણે હાથે બેઠ . 20 પછ તેણે
ક ું, “મારે તને એક નાની વનંતી કરવાની છે; મને ના પાડ શ ન હ.” રાજાએજવાબઆપ્યો, “બોલ, માર માતા, હુ તને ના ન હ
પાડુ.” 21 તેણે ક ું, “ ૂનામ્મી અબીશાગ ું લ ું તારા ભાઈ અદો નયા સાથે કરાવ.”

22 ુલેમાન રાજાએ પોતાની માતાને જવાબઆપ્યો, “ ું અદો નયા માટે ૂનામ્મી અબીશાગને જ કેમ માગે છે? તેને માટે રા
પણ માગ, કેમ કે તે મારો મોટો ભાઈ છે. તેને માટે, અબ્યાથાર યાજકને માટે તથા સરુયાના દ કરા યોઆબને માટે પણ માગ.”
23 પછ ુલેમાન રાજાએ યહોવાહની હાજર માં ક ું, “એ વાત અદો નયા બોલ્યો છે તેથી તેના જીવની હા ન ન થાય, તો ઈ ર
મને એ ું અને એથી પણ વધારે વતાડો.

24 તો હવે જીવતા યહોવાહ કે જમેણે પોતાના આપેલા વચન પ્રમાણે મને ા પત કય છે, મારા પતા દાઉદના રા ાસન
પર મને બેસાડ્યો છે અને મારા માટે ઘર બના ું છે તેમની હાજર માં અદો નયા ચો સ માય જશે.” 25 તેથી ુલેમાન રાજાએ
યહોયાદાના દ કરા બનાયાને મોકલ્યો; બનાયાએ અદો નયાને શોધીને માર ના ો.

અબ્યાથારને દેશવટો:યોઆબને મોત
26 પછ અબ્યાથાર યાજકને રાજાએ ક ું, “ ું અનાથોથમાં તારાં પોતાના ખેતરોમાં જતો રહે. ું ૃત્ ુદડને જ લાયક છે, પણ

હુ તને આ વખતે માર નાખીશ ન હ. કારણ કે તેં ઈ ર યહોવાહનો કોશ મારા પતા દાઉદ સમક્ષ ઊંચકેલો અને મારા પતાએ
સહન કરેલા સવર્ દઃુખોમાં ું પણ દઃુખી થયો હતો.” 27આમ ુલેમાને યહોવાહના યાજકપદ પરથી અબ્યાથારને પદભ્ર કય ,
જથેી એલીના કુટુબ વષે યહોવાહે શીલોમાં જે વચન ક ાં હતાં તે તે ૂરાં કરે.

28 યોઆબને એ સમાચાર મ ા, કેમ કે યોઆબે અદો નયાનાનો પક્ષ લીધો, પણ તેણે આબ્શાલોમનો પક્ષ લીધો ન હતો.
તેથી યોઆબે યહોવાહના મંડપમાં નાસી જઈને વેદ ના શગ પકડ્યા.ં 29 ુલેમાન રાજાને સમાચાર મ ા કે યોઆબ યહોવાહના
મંડપમાં નાસી ગયો છે અને હવે તે વેદ ની પાસે છે. ત્યારે ુલેમાને યહોયાદાના દ કરા બનાયાને મોકલીને ક ું કે, “જા, તેને માર
નાખ.”

30 તેથી બનાયાએ યહોવાહના મંડપમાં આવીને તેને ક ું, “રાજા કહે છે, ‘બહાર આવ.’ યોઆબે જવાબઆપ્યો, “ના, હુ તો
અહ મરણ પામીશ.” તેથી બનાયાએ રાજાની પાસે આવીને ક ું જણા ું, “યોઆબે ક ું છે કે તે વેદ પાસે મરણ પામવા ઇચ્છે
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છે.” 31 રાજાએ તેને ક ું, “તેના ક ા પ્રમાણે કર. તેને માર નાખ અને દફનાવી દે, કે જથેી યોઆબે વગર કારણે પાડલેા લોહ નો
દોષ ું મારા પરથી તથા મારા પતાના કુટુબ પરથી દૂર કરે.

32 તેણે વહેવડાવે ું લોહ ઈ ર તેના પોતાના માથા પર પાછુ વાળશ,ે કેમ કે મારા પતા દાઉદ ન જાણે તેમ, તેણે પોતા કરતાં
ન્યાયી એવા બે સારા માણસો પર, એટલે નેરના દ કરા એટલે ઇઝરાયલના સેના ધપ ત આબ્નેર પર અને યેથેરના દ કરા એટલે
યહૂ દયાના સેના ધપ ત અમાસા પર હુમલો કર ને તેઓને તલવારથી માર ના ા. 33 તેથી તેઓ ું લોહ યોઆબના માથા પર
તથા તેના વંશજોના માથા પર સદા રહેશે. પણ દાઉદન,ે તેના વંશજોન,ે તેના ઘરને, તથા તેના રા ાસનને યહોવાહ તરફથી
સવર્કાળ શાં ત મળશે.”

34 પછ યહોયાદાના દ કરા બનાયાએ જઈને યોઆબ પર હુમલો કર ને તેને માર ના ો. તેને અરણ્યમાં તેના પોતાના ઘરમાં
દફનાવવામાં આ ો. 35 તેની જગ્યાએ રાજાએ યહોયાદાના દ કરા બનાયાને સેના ધપ ત તર કે અને અબ્યાથારની જગ્યાએ
સાદોકને યાજક તર કે નીમ્યા.

શમઈને મોતની શક્ષા
36પછ રાજાએ માણસ મોકલીને શમઈને બોલાવીને તેને ક ું, “ ું યરુશાલેમમાં ઘર બાંધીને ત્યાં રહે અને ત્યાંથી ાંય જતો

ન હ. 37 કેમ કે ું ત્યાંથી નીકળ ને કદ્રોન ખીણની પેલી પાર જાય, તો જરૂર જાણજે કે તે દવસે ું ચો સ મરણ પામીશ. તારુ
લોહ તારે પોતાને માથે આવશ.ે” 38 તેથી શમઈએ રાજાને ક ું, “ ું જે કહે છે તે સારુ છે. જમે મારા મા લક રાજાએ ક ું તેમ
તારો સેવક કરશે.” તેથી શમઈ યરુશાલેમમાં ઘણા દવસો ુધી ર ો.

39 પણ ત્રણ વષર્ના અંત,ે શમઈના બે ચાકરો માકાના દ કરા ગાથના રાજા આખીશ પાસે નાસી ગયા. તેની તેઓએ શમઈને
ખબર આપી, “જો, તારા ચાકરો ગાથમાં છે.” 40 પછ શમઈ ઊઠ ને ગધેડા પર જીન બાંધીને પોતાના ચાકરોને શોધવા ગાથમાં
આખીશ પાસે ગયો. અને પોતાના ચાકરોને ગાથથી પાછા લા ો.

41જયારે ુલેમાનને કહેવામાં આ ું કે શમઈ યરુશાલેમથી રવાના થઈ ગાથ ગયો હતો અને પાછો આવી ગયો છે, 42 ત્યારે
રાજાએમાણસ મોકલીને શમઈને બોલાવડાવીને ક ું, “ ું મેં તને યહોવાહના સમઆપીનેઆગ્રહથી ક ું ન હ ું, ‘જો ું અહ થી
રવાના થઈને ાંય પણ જઈશ, તો જરૂર જાણજે કે તે દવસે ચો સ તારુ મરણ થશ?ે’ પછ તેં મને ક ું હ ું, ‘ ું જે કહે છે તે
સારુ છે.’ ”

43 તો પછ શા માટે તેં યહોવાહના સમનો તથા મેં તને જે આજ્ઞા આપી તેનો અમલ કય ન હ?” 44 વળ રાજાએ શમઈને
ક ું, “મારા પતા દાઉદ પ્રત્યે તેં જે દુ તા કર હતી તે સવર્ ું તારા હૃદયમાં સાર ર તે જાણે છે. માટે તાર દુ તા યહોવાહ તારે
માથે પાછ વાળશ.ે

45 પણ ુલેમાન રાજા તો આશીવાર્ દત થશે અને દાઉદ ું રા ાસન યહોવાહની સમક્ષ સદાને માટે ર થશ.ે” 46 અને
રાજાએ યહોયાદાના દ કરા બનાયાને આજ્ઞા આપી અને તેણે બહાર નીકળ ને શમઈને માર ના ો. તેથી રા ુલેમાનના
હાથમાં ર થ ું.

3
ડહાપણ માટે ુલેમાનની પ્રાથર્ના
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1 ુલેમાને મસરના રાજા ફારુનની સાથે સંબંધ બાંધીને તેની દ કર સાથે લ ક ુ. તે પોતાનો મહેલ, યહોવાહ ું ભ ક્ત ાન
તથા યરુશાલેમની ફરતે દ વાલ બાંધી ર ો, ત્યાં ુધી તેણે ફારુનની દ કર ને દાઉદનગરમાં રાખી. 2 લોકો ધમર્ ાનોમાં અપર્ણ
કરતા, કેમ કે તે દવસો ુધી યહોવાહના નામ ું ભ ક્ત ાન બાંધવામાં આ ું નહો ું. 3 ુલેમાન પોતાના પતા દાઉદના વ ધઓ
પ્રમાણે ચાલીને યહોવાહ પર પ્રેમ રાખતો હતો, તે ધમર્ ાનોમાં અપર્ણ કરતો હતો અને ૂપ બાળતો હતો.

4 રાજા ગબ્યોનમાં અપર્ણ કરવા ગયો, કેમ કે તે મોટુ ધમર્ ાન હ ું. તે વેદ પર ુલેમાને એક હજાર દહનીયાપર્ણ ચઢા ા.ં
5 ગબ્યોનમાં યહોવાહે રાત્રે ુલેમાનને સ્વપ્નમાં દશર્ન આપીને ક ું, “માગ! હુ તને ું આ ું?”

6 તેથી ુલેમાને ક ું, “તમારા સેવક, મારા પતા દાઉદ જે પ્રમાણે તમાર આગળ સત્યતાથી, ન્યાયીપણાથી તથા તમાર સાથે
પ્રામા ણક હૃદયથી ચાલ્યા, તે પ્રમાણે તમે તેમના પર મોટ કૃપા પણ કર . તમે તેમના પર આ મોટ કૃપા કર છે એટલે જમે આજે
છે તેમ, તેમના રા ાસન પર બેસવા તમે તેમને દ કરો આપ્યો છે.

7 હવે હે યહોવાહ મારા ઈ ર, તમે આ તમારા દાસને મારા પતા દાઉદને ાને રાજા કય છે, હુ તો હજી માત્ર નાનો બાળક
છુ. કેવી ર તે બહાર જ ું અથવા અંદર આવ ું તે હુ જાણતો નથી. 8 તમારા પસંદ કરેલા લોકો કે, જે એક એવી મહાન પ્રજા છે,
જનેી ગણતર કે સં ા ુષ્કળતાને લીધે કર શકાય ન હ તેઓ મધ્યે તમારો સેવક છે. 9 માટે તમારા લોકોનો ન્યાય કરવા મને
તમારા સેવકને વવેક અને ુ દ્વવા ું હૃદય આપો, કે જથેી સાચા અને ખોટાનો તફાવત હુ પારખી શકુ. કેમ કે આ તમાર મહાન
પ્રજાનો ન્યાય કરવા કોણ શ ક્તમાન છે?”

10 ુલેમાનની વનંતીથી પ્ર ુ પ્રસ થયા. 11 તેથી ઈ રે તેને ક ું, “તેં યોગ્ય માગણી કર છે અને પોતાના માટે લા ું આ ુષ્ય
માગ્ ું નથી. વળ તેં પોતાને માટે સંપ અથવા તારા દશુ્મનોના જીવ માગ્યા નથી, પણ ન્યાય કરવા માટે ુ દ્ધ માગી છે, 12તે માટે
મેં તાર ઇચ્છા પ્રમાણે ક ુ છે. મેં તને જ્ઞાની તથા વવેક ુ દ્ધવા ું હૃદય આપ્ ું છે. હવે કૌશલ્ય અને ુ દ્ધમતામાં તાર અગાઉ
તારા જવેો કોઈ થયો નથી અને હવે પછ તારા જવેો કોઈ થશે પણ ન હ.

13 વળ તેં જે માગ્ ું નથી તે પણ એટલે દ્ર તથા સન્માન, એ બ ે મેં તને આપ્યાં છે. તારા સવર્ દવસોભર રાજાઓમાં તારા
જવેો કોઈ થશે ન હ. 14જો ું તારા પતા દાઉદની જમે મારા વ ધઓ તથા માર આજ્ઞાઓ પાળ ને મારા માગ ચાલશ,ે તો હુ
તને લાં ુ આ ુષ્ય આપીશ.”

15પછ ુલેમાનજાગ્યો, તો જુઓ, એતો સ્વપ્ન હ ું. તે યરુશાલેમઆ ો અને પ્ર ુના કરારકોશઆગળઊભો ર ો. તેણે
દહનીયાપર્ણ તથા શાંત્યપર્ણ ચઢા ાં અને પોતાના સવર્ ચાકરોને મજબાની આપી.
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કપરા દાવામાં ુલેમાનનો ુકાદો
16 પછ બે ીઓ જે ગ ણકા હતી તે રાજા પાસે આવીને ઊભી રહ . 17 તેમાંની એક ીએ ક ું, “હે મારા મા લક, હુ તથા

આ ી એક જ ઘરમાં રહ એ છ એઅને જે ઘરમાં હુ તેની સાથે રહુ છુ તેમાં મેં એક બાળકને જન્મઆપ્યો.
18માર પ્ર ૂ તને ત્રીજે દવસે એમ થ ું કે આ ીને પણએક બાળક જનમ્ ું. અમે એકસાથે રહેતાં હતા.ં અમાર સાથે ઘરમાં

બીજુ કોઈ નહો ું, પણઅમે બે જ ઘરમાં હતા.ં 19આ ીનો દ કરો રાત્રે મરણ પામ્યો, કારણ કે ઊંઘમાં પા ું ફેરવતાં તેનો દ કરો
તેનાથી દબાઈ ગયો હતો. 20 તેથી તેણે મધરાત્રે ઊઠ ને આ તમાર દાસી ઊંઘતી હતી એટલામાં મારા દ કરાને માર પાસેથી લઈ
જઈને પોતાની પાસે ુવડા ો અને તેના મરણ પામેલા દ કરાને માર પાસે ુવડા ો.

21 જયારે હુ સવારમાં મારા બાળકને દૂધ પીવડાવવા ઊઠ , ત્યારે તો તે મરણ પામેલો હતો. પણ મેં તેને સવારમાં ધ્યાનથી
જોયો, તો તે મારાથી જન્મેલો મારો દ કરો નહોતો.” 22 પછ બીજી ી બોલી, “ના, જે જીવતો દ કરો છે તે તો મારો છે અને જે
મરણ પામેલો છે તે તારો દ કરો છે.” પ્રથમ ીએ ક ું, “ના, મરણ પામેલો દ કરો તારો છે અને જે જીવતો છે તે મારો છે.” આમ
તેઓએ રાજાઆગળ વવાદ કય .

23 પછ રાજાએ ક ું, “એક કહે છે, ‘આજીવતો તે મારો દ કરો છે અને મરણ પામેલો તે તારો દ કરો છે.’ અને બીજી કહે છે,
‘ના, મરણ પામેલો દ કરો તારો છે અને જીવતો દ કરો મારો છે.’ 24 રાજાએ ક ું, “મને એક તલવાર લાવી આપો.” તેઓ રાજા
પાસે એક તલવાર લા ા. 25પછ રાજાએ ક ું, “આજીવતા બાળકના ઉપરથી નીચે બે સરખા ભાગ કર ને એકને અડધો ભાગ
અને બીજીને અડધો ભાગઆપો.”

26પછ જે ીનો દ કરો જીવતો હતો તેણે રાજાને અરજ કર , કેમ કે પોતાના દ કરાને માટે તે ું હૃદય ભરાઈઆ ું હ ું. તેણે
ક ું, “હે મારા મા લક, તે ીને જીવતો દ કરો આપો અને ગમે તે હોય પણ તેને માર તો ન જ નાખો.” પણ બીજી ીએ ક ું,
“તે મારો પણ ન થાય તેમ જ તારો પણ ન થાય. તેના બે ભાગ કરો.” 27 પછ રાજાએ જવાબ આપ્યો, “જીવતો દ કરો પહેલી

ીને આપો. કેમ કે તે જ તેની માતા છે, દ કરાને માર નાખો ન હ.” 28 રાજાએજે ન્યાય કય હતો, તે વષે જયારે સવર્ ઇઝરાયલે
સાંભ ું, ત્યારે તેઓને રાજાનો ભય લાગ્યો, કેમ કે તેઓએ જો ું કે ન્યાય કરવા તેનામાં ઈ ર ું જ્ઞાન છે.

4
ુલેમાનના અમલદારો

1 ુલેમાન રાજા સવર્ ઇઝરાયલ પર રાજ કરતો હતો. 2 આ તેના રા ના અ ધકાર ઓ હતા: સાદોકનો દ કરો અઝાયાર્
યાજક હતો. 3 શીશાના દ કરા અ લહોરેફ તથા અ હયા ચટનીસો હતા. અહ ૂદનો દ કરો યહોશાફાટ ઇ તહાસકાર હતો.
4 યહોયાદાનો દ કરો બનાયા સેના ધપ ત હતો. સાદોક તથા અબ્યાથાર યાજકો હતા.

5 નાથાનનો દ કરો અઝાયાર્ વહ વટદારોનો ઉપર હતો. નાથાનનો દ કરો ઝા ૂદ યાજક તથા રાજાનો મત્ર હતો. 6અહ શાર
ઘરનો વહ વટદાર હતો. આ ાનો દ કરો અદોનીરામ કોશાધ્યક્ષ હતો.

7સવર્ ઇઝરાયલ પર ુલેમાનના બાર અ ધકાર ઓ હતા, જઓે રાજાને તથા તેના કુટુબને ખોરાક ૂરો પાડવાની જવાબદાર
બજાવતા હતા. દરેકને માથે વષર્માં એકેક મ હનાનો ખચર્ ૂરો પાડવાનો હતો. 8આતેઓનાં નામ છે: એફ્રાઇમના પહાડ પ્રદેશમાં
બેન-હૂર, 9 માકાશમાંનો બેન-દેકેર, શાલ્બીમમાંનો બેથ-શેમેશ, એલોનબેથમાં હાનાન, 10અરૂબ્બોથમાં બેન-હેશેદ; સોખો તથા
હેફેરનો આખો દેશ તેને તાબે હતો.

11 દોરના આખા પહાડ પ્રદેશમાં બેન-અબીનાદાબ હતો. તેણે ુલેમાનની દ કર ટાફાથ સાથે લ ક ુ હ ું. 12 તાનાખ
તથા મ ગદ્દો, સારેથાનની બાજુ ું તથા યઝ્રએલની નીચે ું આ ું બેથ-શેઆન, બેથ-શેઆનથી આબેલ-મહોલા ુધી, એટલે
યોકમામની પેલી બાજુ ુધીમાં અહ ૂદનો દ કરો બાના, 13 રામોથ ગલ્યાદમાં બેન-ગેબેર: વળ યતેના તાબે મનાશ્શાના દ કરા
યાઈરના ગલ્યાદમાંનાં નગરો પણ હતા,ં એટલે તેને તાબે બાશાનમાંનોઆગ બ પ્રદેશ, જમેાં દ વાલો તથા પ ળની ૂંગળોવાળાં
સાઠ મોટાં નગરોનો તે અ ધકાર હતો. 14 માહનાઇમમાં ઇદ્દોનો દ કરો અ હનાદાબ હતો.

15અ હમાઆસ નફતાલીમાં હતો. તેણે પણ ુલેમાનની દ કર બાસમાથની સાથે લ ક ુ હ ું. 16આશેર તથા બાલોથમાં
હુશાયનો દ કરો બાના, 17ઇસ્સાખારમાં પારૂઆનો દ કરો યહોશાફાટ.

18અને બન્યામીનમાં એલાનો દ કરો શમઈ હતો. 19અમોર ઓના રાજા સીહોનના તથા બાશાનના રાજાઓગના ગલ્યાદ
દેશમાં ઉર નો દ કરો ગેબેર અને આ દેશમાં તે એકલો અ ધકાર હતો.

ુલેમાનનો આબાદ કાળ
20 યહૂ દયા તથા ઇઝરાયલના લોકો સં ામાં સ ુદ્ર કનારાની રેતી જટેલા અગ ણત હતા. તેઓ ખાઈ પીને આનંદ કરતા

હતા. 21 નદ થી તે પ લસ્તીઓના દેશ ુધી તથા મસરની સરહદ ુધીનાં સવર્ રા ો પર ુલેમાન હકૂમત ચલાવતો હતો. તેઓ
નજરાણાં લાવતા અને ુલેમાનની જદગીના સવર્ દવસો તેઓ તેની તાબેદાર કરતા ર ા. 22 ુલેમાનના મહેલમાં રહેનારાનો
એક દવસનો ખોરાક ત્રીસ માપ મેંદો, સાઠ માપ લોટ, 23 દસ ુ બળદો, બીડમાં ચરતા વીસ બળદ, સો ઘેટાં, સાબર, હરણ,
ક લયાર તથા ચરબીદાર પક્ષીઓએટલો હતો.

24 કેમ કે નદ ની આ બાજુના સવર્ પ્રદેશમાં એટલે તફસાથી તે ગાઝા ુધી સવર્ રાજાઓ તેને તાબે હતા અને તેની ચારેબાજુ
શાં ત હતી. 25 ુલેમાનના સવર્ દવસો દર મયાન દાનથી તે બેરશેબા ુધી યહૂ દયા તથા ઇઝરાયલ પોતપોતાના દ્રાક્ષાવેલા નીચે
તથા પોતપોતાની અંજીર નીચે નભર્ય તમાં હતા.

26 ુલેમાનને પોતાના રથોના ઘોડાને માટે ચાળ સ હજાર તબેલા હતા અને બાર હજાર ઘોડસેવારો હતા. 27 દરેકઅ ધકાર ઓ
પોતપોતાને ભાગેઆવેલા મ હનામાં ુલેમાન રાજાને તથા ુલેમાનને ત્યાં જમવાઆવનાર બધાંને ખોરાક ૂરો પાડતા હતા. તેઓ
કોઈપણ બાબતની અછત પડવા દેતા ન હ. 28તેઓ પ્રત્યેક પોતપોતાને સોંપેલી ફરજ પ્રમાણે, રથના ઘોડાઓને માટે તથા સવાર
માટેના ઘોડાઓને માટે તેઓને ુકામે જવ તથા ઘાસ પહોંચાડતા હતા.
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29 ઈ રે ુલેમાનને ઘણું જ્ઞાન, સમજશ ક્ત તથા સ ુદ્ર કનારાની રેતીના પટ સ ું વશાળ સમજશ કત આપ્યાં હતા.ં 30 ૂવર્
દશાના સવર્ લોકોના જ્ઞાનથી તથા મસર ઓના સવર્ જ્ઞાન કરતાં ુલેમાન ું જ્ઞાન અ ધક હ ું. 31 તે સવર્ માણસો કરતાં વશેષ
જ્ઞાની હતો. એથાન એઝ્રાહ કરતા,ં માહોલના દ કરાઓ હેમાન, કાલ્કોલ તથા દાદાર્ કરતાં પણ તે વધારે જ્ઞાની હતો. તેની ક ત
આસપાસના સવર્ દેશોમાં ફેલાઈ ગઈ.

32 તેણે ત્રણ હજાર ની તવચનો ક ાં અને તેનાં રચેલાં ગીતોની સં ા એક હજાર પાંચ હતી. 33 તેણે વનસ્પ ત વષે વણર્ન
ક ુ, એટલે લબાનોન પરના દેવદાર ૃક્ષથી માંડ ને દ વાલોમાંથી ઊગી નીકળતા ઝુફા ુધીની વનસ્પ ત વષે વણર્ન ક ુ. તેણે
પ ુઓ, પક્ષીઓ, પેટે ચાલનારાં પ્રાણીઓ તથા માછલીઓ વષે પણ વણર્ન ક ુ. 34જે સવર્ લોકોએ તથા ૃથ્વી પરના જે સવર્
રાજાઓએ ુલેમાનના જ્ઞાન વષે સાંભ ું હ ું, તેઓમાંના ઘણા તેના જ્ઞાનની વાતો સાંભળવા આવતા હતા.

5
મં દર બાંધવા ુલેમાનની તૈયાર
2 કાળ. 2:1-18

1 ૂરના રાજા હ રામે પોતાના ચાકરોને ુલેમાન પાસે મોકલ્યા, કેમ કે તેણે સાંભ ું હ ું કે લોકોએ તેને તેના પતાને ાને રાજા
તર કે અ ભ ષક્ત કય હતો; હ રામ હમેશાં દાઉદ પર પ્રેમ રાખતો હતો. 2 ુલેમાને હ રામ પાસે માણસ મોકલીને કહેવડા ુ,ં
3 “ ું જાણે છે કે મારા પતા દાઉદની ચારે તરફ જે સવર્ વગ્રહ ચાલતા હતા તેમાં ાં ુધી યહોવાહે વરોધીઓને હરા ા ન હ,
ત્યાં ુધી તેઓને લીધે પોતાના ઈ ર યહોવાહના નામને અથ તે ભ ક્ત ાન બાંધી શ ા ન હ.

4 પણ હવે, મારા ઈ ર યહોવાહે મને ચારે તરફ શાં ત આપી છે. ત્યાં કોઈ શ ુ નથી કે કઈ આપ નથી. 5 તેથી જમે ઈ રે
મારા પતા દાઉદને ક ું હ ું, ‘તારા જે દ કરાને હુ તારે ાને તારા રા ાસન પર બેસાડ શ તે મારા નામને અથ ભ ક્ત ાન
બાંધશે.’ તે પ્રમાણે હુ મારા ઈ ર યહોવાહના નામને અથ ભ ક્ત ાન બાંધવાનો ઇરાદો રા ું છુ.

6 તેથી હવે મારા માટે લબાનોન પરથી દેવદાર ૃક્ષો કપાવવાની આજ્ઞા આપો. અને મારા સેવકો તમારા સેવકોની સાથે રહેશે
અને તમે જે પ્રમાણે કહેશો તે ુજબ હુ તમારા સેવકોને વેતન ૂકવીઆપીશ. કારણ કે તમે જાણો છો કે અમારામાં સદોનીઓના
જવેા લાકડાં કાપનારો કોઈ હો શયાર માણસો નથી.”

7જયારે હ રામે ુલેમાનની વાતો સાંભળ , ત્યારે ઘણોઆનં દત થઈને બોલ્યો, “આજે યહોવાહની સ્ ુ ત થાઓ કે તેમણેઆ
મહાન પ્રજા પર રાજ કરવા દાઉદને જ્ઞાની દ કરોઆપ્યો છે.” 8હ રામે ુલેમાનની પાસે માણસ મોકલીને કહા ું, “જે સંદેશો તમે
મારા પર મોકલ્યો છે તે મેં સાંભ ો છે. એરેજ ૃક્ષનાં લાકડાંની બાબતમાં તથા દેવદારનાં લાકડાંની બાબતમાં હુ તમાર ઇચ્છા
પ્રમાણે બ ું કર શ.

9મારા ચાકરો લાકડાંને લબાનોન પરથી સ ુદ્ર કનારે ઉતાર લાવશે અને જે ળ તમે ુકરર કરશો ત્યાં તે સ ુદ્રમાગ લઈજવા
માટે હુ તેમના તરાપા બંધાવીશ અને તમે તે ત્યાંથી લઈ જજો. તમે મારા ઘરનાંને ખોરાક ૂર પાડજો, એટલે માર ઇચ્છા ૂર
થશે.”

10 તેથી હ રામે ુલેમાનને તેની ઇચ્છા પ્રમાણે એરેજ ૃક્ષોનાં લાકડાં તથા દેવદારનાં લાકડાં આપ્યા.ં 11 ુલેમાને હ રામના
ઘરનાંને ખોરાક બદલ વીસ હજાર માપ ઘઉં અને વીસ હજાર માપ ુદ્ધ તેલ આપ્ ુ.ં ુલેમાન હ રામને વષ વષર્ એ પ્રમાણે
આપતો. 12 યહોવાહે ુલેમાનને વચન પ્રમાણે જ્ઞાન આપ્ ું હ ું. હ રામ તથા ુલેમાનની વચ્ચે સંપ હતો અને તેઓ બ ેએ
અરસપરસ કરાર કય .

13 ુલેમાન રાજાએસવર્ ઇઝરાયલમાંથી સખત પ રશ્રમ કરનારુ લશ્કર ઊ ું ક ુ; તે લશ્કર ત્રીસ હજાર માણસો ું હ ું. 14તે
તેઓમાંથી નયતક્રમ પ્રમાણે દર મ હને દસ હજાર માણસોને લબાનોન મોકલતો હતો. તેઓ એક મ હનો લબાનોનમાં તથા બે
મ હના પોતાના ઘરે રહેતા. અદોનીરામ આ લશ્કરનો ઊપર હતો.

15 ુલેમાન પાસે સ ેર હજાર મજૂરો હતા અને પવર્ત પર પથ્થર ખોદનારા એંસી હજાર હતા. 16 ુલેમાનની પાસે કામ પર
દેખરેખ રાખનારા તથા કામ કરનાર મજુરો પર અ ધકાર ચલાવનારા ત્રણ હજાર ત્રણ સો ુ અ ધકાર ઓ હતા.

17 રાજાની આજ્ઞા ુજબ ઘડલેા પથ્થરોથી સભા ાનનો પાયો નાખવા માટે તેઓ મોટા તથા ૂલ્યવાન પથ્થરો ખોદ કાઢતાં
હતા. 18 તેથી ુલેમાન ું ઘર બાંધનારા, હ રામ ું ઘર બાંધનારા તથા ગબાલીઓ આ પથ્થરોને ઘડતા હતા અને ભ ક્ત ાન
બાંધવા માટે લાકડાં તથા પથ્થર તૈયાર કરતા હતા.

6
મં દર ું બાંધકામ

1ઇઝરાયલીઓ મસર દેશમાંથી ચારસો એંશી વષર્ ૂરાં થયા પછ ત્યાંથી બહાર આ ા. રાજા ુલેમાનના ઇઝરાયલ પરના
શાસનના ચોથા વષર્ના ઝ વ માસમાં એટલે બીજા માસમાં તેણે ઈ રના સભા ાન ું બાંધકામ શરૂ ક ુ. 2 રાજા ુલેમાને જે
ભ ક્ત ાન યહોવાહ માટે બંધા ુ તેની લંબાઈ સાઠ હાથ, પહોળાઈ વીસ હાથ અને ઊંચાઈ ત્રીસ હાથ હતી.

3ભ ક્ત ાનના સભાખંડના સામેના પરસાળની પહોળાઈ વીસ હાથ અને લંબાઈ દસ હાથ હતી. 4 તેણે સભા ાનને માટે
જાળ વાળ સાંકડ બાર ઓ બનાવડાવી.

5 તેણે સભા ાનની તેમ જ પરમપ વત્ર ાનની દ વાલોની ચારેબાજુ માળ બના ા. તેણે તેની ચારેબાજુએ ઓરડ ઓ
બનાવી. 6 સૌથી નીચેના માળની પહોળાઈ સાડા સાત હાથ, વચ્ચેના માળની છ હાથ અને ત્રીજા માળની પહોળાઈ પાંચ હાથ
હતી. કેમ કે મોભને માટે સભા ાનની દ વાલોમાં ખાંચા પાડવા ના પડે માટે તેણે સભા ાનની બહારની બાજુએ ફરતી કાંગર
ૂક હતી.
7ભ ક્ત ાન બાંધતી વખતે પથ્થરો ખાણમાંથી તૈયાર કર ને લાવવામાં આવતા; અને તેને બાંધતી વખતે તેમાં હથોડ , કુહાડ

કે લોઢાના કોઈપણ હ થયારનો અવાજ સંભળાતો ન હતો.



1 રાજાઓ 6:8 278 1 રાજાઓ 7:6

8ભોંયત ળયા ું પ્રવેશદ્વાર સભા ાનની દ ક્ષણ બાજુએ આવે ું હ ું. ત્યાં વચલા માળે જવા વળાંકવાળ એક ગોળાકાર
સીડ હતી અને વચલા માળેથી સૌથી ઉપલે માળે જવા ું હ ું.

9 ુલેમાને સભા ાન ું બાંધકામ ૂરુ ક ુ અને તેણે દેવદારના પાટડા અને પા ટયામાંથી સભા ાનની છત બનાવી. 10 તેણે
ભ ક્ત ાનના અંદરના સભાખંડની સામે માળ બના ા. તે દરેકની ઊંચાઈ પાંચ હાથ હતી. તે માળનો આધાર દેવદારના લાકડા
વડે ભ ક્ત ાન પર રહેલો હતો.

11પછ યહોવાહ ું વચન ુલેમાન પાસેઆ ુ;ં 12 “તેં મારા માટેઆજેભ ક્ત ાન બાંધ્ ું છે તે સંબંધી, જો ું મારા વ ધઓ
પ્રમાણે ચાલીશ અને માર બધી આજ્ઞાઓ ું ન ા ૂવર્ક પાલન કર શ તો મેં તારા પતા દાઉદને તારા વષે જે વચનઆપ્ ું હ ું તે
હુ પાળ શ. 13 હુ ઇઝરાયલીઓ વચ્ચે રહ શ અને તેઓને તજી દઈશ ન હ.”

મં દરની અંદરની સજાવટ
2 કાળ. 3:8-14

14આમ, ુલેમાને સભા ાન ું બાંધકામ ૂરુ ક ુ. 15પછ તેણે સભા ાનનીઅંદરની દ વાલોને દેવદારના પા ટયાની બનાવી.
ભોંયત ળયાથી છત ુધી તેણે તે દ વાલો ઉપર અંદરની બાજુએ લાકડાં ું અસ્તર ક ુ; તેણે સભા ાન ું ભોંયત ળ ુ દેવદારનાં
પા ટયા ું બના ું.

16સભા ાનની પાછળની બાજુ તેણે વીસ હાથ લાંબી એકઓરડ બાંધી. તેણે ત ળયેથી છેક છત ુધીની દ વાલો દેવદારની
બનાવી. એ દ વાલો તેણે આ પરમપ વત્ર ાન માટે અંદરની બાજુએ બનાવી. 17 ુ સભાખંડ એટલે પરમપ વત્ર ાનની
સામેના પ વત્ર ાનની લંબાઈ ચાલીસ હાથ હતી. 18ભ ક્ત ાનના અંદરની બાજુના હસ્સામાં દેવદારના લાકડા પર કળ ઓ
તથા ખીલેલાં લો કોતરેલાં હતા.ં ત્યાં અંદરના ભાગમાં ાંય પણ પથ્થર ું કામ દેખા ું ન હ ું. ાંય એક પણ પથ્થર દેખાતો
નહોતો.

19 ુલેમાને યહોવાહનો કરારકોશ ૂકવા માટે સભા ાનનીઅંદરની બાજુએપરમપ વત્ર ાનબના ું. 20પરમપ વત્ર ાનની
લંબાઈ વીસ હાથ, પહોળાઈ વીસ હાથઅને ઊંચાઈ વસ હાથ હતી. તેણે તેની દ વાલોને ુદ્વ સોનાથી અને તેની વેદ ને દેવદારના
લાકડાથી મઢ હતી.

21 પછ ુલેમાને સભા ાનની અંદરની દ વાલોને ુદ્ધ સોનાથી મઢ . તેણે પરમપ વત્ર ાનની આગળ પ્રવેશદ્વારના એક
છેડથેી બીજા છેડા ુધી સોનાની સાંકળો ૂક અને આગળના ભાગને સોનાથી મઢ્યો. 22આમ, ુલેમાને સભા ાનનો અંદરનો
આખો ભાગ સોનાથી મઢ લીધો. તેણે પરમપ વત્ર ાનની આખી વેદ ને પણ સોનાથી મઢ લીધી.

23 ુલેમાને પરમપ વત્ર ાનમાં જૈ ૂનનાં લાકડામાંથી બનાવેલા બે કરુબ બના ા. તે દરેકની ઊંચાઈ દસ હાથ હતી. 24 દરેક
કરુબને બે પાંખ હતી અને તે દરેક પાંખની લંબાઈ પાંચ હાથ હતી; દરેકની એક પાંખથી બીજી પાંખના છેડાઓ વચ્ચે ું અંતર દસ
હાથ હ ું. 25બીજા કરુબની બે પાંખો વચ્ચે ું અંતર પણ દસ હાથ હ ું, બ ે કરુબો કદ અને આકારમાં સરખા જ હતા. 26બ ે
કરુબની ઊંચાઈ દસ હાથ હતી.

27 ુલેમાને એ બ ે કરુબોને ભ ક્ત ાનના પરમપ વત્ર ાનમાં ગોઠ ા હતા. કરુબની પાંખો ફેલાયેલી હતી, તેથી એક
કરુબની પાંખ એક દ વાલને અને બીજા કરુબની પાંખ બીજી દ વાલને સ્પશર્તી હતી અને તેઓની બીજી પાંખો ખંડની વચ્ચોવચ્ચ
એકબીજાને સ્પશર્તી હતી. 28 ુલેમાને તે કરુબોને સોનાથી મઢા ા હતા.

29 તેણે સભા ાનની સવર્ ઓરડ ઓની દ વાલો પર અંદર તેમ જ બહાર કરુબો, ખજૂર ૃક્ષો અને ખીલેલાં લો ું કોતરકામ
કરાવે ું હ ું. 30 તેણે સભા ાનની અંદરની તથા બહારની ઓરડ ઓનાં ભોંયત ળયાં સોનાથી મઢ્યાં હતા.ં

31પરમપ વત્ર ાનના પ્રવેશ માટે ુલેમાને જૈ ૂનનાં લાકડાંના દરવાજાબના ા હતા. ઉંબરો અને બારસાખ દ વાલના પાંચમા
ભાગ જટેલાં હતા.ં 32આમ તેણે બે દરવાજા જૈ ૂનનાં લાકડાંથી બના ા અને બ ે દરવાજા પર કરુબો, ખજૂર નાં ૃક્ષો અને
ખીલેલા લો ું કોતરકામ કર ને તેને સોનાથી મઢ દ ધાં હતાં.

33 એ જ ર તે ભ ક્ત ાનના દરવાજા માટે પણ જૈ ૂનનાં લાકડાની બારસાખ દ વાલના ચોથા ભાગ જટેલી બનાવી.
34 દરવાજાનાં બે કમાડ દેવદારનાં લાકડાંનાં પા ટયાંમાંથી બના ાં હતા.ં દરેક દરવાજાના બે ભાગ હતા અને એક પર એક
વાળ શકાતા હતા. 35એ દરવાજાઓ પર કરુબ, ખજૂર નાં ૃક્ષો અને ખીલેલાં લો ું કોતરકામ કર ને તેને સોનાથી મઢ્યા હતા.

36 તેણે ઘસીને ચકચ કત કરેલા પથ્થરોની ત્રણ હાર અને દેવદારના મોભની એક હાર વડે અંદરનો ચોક બના ો.
37ચોથા વષર્ના ઝ વ માસમાં યહોવાહના સભા ાનનો પાયો નાખવામાં આ ો હતો. 38અ ગયારમા વષર્નાઆઠમા માસમા,ં

એટલે કે ુલ માસમાં સભા ાન ું સવર્ બાંધકામ તેના બધા ભાગો સ હત, સં ૂણર્ ન ૂના પ્રમાણે અને તેની વશેષતા સાથે ૂરુ
થ ું. આમ ુલેમાનને સભા ાન ું બાંધકામ ૂણર્ કરતાં સાત વષર્ લાગ્યાં હતા.ં

7
ુલેમાનનો મહેલ

1 ુલેમાનને પોતાનો મહેલ બાંધતાં તેર વષર્ લાગ્યાં હતા.ં 2તેણે જે રાજમહેલ બાંધ્યો તે ું નામ ‘લબાનોન વન ૃહ’ રા ું. તેની
લંબાઈ સો હાથ, પહોળાઈ પચાસ હાથ તથા તેની ઊંચાઈ ત્રીસ હાથ હતી. તે દેવદાર ૃક્ષના ચાર સ્તંભોની હારમાળાઓ પર
બાંધે ું હ ું.

3 દર હારે પંદર પ્રમાણે સ્તંભો પરની પસ્તાળ સ વળ ઓ પર દેવદાર ું આવરણ કરવામાં આ ું હ ું. 4 બાર ઓની ત્રણ
હાર હતી અને સામસામા પ્રકાશના ત્રણ માળ હતા. 5બધા દરવાજા તથા દરવાજાના ચોકઠાં સમચોરસ આકારના હતા અને તે
એકબીજાની સામસામે પ્રકાશના ત્રણ માળ હતા.

6 તેણે સ્તંભોથી પરસાળ બનાવી; તેની લંબાઈ પચાસ હાથ અને તેની પહોળાઈ ત્રીસ હાથ હતી. તેની આગળ પણ પરસાળ
હતી, તેની આગળ સ્તંભો તથા જાડા મોભ હતા.



1 રાજાઓ 7:7 279 1 રાજાઓ 7:39

7 ુલેમાને ન્યાય કરવા માટે ન્યાયાસન માટે એટલે ન્યાયની પરસાળબનાવી. ત ળયાથી તે મથાળા ુધી તેને દેવદારથી મઢવામાં
આવી.

8 ુલેમાનને રહેવાનો મહેલ, એટલે પરસાળની અંદર ું બીજુ આંગણું, તે પણ તેવી જ કાર ગર ું હ ું. ફારુનની દ કર જનેી
સાથે તેણે લ ક ુ હ ું. તેને માટે તેણે તે મહેલ બાંધ્યો.

9 રાજમહેલના આ ઓરડાઓનાં બાંધકામ માટે અ ત ૂલ્યવાન પથ્થરો, એટલે માપ પ્રમાણે ઘડલેા તથા કરવતથી વહેરેલા
પથ્થરનાં કરેલાં હતાં. 10 તેનો પાયો કમતી પથ્થરોનો, એટલે મોટા દસ હાથનાં તથા આઠ હાથનાં પથ્થરોનો હતો.

11ઉપર કમતી પથ્થરો, એટલે માપ પ્રમાણે ઘડલેા પથ્થરો તથા દેવદારનાં લાકડાં હતા. 12 યહોવાહના સભા ાનની અંદરનાં
આંગણાં તથા સભા ાનની પરસાળની જમે મોટા આંગણાની ચારેબાજુ ઘડલેા પથ્થરની ત્રણ હાર તથા દેવદારના મોભની એક
હાર હતી.

હુરામની કામગીર
13 ુલેમાન રાજાના માણસો ૂરમાંથી હ રામને લઈઆ ા. 14 હુરામ નફતાલી કુળની એક વધવા ીનો દ કરો હતો. તેનો

પતા ૂરનો રહેવાસી હતો. તે પ ળનો કાર ગર હતો. હુરામ પ ળનાં સવર્ કામ કરવામાં જ્ઞાન, અ લ તથા ચ ુરાઈથી ભર ૂર
હતો. તેણે ુલેમાન રાજાની પાસે આવીને તેનાં તમામ કામ કર આપ્યા.ં

પ ળના બે થાંભલા
2 કાળ. 3:13-17

15 હુરામે પ ળના અઢાર હાથ ઊંચા બે સ્તંભો બના ા. દરેક સ્તંભોની આસપાસ ફર વળવા બાર હાથ લાંબી દોર જતી
હતી. 16 સ્તંભની ટોચ પર ૂકવા માટે તેણે પ ળના બે કળશ બના ા; દરેકની ઊંચાઈ પાંચ હાથ હતી. 17 સ્તંભની ટોચો પરના
કળશને શણગારવા માટે પ ળની સાંકળ ઓ વડે ઝાલરો બનાવી. દરેક કળશની ચારેબાજુ પ ળની સાત સાંકળો બનાવેલી
હતી.

18આપ્રમાણે હુરામે બે સ્તંભો બના ા. હુરામે એક સ્તંભની ટોચ પરનો કળશ ઢાંકવાની જે જાળ તે પર ચારેબાજુ દાડમની
બે હારમાળા બનાવી, બીજા કળશ માટે પણ તેણે એમ જ ક ુ. 19 પરસાળમાંના સ્તંભની ટોચો પરના કળશ તે કમળના જવેા
કોતરકામના હતા, તે ચાર હાથ લાંબા હતા.

20એ બે સ્તંભની ટોચો પર પણ એટલે જાળ ની છેક પાસેના ભાગે કળશ હતા અને બીજા કળશ પર ચારેબાજુ બસો દાડમ
હારબંધ બનાવેલાં હતા. 21 તેણે સ્તંભો સભા ાનની પરસાળ આગળ ઊભા કયાર્. જમણે હાથે આવેલા સ્તંભ ું નામ યાખીન
પા ું અને ડાબે હાથે આવેલા સ્તંભ ું નામ બોઆઝ પા ું. 22 સ્તંભની ટોચ પર કમળ ું કોતરકામ હ ું. એમ સ્તંભો બાંધવા ું
કામ ૂણર્ થ ું.

પ ળના બે થાંભલા
2 કાળ. 3:13-17

23 હુરામે ભરતરનો હોજ બના ો. તેનો ાસ એક ધારથી તે સામી ધાર ુધી દસ હાથ હતો. તેનો આકાર ગોળાકાર હતો,
તેની ઊંચાઈ પાંચ હાથ હતી. તેની આસપાસ ત્રીસ હાથની દોર ફર વળતી હતી. 24 તેની ધારની નીચે ચારે તરફ ફરતી કળ ઓ
પાડલેી હતી, દર હાથે દસ કળ ઓ પ્રમાણે હોજની આસપાસ પાડલેી હતી. એ કળ ઓની બે હારો હોજની સાથે જ ઢાળવામાં
આવી હતી.

25હોજ બાર બળદના શલ્પ પર ૂકેલો હતો. એબળદોનાં ત્રણનાં ુખ ઉ ર તરફ, ત્રણનાં દ ક્ષણ તરફ, ત્રણનાં પ મ તરફ
અને ત્રણનાં ૂવર્ તરફ હતા.ં હોજ તેમના પર ૂકેલો હતો અને તે બધાની ૂઠો અંદરની બાજુએ હતી. 26 હોજની જાડાઈ ચાર
આંગળ જટેલી હતી, તેની ધારની બનાવટ વાટકાની ધારની બનાવટની જમે કમળના લ જવેી હતી. હોજ બે હજાર બાથ પાણી
સમાઈ શકે એટલી ક્ષમતા ધરાવતો હતો.

પ ળના ચોતરા
27 તેણે પ ળના દસ ચોતરા બના ા. દરેક ચોતરાની લંબાઈ ચાર હાથ અને તેની ઊંચાઈ ત્રણ હાથ હતી. 28 તે ચોતરાની

બનાવટઆ પ્રમાણે હતી. તેઓને તકતીઓ હતી અને તકતીઓચોકઠાંની વચ્ચે હતી. 29ચોકઠાંની વચ્ચેની તકતીઓ પર, સહો,
બળદો તથા કરુબો કોતરેલા હતા. ઉપલી કનાર ઓથી ઉપર બેસણી હતી. સહો તથા બળદોની નીચે ઝાલરો લટકતી હતી.

30તે દરેક ચોતરાને પ ળનાં ચાર પૈડાં અને પ ળની ધર ઓહતી. તેના ચાર પાયાને ટેકો હતો. એ ટેકા કૂડાની નીચે ભરતરના
બનાવેલા હતા અને દરેકની બાજુએ ઝાલરો હતી. 31 મથાળા ું ખામણું અંદરની તરફ ઉપર ુધી એક હાથ ું હ ું. અને તે ું
ખામણું બેસણીની બનાવટ પ્રમાણે ગોળ તથા ઘેરાવામાં દોઢ હાથ હ ું. તેના કાના પર કોતરકામ હ ું અને તેમની તકતીઓ ગોળ
ન હ પણ ચોરસ હતી.

32 ચાર પૈડાં તકતીઓની નીચે હતા.ં પૈડાંની ધર ઓ ચોતરામાં જડલેી હતી. દરેક પૈડાંની ઊંચાઈ દોઢ હાથ હતી. 33 પૈડાંની
બનાવટ રથના પૈડાંની બનાવટ જવેી હતી. તેમની ધર ઓ, તેમની વાટો, તેમના આરા તથા તેમનાં ના ભચ રો એ બધા ઢાળેલાં
હતાં.

34 દરેક ચોતરાને ચાર ૂણે ચાર ટેકાઓ હતા, તેના ટેકા ચોતરાની સાથે જ સળંગ બનાવેલા હતા. 35ચોતરાને મથાળે અડધો
હાથ ઊંચો ુંમટ હતો. ચોતરાને મથાળે તેના ટેકા અને તેની તકતીઓ તેની સાથે સળંગ હતા.ં

36 તે પા ટયાં પર જયાં ખાલી જગ્યા હતી ત્યાં કરુબ, સહો અને ખજૂરનાં ૃક્ષો કોતરેલાં હતાં અને તેની ફરતે ઝાલરો હતી.
37આ ર તે તેણે દસ ચોતરા બના ા. તે બધા જ ઘાટમાં, માપમાં અને આકારમાં એક સરખા હતા.

38 તેણે પ ળનાં દસ કૂડાં બના ાં. દરેક કૂડામાં ચાળ સ બાથ પાણી સમા ું હ ું. તે દરેક કૂડુ ચાર હાથ ું હ ું. પેલા દશ
ચોતરામાંના પ્રત્યેક પર એક કૂડુ હ ુ.ં 39 તેણે પાંચ કૂડાં સભા ાનની દ ક્ષણ તરફ અને બીજા પાંચ કૂડા ઉ ર તરફ ૂ ાં. તેણે
હોજને સભા ાનની જમણી દશાએ અ ૂણા પર રા ો.
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40 તે ઉપરાંત હ રામે કૂડાં, પાવડા તથા છટકાવ માટેના વાટકા બના ા. આ પ્રમાણે હુરામે સઘ ું કામ ૂરુ ક ુ કે જે તેણે
ુલેમાન રાજાને માટે યહોવાહ ું ભ ક્ત ાનમાં ક ુ હ ું. 41 એટલે બે સ્તંભો, સ્તંભોની ટોચ પરના કળશના બે ુંમટ તથા

સ્તંભોની ટોચ પરના કળશના બે ુંમટ ઢાંકવા બે જાળ બનાવી હતી.
42 તેણે તે બે જાળ ને માટે ચારસો દાડમ; એટલે થાંભલાની ટોચ પરના બે કળશના બ ે ુંમટ ઢાંકવાની પ્રત્યેક જાળ ને માટે

દાડમની બબ્બે હારો; 43 દસ ચોતરા અને તેને માટે દસ કૂડાં બના ાં.
44 તેણે એક મોટો હોજ અને તેની નીચેના બાર બળદો બના ા. 45હ રામે દેગડા, પાવડા, વાસણો અને બીજા બધાં સાધનો

યહોવાહનો ભ ક્ત ાનના વપરાશ તથા રાજા ુલેમાન માટે ચળકતા પ ળનાં બના ાં હતા.ં
46 રાજાએ યદન નદ ના સપાટ પ્રદેશમાં ુ ોથ અને સારેથાનની વચ્ચે ચીકણી માટ માં તેનો ઘાટ ઘડ્યો. 47 ુલેમાને એ સવર્

વજન કયાર્ વના રહેવા દ ધા,ં કારણ તેમની સં ા ઘણી હતી. તેથી પ ળ ું કુલ વજન જાણી શકા ું ન હ.
48 ુલેમાને યહોવાહના ભ ક્ત ાન માટે પાત્રો બના ાં એટલે સોનાની વેદ અને જનેા પર અ પત રોટલી રહેતી હતી તે

સોનાનો બાજઠ; 49 તેણે ુદ્ધ સોનાનાં પાંચ દ પ ૃક્ષ દ ક્ષણ બાજુએ અને બીજાં પાંચ ઉ ર બાજુએ પરમ પ વત્ર ાનની સામે
ૂ ાં. દરેક પર લો, દ વીઓ અને ચી પયાઓ હતાં જે બધાં સોનાનાં બનેલાં હતા.ં
50 ુદ્વ સોનાના પ્યાલા, કાતરો, તપેલાં, વાટકા, અને ૂપદાનીઓ; અને અંદરનાં ઘરનાં એટલે પરમપ વત્ર ાનના બારણાં માટે

મજાગરાં પણ સોનાનાં બનાવડા ા.ં 51આમ યહોવાહના સભા ાન ું બાંધકામ ૂણર્ થ ું. અને ુલેમાન રાજાએ તેના પતા
દાઉદે અપર્ણ કરેલાં સોનાનાં અને ચાંદ નાં પાત્રો લઈ જઈને યહોવાહના ભ ક્ત ાનના ભંડારમાં ૂ ાં.

8
કરારકોશ મં દરમાં લા ા
2 કાળ. 5:2-6:2

1 પછ ુલેમાને ઇઝરાયલના સવર્ વડ લો તથા કુળોના સવર્ ુ માણસોને એટલે ઇઝરાયલના લોકોના કુટુબોના સવર્
આગેવાનોને યરુશાલેમમાં તેની સમક્ષ એકત્ર કયાર્. જથેી તેઓ દાઉદના સયોન નગરમાંથી ઈ રનો કરારકોશ લાવ.ે
2ઇઝરાયલીઓ બધા એથા નમ માસ એટલે કે સાતમા માસમાં પવર્ના સમયે રાજા ુલેમાન સમક્ષ ભેગા થયા.

3 ઇઝરાયલના બધા જ વડ લો આ ા અને યાજકોએ કરારકોશ ઊંચ ો. 4 યાજકો અને લેવીઓ ઈ રનો કરારકોશ,
ુલાકાતમંડપ તથા તં ુમાંનાં બધાં પ વત્ર પાત્રો લઈ આ ા. 5 રાજા ુલેમાન અને ઇઝરાયલના ભેગા થયેલા તમામ લોકો

કરારકોશની સમક્ષ ઉપ ત થયા અને તેઓએ અસં ઘેટાં અને બળદોનાં અપર્ણો ચઢા ા.ં
6 યાજકો ઈ રના કરારકોશને તેની જગ્યાએ એટલે સભા ાનની અંદરના ખંડમાં, પરમ પ વત્ર ાનમાં કરુબોની પાંખો નીચે

લા ા. 7 કેમ કે કરારકોશની જગ્યા પર કરુબોની પાંખો ફેલાયેલી હતી. કરારકોશ પર અને તેના દાંડા પર કરુબોએ આચ્છાદન
કરે ું હ ું. 8 તે દાંડાઓ એટલા લાંબા હતા કે તેમને પરમ ઈ રવાણી આગળના પ વત્ર ાનમાંથી જોઈ શકાતા હતા, પર ુ તે
બહાર દેખાતા નહોતા અને આજ ુધી તે ત્યાં છે.

9 ઇઝરાયલી લોકો મસરમાંથી બહાર આ ા તે વખતે ઈ રે તેઓની સાથે કરાર કય ત્યારે હોરેબમાં ૂસાએ જે બે
શલાપાટ ઓ કરારકોશમાં ૂક હતી તે સવાય તેમાં બીજુ કઈ જ નહો ું. 10જયારે યાજકો પ વત્ર ાનમાંથી બહાર આ ા
ત્યારે એમ બન્ ું કે ઈ ર ું ભ ક્ત ાન વાદળથી ભરાઈ ગ ુ.ં 11 તે વાદળના કારણે યાજકો સેવા કરવા ઊભા રહ શ ા ન હ
કેમ કે આ ું ભ ક્ત ાન ઈ રના ગૌરવથી ભરાઈ ગ ું હ ું.

12 પછ ુલેમાને ક ુ,ં
“ઈ રે ક ું છે કે,

હુ ગાઢ અંધકારમાં રહ શ,
13 પર ુ તમારે માટે

મેં એક ભ ક્ત ાન બાંધ્ ુ છે,
જમેાં તમે સદાકાળ નવાસ કરો.”
ુલેમાન ું મં દરમાં ઉદ્દબોધન

2 કાળ. 6:3-11
14 પછ રાજા ઇઝરાયલના લોકોની સભા તરફ ફય , લોકો તેમની સમક્ષ ઊભા ર ા હતા, તેણે લોકોને આશીવાર્દ આપ્યા.

15 તેણે ક ું, “ઇઝરાયલના ઈ ર, પ્ર ુની સ્ ુ ત થાઓ, જમેણે મારા પતા દાઉદને જે વચન આપ્ ું હ ું, તે તેમણે પોતાના
હાથે ૂરુ ક ુ છે. 16એટલે, ‘હુ મારા લોકો ઇઝરાયલીઓને મસરમાંથી બહાર લઈ આ ો, તે દવસથી મેં ઇઝરાયલના કોઈ
કુળસ ૂહના નગરમાંથી મારા માટે ભ ક્ત ાન ન ક ુર્ નહો ું. પર ુ લોકોના આગેવાન થવા માટે મેં દાઉદની પસંદગી કર
હતી.’ ”

17 “હવે મારા પતા દાઉદના હૃદયમાં એમ હ ું કે ઇઝરાયલના ઈ ર પ્ર ુના નામ માટે એક ભ ક્ત ાન બાંધ ું. 18 પર ુ
ઈ રે મારા પતા દાઉદને ક ું, ‘મારા નામને અથ ભ ક્ત ાન બાંધવા ું તારા હૃદયમાં રા ું હ ું, એ તેં સારુ ક ુ હ ું. 19 પણ તે
ભ ક્ત ાન ું બનાવીશ ન હ, પણ તારા પછ જનમનાર તારો ુત્ર મારા નામ માટે ભ ક્ત ાન બાંધશ.ે’ ”

20 “હવે ઈ રે પોતા ું વચન પા ું છે. ઈ રે વચન આપ્યા પ્રમાણે, હુ મારા પતા દાઉદ પછ ઇઝરાયલના રા ાસન પર
બેઠો છુ. મેં ઇઝરાયલના ઈ રના નામને અથ ભ ક્ત ાન બાંધ્ ું છે. 21 ત્યાં મેં કોશને માટે જગ્યા બનાવી, જે કોશમાં ઈ રનો
કરાર છે, એ કરાર તેમણે આપણા પ ૃઓની સાથે તેમને મસર દેશમાંથી કાઢ લા ા ત્યારે કય હતો.”

ુલેમાનની પ્રાથર્ના
2 કાળ. 6:12-42
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22 ુલેમાને ઈ રની વેદ સમક્ષ ઇઝરાયલની સમગ્ર પ્રજા આગળ ઊભા રહ ને પોતાના હાથ ઊંચા કયાર્. 23 તેણે ક ુ,ં “હે
ઇઝરાયલના પ્ર ુ ઈ ર, ઉપર આકાશમાં તથા નીચે ૃથ્વી પર તમારા જવેા કોઈ ઈ ર નથી, એટલે તમારા જે સેવકો પોતાના
સં ૂણર્ હૃદયથી તમાર આગળ ચાલે છે તેઓની સાથે તમે કરાર કરો છો તથા તેઓ પર દયા રાખો છો. 24 તમે તમારા સેવક મારા
પતા દાઉદને જે વચનઆપ્ ું હ ું, તે તમે તેની પ્રત્યે પા ું છે. હા, તમે પોતાને ુખે બોલ્યા તથા તે તમે પોતાને હાથે ૂરુ ક ુ છે,
જમેઆજે થ ું છે તેમ.

25હવે પછ , હે ઇઝરાયલના પ્ર ુ ઈ ર, તમારા સેવક મારા પતા દાઉદને જે વચન તમે આપ્ ું છે તે તેમના પ્રત્યે પાળો; એટલે
કે, ‘માર આગળ તમને ઇઝરાયલના રા ાસન પર બેસનાર માણસની ખોટ પડશે ન હ, જો જમે ું માર આગળ ચાલ્યો, તેમ
માર સમક્ષ ચાલવા તારા વંશજોએ સાવચેત રહે ું.’ 26હવે પછ , હે ઇઝરાયલના ઈ ર, હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ કે તમારા સેવક મારા
પતા દાઉદને આપે ું તમારુ વચન કૃપા કર ને સત્ય ઠરો.
27 પણ ું ઈ ર સાચે જ ૃથ્વી પર રહેશે? જુઓ, આકાશ તથા આકાશો ું આકાશ તમારો સમાવેશ કર શક ું નથી; તો આ

મારુ બાંધે ું તમારા ભ ક્ત ાનરૂપી ઘર તમારો સમાવેશ કરે એ કેટ ું બ ું અશ છે! 28 તેમ છતાં, હે મારા પ્ર ુ ઈ ર, કૃપા
કર ને આ તમારા સેવકની પ્રાથર્ના પર તથા વનં ત પર લક્ષ આપીને આજે તમારો સેવક જે વનં ત તથા પ્રાથર્ના તમાર આગળ
કરે છે, તે સાંભળો.

29આ ભ ક્ત ાન પર, એટલે જે જગ્યા વષે તમે ક ું છે કે ‘ત્યાં મારુ નામ તથા હાજર રહેશે.’ તે પર તમાર આંખો રાત
દવસ રાખો કે, તમારો સેવક આ ાન તરફ ુખ ફેરવીને જે પ્રાથર્ના કરે તે તમે સાંભળો. 30 તેથી જયારે તમારો સેવક તથા
તમારા ઇઝરાયલી લોકોઆ ાન તરફ ુખ ફેરવીને પ્રાથર્ના કરે, ત્યારે તમે તેઓની દરેક વનં ત સાંભળજો. હા, તમારા રહેઠાણ
આકાશમાં તમે સંભાળજો અને જયારે તમે સાંભળો ત્યારે સાંભળ ને ક્ષમા કરજો.

31જો કોઈ માણસ પોતાના પડોશી વરુદ્ધ પાપ કરે અને તેને સમ ખવડાવવા માટે તેને સોગંદ આપવામાં આવે અને જો તે
આવીને આ ભ ક્ત ાનમાં તમાર વેદ ની સમક્ષ સમ ખાય, 32 તો તમે આકાશમાં સાંભળજો અને તે પ્રમાણે કરજો. તમારા
સેવકનો ન્યાય કર ને અપરાધીને દો ષત ઠરાવી તેની વતર્ ૂક તેને પોતાને માથે લાવજો. અને ન્યાયીને ન્યાયી ઠરાવી તેના ન્યાયીપણા
પ્રમાણે તેને આપજો.

33જયારે તમારા ઇઝરાયલી લોકો તમાર વરુદ્ધ પાપ કરવાને કારણે દશુ્મનોના હાથે માયાર્ જાય, પણ જો તેઓ તમાર તરફ
પાછા ફરે અને આ ભ ક્ત ાનમાં તમાર આગળ વનંતી કર ને ક્ષમા માગે, 34 તો તમે આકાશમાંથી સાંભળ ને તમારા લોકો
ઇઝરાયલનાં પાપોની ક્ષમા કરજો; જે દેશ તમે તેઓના ૂવર્જોને આપ્યો તેમાં તેઓને પાછા લાવજો.

35તેઓએ તમાર વરુદ્ધ કરેલાં પાપને કારણે જયારે આકાશ બંધ થઈજાયઅને વરસાદ નઆવે, ત્યારે જો તેઓઆ ાન
તરફ ુખ ફેરવીને પ્રાથર્ના કરે, તમારુ નામ ક ૂલ કરે અને તેઓ પર તમે વપ મોકલી તેથી તેઓ પોતાના પાપથી ફરે, 36 તો તમે
આકાશમાં સાંભળ ને તમારા સેવકોના તથા તમારા લોકો ઇઝરાયલનાં પાપની ક્ષમા કરજો, જયારે તમે તેઓને ા માગ ચાલ ું
જોઈએ તે તેઓને શીખવો, ત્યારે તમારો જે દેશ તમે તમારા લોકોને વારસા તર કે આપ્યો છે તેમાં વરસાદ મોકલજો.

37જો દેશમાં દકુાળ પડ,ે જો મરક ફાટ નીકળે, જો ,ૂ મસી, તીડ કે કાતરા પડ;ે જો તેઓના દશુ્મનો તેઓના દેશમાં પોતાનાં
નગરોમાં તેઓના પર હુમલો કરે અથવા ગમે તે મરક કે રોગ હોય, 38જો કોઈ માણસ કે તમારા બધા ઇઝરાયલી લોકો પોતપોતાના
હૃદયના દઃુખ જાણીને જે કઈ પ્રાથર્ના તથા વનં ત કરે અને પોતાના હાથ આ ભ ક્ત ાન તરફ ફેલાવ.ે

39તો તમે તમારા રહેઠાણઆકાશમાં તે સાંભળ ને ક્ષમાઆપજો; દરેક માણસ ું હૃદય તમે જાણો છો માટે તેને તેના સવર્ માગ
પ્રમાણે ફળ આપજો, કેમ કે તમે અને ફક્ત તમે જ સવર્ મ ુષ્યોનાં હૃદયો જાણો છો. 40જે દેશ તમે અમારા ૂવર્જોને આપ્યો છે
તેમાં તેઓ જીવે તે બધા દવસોમાં તેઓ તમાર બીક રાખે.

41 વળ વદેશીઓ જે તમારા ઇઝરાયલ લોકોમાંના નથી: તે જયારે તમારા નામની ખાતર દૂર દેશથી આવ,ે 42 કેમ કે તેઓ
તમારા મોટા નામ વષે, તમારા પરાક્રમી હાથ તથા લંબાવેલા બાહુ વષે સાંભળે અને તેઆવીનેઆભ ક્ત ાન તરફ ુખ ફેરવીને
પ્રાથર્ના કરે, 43 ત્યારે તમે તમારા રહેઠાણઆકાશમાં તે સાંભળ ને જે સવર્ બાબત વષે તે વદેશીઓ તમાર પ્રાથર્ના કરે, તે પ્રમાણે
તમે કરજો, જથેી આખી ૃથ્વીના સવર્ લોકો તમારુ નામ જાણે તથા તમારા ઇઝરાયલી લોકોની જમે તેઓ તમાર બીક રાખે. એ
પ્રમાણે તમે કરજો કે જથેી તેઓજાણે કે આ મારુ બાંધે ું ભ ક્ત ાન તમારા નામથી ઓળખાય છે.

44જે રસ્તે તમે તમારા લોકોને મોકલો તે રસ્તે થઈને જો તેઓ પોતાના દશુ્મનની વરુદ્ધ ુદ્ધ કરવા જાય અને જે નગર તમે
પસંદ ક ુ છે તેની તરફ તથા જે ભ ક્ત ાન મેં તમારા નામને અથ બાંધ્ ું છે તેની તરફ ુખ ફેરવીને જો તેઓ ઈ રની પ્રાથર્ના
કરે, 45 તો આકાશમાં તેઓની પ્રાથર્ના તથા તેઓની વનં ત તમે સાંભળજો અને તેમને મદદ કરજો.

46જો તેઓ તમાર વરુદ્ધ પાપ કરે, કેમ કે પાપ ન કરે એ ું કોઈ માણસ નથી અને તમે તેઓ પર કોપાયમાન થઈને તેઓને
દશુ્મનોના હાથમાં સોંપો કે તેઓ તેમને બંદ વાન કર ને દૂરના કે નજીકના દશુ્મન દેશમાં લઈ જાય. 47 પછ જે દેશમાં તેઓને
બંદ વાન તર કે લઈ જવામાં આ ા હોય, ત્યાં જો તેઓ વચાર કર ને ફરે અને પોતાને બંદ વાન કર ને લઈ જનારાં દેશમાં તેઓ
તમાર આગળ વનંતી કર ને કહે ‘અમે પાપ ક ુ છે અને અમે સ્વચ્છદ ર તે વત્યાર્ છ એ. અમે દુ કામ ક ુ છે.’ ”

48તેઓને બંદ વાન કર ને લઈ જનારાં તેઓના દશુ્મનોના દેશમાં જો તેઓ પોતાના સં ૂણર્ હૃદયથી તથા પોતાના સં ૂણર્ જીવથી
તમાર તરફ પાછા ફરે અને તેઓનો જે દેશ તેઓના ૂવર્જોને તમે આપ્યો, વળ જે નગર તમે પસંદ ક ુ તથા જે ભ ક્ત ાન
તમારા નામને અથ મેં બાંધ્ ું છે, તેમની તરફ ુખ ફેરવીને તમાર પ્રાથર્ના કરે.

49 તો તમારા રહેઠાણ આકાશમાં તેઓની પ્રાથર્ના, વનં ત તમે સાંભળજો અને તેમની મદદ કરજો. 50 તમાર વરુદ્ધ તમારા
જે લોકોએ પાપ ક ુ તેમને તથા તમાર વરુદ્ધ તેઓએ જે ઉલ્લંઘનો કયાર્ તે સવર્ની ક્ષમા આપજો. તેઓને બંદ વાન કર ને લઈ
જનારાના મનમાં તેઓ પ્રત્યે દયા ઉપજાવજો, કે જથેી તેઓના દશુ્મનો તેમના પર દયા રાખે.

51 તેઓ તમારા લોકો છે તેઓને તમે પસંદ કયાર્ છે અને તમે મસરમાંથી લોખંડની ભઠ્ઠ મધ્યેથી બહાર લા ા છો. 52 હુ
પ્રાથર્ના કર શ કે તમારા સેવકની તથા તમારા ઇઝરાયલ લોકોની વનં ત પર તમાર આંખો ુલ્લી રહે, જયારે તેઓ તમને વનં ત
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કરે ત્યારે તમે તેઓ ું સાંભળજો. 53 કેમ કે હે પ્ર ુ ઈ ર, તમે અમારા પ ૃઓને મસરમાંથી કાઢ લા ા તે સમયે તમારા સેવક
ૂસાની મારફતે બોલ્યા હતા, તેમ તેઓને તમારા વારસો થવા માટે ૃથ્વીના સવર્ લોકોથી જુદા કયાર્ છે.”

આખર પ્રાથર્ના
54 ઈ રની વેદ સમક્ષ ૂંટણે પડ ને તથા આકાશ તરફ હાથ લંબાવીને ુલેમાન આ બધી પ્રાથર્ના તથા વનંતીઓ ૂર કર

ર ો પછ તે ત્યાંથી ઊભો થયો. 55 તેણે ઊઠ ને મોટે અવાજે ઇઝરાયલનીઆખી સભાને આશીવાર્દ આપતા ક ું, 56 “ઈ રની
સ્ ુ ત થાઓ, જમેણે પોતાનાં આપેલા સવર્ વચનો પ્રમાણે પોતાના ઇઝરાયલી લોકોને વશ્રામ આપ્યો છે. જે સવર્ વચનો તેમણે
પોતાના સેવક ૂસાની મારફતે આપ્યાં હતાં તેમાંનો એક પણ શ થર્ ગયો નથી.

57આપણા ઈ ર જમે આપણા પ ૃઓની સાથે હતા તેમ આપણી સાથે સદા રહો, તે કદ આપણને તરછોડે ન હ, અથવા
આપણો ત્યાગ ન કરે, 58 તે આપણાં હૃદયને તેઓની તરફ વાળે કે જથેી આપણે તેમના માગર્માં જીવીએ, તેમની આજ્ઞા પાળ એ
અને તેમણે જે વ ધઓ તથા નયમો આપણા ૂવર્જોને ફરમા ા હતા તે ું પાલન કર એ.

59મારા આ શ ો જે હુ બોલ્યો છુ, જે દ્વારા મેં ઈ રનીઆગળ વનંતી કર છે તે રાત દવસ ઈ રની સમક્ષતામાં રહો જથેી
તે રોજરોજ ઊભી થતી જરૂ રયાત પ્રમાણે પોતાના સેવક અને પોતાના ઇઝરાયલીઓ લોકોની મદદ કરે. 60એમઆખી ૃથ્વીના
લોકો જાણે કે, ઈ ર તે જ પ્ર ુ છે અને તેમના સવાય બીજા કોઈ ઈ ર નથી! 61 તે માટે આપણા ઈ રના વ ધઓ પ્રમાણે
ચાલવા તથા તેમની આજ્ઞાઓ પાળવા તમારાં હૃદયો તેમની પ્રત્યે આજની માફક સં ૂણર્ રહો.”

મં દરની પ્ર ત ા
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62 પછ રાજાએ તથા તેની સાથે તમામ ઇઝરાયલી લોકોએ ઈ રને બ લદાન ચઢા ાં. 63 ુલેમાન રાજાએ બાવીસ હજાર
બળદ અને એક લાખ વીસ હજાર ઘેટાં અને બકરાં ઈ રને શાંત્યપર્ણો તર કે ચઢા ા.ં આમ રાજાએઅને ઇઝરાયલના લોકોએ
ઈ રના સભા ાનને સમ પત ક ુર્.

64તે જ દવસે રાજાએભ ક્ત ાનનાઆગળના ચોકના મધ્યભાગને પ વત્ર કરા ો, કેમ કે ત્યાં તેણે દહનીયાપર્ણ, ખાદ્યાપર્ણો
ઉપરાંત શાંત્યપર્ણોમાં પ ુઓના ચરબીવાળા ભાગો ચઢા ા હતા, કેમ કે ઈ રનીઆગળજે પ ળની વેદ હતી તે ચરબીવાળા
ભાગોને સમાવવા માટે નાની પડતી હતી.

65આમ, ુલેમાને અને તેની સાથે બધાં ઇઝરાયલીઓએ એટલે ઉ રમાં હમાથની ઘાટ થી તે મસરની હદ ુધીના આખા
સ ુદાયે આપણા ઈ રની આગળ સાત દવસ અને બીજા સાત દવસ એમ કુલ ચૌદ દવસ ુધી ઉજવણી કર . 66આઠમે
દવસે રાજાએ લોકોને વદાય કયાર્ અને તેઓએ રાજાને આશીવાર્દ આપ્યો. જે સવર્ ભલાઈ પોતાના સેવક દાઉદ અને પોતાના
ઇઝરાયલી લોકો પર ઈ રે કર હતી તેથી મનમાં હષર્ તથા આનંદ કરતા તેઓ પોતપોતાને ઘરે ગયા.

9
ુલેમાનને પ્ર ુનાં ુન:દશર્ન

2 કાળ. 7:11-12
1 ુલેમાન જયારે ઈ ર ું ભ ક્ત ાન અને રાજમહેલ તથા અન્ય જે જે બાંધવાની તેની ઇચ્છા હતી તે બ ું ૂરુ કર ર ો,

2 ત્યારે એમ થ ું કે ઈ રે ુલેમાનને અગાઉ જમે ગબ્યોનમાં દશર્ન દ ું હ ું, તેમ બીજી વાર દશર્ન આપ્ ુ.ં
3ઈ રે તેને ક ું, “માર આગળ કરેલી તાર પ્રાથર્ના અને અરજ મેં સાંભળ છે, મારુ નામ તેમાં રાખવા સારુ તેં બંધાવેલાઆ

સભા ાનને હુ પ વત્ર કરુ છુ. મારુ હૃદય અને માર દ્ર નરતર ત્યાં રહેશે.
4જો ું તારા પતા દાઉદની જમે તારુ કામ ની તમ ાથી કર શ અને પ્રામા ણકતાથી વત શ અને મારા વ ધઓ, આજ્ઞાઓ

તથા નયમોને અ ુસર શ તો, 5જમે મેં તારા પતા દાઉદને જે વચન આપ્ ું હ ું કે ઇઝરાયલના રાજયાસન પર વારસની ખોટ
પડશે ન હ તેમ હુ તારા રાજય ું સહાસન ઇઝરાયલ પર કાયમ રાખીશ.

6 “પણ તમે કે તમારા વંશજો મારાથી વ ુખ થઈ જશો અને તમાર સમક્ષ ૂકેલા મારા વ ધઓ અને આજ્ઞાઓ ું પાલન
ન હ કરો અને જો તમે અન્ય દેવોની ૂજા કરશો અને તેઓને દડવત કરશો, 7 તો ઇઝરાયલને જે દેશ મેં આપ્યો છે તેમાંથી તેમને
કાઢ ૂક શ; અને આ ભ ક્ત ાન કે જનેે મેં મારા નામ અથ પ વત્ર ક ુ છે તેને હુ માર દ્ર થી દૂર કર શ. અને સવર્ લોકો મધ્યે
ઇઝરાયલ મજાકરૂપ અને કહેવતરૂપ થશે.

8અને જો કે આ ભ ક્ત ાન ઊં ું છે તો પણ જતા આવતા સૌ કોઈ તેને જોઈને આ યર્ પામીને ઉપહાસ કરશ,ે ‘ઈ રે આ
દેશના અને આ ભ ક્ત ાનના આવા હાલ શા માટે કયાર્?’ 9અને બીજા તેમને પ્રત્ ુ ર આપશે, ‘તેઓના પ ૃઓને મસરમાંથી
બહાર લાવનાર ઈ રને તેઓએ ત્યજી દ ધા. અને બીજા દેવોનો સ્વીકાર કર ને તેમની ૂજા કર . એ જ કારણથી ઈ રે આ
બધી વપ તેઓના પર મોકલી છે.’ ”

ુલેમાનનો હ રામ સાથેનો કરાર
2 કાળ. 8:1-12

10 ુલેમાનને યહોવાહ ું ભ ક્ત ાન અને મહેલ બાંધતા વીસ વષર્ લાગ્યાં હતા.ં 11 ૂરના રાજા હ રામે ુલેમાનને દેવદારનાં
લાકડા,ં એરેજ ૃક્ષનાં લાકડા,ં સો ું અને બીજુ જે કઈ જોઈ ું હોય તે આપ્ ુ,ં તેથી રાજા ુલેમાને હ રામને ગાલીલ પ્રદેશમાંના
વીસ ગામો આપ્યા.ં

12 ુલેમાને આપેલાં ગામો જોવા માટે હ રામ ૂરથી ત્યાં આ ો પણ એ ગામો તેને ગમ્યાં ન હ. 13 તેથી હ રામે ક ું, “મારા
ભાઈ, તમે મને આ તે કેવાં ગામો આપ્યાં છે?” અને તેથી તેણે એ પ્રદેશ ું નામ કા ૂલ રા ુ,ં તે પ્રદેશ આજે પણ તે જ નામે
ઓળખાય છે. 14 હ રામે ુલેમાન રાજાને તે ઉપરાંત એકસો વીસ તાલંત* સો ું ભ ક્ત ાનના બાંધકામ માટે મોકલી આપ્ ું
હ ું.

* 9:14 9:14 લગભગ 4,000 કલોગ્રામ



1 રાજાઓ 9:15 283 1 રાજાઓ 10:15

ુલેમાનની અન્ય સ દ્ધઓ
2 કાળ. 8:3-18

15 ુલેમાને ઈ ર ું ભ ક્ત ાન, પોતાનો મહેલ, મલ્લોનો કલ્લો, યરુશાલેમનો કોટ, હાસોર, મ ગદ્દો તથા ગેઝેર બાંધવા માટે
જે ભારે મજૂર કરનારા મજૂરોને ભેગા કયાર્ તેની વગત આ પ્રમાણે હતી. 16 મસરના રાજા ફારુને ગેઝેર પર ચઢાઈ કર તેને
કબજે ક ુ હ ું અને બાળ ૂક ું હ ું. અને ત્યાં વસતા કનાનીઓની હત્યા કર હતી. ત્યાર બાદ તેણે તે નગર પોતાની દ કર ને
એટલે ુલેમાનની પત્નીને લ ની ભેટમાં આપ્ ુ.ં

17 તેથી ુલેમાને ગેઝેર, નીચાણ ું બેથ-હોરોન, 18બાલાથ અને તામાર અરણ્યમાં આવે ું તાદમોર ફર બાંધ્યા.ં 19 તેમ જ
ુલેમાને પોતાના બધા ભંડારનાં નગરો, તેમ જ જે શહેરોમાં તે પોતાના રથ અને ઘોડાઓ રાખતો હતો તે પણ ફર બંધા ાં. અને

યરુશાલેમ, લબાનોન અને તેના સમગ્ર સામ્રા ફરતે તેણે જે કઈ બંધાવવા વચા ુ હ ું તે બ ું પણ તેણે બંધા ું.
20 હજી કેટલાક અમોર ઓ, હ ીઓ, પ રઝ ઓ, હવ્વીઓ તથા ય ૂસીઓ કે જઓે ઇઝરાયલી નહોતા, તેઓ

ઇઝરાયલીઓની વચ્ચે રહેતા હતા. 21 જઓેનો સં ૂણર્ નાશ ઇઝરાયલીઓ કર શકયા નહોતા તેઓના વંશજો તેઓ હતા.
ુલેમાને તેઓને બળજબર થી ુલામ બનાવી દ ધા હતા, જેઆજ દન ુધી છે.
22 ુલેમાને કોઈ ઇઝરાયલીઓને ુલામ બના ા નહોતા. પણ તેના બદલે તેઓને તેના સૈ નકો, ચાકરો, અ ધપ તઓ,

અમલદારો, સેનાપ તઓ, રથસેના અને અ સેનાના નાયકો બના ા હતા.
23 ુલેમાનનાં બાંધકામોમાં કામ કરનારા કાર ગરો પર દેખરેખ રાખનાર અ ધકાર ઓની સં ા પાંચસો પચાસ હતી.
24 ફારુનની ુત્રી દાઉદ નગરથી ુલેમાને તેને માટે બંધાવેલા રાજમહેલમાં ગઈઅને ત્યાર પછ ુલેમાને મલ્લોનગર† બંધા .ુ
25સભા ાન ું કામ ૂરુ કયાર્ પછ ુલેમાને ઈ રને અથજે વેદ બંધાવી હતી. તેના પર તે વષર્માં ત્રણ વાર દહનીયાપર્ણઅને

શાંત્યપર્ણોનાં બ લદાન ચઢાવતો હતો. તેવી જ ર તે તે વેદ પર ૂપ ું અપર્ણ પણ ચઢાવતો હતો. મલો કોઈ પ્રકાર ું લેન્ડ ફલ નો
ઉલ્લેખ કરે છે, અને કેટલાક માને છે કે તે યરુશાલેમની ૂવ ય તટની ૂવર્ બાજુ પર બાંધવામાં આવેલા ટેરેસનો ઉલ્લેખ કરે છે. તે
પ્રમાણે તેણે ઈ રના ઘર ું એટલે સભા ાન ું કામ ૂરુ ક ુ અને તેનો ઉપયોગ કય .

26 ુલેમાને અદોમના પ્રદેશમાં લાલ સ ુદ્રને કનારે આવેલા એલોથની નજીકના એસ્યોન-ગેબેરમાં વહાણનો કાફલો બના ો.
27 હ રામે પોતાના ચાકરોને એટલે જઓે સમયના જાણકાર હતા તેવા વહાણવટ ઓને વહાણો પર ુલેમાનના ચાકરોની સાથે
મોકલ્યા. 28 તેઓઓફ ર જઈને ત્યાંથી ચારસો વીસ તાલંત‡ સો ું લઈને ુલેમાન રાજા પાસે આ ા.

10
શેબાની રાણીની ુલાકાત
2 કાળ. 9:1-12

1જયારે શેબાની રાણીએ યહોવાહના નામ સંબંધી ુલેમાનની ક ત સાંભળ , ત્યારે તે અટપટા પ્ર ો વડે તેની કસોટ કરવા
આવી. 2 તે ઘણા અમલદારો અને ઊંટો લઈને ુગંધીદ્ર , ુષ્કળ સો ું તથા ૂલ્યવાન પાષાણો સાથે યરુશાલેમમાં આવી. તેણે
ુલેમાન પાસે આવીને પોતાના મનમાં જે કઈ હ ું, તે સવર્ સંબંધી તેની સાથે વાત કર .
3 ુલેમાને તેના તમામ પ્રશ્રોના ઉ ર આપ્યા. તેણે ૂછેલા તમામ પ્ર ોના જવાબો આપવાની જાણકાર ુલેમાન ધરાવતો

હતો. 4જયારે શેબાની રાણીએ ુલેમાન ું સવર્ જ્ઞાન, તેનો બાંધેલો મહેલ, 5 તેની મેજ પર ું ભોજન, તેના સેવકો ું બેસ ુ,ં તેના
સેવકો ું કામ, તેઓનાં વ ો, તેના પાત્રવાહકો તથા યહોવાહના ભ ક્ત ાનમાં જે દહનીયાપર્ણ તે ચઢાવતો હતો તે જોયાં, ત્યારે
આભી બની ગઈ.

6 તેણે રાજાને ક ું, “તમારાં કૃત્યો વષે તથા તમારા જ્ઞાન વષે થતી જે વાત મેં મારા પોતાના દેશમાં સાંભળ હતી તે સાચી છે.
7 મેં આવીને માર પોતાની નજરે તે જો ું, ત્યાં ુધી હુ તે વાત માનતી ન હતી. મને તો અડ ું પણ કહેવામાં આ ું ન હ ું. જે
ક ત મેં સાંભળ હતી તે કરતાં તમારુ જ્ઞાન તથા તમાર સ ૃ દ્ધ વશેષ છે.

8 તમારા લોકો ઘણા આશીવાર્ દત છે અને તમારા સેવકો પણ ૂબ આશીવાર્ દત છે, તેઓ નત્ય તમાર સમક્ષ ઊભા રહ ને
તમારા ડહાપણનો લાભ લે છે! 9 તમારા ઈ ર યહોવાહની સ્ ુ ત થાઓ, તેમણે તમારા પર પ્રસ થઈને તમને ઇઝરાયલના
રા ાસન પર બેસાડ્યા છે. કેમ કે યહોવાહે ઇઝરાયલ પરના પોતાના સતત પ્રેમને લીધે તમને ન્યાય તથા ઇનસાફ કરવા માટે
રાજા બના ા છે!”

10શેબાની રાણીએ ુલેમાન રાજાને એકસો વીસ તાલંત સો ું*, ુષ્કળ ુગંધીદ્ર અને ૂલ્યવાન પાષાણોઆપ્યા.ં શેબાની
રાણીએ જે ુગંધીદ્ર ો ુલેમાન રાજાને આપ્યાં તેટલાં બધાં કદ ફર થી તેને મ ાં ન હતા.

11 હ રામનાં વહાણો ઓફ રથી સો ું લા ાં હતા,ં તે વહાણો ુષ્કળ પ્રમાણમાં ુખડનાં લાકડાં તથા ૂલ્યવાન પાષાણો
પણ ઓફ રથી લા ા.ં 12 રાજાએ તે ુખડનાં† લાકડાંના યહોવાહના સભા ાનને માટે તથા રાજાના મહેલને માટે સ્તંભો તથા
ગાનારાઓને માટે વીણા અને તં ૂરા બના ા. એવાં ૂલ્યવાન ુખડનાં લાકડાં આજ દવસ ુધી કદ આ ાં કે દેખાયાં નહોતા.ં

13શેબાની રાણીએજે કઈ માગ્ ું તે તેની સવર્ ઇચ્છા પ્રમાણે ુલેમાન રાજાએ તેને આપ્ ુ,ં તે ઉપરાંત ુલેમાને પોતાની બ ક્ષશો
તેને આપી. પછ તે પછ વળ ને પોતાના ચાકરો સાથે પરત પોતાના દેશમાં ગઈ.

ુલેમાન રાજાની દોલત અને મ હમા
2 કાળ. 9:13-29

14હવે દર વષ ુલેમાનને ત્યાં જે સો ું આવ ું હ ું તે ું વજન છસો છાસઠ તાલંત‡ હ ું. 15 વળ ુસાફર લોકો લાવતા હતા
તે અને વેપાર ઓના વેપારથી તથા મશ્ર લોકોના સવર્ રાજાઓ તરફથી તથા દેશના રા પાલો તરફથી જે મળ ું હ ું તે તો જુદ.ુ
† 9:24 9:24 મલો કોઈ પ્રકાર ું ખેડે ું જમીન છે, અને કેટલાક માને છે કે તે યરુશાલેમની ૂવ ય તટની ૂવર્ બાજુ પર બાંધવામાં આવેલી ‘અગાશી’ છે. ‡ 9:28

9:28 14,000 કલોગ્રામ * 10:10 10:10 4,000 કલોગ્રામથી વ ુ † 10:12 10:12 ચંદનના લાકડા ‡ 10:14 10:14 લગભગ ત્રેવીસ હજાર
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16 ુલેમાન રાજાએ ઘડલેા સોનાની બસો મોટ ઢાલ બનાવી. દરેક મોટ ઢાલમાં છસો શેકેલ સો ું વપરા ું હ ું. 17તેણે ઘડલેા
સોનાની બીજી ત્રણસો ઢાલ બનાવી. એ દરેક ઢાલમાં ત્રણ માનેહ§ સો ું વપરા ું હ ું; રાજાએ તે ઢાલ લબાનોનના વન ૃહમાં
ૂક .
18 પછ રાજાએ હાથીદાંત ું એક મોટુ સહાસન બના ું અને તેના પર ચોખ્ ું સો ું મ ુ.ં 19 સહાસનને છ પગ થયાં હતાં

અને સહાસનનો ઉપલો ભાગ પાછળથી ગોળ હતો. બેઠકની પાસે બ ે બાજુએ હાથા હતા અને તે હાથાઓની બાજુએ બે સહ
ઊભા હતા. 20 છ પગથીયા પર આ બાજુએ તથા બીજી બાજુએ બાર સહો ઊભેલા હતા. આના જે ું સહાસન કોઈપણ
રા માં બનાવવામાં આ ું ન હ ું.

21 ુલેમાન રાજાનાં પીવાનાં સવર્ પાત્રો સોનાનાં હતાં અને લબાનોન વન ૃહમાંનાં સવર્ પાત્રો ચોખ્ખા સોનાનાં હતા.ં ચાંદ ું
એક પણ પાત્ર જન હ ું. કેમ કે ુલેમાનના સમયમાં ચાંદ ની કશી વસાત ન હતી. 22 રાજાનો તાશ શ વહાણનો એક કાફલો
હ રામના કાફલા સાથે સ ુદ્ર પર ફરતો હતો. દર ત્રણ વષ એકવાર તાશ શનો કાફલો સો ું, ચાંદ , હાથીદાંત, વાનરો અને મોર
લઈને આવતો હતો.

23 ુલેમાન રાજા ૃથ્વી પરના સવર્ રાજાઓ કરતાં દ્ર તથા જ્ઞાનમાં સૌથી શ્રે હતો. 24ઈ રે ુલેમાનના હૃદયમાં જે જ્ઞાન
ૂ ું હ ું તે સાંભળવા આખી ૃથ્વી પરના લોકો ુલેમાનની સમક્ષ આવતા. 25 તે દરેક પોતપોતાની ભેટો, એટલે સોનાચાંદ નાં

પાત્રો, વ ો, શ ો, ુગંધીદ્ર , ઘોડા તથા ખચ્ચરો, વા ષક ખંડણી તર કે લાવતા હતા.
26 ુલેમાને રથો અને ઘોડસેવારોને એકત્ર કયાર્. તેની પાસે એક હજાર ચારસો રથો અને બાર હજાર ઘોડસેવારો હતા. તેણે

તેઓને રથનગરોમાં તથા યરુશાલેમમાં રાજાની પાસે રા ા. 27 રાજાએ યરુશાલેમમાં ચાંદ એટલી બધી વધાર દ ધી કે તે
પથ્થરને તોલે થઈ પડ . તેણે દેવદારના લાકડાં એટલાં બધાં વધાયાર્ કે તે નીચાણના પ્રદેશના ુલ્લર ઝાડના લાકડાને તોલે થઈ
પડ્યાં.

28 ુલેમાન પાસે જે ઘોડા હતા તે મસરમાંથી લાવવામાં આવેલા હતા. રાજાના વેપાર ઓ તેમને જથ્થાબંધ, એટલે દરેક
જથ્થાની અ ુક કમત આપીને રાખતા હતા. 29એક રથની કમત છસો શેકેલ જટેલી હતી. એક ઘોડાની કમત એકસો પચાસ
ચાંદ જટેલી હતી. એ પ્રમાણેની કમત ૂકવીને એ જ પ્રમાણે મસરમાંથી ઘોડા ખર દયા હતા. હ ીઓના સવર્ રાજાઓને માટે
તથા અરામના રાજાઓને માટે પણ વેપાર ઓ તેઓને તે લાવી આપતા હતા.

11
ુલેમાન ઈ રથી વ ુખ બન્યો

1હવે ુલેમાન રાજાને ફારુનની દ કર ઉપરાંત બીજી ઘણી વદેશી ીઓએટલે મોઆબી, આમ્મોની, અદોમી, સદોની તથા
હ ી ીઓ સાથે પ્રેમ થયો હતો. 2જે પ્રજાઓ વષે યહોવાહે ઇઝરાયલી લોકોને ક ું હ ું, “તમારે તેઓની ીઓ સાથે લ
કરવા ન હ, તેમ તેઓ તમારા પ રવારમાં આવે ન હ, કેમ કે તેઓ જરૂર તમારુ હૃદય તેઓના દેવોની તરફ ફેરવી નાખશે.” પણ
ુલેમાન તે વદેશી ીઓને વળગી ર ો.
3 ુલેમાનને રાજવંશમાંની સાતસો પત્નીઓ અને ત્રણસો ઉપપત્નીઓ હતી. તેની પત્નીઓએ તે ું હૃદય ફેરવી ના ુ.ં

4 ુલેમાનની ૃદ્ધાવ ામાં તેની પત્નીઓએ તે ું હૃદય અન્ય દેવો તરફ વાળ દ ું. અને તે ું હૃદય તેના પતા દાઉદના હૃદયની
જમે તેના ઈ ર યહોવાહ પ્રત્યે સં ૂણર્ ર ું ન હ.

5 ુલેમાન સદોનીઓની દેવીઆશ્તારોથનો તથાઆમ્મોનીઓના ધ ારપાત્ર મલ્કોમ દેવનો ૂજાર થયો. 6આર તે ુલેમાને
ઈ રની દ્ર માં અઘ ટત કાયર્ ક ુ અને તેના પતા દાઉદની જમે તે સં ૂણર્ હૃદયથી ઈ રને અ ુસયાર્ ન હ.

7પછ ુલેમાને મોઆબના ધ ારપાત્ર દેવ કમોશ માટે અનેઆમ્મોનીઓના ધ ારપાત્ર દેવ મોલેખ માટે યરુશાલેમની નજીક
આવેલા પવર્ત પર એક ઉચ્ચ ાન બંધા ું. 8 તેણે પોતાની સવર્ વદેશી પત્નીઓ માટે પણ એમ જ ક ુ. તેઓ પોતપોતાના
દેવોની આગળ ૂપ બાળતી તથા યજ્ઞ કરતી હતી.

9 ઈ ર ુલેમાન પર ૂબ કોપાયમાન થયા. કારણ કે ઈ રે તેને બે વખત દશર્ન આપ્યાં છતાં તેણે પોતા ું હૃદય ઇઝરાયલના
ઈ રથી ફેરવી લી ું હ ું. 10અને તેમણે તેને આજ્ઞા આપી હતી કે તેણે અન્ય દેવની ૂજા કરવી ન હ તેમ છતાં તેણે ઈ રની
આજ્ઞા ું પાલન ક ુ ન હ.

11 તેથી ઈ રે ુલેમાનને ક ું, “કેમ કે તેં આ ક ુ છે અને આપણી વચ્ચે થયેલા કરાર તથા વ ધઓ ું પાલન તેં ક ુ નથી અને
માર આજ્ઞા માની નથી, તેથી હુ તાર પાસેથી રાજય ૂંચવી લઈશઅને તારા ચાકરને તે આપીશ. 12તેમ છતાં તારા પતા દાઉદને
કારણે ું જીવતો રહ શ ત્યાં ુધી હુ આ ન હ કરુ, પર ુ તારા ુત્રના હાથમાંથી હુ રાજય ૂંચવી લઈશ. 13 તેમ છતાં પણ હુ
આ ું રાજય ન હ લઈ લઉં; પર ુ હુ મારા સેવક દાઉદને તથા યરુશાલેમ જનેે મેં પસંદ ક ુ છે તેને અથ હુ તારા ુત્રને એક કુળ
આપીશ.”

ુલેમાનના શ ુઓ
14 પછ ઈ રે અદોમી હદાદને ુલેમાનના શ ુ તર કે ઊભો કય , તે રાજવંશનો હતો. 15 ારે દાઉદ અદોમમાં હતો અને

સેનાપ ત યોઆબમાર નંખાયેલાઓને દફનાવવા ત્યાં ગયો હતો ત્યારે તેણે અદોમના દરેક ુરુષને માર ના ા હતા. 16અદોમના
દરેક ુરુષને માર નાખતા ુધી એટલે કે છ મ હના ુધી યોઆબ અને સવર્ ઇઝરાયલીઓ ત્યાં જ ર ા હતા. 17 પણ હદાદ, તે
વખતે બાળક હતો, તે તેના પતાના કેટલાક ચાકરોમાંના અદોમી માણસોની સાથે મસર ભાગી ગયો હતો.

18 તેઓ મદ્યાનમાંથી નીકળ ને પારાનમાં ગયા. પારાનમાં તેઓએ થોડા માણસોને ભેગા કયાર્. ત્યાંથી તેઓ સવર્ મસર ગયા
અને ત્યાં મસરના રાજા ફારુને તેઓના ખોરાકની અને રહેવાની જગ્યાની વ ા કર અને તેમને અ ુક જમીન ભેટ તર કે
આપી. 19હદાદ ફારુનની દ્ર માં કૃપા પામ્યો અને તેથી તેણે તેની પત્ની રાણી તાહપાનેસની બહેન ું લ હદાદ સાથે ક ુ.
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20 તાહપાનેસની બહેને હદાદના ુત્ર ગ ુબાથને જન્મ આપ્યો અને તેને તાહપાનેસે ફારુનના રાજમહેલમાં ઉછેર મોટો કય ,
તે ફારુનનાં બાળકો સાથે જ રહેતો. 21જયારે હદાદને મસરમાં સમાચાર મ ા કે દાઉદ તેના પ ૃઓ સાથે ઊંઘી ગયો છે અને
તેનો સેનાપ ત યોઆબ પણ ૃત્ ુ પામ્યો છે, ત્યારે તેણે ફારુનને ક ું, “મને અહ થી વદાય કર કે જથેી હુ મારા પોતાના દેશમાં
પાછો જાઉં.” 22 પર ુ ફારુને ક ું, “મારા ત્યાં તને શી ખોટ પડ છે કે ું તારા દેશમાં પાછો જવા માગે છે?” હદાદે ક ું, “ખોટ તો
કશી પડ નથી, તોપણ મને જવા દે.”

23 ઈ રે ુલેમાનની વરુદ્ધ એક બીજો શ ુ ઊભો કય . તે એલ્યાદાનો ુત્ર રઝોન હતો. જે તેના મા લક સોબાહના રાજા
હદાદેઝેર પાસેથી નાસી ગયો હતો. 24એસમયે ારે દાઉદે સોબાહ પર હુમલો કય ત્યારે રઝોને પોતાની સાથે કેટલાક માણસોને
ભેગા કયાર્ અને પોતે તેનો સરદાર બની ગયો. ત્યાંથી તેઓએ દમસ્કસ જઈને વસવાટ કય અને રઝોને દમસ્કસમાં રાજ ક .ુ
25 ુલેમાનના સવર્ દવસો દર મયાન તે ઇઝરાયલનો શ ુ થઈને ર ો અને તેની સાથે હદાદે પણ ુકશાન ક ુ. રઝોનને ઇઝરાયલ
પર તરસ્કાર હતો અને તેણે અરામ પર રાજ ક ુ.

યરોબામનો ઉદય
26 પછ ઝેરેદાહના એફ્રાઇમી નબાટનો દ કરો યરોબામ ુલેમાનનો એક ચાકર હતો, જનેી મા ું નામ સરુઆ હ ું, જે વધવા

હતી. તેણે પોતાનો હાથ રાજાની વરુદ્ધ ઉઠા ો હતો. 27 યરોબામે ુલેમાન રાજાની વરુદ્ધ હાથ ઉઠા ો તે ું કારણ એ છે કે
ુલેમાન મલ્લોનગર ું બાંધકામ કરતો હતો અને પોતાના પતા દાઉદના નગરની દ વાલ ું સમારકામ કરાવતો હતો.
28આયરોબામ પરાક્રમી માણસ હતો. ુલેમાને જો ું કે તે ુવાન માણસ ઉદ્યોગી હતો તેથી તેણે તેને ૂસફના ઘરના મજૂરોનો
ુકાદમ ઠરા ો. 29 તે સમય,ે ારે યરોબામ યરુશાલેમની બહાર ગયો ત્યારે શીલોનો પ્રબોધક અ હયા એને રસ્તામાં મ ો.

અ હયાએ નવાં વ પહેયા હતા,ં અને તેઓ બ ે ખેતરમાં તદ્દન એકલા જ હતા. 30 પછ અ હયાએ પોતે પહેરેલા નવા વ ને
પકડ ને, તેને ફાડ ને બાર ટુકડાં કર ના ા.

31 પછ તેણે યરોબામને ક ું કે, “આમાંથી દસ ટુકડાં લ,ે કારણ કે ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહ કહે છે, ‘જુઓ, ુલેમાનના
હાથમાંથી રા ૂંચવી લઈને હુ તને દસ કુળઆપીશ. 32 પણ મારા સેવક દાઉદ તથા યરુશાલેમ નગર કે જનેે મેં ઇઝરાયલના
સવર્ કુળોમાંથી પસંદ ક ુ છે તેની ખાતર હુ ુલેમાનને એક કુળઆપીશ. 33 કારણ કે તેણે મારો ત્યાગ કય છે અને સદોનીઓની
દેવી આશ્તારોથ, મોઆબના દેવ કમોશ અને આમ્મોનીઓના દેવ મલ્કોમની ૂજા કર છે. તે મારા માગ ચાલ્યો નથી અને માર
દ્ર માં જે સારુ છે, તે તેણે ક ુ ન હ અને તેના પતા દાઉદે જમે મારા બધા વ ધઓ અને આજ્ઞાઓ પા ા હતા, તે પ્રમાણે
તેઓએ તે ું પાલન ક ુ ન હ.

34તેમ છતાં પણ મારા પસંદ કરેલા સેવક દાઉદે મારા વ ધઓ તથાઆજ્ઞાઓ ું પાલન કરે ું હોવાને લીધે, હમણાં હુ ુલેમાન
પાસેથી આ ું રાજય ૂંચવી લઈશ ન હ, પણ તેના બાક ના જીવનકાળ દર મયાન તે રા કરશ.ે 35 પર ુ હુ તેના ુત્રના
હાથમાંથી રાજય લઈ લઈશ અને તને દસ કુળઆપીશ. 36 ુલેમાનના ુત્રને હુ એક જ કુળઆપીશ, જથેી યરુશાલેમ નગર કે
જનેે મારુ નામ રાખવા પસંદ ક ુ છે તેમાં મારા સેવક દાઉદનો દ વો માર આગળ સદા સળગતો રહે.

37 હુ તારો સ્વીકાર કર શ અને ું તારા મનની સઘળ ઇચ્છાઓ અ ુસાર રાજ કરશે. ું ઇઝરાયલનો રાજા થશ.ે 38જો ું
માર બધી આજ્ઞાઓ ું પાલન કર ને અને મારા સેવક દાઉદની જમે માર દ્ર માં જે સારુ છે તે કરશે તથા મારા બધા વ ધઓ
અને આજ્ઞાઓ ું પાલન કરશ,ે મારે માગ ચાલશે તો હુ તાર સાથે રહ શ, જમે મેં દાઉદની માટે અ વચળ ઘર બાંધ્ ું તેમ તારા માટે
પણ બાંધીશ અને ઇઝરાયલ ું રા તને આપીશ. 39 હુ દાઉદના વંશજોને સજા કર શ, પણ કાયમ માટે ન હ કરુ.’ ”

ુલેમાન ું ૃત્ ુ
2 કાળ. 9:29-31

40 તેથી ુલેમાને યરોબામને માર નાખવાનો પ્રયત્ન કય , પણ તે મસરના રાજા શીશાક પાસે નાસી ગયો અને ુલેમાનના
ૃત્ ુ ુધી મસરમાં જ ર ો. 41હવે ુલેમાન સંબં ધત બાક ની બાબતો, તેણે જે સવર્ ક ુ, તે ું જ્ઞાન એ બાબતો વષે ુલેમાનના

કૃત્યોનાં ુસ્તકમાં લખે ું નથી? 42 ુલેમાને આખા ઇઝરાયલ પર યરુશાલેમમાં ચાળ સ વષર્ રાજ ક ુ. 43 ુલેમાન પોતાના
ૂવર્જોની સાથે ઊંઘી ગયો અને તેને તેના પતા દાઉદના નગરમાં દફનાવવામાં આ ો; તેની જગ્યાએ તેનો દ કરો રહાબામ રાજા

બન્યો.

12
દેશના ભાગલા : ઉ રનાં કુળોનો બળવો
2 કાળ. 10:1-19

1 રહાબામ શખેમ ગયો, કેમ કે તમામ ઇઝરાયલીઓ તેને રાજા બનાવવા માટે શખેમઆ ા હતા. 2 નબાટના દ કરા યરોબામે
એ સાંભ ું, પછ તે હજી મસરમાં હતો, તે ુલેમાન રાજાની હજૂરમાંથી ત્યાં નાસી ગયો હતો. પછ યરોબામ મસરમાં રહેતો
હતો.

3 તેથી તેઓએ માણસ મોકલીને તેને બોલાવડા ો. અને યરોબામે તથા ઇઝરાયલની સમગ્ર પ્રજાએઆવીને રહાબામને ક ું,
4 “તારા પતાએ અમારા પરની ઝંૂસર ભારે કર હતી. હવે પછ તારા પતા અમાર પાસે સખત ુલામી કરાવે છે તે બંધ કરાવ
તથા અમારા પર તેણે ૂકેલી તેની ભારે ઝંૂસર ું હલક કરાવ, તો અમે તારે પક્ષે રહ ને તાર સેવા કર ુ.ં” 5 રહાબામે તેઓને
ક ું, “અહ થી ત્રણ દવસ માટે ચાલ્યા જાઓ; પછ માર પાસે પાછા આવજો.” એટલે તે લોકો ગયા.

6 રહાબામ રાજાએ પોતાના પતા ુલેમાનની હયાતીમાં, તેની આગળ જે ૃદ્ધ ુરુષો ઊભા હતા તેઓ ું માગર્દશર્ન માગ્ ું કે,
“આ લોકોને જવાબ આપવા માટે તમે શી સલાહ આપો છો?” 7 તેઓએ તેને ક ું, “જો ું આજે આ લોકોનો સેવક થઈશ,
તેઓની સેવા કર શ, તેઓને જવાબઆપીશ અને તેઓને ઉ મ વચનો કહ શ, તો તેઓ સદા તારા સેવકો થઈને રહેશે.”
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8 પણ રહાબામે ૃદ્ધ ુરુષોની આપેલી સલાહનો ઇનકાર કય . અને જે ુવાનો તેની સાથે મોટા થયા હતા, જે તેની હજૂરમાં
ઊભા રહેતા હતા, તેઓની સલાહ ૂછ . 9 તેણે તેઓને ૂ ુ,ં “આજે લોકોએ મને ક ું છે કે, ‘તારા પતાએ અમાર પર ૂકેલી
ઝંૂસર ું હલક કર.’ તેઓને આપણે શો જવાબઆપીએ? તમે શો અ ભપ્રાયઆપો છો?”

10જે જુવાન ુરુષો રહાબામ સાથે મોટા થયા હતા તેઓએ તેને ક ું કે, “આ જે લોકોએ તમને ક ું હ ું કે તારા પતાએ
અમારા પરની ઝંૂસર ભારે કર હતી, પણ ું તે અમારા પરની ઝંૂસર ને હલક કર. તેઓને તારે એમ કહે ું, ‘માર ટચલીઆંગળ
મારા પતાની કમર કરતાં જાડ છે. 11 તો હવે, મારા પતાએ તમારા પર ભારે ઝંૂસર ૂક , તે તમારા પરની ઝંૂસર હુ વ ુ ભારે
કર શ. મારા પતાએ તમને ચા ુકથી શક્ષા કર , પણ હુ તમને વીંછ ઓથી શક્ષા કર શ.’ ”

12 રાજાએ ફરમાવે ુ,ં “ત્રીજે દવસે માર પાસે પાછા આવજો.” તે પ્રમાણે યરોબામ તથા સવર્ લોકો ત્રીજે દવસે રહાબામ
પાસે આ ા. 13 રાજાએ તેઓને તોછડાઈથી જવાબ આપ્યો અને ૃદ્ધ ુરુષોએ તેને જે સલાહ આપી હતી તેનો ઇનકાર કય .
14 તેણે જુવાન ુરુષોની સલાહ પ્રમાણે તેઓને ક ું, “મારા પતાએ તમાર ઝંૂસર ભારે કર , પણ હુ તો તમાર ઝંૂસર વધારે
ભારે કર શ. મારા પતા તમને ચા ુકથી શક્ષા કરતા, પણ હુ તો તમને વીંછ ઓથી શક્ષા કર શ.”

15 રાજાએ લોકો ું કહે ું સાંભ ું ન હ. કેમ કે એ બનાવ યહોવાહ તરફથી બન્યો, કે જથેી યહોવાહે પોતા ું જે વચન શીલોની
અ હયાની મારફતે નબાટના દ કરા યરોબામને આપ્ ું હ ું તે તે ા પત કરે.

16જયારે સવર્ ઇઝરાયલે જો ું કે રાજા તેઓ ું સાંભળતો નથી, ત્યારે લોકોએ રાજાને જવાબઆપ્યો,
“દાઉદમાં અમારો શો ભાગ?

યશાઈના ુત્રમાં અમારો વારસો નથી!
ઓઇઝરાયલ, તમે તમારા તં ુમાં પાછા જાઓ.

હવે હે દાઉદ ું તારુ ઘર સંભાળ લે.”
તેથી ઇઝરાયલ લોકો પોતપોતાના તં ુએ ગયા. 17 પણ યહૂ દયાનાં નગરોમાં રહેતા ઇઝરાયલી લોકો પર રહાબામે રાજ ક ુ.
18પછ અદોરામ જે લશ્કર મજૂરોનો ઉપર હતો, તેને રહાબામ રાજાએ મોકલ્યો, પણ સવર્ ઇઝરાયલે તેને પથ્થરે એવો માય

કે તે મરણ પામ્યો. રહાબામ રાજા યરુશાલેમ નાસી જવા માટે ઉતાવળથી પોતાના રથ પર ચઢ ગયો. 19તેથી ઇઝરાયલે દાઉદના
કુટુબની વરુદ્ધઆજ ુધી બંડ કરે ું છે.

20જયારે સવર્ ઇઝરાયલે સાંભ ું કે યરોબામ પાછો આ ો છે, ત્યારે તેઓએ માણસ મોકલીને તેને સભામાં બોલા ો અને
તેને સવર્ ઇઝરાયલ પર રાજા ઠરા ો. એકલા યહૂદાના કુળ સવાય, ત્યાં દાઉદના કુટુબ ું અ ુસરણ કરવા કોઈ ર ું ન હ.

શમાયાની ભ વષ્યવાણી
2 કાળ. 11:1-4

21જયારે ુલેમાનનો દ કરો રહાબામ યરુશાલેમ આ ો ત્યારે તેણે રા પાછુ મેળવવા માટે ઇઝરાયલના કુળોની વરુદ્ધ
ુદ્ધ કરવા સારુ યહૂદાના આખા કુળના તથા બન્યામીનના કુળના એક લાખ એંશી હજાર ૂંટ કાઢેલા લડવૈયાઓને પોતાને પક્ષે

એકત્ર કયાર્.
22પણ ઈ ર ું વચન ઈ રભક્ત શમાયા પાસેઆ પ્રમાણેઆ ું; 23 “યહૂ દયાના રાજા ુલેમાનના દ કરા રહાબામન,ે યહૂદા

તથા બન્યામીનના આખા ઘરનાંને તથા બાક ના લોકોને એમ કહે કે, 24 ‘યહોવાહ આમ કહે છે: તમે હુમલો ન કરશો, તેમ જ
તમારા ભાઈ ઇઝરાયલી લોકોની વરુદ્ધ ુદ્ધ ન કરશો. સવર્ માણસો પોતપોતાને ઘરે પાછા જાઓ, કેમ કે એ બાબત મારા તરફથી
બની છે.’ માટે તેઓ યહોવાહનો વચન સાંભળ ને તેમના કહેવા પ્રમાણે પોતપોતાને માગ પાછા વ ા.

યરોબામ ઈ રથી દૂર
25 પછ યરોબામે એફ્રાઇમના પહાડ પ્રદેશમાં શખેમ બાંધ્ ું અને તે ત્યાં ર ો. ત્યાંથી રવાના થઈને તેણે પ ુએલ બાંધ્ ુ.ં

26 યરોબામે પોતાના મનમાં વચાર કય , “હવે રા દાઉદના કુટુબને પાછુ મળશે. 27જો આ લોકો યરુશાલેમમાં યહોવાહના
ભ ક્ત ાનમાં યજ્ઞ કરવા માટે જશ,ે તો આ લોકો ું મન તેમના મા લક તરફ એટલે યહૂ દયાના રાજા રહાબામ તરફ પાછુ ફર
જશ.ે તેઓ મને માર નાખશે અને યહૂ દયાના રાજા રહાબામ પાસે પાછા જતા રહેશે.”

28તેથી રાજાએસલાહ લઈને સોનાના બે વાછરડા બના ા અને યરોબામે તેઓને ક ું, “યરુશાલેમમાં જ ું તમને ઘણું ુશ્કેલ
થઈ પડે છે. હે ઇઝરાયલીઓ જુઓ, આ ર ા તમારા દેવો કે જે તમને મસર દેશમાંથી બહાર લઈ આ ા હતા.” 29 તેણે એક
વાછરડાને બેથેલમાં ાપ્યો અને બીજાની ાપના દાનમાં કર . 30 તેથી આ કાયર્ પાપરૂપ થઈ પ ું. લોકો બેમાંથી એકની ૂજા
કરવા માટે દાન ુધી જતા હતા.

બેથેલની વેદ ને શાપ
31 યરોબામે ઉચ્ચ ાનોનાં ૂજા ાનો બંધા ાં; તેણે લેવી ુત્રોમાંના ન હ એવા બાક ના લોકોમાંથી યાજકો ઠરા ા.ં

32 યરોબામે આઠમા માસની પંદરમી તાર ખે, જે પવર્ યહૂ દયામાં પળા ું હ ું તેના જે ું પવર્ ઠરા ું, તેણે વેદ પર બ લદાનો
ચઢા ાં. તે જ પ્રમાણે તેણે બેથેલમાં ક ુ. અને પોતાના બનાવેલા વાછરડાઓનાં બ લદાનો આપ્યા.ં ઉચ્ચ ાનોના જે યાજકો
તેણે ઠરા ાં હતા, તેઓને તેણે બેથેલમાં રા ા.

33જે વેદ યરોબામે બેથેલમાં બનાવી હતી તેની પાસે આઠમા માસમા,ં એટલે પોતાના પસંદ કરેલા માસ પંદરમી તાર ખે તે
ગયો અને ઇઝરાયલી લોકોને માટે તેણે પવર્ ઠરા ું અને ૂપ બાળવા માટે તે વેદ પાસે ગયો.

13
1 યહોવાહના વચનથી એક ઈ રભક્ત યહૂ દયામાંથી બેથેલ આ ો. જયારે યરોબામ ૂપ બળવા માટે વેદ પાસે ઊભો

હતો. 2 ત્યારે યહોવાહના વચનથી ઈ રભક્તે વેદ સામે પોકાર ને ક ું, “વેદ , વેદ યહોવાહ કહે છે; ‘જુઓ, દાઉદના કુટુબમાં
યો શયા નામે એક દ કરો જનમશ,ે તે તારા પર ૂપ બાળનાર ઉચ્ચ ાનોના યાજકોનો યજ્ઞ તાર જ ઉપર કરશે અને લોકો તારા
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પર માણસનાં હાડકાં બાળશ.ે’ 3 પછ તે જ દવસે ઈ રના ભક્તે ચ આપીને ક ું, “ઈ રે જે ચ આપીને ક ું છે: ‘જુઓ,
આવેદ ૂટ જશે અને તેના પરની રાખ ફેલાઈ જશ.ે”

4 જયારે રાજાએ બેથેલની સામેની વેદ થી ઈ રભક્તે પોકારેલી વાણી સાંભળ ત્યારે યરોબામે વેદ પાસેથી પોતાનો હાથ
ઈ રભક્ત તરફ લાંબો કર ને ક ું, “તેને પકડો.” પણ તેનો જે હાથ તેણે ઈ રભક્ત તરફ લંબા ો હતો તે ુકાઈ ગયો અને
તેથી તે પોતાના હાથને પાછો ખેંચી શકયો ન હ. 5 તે સમયે જે ચ ઈ રભક્તે ઈ રના વચન પ્રમાણે આપ્ ું હ ું તે પ્રમાણે
વેદ માં મોટ તરાડ પડ અને તેના પરની રાખ વેરાઈ ગઈ.

6 યરોબામ રાજાએ ઈ રભક્તને જવાબ આપ્યો, “તારા ઈ ર, યહોવાહની કૃપા માટે આજીજી કર અને મારા માટે પ્રાથર્ના
કર, જથેી મારો હાથ ફર થી સાજો થાય.” તેથી ઈ રભક્તે યહોવાહને પ્રાથર્ના કર , એટલે રાજા સાજો થયો અને તેનો હાથ
અગાઉના જવેો થઈ ગયો. 7 રાજાએ ઈ રભક્તને ક ું, “માર સાથે મારા મહેલમાં આવ, ત્યાં આરામ કર અને ભોજન લ.ે તેં
મારો હાથ સાજો કય છે તે માટે હુ તને ભેટ આપીશ.”

8 પણ ઈ રભક્તે રાજાને ક ું, “જો ું મને તાર અડધી સંપ આપે, તો પણ હુ તાર સાથે ન હ જાઉં, આજગ્યાએ હુ ક ું
ખાઈશ કે પીશ ન હ. 9 કારણ, મને યહોવાહની આજ્ઞાઆપી છે કે, ‘તારે રોટલી ખાવી ન હ તેમ જ પાણી પણ પી ું ન હ અને જે
રસ્તેથી ું આ ો છે તે રસ્તે પાછા જ ું ન હ.’ 10 તેથી ઈ રભક્ત બીજે રસ્તે પાછો ગયો; જે રસ્તે બેથેલ આ ો હતો તે રસ્તે
પાછો ન ગયો.

બેથેલનો ૃદ્ધ પ્રબોધક
11હવે ત્યાં બેથેલમાં એક ૃદ્વ પ્રબોધક રહેતો હતો અને તેના ુત્રોમાંના એકે આવીને તેને ઈ રભક્તે બેથેલમાં જે સઘ ું ક ુર્

હ ું તે અને તેણે રાજાને જે ક ું હ ું તે સવર્ જણા ું. 12તેઓના પતાએ તેઓને ૂ ું, “તે કયા માગ ગયો?” હવે યહૂ દયામાંથી
આવેલો ઈ રભક્ત કયા માગ ગયો હતો તે તેના ુત્રોએ તેમને બતા ાં*. 13 તેથી તેણે તેના ુત્રોને ક ું, “જલ્દ થી મારા માટે
ગધેડા પર જીન બાંધો.” તેઓએ તેને માટે ગધેડા પર જીન બાંધ્ ું. પછ તેણે તેના પર સવાર કર .

14 પછ તે ૃદ્વ પ્રબોધક પેલા ઈ રભક્તના પાછળ ગયો અને તેને એક એલોન ૃક્ષની નીચે બેઠેલો જોયો. તેણે તેને ૂ ુ,ં
“ ું ું યહૂ દયાથીઆવેલો ઈ રભક્ત છે?” તેણે જવાબઆપ્યો, “હા, હુ તે જ છુ.” 15પછ ૃદ્વ પ્રબોધકે તેને ક ું, “માર સાથે
મારે ઘરે આવ અને ભોજન લ.ે” 16 ઈ રભક્તે જવાબ આપ્યો, “હુ તાર સાથે પાછો ન હ આ ું અને તારા ઘરમાં ન હ જાઉં,
તેમ જ હુઆજગ્યાએ તાર સાથે રોટલી પણ ન હ ખાઉં અને પાણી પણ ન હ પીઉં, 17 કેમ કે યહોવાહે મને આજ્ઞાઆપી છે કે,
‘તારે ત્યાં રોટલી ખાવી ન હ અને પાણી પણ પી ું ન હ તેમ જ જે માગથી ું આ ો છે તે માગ થઈને પાછા આવ ું ન હ.’ ”

18 તેથી ૃદ્વ પ્રબોધકે તેને ક ું, “હુ પણ તારા જવેો પ્રબોધક છુ અને આજે યહોવાહનો વચનઆપતા એક દૂતે મને ક ું છે કે,
‘તેને તાર સાથે તારા ઘરમાં લઈ આવ, કે જથેી તે ખાય અને પાણી પીવ.ે’ પણ ખરેખર તો તે ૃદ્વ પ્રબોધક તેને જૂઠુ કહેતો હતો.
19 તેથી તેઓ બ ે પાછા ફયાર્ અને ઈ રભક્તે પેલા ૃદ્વ પ્રબોધકના ઘરે જઈને ત્યાં ખા ું પી ું.

20 તેઓ હજુ મેજ પર બેઠા જ હતા ત્યારે ઈ રભક્તને પાછો લાવનાર ૃદ્ધ પ્રબોધકને યહોવાહની વાણી સંભળાઈ. 21અને
તેણે યહૂ દયાથીઆવેલા ઈ રભક્તને ક ું “યહોવાહએ ું કહે છે કે, તેં યહોવાહનીઆજ્ઞા પાળ નથીઅને તનેઆપેલીઆજ્ઞાનો
અનાદર કય છે. 22 તને યહોવાહે ના પાડ હતી કે તારે ખા ું ન હ તેમ જ પાણી પણ પી ું ન હ, પણ ું પાછો ફય અને તેં ખા ું
તથા પાણી પી ું. તેથી તારો ૃતદેહ તારા પ ૃઓ સાથે દફનાવાશે ન હ.’ ”

23તેણે રોટલી ખાધી અને પાણી પી ર ા પછ ૃદ્વ પ્રબોધકે ઈ રભક્ત માટે ગધેડા પર જીન બાંધ્ ું. 24જયારે તે ઈ રભક્ત
જતો હતો ત્યારે માગર્માં એક સહે તેને માર ના ો. તેનો ૃતદેહ ત્યાં રસ્તામાં પડ્યો હતો. ગધેડો તથા સહ તે ૃતદેહની પાસે
ઊભા હતા. 25જે માણસો તે રસ્તેથી પસાર થયા તેઓએજો ું કે માગર્માં ૃતદેહ પડલેો છે અને તેની પાસે સહ ઊભો છે. અને
તેઓએ નગરમાં એટલે ાં ૃદ્વ પ્રબોધક રહેતો હતો ત્યાં આના વષે વાત કર .

26 તેને માગર્માંથી પાછો લઈ આવનાર ૃદ્ધ પ્રબોધકે જયારે આ વષે સાંભ ું ત્યારે તેણે ક ું, “તે તો ઈ રભક્ત છે, તેણે
યહોવાહની આજ્ઞાની અવગણના કર હતી. તે માટે યહોવાહે તેને સહને સોંપ્યો. તેણે તેની પર હુમલો કર ને તેને માર ના ો.
તે દ્વારા યહોવાહે તેને કહેલા વચન પ્રમાણે થ ુ.ં” 27 પછ તેણે પોતાના ુત્રોને ગધેડા પર જીન બાંધવા માટે ક ું અને તેઓએ
તે પ્રમાણે ક ુર્. 28 તે ગયો અને તેણે જો ું કે ઈ રભક્તનો ૃતદેહ માગર્માં પડ્યો હતો તેમ જ ગધેડો તથા સહ હજી પણ તેની
પાસે ઊભા હતા. વળ સહે ૃતદેહ ખાધો ન હતો અને ગધેડા પર હુમલો પણ કય ન હતો.

29 પછ ૃદ્ધ પ્રબોધક ઈ રભક્તના ૃતદેહને ઉપાડ ને શોક કરવા અને દફનાવવા માટે ગધેડા પર ૂક ને નગરમાં લઈઆ ો.
30 તેણે તે ૃતદેહને પોતાની કબરમાં ૂ ો અને તેઓએ તેને માટે શોક કરતા ક ું કે, “હાય! ઓમારા ભાઈ!”

31 તેને દફના ા પછ , તે ૃદ્ધ પ્રબોધકે પોતાના ુત્રોને ક ું, “હુ મર જાઉં ત્યારે મને આ ઈ રભક્તની સાથે એક જ
કબરમાં દફનાવજો. મારાં હાડકાં તેના હાડકાંની બાજુમાં ૂકજો. 32 કારણ કે, બેથેલની આ વેદ સામે અને સમરુન નગરમાંના
ઉચ્ચ ાનોની સામે યહોવાહ ું જે વચન તેણે પોકા ુ હ ું તે ન ૂરુ થશ.ે”

યરોબામ ું ખતરનાક પાપ
33આઘટના પછ પણયરોબામે પોતાના દુ માગ છોડ્યા ન હ. પણ તેણે ઉચ્ચ ાનો માટે સવર્ લોકોમાંથી યાજકો ઠરાવવા ું

ચા ુ રા ુ.ં જે કોઈ યાજક થવા તૈયાર થતો તેને તે ઉચ્ચ ાનનો યાજક ઠરાવતો. 34અને તે વાત યરોબામના કુટુબને ના ૂદ
કરવા તથા ૃથ્વીના ૃ પરથી તેનો નાશ કરવા સારુ તેને પાપરૂપ થઈ પડ .

14
યરોબામના ુત્ર ું ૃત્ ુ

* 13:12 13:12 તેઓ માગર્ જોયા હતા
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1 તે સમયે યરોબામનો ુત્ર અ બયા બીમાર પડ્યો. 2 યરોબામે પોતાની પત્નીને ક ું, “કૃપા કર ને ઊઠ અને તારો વેશ બદલ કે
જથેી માર પત્ની તર કે તને કોઈઓળખે ન હ. ું શીલો જા. કેમ કે અ હયા પ્રબોધક ત્યાં રહે છે, જણેે મારા વષે ક ું હ ું કે, હુ
આ લોકોનો રાજા થવાનો છુ. 3 તાર સાથે દસ રોટલી, ખાખરા અને એક કૂડ ભર ને મધ લઈને અ હયા પાસે જા. આ દ કરા ું
ું થશે તે તને કહેશે.” 4 યરોબામની પત્નીએ તે પ્રમાણે ક ુર્. તે તરત જ નીકળ ને શીલો ગઈ, અ હયાને ઘરે આવી. અ હયાને

દેખા ું નહો ું. ૃદ્ધાવ ાને લીધે તેની આંખો નબળ પડ હતી. 5 યહોવાહે તેને ક ું કે, “જો, યરોબામની પત્ની પોતાના બીમાર
દ કરા વષે ૂછપરછ કરવા માટે તાર પાસે આવી રહ છે. ું તેને આ પ્રમાણે કહેજ.ે તે આવશે ત્યારે તે કોઈક બીજી જ ી
હોવાનો દેખાવ કર ને આવશ.ે”

6આથીઅ હયાએજયારે બારણાઆગળ તેનાં પગલાંનો અવાજ સાંભ ો ત્યારે તેણે ક ું, “અંદરઆવ, યરોબામની પત્ની,
ું બીજી સ્રી હોવાનો દેખાવ શા માટે કરે છે? હુ તને પાછ દઃુખદાયક સમાચાર સાથે મોકલવાનો છુ. 7જા, જઈને યરોબામને

જણાવ કે, ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહ એ ું કહે છે કે, ‘મેં તને એક સામાન્ય માણસમાંથી ઇઝરાયલનો રાજા બના ો. 8 મેં
દાઉદના કટુબ પાસેથી રા છ નવી લઈને તને આપ્ ુ.ં પણ ું મારા સેવક દાઉદ જવેો થયો ન હ. તે માર આજ્ઞાઓ પાળતો
હતો, ૂરા હૃદયથી મારા માગ ચાલતો હતો તથા માર નજરમાં જે સારુ હોય તે જ કરતો હતો.

9પણ તેના બદલે તેં તારા બધા ૂવર્જો કરતાં વધારે ખરાબ કામો કયા છે, તેં બીજા દેવો તથા ઢાળેલી ૂ તઓબનાવીને મને રોષ
ચઢા ો. તેં માર અવગણના કર . 10 તેથી હુ તારા કુટુબ પર આફત લાવીશ. તારા કુટુબમાંનો દરેક નર બાળક જે ઇઝરાયલમાં
બંદ વાન હોય કે સ્વતંત્ર હોય તેને હુ ન કર શ. જમે છાણ રાખ થાય ત્યાં ુધી બ ા કરે છે તેવી જ ર તે તારુ સમગ્ર કુટુબ
નાશ પામશ.ે

11 તારા કુટુબમાંથી જઓે શહેરમાં મરણ પામશે તેઓને કૂતરાં ખાશે અને જઓે ખેતરોમાં ૃત્ ુ પામશે તેઓને પક્ષીઓ ખાશ.ે
કેમ કે યહોવાહ કહે છે. 12 “તેથી ઊઠ ન,ે ું તારે ઘરે જા. ું નગરમાં પહોંચશે તે જ સમયે તારો દ કરો ૃત્ ુ પામશ.ે 13 સવર્
ઇઝરાયલી લોકો તેને માટે શોક કરશે અને તેને દફનાવશ.ે તારા કુટુબમાંથી એ એકલો જ હશે કે જે કબરમાં જવા પામશ.ે કેમ કે
ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહ પ્રત્યે યરોબામના સમગ્ર કુટુબમાંથી માત્ર આ છોકરામાં જ સાર બાબત મા ૂમ પડ છે.

14 પણ યહોવાહ ઇઝરાયલ માટે એક રાજા ન ુકત કરશે અને તે જ દવસે તે યરોબામના કુટુબનો અંત લાવશે. 15 જવેી
ર તે બરુ નદ માં ઝોલાં ખાય છે તેવી જ ર તે યહોવાહ ઇઝરાયલ પર પ્રહાર કરશ.ે યહોવાહ ઇઝરાયલીઓને તેઓના પ ૃઓને
આપેલા દેશમાંથી જડ ૂળથી ઉખેડ નાખશે અને ફ્રાત નદ ને પેલે પાર તેઓને વખેર નાખશે. કારણ કે અશેર મનો સ્તંભ બનાવી
તેઓએ યહોવાહને કોપાયમાન કયાર્ છે. 16જે પાપો યરોબામે કયા છે અને જે વડે તેણે ઇઝરાયલ પાસે પાપ કરા ું છે તેને લીધે
યહોવાહ ઇઝરાયલને તજી દેશે.”

17 પછ યરોબામની પત્ની ઊઠ અને તે તસાર્ આવી પહોંચી. ારે તેના ઘરના ઊમરા પર પહોંચી તે જ ઘડ એ દ કરો ૃત્ ુ
પામ્યો. 18 યહોવાહે પોતાના સેવક અ હયા પ્રબોધકને જે વચન ક ું હ ું તે પ્રમાણે જ બ ું બન્ ુ.ં તેઓએ તેને દફના ો અને
આખા ઇઝરાયલે તેનો શોક પા ો.

યરોબામ ું ૃત્ ુ
19 યરોબામનાં બાક નાં કાય , તેણે કેવી ર તે ુદ્ધો કયાર્ તે, કેવી ર તે રા ક ુર્ તે સવર્ બીનાઓ ઇઝરાયલના રાજાઓના
ુસ્તક કાળ ૃ ાંતમાં નોંધાયેલી છે. 20 યરોબામે એકવીસ વષર્ રાજ ક ુ અને પછ તે તેના પ ૃઓ સાથે ઊંઘી ગયો. તેના પછ

તેનો ુત્ર નાદાબ તેની જગ્યાએ રાજા બન્યો.

યહૂ દયાનો રાજા રહાબામ
2 કાળ. 11:5-12:15

21 ુલેમાનનો ુત્ર રહાબામ ારે એકતાળ સ વષર્નો હતો ત્યારે તે યહૂ દયાનો રાજા બન્યો. ઇઝરાયલના સવર્ કુળોમાંથી
યરુશાલેમ નગરને યહોવાહે પોતા ું નામ રાખવા માટે પસંદ ક ુર્ હ ું તેમાં રહાબામે સ ર વષર્ રાજ ક ુર્. રહાબામની માતા ું
નામ નાઅમાહ હ ું, તે આમ્મોની હતી. 22 યહૂ દયાના લોકોએ યહોવાહની નજરમાં પાપ ગણાય એ ું દુ કામ ક ુ, તેમણે
ૂવર્જોએ કરેલાં પાપોથી પણ વધારે પાપો કર ને યહોવાહને ઈષ્યાર્ ુ બના ા. 23તેઓએ દરેક ટેકર ઓ પર અને દરેક લીલાછમ
ૃક્ષ નીચે ઉચ્ચ ાનો, પ વત્ર સ્તંભો અને અશેરાના સ્તંભ બાંધ્યા. 24એટ ું જ ન હ, દેશમાં સજાતીય સંબંધોવાળા લોકો પણ

હતા. જે સવર્ પ્રજાઓને યહોવાહે ઇઝરાયલ આગળથી હાંક કાઢ હતી તેઓના સવર્ ધ ારપાત્ર કાય ું અ ુકરણ તેઓએ
ક ુ. 25 રહાબામના રાજયના પાંચમાં વષ મસરના રાજા શીશાકે યરુશાલેમ પરઆક્રમણ ક ુ. 26 તે યહોવાહના ભ ક્ત ાનના
અને રાજમહેલના બધા ભંડારોનો ખજાનો ૂંટ ગયો. તેણે સઘ ું ૂંટ લી ું; ુલેમાને બનાવેલી સઘળ સોનાની ઢાલો પણ તે
લઈ ગયો.

27 રહાબામ રાજાએ તેને બદલે પ ળની ઢાલો બનાવડાવી અને રાજાના મહેલના પ્રવેશદ્વાર ું રક્ષણ કરનારા સૈ નકોના
નાયકોના હાથમાં આપી. 28 અને એમ થ ું કે જયારે રાજા યહોવાહના ભ ક્ત ાનમાં જતો હતો, ત્યારે રક્ષકો તે ઢાલ સાથે
લઈ જતા હતા તે પછ તે તેને રક્ષકોની ઓરડ માં એટલે શ ાગારમાં પાછ લાવતા હતા.

રહાબામ ું ૃત્ ુ
29 હવે રહાબામનાં બાક નાં કાય , તેણે જે ક ુ તે સવર્ યહૂ દયાના રાજાના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ું? 30 રહાબામ અને

યરોબામના કુટુબ વચ્ચે સતત વગ્રહ ચાલ્યા કરતો હતો. 31આમ, રહાબામ તેના પ ૃઓ સાથે ઊંઘી ગયો અને તેને તેઓની
સાથે દાઉદ નગરમાં દફનાવવામાં આ ો. તેની માતા ું નામ નાઅમાહ હ ુ.ં તે આમ્મોની હતી. તેના પછ તેની જગ્યાએ તેના
દ કરા અ બયામે રાજ ક ુ.
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યહૂ દયાના અબીયામનો રા કાળ
2 કાળ. 13:1-14:1

1 ઇઝરાયલના રાજા નબાટના દ કરા યરોબામના અઢારમા વષ અ બયામ યહૂ દયાનો રાજા બન્યો. 2 તેણે ત્રણ વષર્
યરુશાલેમમાં રા ક ુર્. અબીશાલોમની ુત્રી માકા તેની માતા હતી. 3 તેના પતાએ તેના સમયમાં અને તેની પહેલાં જે જે
પાપો કયા હતા,ં તે સવર્ પાપ તેણે કયાર્. તે ું હૃદય તેના પતા દાઉદના હૃદયની જમે ઈ ર યહોવાહ પ્રત્યે સં ૂણર્ ન હ ું.

4તેમછતાં દાઉદનીખાતર તેના ઈ ર યહોવાહે યરુશાલેમમાં તેના કુટુબનો દ વો સળગતો રા ો. એટલે તેના પછ યરુશાલેમને
ા પત રાખવા માટે તેણે તેને ુત્ર આપ્યો. 5 તેણે ફક્ત ઉ રયા હ ીની બાબત સવાય દાઉદે હમેશા યહોવાહની દ્ર માં જે

યોગ્ય હ ું તે જ ક ુ અને જીવનપયર્ત ઈ રે તેને જે જે આજ્ઞાઓ આપી તેમાંથી આડોઅવળો ગયો ન હતો. 6 રહાબામના ુત્ર
અને યરોબામના ુત્ર વચ્ચે અ હયાના જીવનના દવસો દર મયાન સતત વગ્રહ ચા ુ ર ો.

7અ બયામનાં બાક નાં કાય , તેણે જે કઈ ક ુ તે સવર્ યહૂ દયાના રાજાના ુસ્તકમાં લખેલા નથી ું? અ બયામ અને યરોબામ
વચ્ચે વગ્રહચા ુ ર ો. 8પછ અ બયામ તેના પ ૃઓસાથે ઊંઘી ગયોઅને તેને દાઉદના નગરમાં તેના પ ૃઓસાથે દફનાવવામાં
આ ો. તેના પછ તેની જગ્યાએ તેનો ુત્ર આસા રાજા બન્યો.

યહૂ દયાના આસાનો રા કાળ
2 કાળ. 15:16-16:6

9 ઇઝરાયલના રાજા યરોબામના રાજયકાળના વીસમા વષ આસા યહૂ દયા પર રાજ કરવા લાગ્યો. 10 તેણે યરુશાલેમમાં
એકતાળ સ વષર્ રાજ ક ુ, તેની દાદ ું નામ માકા હ ું અને તે અબીશાલોમની ુત્રી હતી. 11 જમે તેના પતા દાઉદે ક ુ તેમ
આસાએ યહોવાહની દ્ર માં જે સારુ હ ું તે ક ુ.

12 તેણે સજાતીય સંબંધો રાખનારાઓને દેશમાંથી કાઢ ૂ ા અને તેના પ ૃઓએ બનાવેલી ૂ તઓને દૂર કર . 13 તેણે
તેની દાદ માકાને પણ રાજમાતાના પદ પરથી દૂર કર , કેમ કે તેણે અશેરા દેવીની ૂજા માટે એક ધ ારપાત્ર ૂ ત બનાવી હતી.
આસાએ એ ૂ તને તોડ નાખી અને કદ્રોનની ખીણમાં બાળ ૂક .

14પણ ઉચ્ચ ાનોને દૂર કરવામાં આ ા ન હ, તેમ છતાં આસા ું હૃદય તેના જીવનના સવર્ દવસો ુધી યહોવાહ પ્રત્યે સં ૂણર્
હ ું. 15તેના પતાએ તેમ જ તેણે પોતે અપર્ણ કરેલી વસ્ ુઓએટલે સો ુ,ં ચાંદ અને પાત્રો તે યહોવાહના ભ ક્ત ાનમાં લા ો.

16ઇઝરાયલના રાજા બાશા અને આસા વચ્ચે તેઓના સવર્ દવસો પયત લડાઇ ચાલ્યા કર . 17ઇઝરાયલના રાજા બાશાએ
યહૂ દયા પર ચઢાઈ કર અને રામા નગરને બાંધ્ ું. જથેી યહૂ દયાના રાજાઆસાના દેશમાં તે કોઈને પણ અંદર કે બહાર આવવા
કે જવા ના દે.

18પછ આસાએયહોવાહ ું ભ ક્ત ાનમાં તથા રાજમહેલના ભંડારોમાં બાક રહે ું સો ું અને ચાંદ એકઠાં કર ને દમસ્કસમાં
રહેતા અરામના રાજા હેઝ્યોનના ુત્ર, ટા બ્રમ્મોનના ુત્ર બેન-હદાદને આપવા પોતાના અ ધકાર ઓને મોકલ્યા. તેઓએ રાજાને
ક ું કે, 19 “તારા પતા અને મારા પતા વચ્ચે શાં તકરાર હતો તેમ માર અને તાર વચ્ચે પણ શાં તકરાર થાય. જો હુ તને
સોનાચાંદ ની ભેટ મોક ું છુ. ું ઇઝરાયલના રાજા બાશા સાથેનો શાં તકરાર તોડ નાખ. કે જથેી તે માર પાસેથી એટલે મારા
દેશમાંથી જતો રહે.”

20 બેનહદાદે આસા રાજા ું કહે ું માન્ ું અને તેણે પોતાના સેનાપ તઓને ઇઝરાયલનાં નગરો સામે ચઢાઈ કરવા મોકલ્યા.ં
તેઓએ ઇયોન, દાન, આબેલ-બેથ-માઅખાહ, આ ું ક ેરેથ અને આખા નફતાલી પ્રદેશ પર હુમલો કય . 21 એમ થ ું કે
બાશાએ આ સાંભ ું ત્યારે તેણે રામા નગર ું બાંધકામ પડ ું ૂક ું અને પાછો તસાર્ ચાલ્યો ગયો. 22 પછ આસા રાજાએ
આખા યહૂ દયામાં જાહેરાત કર . કોઈને છૂટ આપવામાં આવી ન હ. જે પથ્થરો અને લાકડાં વડે રામા નગરને બાશાએ બાંધ્ ું
હ ું. તે પથ્થર તથા લાકડાં તેઓ ઉઠાવી લા ા. પછ આસા રાજાએ તે સાધનસામગ્રીનો ઉપયોગ બન્યામીન ું નગર ગેબા અને
મસ્પા બાંધવા માટે કય .
23આસાનાં બાક નાં સવર્ કાય , તેનાં સવર્ પરાક્રમો અને તેણે જે સવર્ ક ુ તે, તેમ જ તેણે બંધાવેલાં નગરો તે બધી બાબતો

વષે યહૂ દયાના રાજાઓના ઇ તહાસનાં ુસ્તકમાં લખે ું નથી ું? ૃદ્ધાવ ામાં તેને પગમાં રોગ લા ુ પડયો. 24 પછ આસા
તેના પ ૃઓ સાથે ઊંઘી ગયો. અને તેને તેના પ ૃઓ સાથે દાઉદનગરમાં દફનાવવામાં આ ો. તેના પછ તેની જગ્યાએ તેનો
ુત્ર યહોશાફાટ રાજા બન્યો.

ઇઝરાયલના નાદાબનો રા કાળ
25યહૂ દયાના રાજાઆસાના બીજે વષ યરોબામનો ુત્ર નાદાબ ઇઝરાયલ પર રાજ કરવા લાગ્યો. તેણે ઇઝરાયલ પર બે વષર્
ુધી રાજ ક .ુ 26 તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે ખરાબ હ ું તે ક ુ. તે પોતાના પતાને માગ ચાલ્યો અને તેનાં પોતાનાં પાપ વડે

ઇઝરાયલને પણ પાપ કરા ુ.ં
27 અ હયાનો ુત્ર બાશા જે ઇસ્સાખાર કુળનો હતો. તેણે નાદાબની સામે બંડ ક ુ. બાશાએ તેને પ લસ્તીઓના નગર

ગબ્બથોન પાસે માય કેમ કે નાદાબ તથા સવર્ ઇઝરાયલે ગબ્બથોનને ઘેર લી ું હ ું. 28 યહૂ દયાના રાજાઆસાના ત્રીજા વષ
બાશાએ નાદાબને માર ના ો અને તેની જગ્યાએ પોતે રાજા બન્યો.

29જવેો તે રાજા બન્યો કે તરત જ તેણે યરોબામના કુટુબનાં સવર્ને માર ના ાં. તેણે યરોબામના કુટુબનાં કોઈનેય જીવતાં
છોડ્યા ન હ; આર તે યહોવાહ જે વાત તેના સેવક શીલોના અ હયા દ્વારા બોલ્યા હતા તે ર તે તેણે તેઓનો નાશ કય . 30 કારણ
કે યરોબામે પાપ ક ુ અને ઇઝરાયલીઓને પણ પાપ કરવા પ્રેયાર્ હતા. આમ તેણે ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહને રોષ ચઢા ો
હોવાથી આ બન્ ુ.ં

31 નાદાબનાં બાક નાં કાય અને તેણે જે સવર્ ક ુર્ તે બ ું ઇઝરાયલના રાજાના ઇ તહાસના ુસ્તકમાં લખે ું નથી ુ?ં
32 યહૂ દયાના રાજાઆસા અને ઇઝરાયલના રાજા બાશા વચ્ચે તેઓના સવર્ દવસો પયત વગ્રહ ચાલ્યા કય .
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ઇઝરાયલના બાશાનો રા કાળ
33 યહૂ દયાના રાજાઆસાના શાસનકાળનો ત્રીજા વષ અ હયાનો ુત્ર બાશા તસાર્માં સવર્ ઇઝરાયલ પર રાજ કરવા લાગ્યો.

તેણે ચોવીસ વષર્ રાજ ક ુ. 34 તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે ખરાબ હ ું તે જ ક ુ. તે યરોબામના માગર્માં ચાલ્યો અને તેના પાપ
વડે ઇઝરાયલીઓને પણ પાપના માગ દોયાર્.

16
1 હવે બાશા વરુદ્ધ હનાનીના ુત્ર યેહૂ પાસે યહોવાહ ું વચન આ ુ,ં 2 “મેં તને ૂળમાંથી ઉઠાવીને ઊંચો કય અને મારા

ઇઝરાયલી લોકો પર અ ધકાર તર કે નીમ્યો. તો પણ ું યરોબામને પગલે ચાલ્યો અને મારા લોકો ઇઝરાયલીઓ પાસે પાપ
કરાવીને તેમણે મને રોષ ચઢા ો છે.

3જો, હુ બાશા અને તારા કુટુબને ન કર નાખીશ અને હુ તારા કુટુબને નબાટના ુત્ર યરોબામના કુટુબના જે ું છ ભ કર
નાખીશ. 4બાશાના કુટુબનાં જે માણસો નગરમાં ૃત્ ુ પામશે તેઓને કૂતરાં ખાઈ જશે અને જઓે ખેતરમાં ૃત્ ુ પામશે તેઓને
પક્ષીઓ ખાઈ જશ.ે”

5બાશાનાં બાક નાં કાય , તેણે જે સવર્ ક ુ તે તથા તે ું પરાક્રમ તે બ ું ઇઝરાયલના રાજાઓના ઇ તહાસનાં ુસ્તકમાં લખે ું
નથી ુ?ં 6બાશા તેના પ ૃઓ સાથે ઊંઘી ગયો અને તેને તસાર્માં તેના પ ૃઓ સાથે દફના ો. તેના પછ તેના ુત્ર એલાએ
તેની જગ્યાએ રાજ ક ુ.

7બાશા અને તેના કુટુબની વરુદ્ધ હનાનીના ુત્ર યેહૂ પ્રબોધક દ્વારા યહોવાહ ું વચન આ ુ.ં ત્યાર બાદ બાશાએ અને તેના
કુટુબે યહોવાહની દ્ર માં જે સઘળો દરુાચાર કય અને યરોબામના કુટુબના જવેા થઈને પોતાના હાથોના કામથી તેમને રોષ
ચઢા ો તેને લીધે તે યરોબામના કુટુબની જમે તેઓનો પણ નાશ કરશે.

ઇઝરાયલના એલાનો રા કાળ
8 યહૂ દયાના રાજાઆસાના છવ્વીસમા વષ બાશાનો ુત્ર એલા તસાર્માં ઇઝરાયલ પર રાજ કરવા લાગ્યો; તેણે બે વષર્ રાજ

ક ુર્. 9 તેના એક ચાકર, અડધી રથસેનાના નાયક ઝમ્રીએ તેની વરુદ્ધ બંડ ક ુ. હવે એલા તસાર્માં હતો. તસાર્માં તેના મહેલનો
એક કારભાર આસાર્ના ઘરે મદ્યપાન કર ને ચક ૂર થયો હતો. 10 ઝમ્રી ત્યાં ગયો અને એલાને ત્યાં માર ના ો. યહૂ દયાના
રાજાઆસાના સ ાવીસમા વષ તે તેની જગ્યાએ રાજા બન્યો.

11જયારે ઝમ્રી રાજ કરવા લાગ્યો અને તે રા ાસન પર બેઠો ત્યારે એમ થ ું કે તેણે બાશાના કુટુબના સવર્ લોકોને માર
ના ા. તેણે તેના કુટુબમાંથી, કે તેના મત્રોનાં કુટુબોમાંથી એકેય નર બાળકને જી વત રહેવા દ ધો ન હ. 12આમ, જે પ્રમાણે
યહોવાહ પોતા ું વચન પ્રબોધક યેહૂની મારફતે બોલ્યા હતા તે પ્રમાણે ઝમ્રીએ બાશાના કુટુબોના સવર્ લોકોનો નાશ કય . 13 કેમ
કે બાશાએ અને તેના ુત્ર એલાએ જે સવર્ પાપો કયા હતાં અને તે વડે ઇઝરાયલીઓને પાપમાં દોર ગયા હતા તેને લીધે અને
તેઓની ૂ તઓને લીધે યહોવાહને રોષ ચઢા ો હતો.

14એલાનાં બાક નાં સવર્ કાય અને તેણે જે સવર્ ક ુ તે બ ું ઇઝરાયલના રાજાઓના ઇ તહાસના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ું?

ઇઝરાયલના ઝમ્રીનો રા કાળ
15યહૂ દયાના રાજાઆસાના સ ાવીસમા વષ ઝમ્રીએ તસાર્માં ફક્ત સાત દવસ રાજ ક ુર્. હવે તે વખતે ઇઝરાયલી સૈન્યએ

પ લસ્તીઓના ગબ્બથોનના શહેર તરફ છાવણી નાખી. 16 ારે સેનાને ખબર પડ કે “ ઝમ્રીએ રાજા વરુદ્ધ બંડ કર તે ું ૂન
ક ુર્ છે.” ત્યારે તે દવસે છાવણીમાં તેઓએ સેનાપ ત ઓમ્રીને ઇઝરાયલ પર નવા રાજા તર કે જાહેર કય . 17ઓમ્રીએ અને
આખી ઇઝરાયલી સેનાએ ગબ્બથોન છોડ ને તસાર્ને ઘેરો ઘાલ્યો.

18જયારે ઝમ્રીને ખબર પડ કે નગરને જીતી લેવામાં આ ું છે ત્યારે તેણે રાજમહેલના કલ્લામાં જઈને આખા મહેલને આગ
લગાડ અને તે પોતે પણ બળ ને ૃત્ ુ પામ્યો. 19 યરોબામના માગર્માં તથા ઇઝરાયલની પાસે તેણે જે પાપ કરા ું હ ું તેમાં
ચાલવાથી અને યહોવાહની દ્ર માં જે ખરાબ હ ું તે કર ને તેણે જે જે પાપો કયાર્ તેને લીધે આ બન્ ું હ ું. 20 ઝમ્રીનાં બાક નાં
કાય , તેણે કરેલો રાજદ્રોહ તે સવર્ વષે ઇઝરાયલના રાજાઓના ઇ તહાસના ુસ્તકમાં લખે ું નથી ું?

ઇઝરાયલના ઓમ્રીનો રા કાળ
21 ત્યાર બાદ ઇઝરાયલના લોકોમાં બે પક્ષો પડ ગયા. એક પક્ષ ગનાથના ુત્ર તબ્નીને અ ુસરતો હતો અને તેને રાજા

બનાવવા માગતો હતો અને બીજો ઓમ્રીને અ ુસરતો હતો. 22 પણ જે લોકો ઓમ્રીને અ ુસરતા હતા, તેઓ ગનાથના દ કરા
તબ્નીને અ ુસરનારા લોકો કરતાં વ ુ બળવાન હતા. તેથી તબ્નીને માર નાખવામાં આ ો અને ઓમ્રી રાજા થયો.
23યહૂ દયાના રાજાઆસાના એકત્રીસમા વષઓમ્રી ઇઝરાયલ પર રાજ કરવા લાગ્યો. તેણે બાર વષર્ ુધી રાજ ક ુ. તેમાંથી

તેણે છ વષર્ તસાર્માં રાજ ક ુ. 24 તેણે શેમેર પાસેથી સમરુન પવર્ત બે તાલંત ચાંદ આપીને ખર દ લીધો. તેના પર તેણે નગર
બંધા ું અને શેમેરના નામ પરથી તે ું નામ સમરુન પાડ ું.

25ઓમ્રીએ યહોવાહની દ્ર માં જે ખરાબ હ ું તે ક ુ અને તેની અગાઉના સવર્ કરતાં તેણે વશેષ દરુાચારો કયાર્. 26તે નબાટના
ુત્ર યરોબામને માગ ચાલ્યો, તેના પાપ વડે ઇઝરાયલ પાસે પણ પાપ કરા ાં તથા તેઓની ૂ તઓને લીધે ઇઝરાયલના ઈ ર

યહોવાહને કોપાયમાન કયા.
27ઓમ્રીનાં બાક નાં કાય , તેણે જે સવર્ ક ુ તે તથા તેણે જે પરાક્રમો બતા ાં તે સવર્ ઇઝરાયલના રાજાઓના ઇ તહાસના
ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ુ?ં 28 પછ ઓમ્રી તેના પ ૃઓ સાથે ઊંઘી ગયો અને તેને સમરુનમાં દફનાવવામાં આ ો. તેના પછ

તેનો ુત્ર આહાબ રાજા બન્યો.

ઇઝરાયલના આહાબનો રા કાળ



1 રાજાઓ 16:29 291 1 રાજાઓ 18:2

29 યહૂ દયાના રાજા આસાના આડત્રીસમા વષ ઓમ્રીનો ુત્ર આહાબ ઇઝરાયલ પર રાજ કરવા લાગ્યો. તેણે સમરુનમાં
બાવીસ વષર્ ુધી રાજ ક ુ. 30ઓમ્રીના ુત્ર આહાબે યહોવાહની દ્ર માં દુ હ ું તે ક ુ અને તેની અગાઉના સવર્ કરતાં તેણે
વધારે દરુાચારો કયાર્.

31 એમ થ ું કે, નબાટના ુત્ર યરોબામના માગ ચાલ ું તેને માટે એક નજીવી બાબત હોય તેમ તેણે સદોનીઓના રાજા
એથ્બાલની દ કર ઇઝબેલ સાથે લ કયાર્. તેણે બઆલ દેવની ૂજા કર ને તેને દડવત પ્રણામ કયાર્. 32 તેણે સમરુનમાં બાલ
દેવ ું જે ભ ક્ત ાન બાંધ્ ું હ ું તેમાં તેણે બઆલને માટે વેદ બનાવી. 33આહાબે અશેરાની પણ એક ૂ ત બનાવડાવી અને
તેણે બીજા ઇઝરાયલી રાજાઓ કરતાં પણ વશેષ દુ તા કર ને ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહને રોષ ચઢા ો.

34 તેના સમય દર મયાન બેથેલના હ એલે યર ખો નગર ફર બંધા ું. તેણે ારે તેનો પાયો ના ો ત્યારે તેનો સૌથી મોટો
ુત્ર અ બરામ ૃત્ ુ પામ્યો અને ારે તેના દરવાજાઓ બેસાડ્યા. ત્યારે તેનો સૌથી નાનો ુત્ર સ ુબ ૃત્ ુ પામ્યો. યહોવાહ જે

વચન ૂનના ુત્ર યહો ુઆની મારફતે બોલ્યા હતા તે પ્રમાણે થ ું.*

17
એ લયા અને દકુાળ

1બહારથી આવી ને ગલ્યાદ માં વસેલાં તશ્બી એ લયા આહાબને ક ું કે, “ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહ, જઓેજીવંત છે,
જનેી સં ુખ હુ ઊભો રહુ છુ, તેના જીવના સમ ખાઈને કહુ છુ કે હવેનાં વષ માં હુ કહુ ન હ ત્યાં ુધી ઝાકળ કે વરસાદ વરસશે
ન હ.”

2 ત્યાર બાદ એ લયા પાસે યહોવાહ ું એ ું વચન આ ું કે, 3 “આ જગ્યા છોડ ને ું ૂવર્ તરફ જા, યદન નદ ની બાજુમાં
કર થના નાળાં પાસે સંતાઈ રહે. 4એમ થશે કે ું ઝરણા ું પાણી પીશે અને મેં કાગડાઓને આજ્ઞા કર છે કે તે તારે માટે ત્યાં
ખોરાક ૂરો પાડ.ે”

5 તેથી તેણે યહોવાહની આજ્ઞા પ્રમાણે ક ુ. તે યદનની ૂવર્ તરફઆવેલા કર થના નાળાં પાસે ગયો. 6 કાગડાઓ સવાર સાંજ
તેને રોટલી તથા માંસ લાવી આપતા હતા અને નાળાંમાંથી તે પાણી પીતો હતો. 7 પણ થોડા સમય પછ , નાળા ું પાણી ુકાઈ
ગ ું. કેમ કે દેશમાં કોઈ ળે વરસાદ વરસ્યો ન હતો.

એ લયા અને સારફતની વધવા
8 પછ યહોવાહ ું વચન એ લયા પાસે આ ું કે, 9 “ ું ઊઠ અને સદોન નગરની પાસેના સારફતમાં જઈને રહે. જો, ત્યાં એક

વધવા ી રહે છે, તેને તારુ પોષણ કરવાની આજ્ઞા આપી છે.” 10 તેથી તે સારફત ચાલ્યો ગયો, જયારે તે નગરના પ્રવેશદ્વારે
પહોંચ્યો ત્યારે તેણે એક વધવા ીને લાકડાં વીણતી જોઈ, તેણે તેને બોલાવીને ક ું, “કૃપા કર ને મારે પીવા સારુ ું મને કૂજામાં
થોડુ પાણી લાવી આપ.”

11તે પાણી લેવા જતી હતી એટલામાં એ લયાએ તેને હાંક માર ને ક ું, “મારે સારુ રોટલીનો ટુકડો પણ લેતીઆવજ.ે” 12પણ
તે વધવાએ જવાબ આપ્યો, “તારા ઈ ર યહોવાહની હાજર માં હુ કહુ છુ કે માર પાસે રોટલી નથી પણ માટલીમાં ફક્ત એક
ુઠ્ઠ લોટ અને કૂડ માં થોડુ તેલ છે. જો હુ અહ થોડાં લાકડાં વીણવા આવી છુ, જથેી હુ જઈને મારે માટે અને મારા ુત્ર માટે કઈ

રાં ુ કે જથેી અમે તે ખાઈએ અને પછ થી ૂખે મર એ.” 13એ લયાએ તેને ક ું, “ગભરાઈશ ન હ. જઈને તારા કહેવા પ્રમાણે
કર, પણ પહેલાં મારા માટે તેમાંથી એક નાની રોટલી બનાવીને માર પાસે અહ લઈઆવ. પછ તારા માટે તથા તારા દ કરા માટે
બનાવજ.ે

14 કેમ કે ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહ એ ું કહે છે કે, ‘ દવસે હુ ૂ મ પર વરસાદ વરસાવીશ, ત્યાં ુધી માટલીમાંનો લોટ
અને કૂડ માં ું તેલ ૂટ જશે ન હ.’ ” 15આથી તેણે જઈને એ લયાના કહેવા ુજબ ક ુ. અને એ લયાએ, તે ીએ તથા તેના
દ કરાએ ઘણા દવસો ુધી ખા ું. 16 યહોવાહ પોતા ું જે વચન એ લયા મારફતે બોલ્યા હતા તે પ્રમાણે માટલીમાંનો લોટ તથા
કૂડ માં ું તેલ ૂટ ગ ું ન હ.

17 ત્યાર બાદ તે ીનો દ કરો માંદો પડ્યો. તેની બીમાર એટલી બધી ભારે હતી કે આખરે તેનો ાસ બંધ પડ ગયો. 18 તેથી
તેની માતાએ એ લયાને ક ું, “હે ઈ રભક્ત તારે માર વરુદ્ધ ું છે? ું મારાં પાપ ું સ્મરણ કરાવવાં તથા મારા દ કરાને માર
નાખવા માટે માર પાસે આ ો છે!”

19 પછ એ લયાએ તેને જવાબ આપ્યો, “તારો દ કરો મને આપ.” તેણે તે છોકરાંને તેની માતાની ગોદમાંથી લીધો. અને જે
ઓરડ માં તે પોતે રહેતો હતો ત્યાં તેને માળ પર લઈને પોતાના પલંગ પર ુવડા ો. 20 તેણે યહોવાહને પ્રાથર્ના કરતાં ક ું, “હે
મારા ઈ ર યહોવાહ, જે વધવાને ત્યાં હુ રહુ છુ, તેના દ કરાને માર નાખીને તેના પર તમે આપ લા ા છો ું?” 21 પછ
એ લયાએ તે છોકરા પર ૂઈ જઈને ત્રણ વાર યહોવાહને પ્રાથર્ના કર કે, “ઓ મારા ઈ ર યહોવાહ, હુ તમને વનં ત કરુ છુ,
કૃપા કર આ બાળકનો જીવ તેનામાં પાછો આવવા દો.”

22 યહોવાહે એ લયાની વનં ત સાંભળ ; તે બાળકનો જીવ તેનામાં પાછો આ ો અને તે સજીવન થયો. 23 એ લયા તે
બાળકને લઈને ઉપરની ઓરડ માંથી નીચેના ઘરમાં આ ો; તે છોકરાંને તેની માતાને સોંપીને બોલ્યો કે, “જો, તારો દ કરો જીવતો
છે.” 24 તે ીએ એ લયાને ક ુ,ં “હવે હુ જાણું છુ કે ું ઈ રભક્ત છે અને તારા ુખમાં યહોવાહ ું જે વચન છે તે સત્ય છે.”

18
એ લયા અને કારભાર ઓબાદ્યા

1 ઘણા દવસો પછ દકુાળના ત્રીજા વષ યહોવાહ ું વચન એ લયાની પાસે આ ું કે, “જા, આહાબ સમક્ષ હાજર થા અને
હવે હુ ૃથ્વી પર વરસાદ વરસાવીશ.” 2એ લયા આહાબને મળવા ગયો; એ સમયે સમરુનમાં સખત દકુાળ ાપેલો હતો.
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3આહાબે ઓબાદ્યાને બોલા ો. તે મહેલનો કારભાર હતો. હવે ઓબાદ્યા તો યહોવાહથી ઘણો બીતો હતો. 4 કેમ કે જયારે
ઇઝબેલ યહોવાહના પ્રબોધકોને માર નાખતી હતી, ત્યારે ઓબાદ્યાએ સો પ્રબોધકોને લઈને પચાસ પચાસની ટુકડ બનાવીને
તેઓને ુફામાં સંતાડ્યા હતા અને રોટલી તથા પાણીથી તેઓ ું પોષણ ક ુ હ ું.

5આહાબે ઓબાદ્યાને ક ુ,ં “આખા દેશમાં ફર ને પાણીના સવર્ ઝરા આગળ તથા સવર્ નાળાં આગળ જા. જથેી આપણને
ઘાસચારો મળ આવે અનેઆપણે ઘોડા તથા ખચ્ચરનાજીવબચાવી શક એ, કે જથેીઆપણે બધાં જાનવરોને ખોઈ ન બેસીએ.”
6 તેથી તેઓએઆખા દેશમાં ફર વળવા માટે અંદરોઅંદર ભાગ પાડ લીધા. આહાબ એકલો એક બાજુએ ગયો અને ઓબાદ્યા
બીજી બાજુ ગયો.

7ઓબાદ્યા પોતાના માગર્માં હતો ત્યારે, ત્યાં તેને અચાનક એ લયા મ ો. ઓબાદ્યાએ તેને ઓળખીને સા ાંગ દડવત પ્રણામ
કર ને ક ું, “હે મારા મા લક એ લયા, એ ું તમે છો?” 8એ લયાએ તેને જવાબ આપ્યો. “હા, હુ તે જ છુ. જા તારા મા લક
આહાબને કહે, ‘જો, એ લયા અહ છે.”

9ઓબાદ્યાએજવાબઆપ્યો, “મેં શો અપરાધ કય છે કે ું મને માર નાખવા માટેઆ તારા સેવકનેઆહાબના હાથમાં સોંપવા
ઇચ્છે છે? 10 તારા ઈ ર યહોવાહના સમ કે, એવી કોઈ પ્રજા કે રા નથી કે, ાં તાર શોધ કરવા મારા મા લકે માણસ
મોકલ્યા ન હોય. ારે તેઓએ ક ું, ‘એ લયા અહ નથી,’ ત્યારે તમે તેઓને નથી મ ા, એબાબતના સમ તેણે તે રા તથા
પ્રજાને ખવડા ા. 11હવે ું કહે છે, ‘જા તારા મા લક આહાબને કહે કે એ લયા અહ છે.’ ”

12 હુ તાર પાસેથી જઈશ કે, તરત યહોવાહનો આત્મા હુ ન જાણું ત્યાં તને લઈ જશ.ે પછ હુ ારે જઈને આહાબને ખબર
આ ું અને ારે ું તેને મળે ન હ, ત્યારે તે મને માર નાખશ.ે પણ હુ તારો સેવક, મારા બાળપણથી યહોવાહથી બીતો આ ો
છુ. 13 ઇઝબેલ યહોવાહના પ્રબોધકોને માર નાખતી હતી ત્યારે મેં જે ક ુ એટલે મેં યહોવાહના પ્રબોધકોમાંથી સો માણસોને
પચાસ પચાસની ટોળ કર ને ુફામાં કેવા સંતાડ્યા અને રોટલી તથા પાણીથી તેઓ ું પોષણ ક ુ, તેની ખબર મારા મા લકને નથી
મળ ું?

14અને હવે ું કહે છે, ‘જા, તારા મા લકને કહે કે એ લયા અહ છે,’ આથી તે મને માર નાખશ.ે” 15 પછ એ લયાએ જવાબ
આપ્યો, “સૈન્યોના યહોવાહ જમેની આગળ હુ ઊભો રહુ છુ, તેમના સમ કે હુ ચો સઆજે તેને મળ શ.”

એ લયા અને બાલના ચારસો પ્રબોધક કામલ પર
16તેથીઓબાદ્યાઆહાબને મ ો; આહાબને ક ું એટલે તે એ લયાને મ ો. 17 ારે આહાબે એ લયાને જોયો ત્યારે તેણે

તેને ક ું, “હે ઇઝરાયલને દઃુખ આપનાર, એ ું ું છે?”
18એ લયાએ જવાબઆપ્યો, “મેં ઇઝરાયલને દઃુખઆપ્ ું નથી, પણ તેં તથા તારા પતાના કુટુબે યહોવાહની આજ્ઞાનો ત્યાગ

કર ને તથા બઆલની ૂજા કર ને દઃુખ આપ્ ું છે. 19 હવે પછ , માણસ મોકલીને સવર્ ઇઝરાયલન,ે બઆલના ચારસો પચાસ
પ્રબોધકો તથા ઇઝબેલની મેજ પર જમનારાં અશેરા દેવીના ચારસો પ્રબોધકોને કામલ પવર્ત પર માર પાસે એકત્ર કર.”

20તેથીઆહાબે સવર્ ઇઝરાયલી લોકો પાસે માણસો મોકલીને કામલ પવર્ત પર એકત્ર કયાર્. 21એ લયાએ સવર્ લોકોની નજીક
આવીને ક ું, “તમે ાં ુધી બે મતની વચ્ચે ઢ ુપ ુ રહેશો? જો યહોવાહ ઈ ર હોય, તો તમે તેમને અ ુસરો. પણજો બઆલ
દેવ હોય તો તેને અ ુસરો.” લોકો જવાબમાં એક પણ શ બોલી શ ા ન હ.

22 પછ એ લયાએ લોકોને ક ું, “હુ, હા, હુ એકલો જ, યહોવાહનો પ્રબોધક બાક ર ો છુ, પણ બઆલના પ્રબોધકો તો
ચારસો પચાસ છે. 23 તો અમને બે બળદ આપો. તેઓ પોતાને માટે એક બળદ પસંદ કર ને એને કાપીને તેના ટુકડાં કરે અને
તેને લાકડાં પર ૂકે અને નીચે આગ ન ૂકે. પણ હુ બીજો બળદ તૈયાર કર ને તેને લાકડાં પર ૂક શ અને નીચે આગ ન હ ૂકુ.
24 તમે તમારા દેવને વનંતી કરજો અને હુ યહોવાહને નામે વનંતી કર શ. અને જે ઈ ર અ દ્વારા જવાબઆપે તેને જ ઈ ર
માનવા.” તેથી સવર્ લોકોએ જવાબઆપ્યો, “એ વાત સાર છે.”

25 પછ એ લયાએ બઆલના પ્રબોધકોને ક ું, “તમે તમારે સારુ એક બળદ પસંદ કરો અને તેને કાપીને પહેલા તૈયાર કરો,
કારણ તમે ઘણા છો, તમારા દેવને પ્રાથર્ના કરો, પણ બળદની નીચે આગ લગાડશો ન હ.” 26જે બળદ તેમને આપવામાં આ ો
હતો તેને તેઓએ તૈયાર કય અને સવારથી તે બપોર ુધી બઆલના નામે વનંતી કયાર્ કર કે “ઓબાલ, અમને જવાબઆપ.”
પણ ત્યાં કોઈ અવાજ ન હતો અને જવાબ આપનાર પણ કોઈ ન હ ું. જે વેદ તેઓએ બાંધી હતી તેના ફરતે ગોળાકારે ૃત્ય
પણ ક ુર્.

27આમ અને આમ બપોર થઈ ગઈ એટલે એ લયા તેઓની મશ્કર કર ને બોલ્યો, “હજી મોટા સાદે ૂમો પાડો! તે દેવ છે!
કદાચ એ વચારમાં ઊંડો ડૂબી ગયો હશે! અથવા કઈ કામમાં ૂંથાયો હશે કે, ુસાફર માં હશે, કદાચ ઊંઘી પણ ગયો હોય તો
જગાડવો પણ પડ.ે” 28 તેથી તેઓ વધારે મોટે સાદે ૂમો પાડવા લાગ્યા અને જમે તેઓ કરતા હતા તેમ તલવાર અને ભાલા વડે
પોતાનાં શર ર પર એવા ઘા કરવા લાગ્યા કે, લોહ વહેવા લાગ્ ું. 29બપોર વીતી ગઈ અને છેક સાંજ ું અપર્ણ ચઢાવવાના સમય
ુધી તેઓએ પ્રબોધ કય . પણ ત્યાં કઈ અવાજ હતો ન હ કે તેમને સાંભળનાર તથા તેમની પર ધ્યાન આપનાર કોઈ હ ું ન હ.
30 પછ એ લયાએ બધા લોકોને ક ું, “અહ માર નજીકઆવો.” લોકો તેની પાસે નજીકઆ ા; યહોવાહની વેદ જે તોડ

નાખવામાં આવી હતી, તેને તેણે સમાર . 31 યાકૂબ કે જનેી પાસે યહોવાહ ું એ ું વચન આ ું હ ું કે, “તારુ નામ ઇઝરાયલ
થશ.ે” તેના ુત્રોના કુળસ ૂહોની સં ા પ્રમાણે તેણે બાર પથ્થર લીધા. 32 તે પથ્થરો વડે એ લયાએ યહોવાહને નામે એક વેદ
બનાવી. તેણે તે વેદ ની આસપાસ બે હાથ પહોળ ખાઈ ખોદ .

33 પછ તેણે આગને સારુ લાકડાં પણ ગોઠ ાં. બળદને કાપીને ટુકડાં કયાર્ અને તેને લાકડાં પર ૂ ા. પછ તેણે ક ું કે,
“ચાર ઘડા પાણી ભર લાવીને દહનીયાપર્ણ પર અને લાકડાં પર રેડો.” 34 વળ તેણે ક ું, “આમ બીજી વાર પણ કરો.” અને
તેઓએ તેમ બીજી વાર ક ુ. પછ તેણે ક ુ,ં “આમ ત્રીજી વાર પણ કરો.” અને તેઓએ તેમ ત્રીજી વાર પણ ક ુ. 35તેથી પાણી
વેદ ની ચારે બાજુએ ફેલાઈ ગ ું. અને પેલો ખાડો પણ પાણીથી છલકાઈ ગયો.
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36સાંજે અપર્ણના સમયે એ લયા પ્રબોધક નજીકઆવીને બોલ્યો, “ઓઇબ્રા હમ, ઇસહાક અને યાકૂબના ઈ ર યહોવાહ,
તમે જ ઇઝરાયલમાં ઈ ર છો. હુ તમારો સેવક છુ અને આ બ ું મેં તમારા કહેવાથી ક ુ છે એમઆજેઆ લોકોને ખબર પડવા
દો. 37 હે યહોવાહ, મારુ સાંભળો, મારુ સાંભળો. જથેી આ લોકો જાણે કે, તમે જ યહોવાહ ઈ ર છો અને તમે જ તેઓનાં
હૃદય પાછાં પોતાના તરફ ફેર ાં છે.”

38પછ એકાએક યહોવાહનાં અ એપડ ને દહનીયાપર્ણ, લાકડા,ં પથ્થરઅને ૂળ બાળ ને ભસ્મ કર ના ાં અને તે ખાડાના
પાણીને પણ ૂકવી ના ા.ં 39 ારે લોકોએ આ જો ું ત્યારે તેઓએ દડવત પ્રણામ કયાર્ અને ક ું, “યહોવાહ એ જ ઈ ર
છે! યહોવાહ એ જ ઈ ર છે!” 40એ લયાએ ક ું, “બઆલના પ્રબોધકોને પકડો. તેઓમાંથી એકને પણ નાસી જવા ન દો.”
તેથી લોકોએ તેઓને પકડ લીધા અને એ લયાએ તેમને ક શોન નાળાંની તળેટ માં લાવીને માર ના ા.

દકુાળનો અંત
41એ લયાએ આહાબને ક ું, “ઊઠ, ખા તથા પી, કારણ, મને ધોધમાર વરસાદનો અવાજ સંભળાય છે.” 42 તેથી આહાબ

ખાવાપીવા માટે ઉપર ગયો. પછ એ લયા, કામલ પવર્તના શખર ુધી ગયો અને જમીન પર નીચા નમીને તેણે પોતા ું ુખ
પોતાના ૂંટણો વચ્ચે રા ું.

43 તેણે પોતાના ચાકરને ક ું, “હવે ઉપર જઈને સ ુદ્ર તરફ નજર કર.” ઉપર જઈને નજર કર ને તે બોલ્યો, “ત્યાં ક ું નથી.”
તેથી એ લયાએ ક ું, “ફર સાત વાર જા.” 44સાતમી વખતે તે ચાકર બોલ્યો, “જો, માણસના હાથની હથેળ જટે ું ના ું વાદ ું
સ ુદ્રમાંથી ઉપર ચઢે છે.” ત્યારે એ લયાએ જવાબ આપ્યો કે, “ઉપર જઈને આહાબને કહે, વરસાદ તને અટકાવે તે પહેલાં રથ
જોડ ને નીચે ઊતર આવ.”

45અને થોડ વારમાં એમ થ ું કે આકાશ વાદળથી તથા પવનથી અંધારા ું અને ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો. આહાબ રથમાં
બેસીને યઝ્રએલ ગયો. 46 પણ યહોવાહનો હાથ એ લયા પર હતો. તે કમર બાંધીને તેનો ઝભ્ભો થોડો ઊંચો કર ને આહાબના
રથની આગળ છેક તે યઝ્રએલના પ્રવેશદ્વાર ુધી દોડતો ગયો.

19
એ લયા રોતેમ ૃક્ષ નીચે, પછ હોરેબ પવર્તે

1એ લયાએજે કઈ ક ુ હ ું તે અને તેણે કેવી ર તે સઘળા પ્રબોધકોને તલવારથી માર ના ા હતા, તે પણઆહાબે ઇઝબેલને
ક ું. 2 પછ ઇઝબેલે સંદેશવાહક મોકલીને એ લયાને કહેવડા ું કે, “જમે તેં તે પ્રબોધકોના પ્રાણ લીધા છે તેમ હુ પણ તારા
પ્રાણ આવતી કાલે રાત્રે આવી જ ર તે આ સમયે લઈશ. જો હુ તેમ ના કરુ તો દેવ એ ું જ અને તેનાથી પણ વધારે કરો.”
3 જયારે એ લયાએ તે સાંભ ું ત્યારે તે પોતાનો જીવ બચાવવા યહૂ દયામાં આવેલા બેરશેબા નગરમાં નાસી ગયો અને તેણે
પોતાના ચાકરને ત્યાં રા ો.

4પણ પોતે એક દવસની ુસાફર જટેલે દૂર અરણ્યમાં ગયો, ત્યાં તે એક રોતેમ ૃક્ષની નીચે બેઠો અને તે પોતે ૃત્ ુ પામે તેવી
પ્રાથર્ના કર . તેણે ક ું, “હવે બસ થ ુ,ં હે યહોવાહ ઈ ર, મારો પ્રાણ લઈ લો, હુ મારા પ ૃઓથી જરાય સારો નથી.” 5 પછ
તે રોતેમ ૃક્ષ નીચે આડો પડયો અને ઊંઘી ગયો, તે ઊંઘતો હતો, ત્યારે એક દૂતે તેને સ્પશર્ કર ને ક ું, “ઊઠ અને ખાઈ લ.ે”
6એ લયાએ જો ું, તો નજીક અંગારા પર શેકેલી રોટલી અને પાણીનો કૂજો તેના માથા પાસે હતો. તે ખાઈ પીને પાછો ૂઈ ગયો.

7યહોવાહના દૂતે બીજી વારઆવીને તેને સ્પશર્ કર ને ક ું, “ઊઠઅને ખાઈ લે, તારે લાંબી ુસાફર કરવાની છે.” 8તેથી તેણે
ઊઠ ને ખા ું. પાણી પી ું અને તે ખોરાકથી મળેલી શ ક્તથી તે ચાળ સ દવસ અને ચાળ સ રાત ુસાફર કર ને યહોવાહના
પવર્ત હોરેબ ુધી પહોંચ્યો.

9 તેણે એક ુફામાં જઈને ત્યાં ઉતારો કય . પછ યહોવાહ ું એ ું વચન તેની પાસે આ ું કે, “એ લયા, ું અહ ું કર ર ો
છે?” 10એ લયાએ જવાબ આપ્યો, “સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહને સારુ હુ ઘણો ઝ ૂની છુ, કેમ કે ઇઝરાયલના લોકોએ તમારા
કરારનો ત્યાગ કય છે. તમાર વેદ ઓને તોડ નાખી છે અને તમારા પ્રબોધકોને તલવારથી માર ના ા છે. અને હવે હુ એકલો
જ બચી ગયો છુ. તેઓ મારો પણ જીવ લેવા મને શોધે છે.”

પ્ર ુનાં દશર્ન
11 યહોવાહે જવાબ આપ્યો, “બહાર જા અને પવર્ત પર યહોવાહની ઉપ તમાં ઊભો રહે.” પછ યહોવાહ ત્યાંથી પસાર

થઈ ર ા હતા. પ્રચંડ પવન પવર્તોને ુજાવતો અને યહોવાહની સં ુખ ખડકોના ટુકડટુેકડાં કરતો હતો. પર ુ યહોવાહ તે પવનમાં
નહોતા. પવન પછ ૂકપ થયો, પર ુ યહોવાહ એ ૂકપમાં પણ નહોતા. 12 ૂકપ પછ અ પ્રગટ્યો. પણ યહોવાહ એ
અ માં પણ નહોતા, અ પછ ત્યાં એક ઝ ણો અવાજ સંભળા ો.

13 ારે એ લયાએ આ અવાજ સાંભ ો ત્યારે પોતાના ઝભ્ભાથી તેણે પોતા ું ુખ ઢાંક દ ું અને બહાર નીકળ ને તે
ુફાના બારણા આગળ ઊભો ર ો. પછ ત્યાં તેને ફર થી અવાજ સંભળાયો, “એ લયા, ું અહ ું કરે છે?” 14 તેણે ફર થી

જવાબઆપ્યો, “સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહને સારુ હુ ઘણો ઝ ૂની છુ. કેમ કે ઇઝરાયલના લોકોએ તમારા કરારનો ત્યાગ કય છે.
તમાર વેદ ઓને તોડ નાખી છે અને તમારા પ્રબોધકોને તલવારથી માર ના ા છે. અને હવે હુ એકલો જ બચી ગયો છુ. તેઓ
મારો પણ જીવ લેવા મને શોધી ર ો છે.”

15 પછ યહોવાહે તેને ક ુ,ં “અરણ્યને માગ થઈને દમસ્કસ પાછો જા અને જયારે ું ત્યાં પહોંચે ત્યારે હઝાએલનો અ ભષેક
કર ને તેને અરામનો રાજા ઠરાવજ.ે 16 નમ્શીના દ કરા યેહૂનો અ ભષેક કર ને તેને ઇઝરાયલનો રાજા ઠરાવજ.ે અને આબેલ-
મહોલાવાસી શાફાટના દ કરા એ લશાનો અ ભષેક કર ને તેને તાર જગ્યાએ પ્રબોધક ઠરાવજ.ે

17અને એમ થશે કે હઝાએલની તલવારથી જે કોઈ બચી જશે તેને યેહૂ માર નાખશે અને યેહૂની તલવારથી જે કોઈ બચી
જશે તેને એ લશા માર નાખશ.ે 18 પણ હુ મારે માટે ઇઝરાયલમાં એવા સાત હજારને બચાવીશ કે જે સવર્નાં ૂંટણ બઆલની
આગળ નમ્યાં નથી અને જઓેમાંના કોઈનાં ુખે તેને ુંબન ક ુ નથી.”
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એ લશાને તેડુ
19 તેથી એ લયા ત્યાંથી રવાના થયો અને તેને શાફાટનો દ કરો એ લશા મ ો. ત્યારે તે તેને ખેતર ખેડતો હતો. એની આગળ

બાર જોડ બળદ હતા અને તે પોતે બારમી જોડની સાથે હતો. એ લયાએ તેની પાસે જઈને પોતાનો ઝભ્ભો તેના પર ના ો.
20પછ એ લશા બળદોને ૂક ને એ લયાની પાછળ દોડ્યો અને કહેવા લાગ્યો, “કૃપા કર ને મને મારા માતા પતાને વદાય ું ુંબન
કરવા જવા દે, પછ હુ તાર પાછળ આવીશ.” પછ એ લયાએ તેને ક ું, “સારુ, પાછો જા, પણ મેં તારા માટે જે ક ુ છે તેનો
વચાર કરજ.ે”
21 તેથી એ લશા એ લયાની પાછળ ન જતાં પાછો વ ો. તેણે બળદની એક જોડ લઈને તે બે બળદને કાપીને ઝંૂસર ના

લાકડાંથી તેઓ ું માંસ બા ુ.ં તે ું ભોજન બનાવીને લોકોને પીરસ્ ુ.ં અને તેઓએ તે ખા ું. પછ તે ઊઠ ને એ લયાની પાછળ
ગયો અને તેની સેવા કર .

20
અરામ સાથે ું ુદ્ધ

1અરામના રાજાબેન-હદાદે પોતા ું સમગ્રસૈન્યએકત્ર ક ુ; ત્યાં તેની સાથે બત્રીસ રાજાઓઅને ઘોડસેવારો તથા રથદળ હતા.ં
તેણે ચઢાઈ કર ને સમરુનને ઘેર લી ું અને તેની વરુદ્ધ ુદ્ધ ક ુ. 2 તેણે નગરમાં ઇઝરાયલના રાજાઆહાબ પાસે સંદેશવાહકો
મોકલીને તેને કહેવડા ું કે, “બેન-હદાદઆમ કહે છે: 3 ‘તારાં સોનાચાંદ મારાં છે. વળ તાર પત્નીઓ તથા તારાં બાળકો, એટલે
તેઓમાં જે સૌથી સારાં હશે, તે પણ મારાં છે.’ ”

4 ઇઝરાયલના રાજાએ જવાબ આપ્યો, “હે મારા મા લક રાજા, તારા કહેવા પ્રમાણે છે. હુ તથા મારુ સવર્સ્વ તારાં છે.”
5સંદેશવાહકોએ ફર થી આવીને ક ું, “બેન-હદાદ આમ કહે છે કે, ‘મેં તો તાર પાસે માણસ મોકલીને ચો સ કહેવડા ું હ ું કે
તારુ સો ુંચાંદ , તાર પત્નીઓ તથા તારાં બાળકો ું મારે સ્વાધીન કર. 6 પણ આવતી કાલે આશરે આ સમયે હુ મારા ચાકરોને
તાર પાસે મોકલીશ અને તેઓ તારા ઘરની તથા તારા ચાકરોનાં ઘરની તપાસ કરશે. જે બ ું તને પ્રય લાગ ું હશે, તે તેઓ તાર
પાસેથી લઈ જશ.ે’ ”

7 પછ ઇઝરાયલના રાજાએ દેશનાં સવર્ વડ લોને બોલાવીને એકત્ર કર ને ક ું, “કૃપા કર ને આ ધ્યાનમાં લો અને જુઓ કેઆ
માણસ કે ું ુકસાન કરવા ઇચ્છે છે. તેણે માર પાસે માણસ મોકલીને માર પત્નીઓ, મારાં બાળકો, મારુ સો ું તથા ચાંદ માગ્યાં
અને મેં તેને ના પાડ ન હ.” 8સવર્ વડ લોએ તથા સવર્ લોકોએઆહાબને ક ું, “તારે તે ું સાંભળ ું ન હ અને તેની માગણી ૂર
કરવી ન હ.”

9 તેથી આહાબે બેન-હદાદના સંદેશવાહકોને ક ું, “મારા મા લક રાજાને કહેજો કે, ‘પહેલાં જે તેં તારા સેવક દ્વારા કહેવડા ું
હ ું તેની માગણી પ્રમાણે ું હુ બ ું જ આપીશ, પણ હુ તાર બીજી માંગણી ન હ સ્વીકારુ.’ ” તેથી સંદેશવાહકો ત્યાંથી રવાના
થઈને બેન-હદાદ પાસે જવાબ લઈઆ ા. 10પછ બેન-હદાદેઆહાબ પાસે માણસ મોકલીને સંદેશો મોકલ્યો, “જો માર સાથે
આવેલા બધા લોકોને ભાગે સમરુનની ુઠ્ઠ ૂળ પણઆવ,ે તો દેવતાઓ મને એ ું અને એનાથી પણ વધારે વતાડો.”

11 પછ ઇઝરાયલના રાજાએ જવાબ આપ્યો, “બેન-હદાદને કહો, ‘જે ક્ત શ ધારણ કરે તેણે શ અંગ પરથી
ઉતારનારની જમે બડાશ મારવી ન હ.’ 12 બેન-હદાદ તથા રાજાઓ તં ુઓમાં મદ્યપાન કરતા હતા, તે દર મયાન તેણે આ
સંદેશો સાંભળ ને પોતાના માણસોને આજ્ઞા કર , “ ુદ્ધ માટે તૈયાર થાઓ.” તેથી તેઓએ પોતાને ુદ્ધ માટે તૈયાર કર ને નગર પર
હુમલો કય .

13 તો જુઓ, એક પ્રબોધક ઇઝરાયલના રાજા આહાબની પાસે આવીને બોલ્યો, “યહોવાહ એ ું કહે છે, ‘ ું તેં આ મારા
મોટા સૈન્યને જો ું છે? જો, હુ આજે તેને તારા હાથમાં સોંપી દઈશ અને ું જાણશે કે હુ યહોવાહ છુ.’ 14 આહાબે ૂ ું,
“કોની મારફતે?” યહોવાહે જવાબઆપ્યો, “પ્રાંતોના સરદારોના જુવાનોની મારફતે.” પછ આહાબે ક ું, “ ુદ્ધની શરૂઆત કોણ
કરશ?ે” યહોવાહે જવાબ આપ્યો, “ ું.” 15 પછ આહાબે ુવાનો કે જે પ્રાંતના સરદારોની સેવા કરતા હતા એ જુવાનોને ભેગા
કયાર્. તેઓ બસો બત્રીસ હતા. તેઓના પછ તેણે સમગ્ર ઇઝરાયલી સેનાના સૈ નકોને ભેગા કયાર્; તેઓની સં ા સાત હજાર
હતી.

16 તેઓ બપોરે રવાના થયા. પણ બેન-હદાદ પોતે અને તેને સહાય કરનાર બત્રીસ રાજાઓ તં ુઓમાં મદ્યપાન કર ને મસ્ત
થયા હતા. 17 ુવાનો કે જઓેએપ્રાંતોના સરદારોની સેવા કર હતી તેઓ પ્રથમ ચાલી નીક ા. પછ બેન-હદાદે માણસો મોકલ્યા
અને તેઓએ તેને એવી ખબરઆપી, “સમરુનમાંથી માણસો નીકળ આવેલા છે.”

18બેન-હદાદે ક ુ,ં “તેઓ સલાહને માટે આ ા હોય કે ુદ્ધ કરવા આ ા હોય તોપણ તેઓને જીવતા પકડ લો.” 19 તેથી
પ્રાંતોના આગેવાનોની સેવા કરનારા ુવાનો તથા સૈન્ય નગરમાંથી બહાર આ ાં.

20 તેઓ સામા પક્ષનાઓને સૈ નકોમાંથી કેટલાક માર નાખવા લાગ્યા ત્યારે અરામીઓ ડર ને ભાગવા લાગ્યા; પછ
ઇઝરાયલીઓ તેઓની પાછળ પડ્યા. અરામનો રાજા બેન-હદાદ કેટલાક ઘોડસેવારો સાથે ઘોડા પર બેસી નાસી ગયો. 21 પછ
ઇઝરાયલના રાજાએ બહાર આવીને ઘોડસેવારો તથા રથદળ પર હુમલો કર ને અરામીઓની સખત કતલ કર ને તેઓને માર
ના ા.

ઇઝરાયલનો અરામ પર વજય
22 પ્રબોધકે ઇઝરાયલના રાજા પાસે આવીને તેને ક ું, “ ું જઈને તારુ બળ વધાર અને જે કઈ કરે તે વષે લક્ષ તથા ચોકસી

રાખ, કેમ કેઆવતા વષ અરામનો રાજા તારા પર ફર થી ચઢાઈ કરશ.ે” 23અરામના રાજાના ચાકરોએ તેને ક ું, “તેઓના ઈ ર
તો પવર્તોના ઈ ર છે. તેથી તેઓઆપણા કરતાં બળવાન હતા. પણ હવે ચાલો આપણે તેમની સાથે મેદાનમાં ુદ્ધ કર એ અને
ચો સઆપણે તેઓના કરતાં બળવાન થઈ ુ.ં
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24અને તમે આટ ું કરો: રાજાઓને દૂર કર ને તેઓની જગ્યાએ સરદારોને રાખો. 25 તમે જે સેના ુમાવી છે તેના જટેલી જ,
એટલે તેમાં જટેલા ઘોડસેવાર અને રથદળ હતા તેટલી સેના તમે ઊભી કરો અને આપણે મેદાનમાં તેઓની વરુદ્ધ ુદ્ધ કર ુ.ં
પછ ચો સઆપણે તેઓના કરતાં બળવાન થઈ ુ.ં” બેન-હદાદે તેઓની સલાહ સાંભળ અને તેઓના ક ા પ્રમાણે જ ક ુ.

26 ન ું વષર્ શરૂ થતા,ં બેન-હદાદ અરામીઓને ભેગા કર ને ઇઝરાયલ સામે ુદ્ધ કરવા માટે અફેક ુધી ગયો. 27 ઇઝરાયલી
લોકો ભેગા થઈને ભા ું લઈને તેઓની સામે લડ્યા. ઇઝરાયલી લોકોએ તેઓની આગળ લવારાંની બે નાની ટોળ ઓની માફક
છાવણી કર , પણ અરામીઓ તો સમગ્ર પ્રદેશમાં ફેલાઈ ગયા હતા.

28 પછ ઈ રના એક માણસે પાસે આવીને ઇઝરાયલના રાજાને ક ું, “યહોવાહ આમ કહે છે: ‘અરામીઓ એ ું માને છે
કે યહોવાહ તો પવર્તોના પ્ર ુ છે, પણ તે મેદાનનો પ્ર ુ નથી; માટે હુ આ આખો મોટો સ ુદાય તારા હાથમાં સોંપીશ અને તમે
જાણશો કે હુ જ યહોવાહ છુ.’ ”

29 તેથી સૈન્યએ સાત દવસ ુધી સામસામે છાવણી રાખી. પછ સાતમાં દવસે ુદ્ધ શરૂ થ ું. ઇઝરાયલી લોકોએ એક જ
દવસમાં અરામના પાયદળના એક લાખ સૈ નકોને માર ના ા. 30બીજાસૈ નકો અફેકના નગરમાં નાસી ગયા પર ુ તેઓ દાખલ
થયા તે સાથે જ નગરનો કોટ નાસી ગયેલા સ ાવીસ હજાર સૈ નકો પર ૂટ પડ્યો. બેન-હદાદે નાસી જઈને નગરના અંદરના
ભાગમાં આશ્રય લીધો.

31બેન-હદાદના ચાકરોએ તેને ક ું, “જો, હવે અમે સાંભ ું છે, કે ઇઝરાયલના રાજાઓ દયા ુ હોય છે. કૃપા કર ને આપણે
કમરે ટાટ શોકના વસ્રો પહેર એ અને માથા પર દોરડાં વીટ ને ઇઝરાયલના રાજા પાસે જઈએ, કદાચ તે તારો જીવ બચાવ.ે”
32 તેથી તેઓએ કમરે ટાટ તથા અને માથા પર દોરડાં વીંટાળ ને ઇઝરાયલના રાજા પાસે જઈને તેને ક ું, “તારા સેવક બેન-હદાદે
કહેવડા ું છે કે, કૃપા કર ને મને જીવનદાન આપ.” તેણે જવાબઆપ્યો, “ ું તે હજીજીવતો છે? તે તો મારો ભાઈ છે.”

33 હવે બેન-હદાદના માણસો તો આ ુરતાથી તાક ર ા હતા તેથી તેઓએ તરત જ તેને જવાબ આપ્યો કે, “હા, તારો ભાઈ
બેન-હદાદ હજી જીવે છે.” પછ આહાબે ક ું, “જાઓ, તેને લઈ આવો.” પછ બેન-હદાદ તેની પાસે બહાર આ ો અને
આહાબે તેને પોતાના રથમાં બેસાડ્યો. 34બેન-હદાદે આહાબને ક ું, “મારા પતાએ તારા પતા પાસેથી લઈ લીધેલાં નગરો હુ
પાછાં આપીશ અને મારા પતાએ જમે સમરુનમાં બજાર બના ાં હતાં તેમ ું દમસ્કસમાં બનાવજ.ે” આહાબે જવાબઆપ્યો,
“હુ તને આ શરતો પર જવા દઈશ.” એમઆહાબે તેની સાથે શાં તકરાર કર ને તેને જવા દ ધો.

એક પ્રબોધકે આહાબની ઝાટકણી કાઢ
35પ્રબોધકોના દ કરાઓમાંના એક માણસે યહોવાહના વચનથી પોતાના સાથીને ક ુ,ં “કૃપા કર ને મને માર.” પણપેલા માણસે

તેમ કરવાની ના પાડ . 36પછ પ્રબોધકે તેના સાથીને ક ું, તેં યહોવાહનીઆજ્ઞાની અવગણના કર છે, તેથી ું માર પાસેથી જશે
કે તરત જ એક સહ તને માર નાખશ.ે” તે માણસ ગયો કે તરત જ તેને એક સહ મ ો અને તેણે તેને માર ના ો.

37 ત્યાર બાદ પેલો પ્રબોધક બીજા માણસને મ ો અને તેણે તેને ક ું, “કૃપા કર ને મને માર.” અને તે માણસે તેને માય અને
ઘાયલ કય . 38 પછ તે પ્રબોધક ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો અને રાજાની રાહ જોતો આંખો પર પાટો બાંધીને પોતાનો વેશ બદલીને
માગર્માં ઊભો ર ો.

39 ારે રાજા ત્યાંથી પસાર થયો ત્યારે તેણે તેને ૂમ પાડ ને ક ું, “હુ ુદ્ધની વચ્ચોવચ્ચ જતો હતો એવામાં એક યોદ્ધાએ
એક કેદ ને લઈને માર પાસે આવીને ક ું, ‘આ માણસને જો, એ જો નાસી જશે તો તેને બદલે તારે તારો જીવ આપવો પડશે
અથવા એક તાલંત ચાંદ *આપવી પડશ.ે’ 40 પણ હુ અહ તહ કામમાં સ્ત હતો, એવામાં તે જતો ર ો. “પછ ઇઝરાયલના
રાજાએ તેને ક ું, “તને એ સજા થવી જ જોઈએ - તેં પોતે જ એ નણર્ય કય છે.”

41 પછ તરત જ તે પ્રબોધકે તેની આંખ પર બાંધેલો પાટો છોડ ના ો અને ઇઝરાયલના રાજાએ તેને ઓળખી કાઢયો કે,
આ તો પ્રબોધકોમાંનો એક છે. 42 તેણે રાજાને ક ુ,ં “આ યહોવાહના વચન છે, ‘જે માણસને મેં નાશપાત્ર ઠરા ો હતો તેને તેં
તારા હાથમાંથી જવા દ ધો છે. તેથી તે માણસના બદલામાં ું ૃત્ ુ પામશે અને તેના સૈ નકોના બદલે તારા સૈ નકો ૃત્ ુ પામશ.ે’
43 તેથી ઇઝરાયલનો રાજા ઉદાસ અને ુસ્સે થઈને તેના ઘરે જવા નીક ો અને સમરુનમાં આવી પહોંચ્યો.

21
નાબોથની દ્રાક્ષવાડ

1 ત્યાર બાદ એ ું બન્ ું કે, યઝ્રએલી નાબોથ પાસે યઝ્રએલમાં સમરુનના રાજાઆહાબના મહેલ પાસે એક દ્રાક્ષવાડ હતી.
2આહાબે નાબોથને ક ું, “તાર દ્રાક્ષવાડ મારા મહેલ પાસે હોવાથી તે ું મને આપ. જથેી હુ તેને શાકવાડ બના ુ.ં અને તેના
બદલામાં હુ તને બીજી સાર દ્રાક્ષવાડ આપીશ અથવા જો તને ઠ ક લાગે તો હુ તને તેના ૂલ્યના પૈસા ૂકવીશ.

3 પણ નાબોથે તેને જવાબ આપ્યો, “મારા ૂવર્જોની જમીન હુ તમને આ ું તે ું યહોવાહ થવા દો ન હ.” 4 તેથી યઝ્રએલી
નાબોથનો જવાબ સાંભળ ને આહાબ ઉદાસ તથા ુસ્સે થઈને પોતાના મહેલમાં ગયો. તે પથાર માં ૂઈ ગયો અને તેણે પોતા ું
મોં અવ ું ફેર ું. તેણે ખાવાની ના પાડ .

5 તેની પત્ની ઇઝબેલે તેની પાસે આવીને ક ું, “ ું આટલો બધો ઉદાસ કેમ થયો છે? તેં ખાવાની પણ ના પાડ ?” 6 તેણે તેને
ક ું, “ યઝ્રએલી નાબોથને મેં ક ું કે, ‘પૈસાના બદલામાં ું તાર દ્રાક્ષવાડ મને આપ. અથવા જો ું ઇચ્છે તો તેના બદલામાં હુ
તને બીજી દ્રાક્ષવાડ આપીશ. પણ તેણે ક ું, “હુ માર દ્રાક્ષવાડ તને ન હ આ ું.’ 7 તેથી તેની પત્ની ઇઝબેલે પ્રત્ ુ ર આપ્યો,
“ ું હાલ ઇઝરાયલ ું રાજ ચલાવે છે કે ન હ? ઊઠ અને ખા. હૃદયમાં આનં દત થા. યઝ્રએલી નાબોથની દ્રાક્ષવાડ હુ તને
અપાવીશ.”

8 પછ આહાબને નામે ઇઝબેલે પત્રો લ ા, તે પર તેની મહોર માર ને બંધ કયાર્. નાબોથ રહેતો હતો તે નગરમાં વડ લો અને
આગેવાનોને તે પત્રો તેણે મોકલી આપ્યા. 9 તેણે પત્રમાં લ ું કે, “ઉપવાસને જાહેર કરો અને નાબોથને બધા લોકોની સામે
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બેસાડો.” 10સભામાં બે અપ્રામા ણક માણસોને પણ બેસાડો અને તેઓને તેની વરુદ્ધ સાક્ષી અપાવો કે, “નાબોથે યહોવાહને
અને રાજાને શાપ આપ્યો છે.” માટે તેને બહાર લઈ જાઓઅને તેને પથ્થર માર ને માર નાખો.

11 તેથી વડ લો, આગેવાનોએ તથા તેના નગરના માણસોએ ઇઝબેલે, પત્રમાં લખી મોકલેલા સંદેશ પ્રમાણે ક ુર્. 12 તેમણે
ઉપવાસ જાહેર કય અને નાબોથને લોકોની સામે બેસાડયો. 13 પેલા બે અપ્રામા ણક માણસોઆવીને તેની સામે બેઠા અને તેના
વષે લોકો સમક્ષ સાક્ષી આપીને ક ું, “નાબોથે યહોવાહને અને રાજાને શાપ આપ્યો છે.” પછ તેઓ તેને નગરની બહાર લઈ
ગયા અને પથ્થર માર ને તેને માર ના ો. 14પછ તેઓએઇઝબેલને સંદેશો મોકલ્યો કે, “નાબોથને પથ્થરો ફેક ને માર નાખવામાં
આ ો છે.”

15 તેથી જયારે ઇઝબેલને ખબર પડ કે, નાબોથને પથ્થર માર ને તેને માર નાખવામાં આ ો છે ત્યારે તેણે આહાબને ક ું,
“ઊઠ અને યઝ્રએલના નાબોથે જે દ્રાક્ષવાડ જે તે પૈસા લઈ ને તને આપવાની ના પાડ હતી તેનો કબજો લે; કારણ નાબોથ હવે
જીવતો નથી, ૃત્ ુ પામ્યો છે.” 16 જયારે આહાબે સાંભ ું કે, નાબોથ ૃત્ ુ પામ્યો છે ત્યારે તે ઊઠ ને યઝ્રએલી નાબોથની
દ્રાક્ષવાડ નો કબજો લેવા ગયો.

17 ત્યાર બાદ તશ્બીના પ્રબોધક એ લયા પાસે યહોવાહ ું વચન આ ુ,ં 18 “ઊઠ, સમરુનમાં રહેતા ઇઝરાયલના રાજા
આહાબ પાસે જા. તે તને નાબોથની દ્રાક્ષવાડ માં મળશે. તે ત્યાં દ્રાક્ષવાડ નો કબજો લેવા ગયો છે.

19 તારે તેને આ પ્રમાણે કહે ું, યહોવાહ એ ું કહે છે કે, ‘તેં નાબોથ ું ૂન ક ુ છે? અને દ્રાક્ષવાડ નો કબજો પણ લીધો છે?
યહોવાહ આમ કહે છે, જયાં કૂતરાંઓએ નાબોથ ું લોહ ચા ું હ ું ત્યાં જ કૂતરાંઓ તારુ લોહ પણ ચાટશ.ે’ 20 આહાબે
એ લયાને ક ું, “મારા શ ,ુ ું તેં મને શોધી કાઢ્યો?” એ લયાએ ક ું, “મેં તને શોધી કાઢ્યો છે, કારણ, યહોવાહની દ્ર માં જે
ખોટુ છે તે કરવાને માટે તેં પોતાને વેચ્યો છે.

21 યહોવાહ કહે છે કે, ‘જો, હુ તારા પર આપ લાવીશ અને તારો સં ૂણર્ વનાશ કર શ. હુ તારા દરેક ુત્રનો અને
ઇઝરાયલમાંનાં દરેક બંદ વાન તેમ જ બચી રહેલાનો નાશ કર શ. 22 હુ નબાટના ુત્ર યરોબામ અને અ હયાના ુત્ર બાશાના
કુટુબોની જમે તારા પણ કુટુબ સાથે કર શ. કારણ તેં ઇઝરાયલના લોકો પાસે પાપ કર મને રોષ ચઢા ો છે.’ ”

23યહોવાહે ઇઝબેલ વષે પણઆમ ક ું છે કે, ‘ યઝ્રએલના ખેતરોમાં ઇઝબેલના શર રને કૂતરાં ખાશે.’ 24નગરોમાંઆહાબ ું
જે કોઈ ૃત્ ુ પામશે તેને કૂતરાં ખાઈ જશ.ે જે કોઈ ખેતરોમાં ૃત્ ુ પામશે તેને વા ુચર પક્ષીઓ ખાઈ જશ.ે”

25આહાબ જે ું તો કોઈ જ નહો ું જણેે પોતાની પત્ની ઇઝબેલના ઉશ્કેયાર્થી યહોવાહની દ્ર માં દુ તા કરવા માટે પોતાને
વેચી દ ધો હતો. 26 વળ અમોર ઓજઓેને યહોવાહે ઇઝરાયલી લોકો આગળથી કાઢ ૂ ા હતા, તેઓનાં સવર્ કૃત્યો પ્રમાણે
ૂ તઓની ૂજા કરવામાં તેણે ઘણું જ ધ ારપાત્ર આચરણ ક ુ.
27જયારે આહાબે એ વચનો સાંભ ાં ત્યારે તેણે પોતાનાં વ ો ફાડ ને પોતાના શર ર પર શોકનાં વ ો ધારણ કયાર્. અને

ઉપવાસ કય અને ૂબ જ ઉદાસ બનીને શોકનાં વ ો ઓઢ ને તે તેમાં ૂઈ ગયો. 28 પછ યહોવાહ ું વચન તશ્બી એ લયાની
પાસે એ ું આ ું કે, 29 “આહાબ માર સમક્ષ કેવો નમ્ર બની ગયો છે, તે ું જુએ છે કે ન હ? તે માર આગળ નમ્ર બન્યો છે, માટે
તેના દવસોમાં એઆપ હુ ન હ લા ુ;ં પણ તેના દ કરાના દવસોમાં તેના પર હુ એઆપ લાવીશ.”

22
પ્રબોધક મખાયાની ચેતવણી, છતાં આહાબ ું ુદ્ધ
2 કાળ. 18:2-27

1અરામ તથા ઇઝરાયલની વચ્ચે ુદ્ધ ના થ ું હોય એ ત્રણ વષર્નો ગાળો વીતી ગયો. 2પછ ત્રીજે વષ એમ બન્ ું કે યહૂ દયાનો
રાજા યહોશાફાટ ઇઝરાયલના રાજાની પાસે ગયો.

3હવે ઇઝરાયલના રાજાએ પોતાના ચાકરોને ક ું, “ ું તમે જાણો છો કે રામોથ ગલ્યાદઆપણું છે? પણઆપણે છાનામાના
બેસી ર ા છ એઅને અરામના રાજાના હાથમાંથી તે લઈ લેતા નથી.” 4તેથી તેણે યહોશાફાટને ક ું, “ ું તમે ુદ્ધમાં માર સાથે
રામોથ ગલ્યાદ પર હુમલો કરવા આવશો?” યહોશાફાટે ઇઝરાયલના રાજાને જવાબઆપ્યો, “તારા જવેો જ હુ છુ, જવેા તારા
લોકો તેવા મારા લોકો અને જવેા તારા ઘોડસેવારો તેવા મારા ઘોડસેવારો છે.”

5યહોશાફાટે ઇઝરાયલના રાજાને ક ું, “આમાં યહોવાહની શી ઇચ્છા છે તે કૃપા કર નેઆજ ૂછ જુઓ.” 6પછ ઇઝરાયલના
રાજાએ પ્રબોધકોમાંના આશરે ચારસો માણસોને ભેગા કર ને તેમને ૂ ું, “ ું હુ ુદ્ધ કરવા માટે રામોથ ગલ્યાદ પર ચઢાઈ કરુ
કે ના કરુ?” તેઓએ ક ું, “હુમલો કરો, કેમ કે પ્ર ુ તે ળને રાજાના હાથમાં સોંપશે.”

7 પણ યહોશાફાટે ક ું, “ ું આ સવાય યહોવાહનો કોઈ પ્રબોધક અહ નથી કે આપણે તેને સલાહ ૂછ જોઈએ?”
8 ઇઝરાયલના રાજાએ યહોશાફાટને ક ું, “ત્યાં હજી એક પ્રબોધક બાક છે કે, જનેી મારફતે આપણે યહોવાહની સલાહ ૂછ
જોઈએ. તે તો ઈમલાહનો દ કરો મખાયા છે, પણ હુ તેને ધ ારુ છુ, કેમ કે તે મારે વષે સારુ ન હ, પણ ખોટુ ભ વષ્ય કહે છે.”
પણ યહોશાફાટે ક ું, “રાજાએ એ ું ન બોલ ું જોઈએ.” 9 પછ ઇઝરાયલના રાજાએ એક આગેવાનને બોલાવીને આજ્ઞા કર
કે, “ઈમલાહના દ કરા મખાયાને હમણાં જ લઈઆવ.”

10 હવે ઇઝરાયલનો રાજા તથા યહૂ દયાનો રાજા યહોશાફાટ સમરુનના દરવાજાના આગળ ુલ્લાં મેદાનમાં રા પોષાક
પહેર ને પોતપોતાના રા ાસન પર બેઠા હતા. સવર્ પ્રબોધકો તેમની આગળ પ્રબોધ કરતા હતા. 11 કેનાહના દ કરા સદ કયાએ
પોતાને માટે લોખંડના શગડાં બનાવીને ક ુ,ં “યહોવાહ આમ કહે છે, ‘અરામીઓનો નાશ થતાં ુધી ું આ વડે તેઓને નસાડ
ૂકશે.’ 12અને સવર્ પ્રબોધકોએ એવો જ પ્રબોધ કય , “રામોથ ગલ્યાદ પર હુમલો કર ને વજય પ્રાપ્ત કરો, કેમ કે યહોવાહ તેને

રાજાના હાથમાં સોંપશે.”
13જે સંદેશવાહક મખાયાને બોલાવવા ગયો હતો, તેણે મખાયાને ક ું, “હવે જો, પ્રબોધકોની વાણી સવાર્ ુમતે રાજાને માટે

સારુ ભ વષ્ય કહે છે. કૃપા કર ને તારુ વચન પણ તેઓમાંના એકના વચન જે ું હોય અને ું પણ એ ું જ હતવચન ઉચ્ચારજ.ે”
14 મખાયાએ જવાબઆપ્યો, “જીવતા યહોવાહના સમ કે મને તો યહોવાહ જે કહેશે, તે જ હુ બોલીશ.” 15જયારે તે રાજાની
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પાસે આ ો, ત્યારે રાજાએ તેને ક ું, “ મખાયા, ું અમે રામોથ ગલ્યાદ પર ચઢાઈ કર એ કે, ના કર એ?” મખાયાએ જવાબ
આપ્યો, “હુમલો કરો અને વજય પામો. યહોવાહ તેને રાજાના હાથમાં સોંપશે.”

16 પછ રાજાએ તેને ક ું, “હુ કેટલી વાર તને સોગન આ ું કે, તારે મને યહોવાહને નામે સત્ય વગર બીજુ કઈ કહે ું ન હ?”
17 તેથી મખાયાએ ક ું, “મેં સવર્ ઇઝરાયલને પાળક વગરનાં ઘેટાંની જમે પવર્તો ઉપર વખેરાઈ ગયેલા જોયા અને યહોવાહે
ક ું, ‘એમનો કોઈ રક્ષક નથી. તેઓ દરેક પોતપોતાને ઘરે શાં તએ પાછા જાય.’ ”

18 તેથી ઇઝરાયલના રાજાએ યહોશાફાટને ક ું, “ ું મેં તને નહો ું ક ું કે, એ મારા વષે સારુ ન હ, પણ માઠુ જ બોલશ?ે”
19 પછ મખાયાએ ક ું, “એ માટે તમે યહોવાહની વાત સાંભળો: મેં યહોવાહને તેમના સહાસન પર બેઠેલા અને આકાશ ું સવર્
સૈન્ય તેમને જમણે તથા ડાબે હાથે તેમની પાસે ઊભે ું જો ું. 20 યહોવાહે ક ું, ‘કોણ આહાબને લલચાવે કે જથેી તે રામોથ
ગલ્યાદ પર ચઢાઈ કરે અને ત્યાં માય જાય?’ ત્યારે એક જણે આમ ક ું અને બીજાએ બીજો જવાબઆપ્યો.
21પછ આત્માએઆગળઆવીને યહોવાહની સમક્ષઊભા રહ ને ક ું, ‘હુ તેને લલચાવીશ.’ યહોવાહે તેને ક ું, ‘કેવી ર ત?ે’

22આત્માએ જવાબ આપ્યો, ‘હુ અહ થી જઈને તેના સવર્ પ્રબોધકોના ુખમાં પેસીને જૂઠુ બોલનાર આત્મા થઈશ.’ યહોવાહે
જવાબઆપ્યો, ‘ ું તેને લલચાવીશ અને સફળ પણ થઈશ. હવે જા અને એ પ્રમાણે કર.’ 23હવે જો, યહોવાહે આ તમારા સવર્
પ્રબોધકોના ુખમાં જૂઠુ બોલનાર આત્મા ૂ ો છે અને યહોવાહે તમારુ અ હત ઉચ્ચા ુ છે.”

24 પછ કેનાહના દ કરા સદ કયાએ પાસે આવીને મખાયાના ગાલ પર તમાચો માર ને ક ું, “યહોવાહનો આત્મા તાર સાથે
બોલવા માટે માર પાસેથી કયે માગ થઈને ગયો?” 25 મખાયાએ ક ું, “જો, જે દવસે ું સંતાવા માટે અંદરની ઓરડ માં ભરાઈ
જશે, તે દવસે તે ું જોશ.ે”

26 ઇઝરાયલના રાજાએ ક ું, “ મખાયાને પકડ ને તેને નગરના આગેવાન આમોનની પાસે તથા મારા દ કરા યોઆશની પાસે
લઈજાઓ. 27 તેને કહો, ‘રાજાએમ કહે છે, આમાણસને જલેમાં ૂરો અને હુ સ હસલામત પાછોઆ ું ત્યાં ુધી થોડ રોટલી
તથા પાણીથી તે ું પોષણ કરજો.’ 28પછ મખાયાએ ક ું, “જો ું ુર ક્ષત પાછોઆવ,ે તો યહોવાહ માર મારફતે બોલ્યા નથી
એમ સમજ ુ.ં” અને વળ તેણે ક ું, “હે સવર્ લોકો તમે આ સવર્ સાંભળો.”

આહાબ ું ૃત્ ુ
2 કાળ. 18:28-34

29 પછ ઇઝરાયલના રાજા આહાબે અને યહૂ દયાના રાજા યહોશાફાટે રામોથ ગલ્યાદ પર ચઢાઈ કર . 30 ઇઝરાયલના
રાજાએ યહોશાફાટને ક ું, “હુ મારો પોષાક બદલીને ુદ્ધમાં જઈશ, પણ ું તારો રાજપોષાક પહેર રાખ.” તેથી ઇઝરાયલનો
રાજા પોતાનો પોષાક બદલીને ુદ્ધમાં ગયો.

31હવે અરામના રાજાએ પોતાના બત્રીસ રથા ધપ તઓનેઆજ્ઞા કર હતી, “માત્ર ઇઝરાયલના રાજા સવાય કોઈપણ નાના કે
મોટાની સાથે લડશો ન હ.” 32જયારે રથા ધપ તઓએ યહોશાફાટને જોયો ત્યારે તેઓએ ક ું, “ચો સઆઇઝરાયલનો રાજા
છે.” તેથી તેઓ તેના પર હુમલો કરવા વ ા, તેથી યહોશાફાટે જોરથી ૂમ પાડ . 33અને એમ થ ું કે જયારે રથા ધપ તઓએ
જો ું કે આ ઇઝરાયલનો રાજા નથી ત્યારે તેઓએ તેનો પીછો કરવા ું છોડ દ ું.

34પર ુ એક સૈ નકે તીર છો ું. એતીર ઇઝરાયલના રાજાને તેના બખ્તરના સાંધાની વચ્ચે થઈને વાગ્ ું. તેથીઆહાબે પોતાના
સાર થને ક ું, “રથ ફેરવીને મને ુદ્ધ ૂ મની બહાર લઈ જા. કેમ કે મને કારમો ઘા વાગ્યો છે.”

35 તે દવસે દારુણ ુદ્ધ મચ્ ું અને રાજાને તેના રથમાં અરામીઓ તરફ મોં રહે તે ર તે બેસાડ રાખવામાં આ ો હતો, તેના
ઘામાંથી લોહ વહ ને રથને ત ળયે ગ ું અને સાંજ થતાં તે ૃત્ ુ પામ્યો. 36 પછ દવસને અંતે ૂયાર્સ્ત થતાં જ રાજાની લશ્કર
છાવણીમાં એક મોટો પોકાર થયો, “દરેક જણ પોતપોતાના નગરમાં અને પોતપોતાના દેશમાં જાઓ!”

37 રાજાના ૃતદેહને સમરુનમાં લાવવામાં આ ો અને ત્યાં તેને દફનાવવામાં આ ો. 38 સમરુનના તળાવને કનારે ાં
ગ ણકાઓ સ્નાન કરવા આવતી હતી રથ ધોયો અને યહોવાહનો વચન પ્રમાણે કૂતરાંઓએ તે ું લોહ ચા ું.

39આહાબનાં બાક નાં કાય , તેણે જે સવર્ ક ુ, તથા તેણે બંધાવેલા હાથીદાંતનો મહેલ તેમ જ તેણે જે જે નગરો બાંધ્યા તે
સવર્ ઇઝરાયલના રાજાઓના ઇ તહાસના ુસ્તકમાં લખેલા નથી ું? 40આમ, આહાબ તેના પ ૃઓ સાથે ઊંઘી ગયો અને તેના
પછ તેનો ુત્ર અહાઝયાહ રાજા બન્યો.

યહૂ દયાના યહોશાફાટનો રા કાળ
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41ઇઝરાયલના રાજાઆહાબના ચોથા વષઆસાનો ુત્ર યહોશાફાટ યહૂ દયા પર રાજ કરવા લાગ્યો. 42જયારે યહોશાફાટ
રાજાબન્યો, ત્યારે તેની ઉંમર પાંત્રીસ વષર્ની હતી. તેણે યરુશાલેમમાં પચ્ચીસ વષર્ ુધી રાજય ક ુ. તે શલ્હ ની ુત્રી અઝૂબાહનો
દ કરો હતો.

43 તે તેના પતા આસાને પગલે ચાલ્યો અને તેમાંથી ચ લત ન થતાં તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે સારુ હ ું તે જ ક ુ. જોકે,
ઉચ્ચ ાનો કાઢ નાખવામાં આ ાં નહોતાં. લોકો હજી તેમાં યજ્ઞ કરતા અને ૂપ બાળતા હતા. 44 યહોશાફાટે ઇઝરાયલના
રાજા સાથે સમાધાન ક ુ.

45 યહોશાફાટનાં બાક નાં કાય , તેણે જે પરાક્રમ બતા ું તે અને કેવી ર તે તેણે ુદ્ધ ક ુ તે સવર્ યહૂ દયાના રાજાઓના
ઇ તહાસના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ું? 46 તેણે તેના પતા આસાના દવસોમાં બાક રહેલા સજાતીય સંબંધો રાખનારા લોકોને
દેશમાંથી દૂર કયાર્. 47અદોમમાં કોઈ જ રાજા નહોતો, પણ અમલદાર રાજ ચલાવતો હતો.

48યહોશાફાટે તાશ શી વહાણબના ાં; તેઓસોના માટેઓફ રજતાં હતા,ં પણતે ત્યાં પહોંચ્યા ન હ કેમ કે વહાણએસ્યોન-
ગેબેર પાસે ૂટ ગયાં હતા.ં 49આહાબના દ કરા અહાઝયાહએ યહોશાફાટને ક ું, “મારા ચાકરોને તારા ચાકરો સાથે વહાણમાં
જવા દે.” પણ યહોશાફાટે ના પાડ . 50 યહોશાફાટ તેના પ ૃઓ સાથે ઊંઘી ગયો અને તેને તેના પ ૃઓ સાથે દાઉદનગરમાં
દફનાવવામાં આ ો. તેના પછ તેની જગ્યાએ તેનો ુત્ર યહોરામ રાજા બન્યો.
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ઇઝરાયલના અહાઝયાહ રા કાળ
51 યહૂ દયાના રાજા યહોશાફાટના સ રમા વષ આહાબનો દ કરો અહાઝયાહ સમરુનમાં ઇઝરાયલ પર રાજ કરવા લાગ્યો

અને તેણે ઇઝરાયલ પર બે વષર્ રાજ ક ુ. 52તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે ખરાબ હ ું તે ક ુ, તે પોતાના પતાના, પોતાની માતાના
અને નબાટના દ કરા યરોબામ કે જણેે ઇઝરાયલ પાસે પાપ કરા ું હ ું તેના માગ ચાલ્યો. 53 તેણે તેના પતાએ જે ક ુ હ ું તે
પ્રમાણે બઆલની ૂજા કર અને ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહને કોપાયમાન કયાર્.
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2 રાજાઓ
લેખક

1 રાજા અને 2 રાજા બંને ુસ્તકો ૂળમાં એક ુસ્તક હ ું. જો કે યહૂદ પરપરા 2 રાજાના ુસ્તકના લેખક હોવાનો શ્રેય
ય મયા પ્રબોધકને આપે છે, તો પણ વતર્માન બાઈબલના વદ્વાનો આ લખાણને ુન નયમવાદ ઓ કહેવાતા અજ્ઞાત લેખકોના
જૂથ ું લખાણ ગણાવે છે. 2 રાજા ું ુસ્તક ુન નયમનો ુદ્રાલેખ બરાબર અ ુસરે છે એટલે કે ઈ ર ું આજ્ઞાપાલનઆશીવાર્દો
લાવે છે અને અનાજ્ઞાં કતપણું શાપ લાવે છે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 590 થી 538 વચ્ચેનો છે.

ારે પ્રથમ ભ ક્ત ાન હજુ પણ હયાત હ ું ત્યારે તે લખા ું હ ું (1 રાજા 8:8).

વાંચકવગર્
ઇઝરાયલના લોકો તથા બાઇબલના બધા જ વાંચકો.
હે ુ

2 રાજા ું ુસ્તક 1 રાજાના ુસ્તક ું અ ુગામી ુસ્તક છે. તે વભા જત રા (ઇઝરાયલ અને યહૂદા) પરના રાજાઓની
વાતાર્ ચા ુ રાખે છે. 2 રાજાના ુસ્તક ું સમાપન ઈ ર રા ને છેલ્લી વાર ઊથલાવી નાખે છે અને ઇઝરાયલ તથા યહૂદાના
લોકો અ ુક્રમે આશ્ ૂર અને બા બલમાં દેશ નકાલ પામે છે તે દ્વારા થાય છે.

ુદ્રાલેખ
વઘટન

રૂપરેખા
1. એ લશા ું સેવાકાયર્ — 1:1-8:29
2. આહાબના રાજવંશનો અંત — 9:1-11:21
3. યહોઆશના રા કાળથી ઇઝરાયલનો અંત — 12:1-17:41
4. હ ઝકયાના રા કાળથી યહૂદાનો અંત — 18:1-25:30

એ લયા અને અહાઝયાહ રાજા
1આહાબના મરણ પછ મોઆબે ઇઝરાયલની સામે બળવો કય . 2અહાઝયાહ સમરુનમાં તેના ઉપરનાઓરડાની બાર માંથી

નીચે પડ જવાથી તે બીમાર પડ્યો હતો. તેથી તેણે સંદેશાવાહકોને મોકલીને કહેવડા ું કે, “જઈને એક્રોનના દેવ બઆલ-ઝ ૂબ
ને ૂછો કે, ું હુ આ બીમાર માંથી સાજો થઈશ?”

3 પણ ઈ રના દૂતે તશ્બી એ લયાને ક ું, “ઊઠ, સમરુનના રાજાના સંદેશાવાહકોને મળવા સામે જા અને તેમને કહે, ‘ ું
ઇઝરાયલમાં કોઈ ઈ ર નથી કે તમે એક્રોનના દેવ બઆલ-ઝ ૂબની સલાહ લેવા જાઓછો? 4ઈ ર એ ું કહે છે કે, “જે પલંગ
પર ું ૂતો છે તે પરથી તારાથી ઉઠાશે ન હ; પણ ું ન ે મરણ પામશ.ે” પછ એ લયા ચાલ્યો ગયો.

5જયારે સંદેશાવાહકો અહાઝયાહ પાસે પાછા આ ા ત્યારે તેણે તેઓને ૂ ું, “શા માટે તમે પાછા આ ા?” 6 તેઓએ
તેને ક ું, “એક માણસ અમને મળવા આ ો અને તેણે અમને ક ું કે, ‘જે રાજાએ તમને મોકલ્યા છે તેની પાસે પાછા જઈને તેને
કહો કે, “યહોવાહ એ ું કહે છે કે, ‘ ું ઇઝરાયલમાં કોઈ ઈ ર નથી કે, ું એક્રોનના દેવ બઆલ-ઝ ૂબને સલાહ ૂછવા મોકલે
છે? માટે જે પલંગ પર ું ૂતો છે તે પરથી તારાથી ઉઠાશે ન હ, પણ ું ન ે મરણ પામશ.ે’ ”

7અહાઝયાહએતેના સંદેશાવાહકોને ૂ ું, “જે માણસ તમને મળવાઆ ોઅને જણેે તમનેઆવચનો ક ાં તે કેવા પ્રકારનો
માણસ હતો?” 8 તેઓએ ક ું, “તે માણસનાં શર રે વાળ હતા અને તેની કમરે ચામડાનો પટ્ટો બાંધેલો હતો.” રાજાએ ક ું, “તે
તો ન ે તશ્બી એ લયા છે.”

9 પછ રાજાએ સરદારને પચાસ સૈ નકો સાથે એ લયા પાસે મોકલ્યો. તે સરદાર ત્યાં પહોંચ્યો ત્યારે તેણે એ લયાને પવર્તના
શખરે બેઠેલો જોયો. સરદારે તેને ક ું કે, “હે ઈ રભક્ત, રાજાએ ક ું છે કે, ું નીચે ઊતર.’ 10 એ લયાએ ક ું, “જો
હુ ઈ રભક્ત હોઉં, તો આકાશમાંથી અ ઊતર ને તને તથા તારા પચાસ સૈ નકોને ભસ્મ કર નાખો.” તેથી આકાશમાંથી
અ એ ઊતર ને સરદારને તથા તેના પચાસ સૈ નકોને ભસ્મ કર ના ા.

11અહાઝયાહએ ફર થી બીજા સરદારને પચાસ સૈ નકો સાથે એ લયા પાસે મોકલ્યો. આસરદારે પણ એ લયા પાસે જઈને
ક ું, “હે ઈ રભક્ત, રાજાએ કહા ું છે કે, ‘જલ્દ થી નીચે ઊતર.’ 12એ લયાએ તેઓને ક ું, “જો હુ ઈ રભક્ત હોઉં, તો
આકાશમાંથી અ ઊતર ને તને તથા તારા પચાસ સૈ નકોને ભસ્મ કર નાખો.” ફર થી આકાશમાંથી ઈ રના અ એઊતર ને
સરદારને તથા તેના બધા સૈ નકોને ભસ્મ કર ના ા.

13 ફર થી રાજાએ ત્રીજા પચાસ સૈ નકોને સરદાર સાથે તેની પાસે મોકલ્યો. ત્રીજા સરદારે ઉપર જઈને એ લયાઆગળ ૂંટણે
પડ ને તેને વનંતી કર ને ક ું, “હે ઈ રભક્ત, કૃપા કર ને મારુ જીવન તથા આ મારા પચાસ સૈ નકોનાં જીવન તમાર દ્ર માં
ૂલ્યવાન ગણાઓ. 14ખરેખર, આકાશમાંથી અ એ ઊતર ને પહેલા બે સરદારોને તેઓના સૈ નકો સાથે ભસ્મ કયાર્, પણ હવે

મારુ જીવન તાર દ્ર માં ૂલ્યવાન ગણાઓ.”
15 તેથી ઈ રના દૂતે એ લયાને ક ું, “તેની સાથે નીચે જા. તેનાથી બીશ ન હ.” માટે એ લયા ઊઠ ને તેની સાથે રાજા પાસે

ગયો. 16 પછ એ લયાએ અહાઝયાહને ક ું, “ઈ ર એ ું કહે છે કે, ‘તેં એક્રોનના દેવ બઆલ-ઝ ૂબને ૂછવા સંદેશાવાહકો
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મોકલ્યા છે ું ઇઝરાયલમાં ઈ ર નથી કે જનેે ું સલાહ ૂછ શકે છે? તેથી હવ,ે ું જે પલંગ પર ૂતો છે તે પરથી તારાથી ઉઠાશે
ન હ; પણ ું ન ે મરણ પામશ.ે’ ”

17તેથી જમે એ લયાએ ઈ રના વચન પ્રમાણે ક ું હ ું તેમ અહાઝયાહ રાજા મરણ પામ્યો. તેની જગ્યાએ યહૂ દયાના રાજા
યહોશાફાટના દ કરા યહોરામને બીજે વષ યોરામ રાજ કરવા લાગ્યો, કેમ કે તેને દ કરો ન હતો. 18અહાઝયાહના બાક નાં કૃત્યો
વષે ઇઝરાયલના રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલા નથી ુ?ં

2
એ લયા અ રથમાં આકાશે

1ઈ ર વંટો ળયા દ્વારા એ લયાને આકાશમાં લઈ લેવાના હતા ત્યારે એમ થ ું કે, એ લયા એ લશાને લઈને ગલ્ગાલથી ચાલી
નીક ો. 2એ લયાએ એ લશાને ક ું, “ ું અહ રહે, કેમ કે ઈ ર મને બેથેલમાં મોકલે છે.” એ લશાએ ક ું, “જીવતા ઈ રના
અને તારા સમ કે, હુ તને છોડ શ ન હ.” તેથી તેઓ બેથેલમાં ગયા.

3બેથેલમાં રહેતા પ્રબોધકોના દ કરાઓએએ લશા પાસે આવીને તેને ક ું, “ ું ું જાણે છે કે, ઈ રઆજે તારા ુરુને તારા
શરેથી દૂર લઈ લેશે?” એ લશાએ ક ું, “હા, હુ તે જાણું છુ, પણ તમે તે વષે કશી વાત કરશો ન હ.” 4એ લયાએ એ લશાને
ક ું, “એ લશા, કૃપા કર ું અહ રહે, કેમ કે ઈ ર મને યર ખો મોકલે છે.” એ લશાએ ફર થી ક ું, “જીવતા ઈ રના અને તારા
સમ કે, હુ તને છોડ શ ન હ.” માટે તેઓ યર ખો ગયા.

5 પછ યર ખોમાં રહેતા પ્રબોધકોના દ કરાઓએએ લશા પાસે આવીને તેને ક ું, “ ું ું જાણે છે કે, ઈ રઆજે તારા ુરુને
તારા શરેથી દૂર લઈ લેશ?ે” એ લશાએ ક ું, “હા, હુ તે જાણું છુ, પણ તમે તે વષે કશી વાત કરશો ન હ.” 6અને એ લયાએ
એ લશાને ક ું, “એ લશા, કૃપા કર ું અહ રહે, કેમ કે, ઈ ર મને યદન મોકલે છે.” એ લશાએ હ ું, “જીવતા ઈ રના અને
તારા સમ કે, હુ તને છોડ શ ન હ.” પછ તેઓ બં ે આગળ ચાલ્યા.

7 પ્રબોધકોના પચાસ દ કરાઓ તેઓની સામે દૂર ઊભા ર ા અને તેઓ બ ે યદન નદ ને કનારે ઊભા ર ા. 8એ લયાએ
પોતાનો ઝભ્ભો લઈને તેને વીંટાળ ને તેને પાણી પર માય અને નદ ના બે ભાગ થઈ ગયા, તેથી તેઓ બ ે કોર જમીન ચાલીને
પેલે પાર ગયા.

9તેઓ નદ પાર ઊતયાર્ પછ એમ થ ું કે, એ લયાએએ લશાને ક ું, “મને તાર પાસેથી લઈ લેવામાં આવે તે અગાઉ ું માગ
કે હુ તારે માટે ું કરુ?” એ લશાએ ક ું, “કૃપા કર તારા આત્માનો બમણો હસ્સો મારા પર આવ.ે” 10એ લયાએ ક ું, “તેં જે
માગ્ ું છે તે ભારે છે. તોપણ, જો ું મને તાર પાસેથી લઈ લેવાતો જોશ,ે તો તારે માટે એ શકય થશ,ે પણ જો ન હ જુએ, તો
એ ું ન હ થાય.”

11 તેઓ વાતો કરતા કરતા આગળ ચાલ્યા જતા હતા એટલામાં એમ થ ું કે, જુઓ, અ રથ અને અ મય ઘોડા દેખાયા.
એ બધાએ બ ે માણસોને એકબીજાથી જુદા પાડ દ ધા. એ લયા વંટો ળયામાં થઈને આકાશમાં ચઢ ગયો. 12એ લશાએ તે
જો ું, તેણે ૂમ પાડ , “ઓમારા બાપ રે, ઓમારા બાપ રે! ઇઝરાયલના રથો અને તેમના ઘોડસેવારો!”
પછ એ લશાએ એ લયાને જોયો ન હ. અને એ લશાએ પોતાનો ઝભ્ભો ફાડ ને તેના બે ટુકડાં કર ના ા.
13 પછ એ લશાએ એ લયાનો ઝભ્ભો જે તેની પાસેથી પડ્યો હતો તે તેણે ઉપાડ લીધો અને પાછો તે યદન કનારે જઈને

ઊભો ર ો. 14એ લયાનો ઝભ્ભો જે તેની પાસેથી પડ્યો તે લઈને એ લશાએ પાણી પર માર ને ક ુ,ં “એ લયાના ઈ ર યહોવાહ
કયાં છે?” જયારે તેણે પાણી પર મા ુ ત્યારે તે પાણી બે ભાગમાં વહેંચાય ગયાં અને એ લશા નદ ની પાર ગયો.

15જયારે યર ખોના પ્રબોધકોના દ કરાઓ તેની સામે ઊભેલા હતા તેઓએ તેને જોયો અને ક ું, “એ લયાનોઆત્મા એ લશા
પર ઊતરેલો છે!” માટે તેઓ તેને મળવા આ ા અને તેને સા ાંગ દડવત પ્રણામ કયાર્. 16 તેઓએ એ લશાને ક ું, “હવે જો,
તારા દાસોની સાથે પચાસ મજ ૂત માણસો છે. અમને જવા દે, કે અમે જઈને તારા ુરુની શોધ કર ને જોઈએ, કદાચ ઈ રના
આત્માએ એ લયાને ઉઠાવીને કોઈ પવર્ત પર કે ખીણમાં રા ો હોય.” એ લશાએ ક ુ,ં “ના, તેઓને મોકલશો ન હ.”

17 પણ જયાં ુધી એ લશા શરમાઈ ગયો ત્યાં ુધી તેઓએ તેને આગ્રહ કય , તેણે ક ું, તેઓને મોકલો.” પછ તેઓએ
પચાસ માણસો મોકલ્યા, તેઓએ ત્રણ દવસ ુધી શોધ કર પણ તે મ ો ન હ. 18 તે યર ખોમાં હતો, તે દર મયાન તેઓ તેની
પાસે પાછા આ ા. તેણે તેઓને ક ું, “ ું મેં તમને નહો ું ક ું કે, જશો ન હ?”

એ લશાના ચમત્કારો
19તે નગરના માણસોએએ લશાને ક ું, “કૃપા કર ને જો, જમે મારા મા લક જુએ છે કેઆશહેર કે ું રમણીય છે, પણઅહ ું

પાણી સારુ નથી અને દેશ ફળદ્રપ નથી.” 20એ લશાએ ક ું, “મને એક નવો વાટકો લાવી આપો અને તેમાં થોડુ મીઠુ નાખો.”
એટલે તેઓ તેની પાસે લા ા.

21એ લશાએ ઝરા પાસે જઈને તેમાં મીઠુ નાખીને ક ું, “ઈ ર એમ કહે છે, ‘મેં આ પાણીને નીરોગી કયાર્ છે. હવે પછ તેમાં
કોઈ મરણ થશે ન હ કે ફળ ખર પડશે ન હ.’ 22 માટે એ લશા જે વચન બોલ્યો તે પ્રમાણે આજ ુધી તે પાણી ુદ્વ છે.

23 પછ એ લશા ત્યાંથી બેથેલ જવા નીક ો. અને તે રસ્તે ચાલતો હતો તેવામાં નાનાં બાળકો નગરમાંથી બહાર આવીને
તેની મશ્કર કર ને કહેવા લાગ્યા, “હે, ટાલવાળાઆગળજા! ટાલવાળાઆગળજા!” 24એ લશાએ પાછળ ફર તેઓને જોયાં
અને ઈ રના નામે તેમને શાપ આપ્યો. પછ બે ર છડ ઓએ જગલમાંથી આવીને તેઓમાંના બેતાળ સ બાળકોને ફાડ ના ા.ં
25 પછ એ લશા ત્યાંથી કામલ પવર્ત પર ગયો અને ત્યાંથી તે સમરુન પાછો આ ો.

3
ઇઝરાયલ અને મોઆબ વચ્ચે ુદ્ધ



2 રાજાઓ 3:1 301 2 રાજાઓ 4:2

1યહૂ દયાના રાજા યહોશાફાટના શાસનકાળના અઢારમા વષઆહાબનો દ કરો યહોરામ સમરુનમાં ઇઝરાયલ પર રાજ કરવા
લાગ્યો. તેણે બાર વષર્ ુધી રાજ ક ુ. 2 તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે ખરાબ હ ું તે ક ુ, પણ તેના પતાની કે માતાની જમે ન હ,
કેમ કે તેણે તેના પતાએ બનાવેલો બઆલનો પ વત્ર સ્તંભ કાઢ ના ો. 3 તેમ છતાં તે નબાટના દ કરા યરોબામનાં પાપ કે જે વડે
તેણે ઇઝરાયલ લોકો પાસે પાપ કરા ું તેને વળગી ર ો. તેણે તેનો ત્યાગ કય ન હ.

4હવે મોઆબનો રાજા મેશા ઘેટાં ઉછેરતો હતો. અને તે ઇઝરાયલના રાજાને એક લાખ ઘેટાં ું અને એક લાખ હલવાન ું ઊન
ખંડણી તર કેઆપતો હતો. 5પણઆહાબના મરણ પછ મોઆબના રાજાએ ઇઝરાયલના રાજાની વરુદ્ધ બળવો કય . 6તેથી
યહોરામ રાજાએ તે જ સમયે સમરુનથી બહાર નીકળ ને ઇઝરાયલના સૈ નકોને ુદ્ધને માટે એકત્ર કયાર્.

7પછ તેણે યહૂ દયાના રાજાયહોશાફાટને સંદેશો મોકલ્યો કે, “મોઆબના રાજાએમાર વરુદ્ધબળવો કય છે. ું મોઆબની
સામે ુદ્ધ કરવા ું માર સાથે આવશ?ે” યહોશાફાટે ક ું, “હુ આવીશ. જવેા તમે તેવો હુ છુ, જવેા તમારા લોક તેવા મારા લોક,
જવેા તમારા ઘોડસેવારો તેવા મારા ઘોડસેવારો છે.” 8 પછ તેણે ક ું, “આપણે કયા માગથી હુમલો કર ુ?ં” યહોરામે ક ું,
“અદોમના અરણ્યના માગથી.”

9 તેથી ઇઝરાયલનો રાજા, યહૂ દયાનો રાજા તથા અદોમનો રાજા ુદ્ધ માટે આગળ વધ્યા. તેઓએ ચકરાવો માર ને સાત
દવસની કૂચ કર , ત્યાં તેઓના સૈન્ય માટે, ઘોડા માટે તથા બીજાં પ ુઓ માટે પાણી ન હ ું. 10 ત્યારે ઇઝરાયલના રાજાએ ક ું,

“આ ું છે? યહોવાહે આપણને ત્રણ રાજાઓને ભેગા કર ને બોલા ા છે કે જથેી મોઆબીઓઆપણને હરાવે?”
11 પણ યહોશાફાટે ક ું, “ ું અહ યહોવાહનો કોઈ પ્રબોધક નથી કે, જનેા દ્વારા આપણે યહોવાહને ૂછ જોઈએ?”

ઇઝરાયલના રાજાના ચાકરોમાંના એકે ક ુ,ં “શાફાટનો દ કરો એ લશા જે એ લયાના હાથ પર પાણી રેડનારો હતો તે અહ
છે.” 12 યહોશાફાટે ક ું, “યહોવાહ ું વચન તેની પાસે છે.” તેથી ઇઝરાયલનો રાજા યહોશાફાટ તથા અદોમનો રાજા તેની પાસે
ગયા.

13એ લશાએ ઇઝરાયલના રાજાને ક ું કે, “હુ તમાર સાથે ું કરુ? તમાર માતાના તથા પતાના પ્રબોધકો પાસે જાઓ.”
તેથી ઇઝરાયલના રાજાએ તેને ક ું, “ના, કેમ કે યહોવાહે અમને ત્રણ રાજાઓને મોઆબના હાથમાં સોંપી દેવા માટે એકત્ર કયા
છે.” 14એ લશાએ ક ું, “સૈન્યોના યહોવાહ, જમેની સમક્ષ હુઊભો રહુ છુ તેમનાજીવના સમ, જો યહૂ દયાના રાજા યહોશાફાટ
પ્રત્યે મને માન ન હોત, તો ખરેખર હુ તમાર તરફ દ્ર પણ ન કરત.

15પણ હવે માર પાસે કોઈ વા જત્ર વગાડનારને લાવો.” પછ વા જત્ર વગાડનારેઆવીને વા જત્ર વગા ું ત્યારે એમ બન્ ું કે,
યહોવાહનો હાથ એ લશા પર આ ો. 16 તેણે ક ું, “યહોવાહ એમ કહે છે: આ ૂક નદ ની ખીણમાં બધી જગ્યાએ ખાઈઓ
ખોદો.’ 17 કેમ કે યહોવાહ એ ું કહે છે, તમે પવન જોશો ન હ, તેમ તમે વરસાદ જોશો ન હ, પણ આ ખીણ પાણીથી ભરાઈ
જશે. અને તેમાં તમે, તેમ જ તમારાં જાનવર અને તમારાં પ ુઓ પણ પાણી પીશે.

18આ તો યહોવાહની દ્ર માં નાની બાબત છે. વળ તે મોઆબીઓને પણ તમારા હાથમાં સોંપી દેશે. 19 તમે તેઓના દરેક
કલ્લેબંધીવાળા નગર તથા દરેક સારા નગર પર હુમલો કરશો, દરેક સારા ૃક્ષોને કાપી નાખશો, દરેક પાણીના ઝરા બંધ કર દેશો,
દરેક સાર જમીનને પથ્થરો નાખીને બગાડ નાખશો.”

20સવારે બ લદાન અપર્ણ કરવાના સમયે એમ થ ું કે, અદોમ તરફથી પાણી આ ું અને દેશ પાણીથી ભરાઈ ગયો હતો.
21 જયારે બધા મોઆબીઓએ સાંભ ું કે, રાજાઓ તેઓની સાથે ુદ્ધ કરવા આ ા છે, ત્યારે શ સજી શકે એવા

માણસો એકત્ર થઈને સરહદ પર ઊભા ર ા. 22 તેઓ વહેલી સવારે ઊઠ્યા અને ૂયર્નો પ્રકાશ પાણી પર પડવા લાગ્યો. ત્યારે
મોઆબીઓને પાણી રક્ત જે ું લાલ દેખા ુ.ં 23 તેઓએ ક ું, “આતો રક્ત છે! રાજાઓ નાશ પામ્યા છે, તેઓએ એકબીજાને
માર ના ા છે! માટે હવે, હે મોઆબીઓ, તેઓને ૂંટવા માંડો.”

24પર ુ જયારે મોઆબીઓ ઇઝરાયલની છાવણીમાં આ ા, ત્યારે ઇઝરાયલીઓએઊભા થઈને મોઆબીઓને એવા માયાર્
કે તેઓ તેમની આગળથી નાસી ગયા. ઇઝરાયલીઓ મોઆબીઓને મારતાં મારતાં તેઓને દેશમાંથી દૂર લઈ ગયા. 25ઇઝરાયલે
નગરોનો નાશ કય અને દરેક માણસે જમીનના દરેક સારા ભાગમાં પથ્થર નાખીને ખેતરોને ભર દ ધા. બધા ઝરાને તેમણે બંધ
કર દ ધા,ં બધાં જ સારાં ૃક્ષો કાપી ના ા.ં ફક્ત ક ર-હરેસેથમાં તેઓએ પથ્થરો રહેવા દ ધા. અને સૈ નકોએ ગોફણથી તેના
પર હુમલો કય .

26જયારે મોઆબના રાજાએ જો ું કે, અમે ુદ્ધ હાર ર ા છ એ, ત્યારે તેણે અદોમના રાજાનો નાશ કરવાને પોતાની સાથે
સાતસો તલવારધાર માણસોને લીધા, પણ તેઓ જઈ શ ા ન હ. 27 મોઆબના રાજાએ પોતાના ે દ કરાને દવાલ ઉપર
દહનીયાપર્ણ ચઢા ું જનેા કારણે ઇઝરાયલીઓ ભયભીત થઈને પોતાનાં દેશમાં ચાલ્યા ગયા.ં તેથી ઇઝરાયલ પર ઈ રને ક્રોધ
ચઢ્યો*.

4
એલીશા ગર બ વધવાની વહારે

1હવે પ્રબોધકોના દ કરાઓની પત્નીઓમાંની એક પત્નીએઆવીને એ લશાને આજીજી કર ને ક ું, “તમારો સેવક મારો પ ત
મરણ પામ્યો છે, તમે જાણો છો કે, તમારો સેવક યહોવાહનો ભય રાખતો હતો. હવે એક લેણદાર મારા બે દ કરાઓને તેના ુલામ
બનાવવા માટે લઈ જવાઆ ો છે.” 2એ લશાએ તેને ક ું, “હુ તારા માટે ું કરુ? મને કહે તાર પાસે ઘરમાં ું છે?” તેણે ક ું,
“તાર દાસી પાસે વાટક તેલ સવાય બીજુ ક ું જ ઘરમાં નથી.”

* 3:27 3:27 કારણ કે “ક્રોધ ચઢ ુ”ં એ અ ભ ક્તથી જૂના કરારમાં ઈ ર સાથે સંબં ધત છે, ઇઝરાયલીઓએ એવો ડર હતો કે ભગવાન આવા ભયાવહ ખતરાને
ઉશ્કેરવા માટે તેમને સજા કર શકે છે. અથવા તે મોઆબીઓ કે જઓે તેમના બ લદાનના બાળકને જોતા હતા, તેઓ તેમના ુસ્સે થઈ ગયા હતા જથેી તેઓ ઈઝરાયલીઓ
વરુદ્ધ દલીલ કર શ ા અને આ કારણે ઇઝરાયલીઓએ ુદ્ધ છોડ દેવા ું અને ઘરે જવાનો નણર્ય કય .



2 રાજાઓ 4:3 302 2 રાજાઓ 4:37

3 ત્યારે એ લશાએ ક ું, “ ું બહાર જઈને તારા બધા પડોશીઓ પાસેથી ખાલી વાસણો માગી લાવ. બની શકે તેટલાં ઉછ નાં
વાસણ માગીને લાવ. 4 પછ ું તારા દ કરાઓ સાથે ઘરમાં અંદર જઈને બારણું બંધ કર દે. પછ તાર પાસે જે તેલ છે તેને પેલાં
વાસણોમાં રેડ. અને જે જે વાસણ ભરા ું જાય તેને એક પછ એક બાજુએ ૂકતી જા.”

5 પછ તે સ્રી એ લશા પાસેથી ગઈ અને તેણે તથા તેના દ કરાઓએ ઘરમાં જઈને બારણું બંધ કર દ ું. તેઓ તેની પાસે
વાસણો લાવતા ગયા અને તે વાસણોમાં તેલ રેડતી ગઈ. 6જયારે બધાં વાસણો ભરાઈ ગયાં ત્યારે તેણે તેના દ કરાઓને ક ું,
“માર પાસે બીજાં વાસણો લાવો.” પણ દ કરાએ ક ું, “હવે બીજુ એક પણ વાસણ નથી.” એટલે તેલ પડ ું બંધ થ ું.

7પછ તે સ્રીએઆવીને ઈ રભક્તને આ વાત જણાવી. ઈ રભક્તે ક ું, “ ું જઈને તે તેલ વેચીને તારુ દે ું ભરપાઈ કર. જે
નાણાં બાક રહે તેનાથી ું અને તારા દ કરાઓ શાં તથી ુજરાન ચલાવો અને જીવો.”

એ લશા અને ૂનેમની તવંગર ી
8એક દવસ એ ું બન્ ું કે, એ લશા ુનેમ ગયો ત્યાં એક ધનવાન ી રહેતી હતી. તે ીએ તેને જમવા માટે આગ્રહ કય .

અને એમ થ ું કે, એ લશા જટેલી વાર ત્યાંથી જતો, તેટલી વાર તે જમવા માટે ત્યાં રોકાતો હતો. 9 તે સ્રીએ પોતાના પ તને ક ું,
“જુઓ, હવે મને ખાતર થઈ છે કે જે માણસ હમેશા આપણે ત્યાં આવીને જાય છે તે તો પ વત્ર ઈ રભક્ત છે.

10 તો કૃપા કર , આપણે તેને માટે એક નાની ઓરડ બનાવીએ અને તેમાં એક પલંગ, મેજ, ુરશી તથા દ વો ૂક એ. તેથી
જયારે તે અહ આપણી પાસે આવે ત્યારે તેમાં રહે.” 11એક દવસએ લશા ફર થી ત્યાં રોકાયો, તે ઘરમાં ર ો અને ત્યાં આરામ
કય .

12એ લશાએ પોતાના ચાકર ગેહઝ ને ક ું, “એ ુનામ્મીને બોલાવ.” જયારે તેણે તેને બોલાવી, ત્યારે તે આવીને તેની આગળ
ઊભી રહ . 13 એ લશાએ ચાકરને ક ું, “તેને ૂછ કે, ‘તેં અમાર આટલી કાળજી કર ને ચતા રાખી છે. અમે તારા માટે ું
કર એ? ું તાર એવી ઇચ્છા છે કે રાજા કે સેનાપ તને તારા માટે ભલામણ કર એ?” તે સ્રીએ ક ું, “હુ તો મારા પોતાના લોકો
વચ્ચે રહુ છુ.”

14 તેથી એ લશાએ ચાકર ગેહઝ ને ૂ ું, “તો પછ આપણે તેને માટે ું કર એ?” ગેહઝ એ જવાબ આપ્યો, “ખરેખર, તેને
દ કરો નથી અને તેનો પ ત ૃદ્ધ છે.” 15એ લશાએ ક ું, “તેને બોલાવ.” જયારે ચાકરે તેને બોલાવી ત્યારે તે આવીને બારણામાં
ઊભી રહ . 16એ લશાએક ુ,ં “આવતા વષર્ના નયતસમયે તને બાળકજન્મશ.ે” પણતેણે ક ું, “ના, મારા મા લક ઈ રભક્ત,
તમાર દાસીને જૂઠુ કહેશો ન હ.”

17 પણ તે ીને ગભર્ ર ો. અને એ લશાએ ક ું હ ું તે પ્રમાણે, બીજા વષ તે જ સમયે તેને દ કરો જન્મ્યો. 18જયારે તે
બાળક મોટો થયો, ત્યારે તે એક દવસ તેના પતા પાસે ાં પાક લણનારા હતા ત્યાં ગયો. 19બાળકે તેના પતાને ક ુ,ં મારુ
મા ું, મારુ મા ુ.ં” તેના પતાએ પોતાના ચાકરને ક ું, “તેને ઊંચક ને તેની માતા પાસે લઈ જા.” 20 તેથી ચાકર તે બાળકને
ઊંચક ને તેની માતા પાસે લઈ ગયો. તે બાળક તેની માતાના ખોળામાં બપોર ુધી બેઠો અને પછ મરણ પામ્યો.

21 પછ તે ીએ બાળકને લઈને ઈ રભક્તના પલંગમાં ુવાડ્યો અને તે બારણું બંધ કર ને બહાર ચાલી ગઈ. 22 તેણે
પોતાના પ તને બોલાવીને ક ું, “કૃપા કર ને મને એક ગધેડો અને એક ચાકર મોકલીઆપ કે, હુ જલ્દ થી ઈ રભક્ત પાસે જઈને
પાછ આવી શકુ.”

23 તેના પ તએ ૂ ું, “ ું આજે તેની પાસે કેમ જાય છે? આજે નથી અમાસ કે નથી વશ્રામવાર.” ીએ ક ું “બ ું સારુ
થશ.ે” 24 પછ તેણે ગધેડા પર જીન બાંધ્ ું અને ચાકરને ક ું, “ઉતાવળથી હાંક ને ચલાવ; હુ તને કહુ તે સવાય સવાર ધીમી
પાડતો ન હ.”

25આમ તે ગઈ અને કામલ પવર્ત પર ઈ રભક્ત પાસે આવી પહોંચી.
ઈ રભક્તે તેને દૂરથી જોઈને તેના ચાકર ગેહઝ ને ક ુ,ં “જો, ુનામ્મી ી અહ આવી રહ છે. 26 કૃપા કર , દોડ ને તેને

મળવા જા અને ૂછ કે, ‘ ું ું, તારો પ ત તથા તારો દ કરો ક્ષેમકુશળ તો છે ને?” તે ીએ ક ું, “ક્ષેમકુશળ છે.”
27 તે ીએ પવર્ત પર ઈ રભક્ત એ લશા પાસે આવીને તેના પગ પકડ્યા, ત્યારે ગેહઝ તેને દૂર કરવા આગળઆ ો પણ

ઈ રભક્તે તેને ક ું, “તેને એકલી રહેવા દે, કેમ કે તે દઃુખી છે, યહોવાહે તે વાત મારાથી છુપાવીને મને ક ું નથી.”
28પછ તે ી બોલી, “મારા મા લક! ું મેં તમાર પાસે દ કરો માંગ્યો હતો? ું મેં નહો ું ક ું કે, મને છેતરશો ન હ?” 29 ત્યારે

એ લશાએ ગેહઝ ને ક ું, “ગેહઝ , કમર બાંધીને તથા માર લાકડ તારા હાથમાં લઈને રસ્તો પકડ. તેના ઘરે જા. જો રસ્તામાં
તને કોઈ મળે તો તેને સલામ કરતો ન હ અને જો કોઈ તને સલામ કરે તો, તેને સામે સલામ કરતો ન હ. માર લાકડ તે બાળકના
ુખ પર ૂકજ.ે”
30 પણ બાળકની માતાએ ક ું, “યહોવાહના સમ, તમારા સમ, હુ તમને છોડવાની નથી.” આથી એ લશા ઊઠયો અને તેની

સાથે ગયો. 31 ગેહઝ તેઓના કરતાં વહેલો પહોંચી ગયો હતો. તેણે બાળકના ુખ પર લાકડ ૂક , પણ બાળક ક ું બોલ્યો
ન હ કે સાંભ ું ન હ. તેથી ગેહઝ તેને મળવા આ ો અને ક ું, “બાળક હજુ જાગ્યો નથી.”

32જયારે એ લશા ઘરમાં આ ો, ત્યારે બાળક ૃત અવ ામાં તેના પલંગ પર પડલેો હતો. 33 તેથી એ લશાએ અંદર જઈને
બારણું બંધ ક ુ, બાળક અને તે અંદર ર ા પછ તેણે યહોવાહને પ્રાથર્ના કર . 34પછ તે પલંગ પર જઈને બાળક પર ૂઈ ગયો,
તેણે તે ું ુખ બાળકના ુખ પર, તેની આંખ બાળકની આંખ પર અને તેના હાથ બાળકના હાથ પર રા ા. અને તે બાળક પર
લાંબો થઈને ૂઈ ગયો એટલે બાળકના શર રમાં ગરમાવો આ ો.

35 પછ એ લશાએ ઊભા થઈને ઘરમાં ચારે બાજુ આંટા માયાર્ પછ તે ફર થી બાળક પર લાંબો થઈને ૂઈ ગયો. એટલે
બાળકે સાત વખત છ ક ખાધી અને પોતાની આંખો ઉઘાડ . 36 પછ એ લશાએ ગેહઝ ને બોલાવીને ક ું, “ ુનામ્મીને બોલાવ
એટલે તેણે તેને બોલાવી, જયારે તે ઘરમાં આવી ત્યારે એ લશાએ તેને ક ું, “તારા દ કરાને ઊંચક લે.” 37 પછ તે ીએ અંદર
જઈને તેમને સા ાંગ દડવત પ્રણામ કયાર્. અને પછ પોતાના દ કરાને લઈને બહાર ચાલી ગઈ.
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ઈંદ્રવરણાં ું ઝેર શાક
38એ લશા ફર ગલ્ગાલઆ ો. તે સમયે તે દેશમાં દકુાળ હતો. અને પ્રબોધકોના દ કરાઓ તેની આગળ બેઠા હતા. ત્યારે

તેણે પોતાના ચાકરને ક ું, “એક મોટુ તપે ું અ પર ચઢાવીને પ્રબોધકોના દ કરાઓ માટે રસાવા ું શાક બનાવ.” 39તેઓમાંથી
એક જણ ખેતરમાં શાકભાજી લેવા માટે ગયો. તેણે એક જગલી દ્રાક્ષવેલો જોયો, તે પરથી તેણે દૂધી તોડ ને પોતાના ઝભ્ભામાં
ખોળો ભર ને દૂધી ભેગી કર . તેઓએ તેને કાપીને તે રસાવાળા શાકમાં નાખી. જો કે તેઓ તે જગલી કડવી દૂધીને ઓળખતા
નહોતા.

40 પછ તેઓએ તે માણસોને ખાવા માટે શાક પીરસ્ ુ.ં પછ , જે ું તેઓએ તે ખા ું તે સાથે જ તેઓએ ૂમ પાડ ને ક ુ,ં “હે
ઈ રભક્ત, આતપેલામાં તો મોત છે!” અને તેઓ તે ખાઈ શકયા ન હ. 41 પણએ લશાએ ક ું, “તો થોડો લોટ લાવો.” તે લોટ
તેણે તપેલામાં ના ો અને ક ું, “હવે લોકોને ખાવા ું શાક પીરસો કે જથેી તેઓ ખાય.” અને હવે તપેલામાં ક ું ુકસાનકારક
ર ું ન હ ું.

થોડુ અન ્ન સો જટેલાંને બસ
42બાલ-શાલીશાથી એક માણસ ઈ રભક્ત પાસે પ્રથમ ફળ ું અ , જવમાંથી બનાવેલી વીસ રોટલી અને ભરેલા દાણાવાળાં

તાજા કણસલાં પોતાના થેલીમાં લઈને આ ો. એ લશાએ ક ું, “આલોકોને આપો કે તેઓ ખાય.” 43 તેના ચાકરે ક ું, “ ુ,ં હુ
આ સો માણસોની આગળ ૂકુ?” પણ એ લશાએ ક ું, “ ું આ લોકોને આપ કે તેઓ ખાય, કેમ કે યહોવાહ એ ું કહે છે, ‘તેઓ
ખાશે તોપણ તેમાંથી વધશ.ે’ ” 44 માટે તેના ચાકરે તેઓની આગળ ૂ ુ;ં યહોવાહના વચન પ્રમાણે તેઓએ ખા ું. તે ઉપરાંત
તેમાંથી થોડુ વધ્ ું પણ ખરુ.

5
સેનાપ ત નામાન ુદ્ધ બન્યો

1અરામના રાજાનો સેનાપ ત નામાન તેના મા લકની આગળ મોટો અને આદરણીય માણસ હતો. કારણ કે, યહોવાહે તેની
મારફતે અરામને વજયઅપા ો હતો. તે બળવાન, હમતવાન માણસ હતો. પણ તેને કુ રોગની બીમાર હતી. 2અરામીઓ ું
સૈન્ય ઇઝરાયલમાં થઈને પાછુ ફર ું હ ું ત્યારે તેઓ એક નાની છોકર ને પકડ લા ા હતા. નામાને પોતાની પત્નીની દાસી તર કે
રાખી હતી.

3તેણે પોતાની શેઠાણીને ક ું, “ઈ ર કરે ને મારા મા લક સમરુનમાં એક પ્રબોધક પાસે જાય તો કે ું સારુ! ત્યારે તેઓ તેમનો
રોગ મટાડ શકે તેમ છે.” 4 નામાને ઇઝરાયલ દેશની નાની છોકર એ જે ક ું હ ું, તે વાત પોતાના રાજાને જણાવી.

5તેથી અરામના રાજાએ ક ું, “હવે ું ઇઝરાયલ દેશમાં જા. હુ ત્યાંના રાજા પર પત્ર લખીઆ ું છુ.” આથી નામાન દસ તોલા
ચાંદ , છ હજાર સોનામહોર, દસ જોડ વ ો લઈને ત્યાંથી ઇઝરાયલમાં આ ો. 6 તેણે એ પત્ર ઇઝરાયલના રાજાને આપીને
ક ું, “હવેઆ પત્રજયારે તમાર પાસે લા ો છુ, ત્યારે તમારે જાણ ું કે મેં મારા ચાકર નામાનને તમાર પાસે મોકલ્યો છે, કે જથેી
તમે તેનો કુ રોગ મટાડો.”

7જયારે ઇઝરાયલના રાજાએ પત્ર વાંચ્યો, ત્યારે તેણે ગભરાઈને પોતાનાં વ ફાડ ને ક ું, “ ું હુ મારનાર કે જીવાડનાર ઈ ર
છુ કે, આમાણસ ઇચ્છે છે કે હુ તેનો રોગ મટાડુ? જુઓ તે કેવી ર તે માર વરુદ્ધ બહા ું શોધે છે?”

8 પણ જયારે ઈ રભક્ત એ લશાએ સાંભ ું કે ઇઝરાયલના રાજાએ પોતાનાં વ ફાડયાં છે, ત્યારે તેણે રાજાને સંદેશો
મોકલ્યો, “તેં શા માટે પોતાનાં વ ફાડ્યાં છે? કૃપા કર ને તેને માર પાસે મોકલ, એટલે તે જાણશે કે અહ ઇઝરાયલમાં પ્રબોધક
છે.” 9 તેથી નામાન પોતાના ઘોડા અને રથો સાથે એ લશા પ્રબોધકના ઘરના બારણા સામે આવીને ઊભો ર ો. 10એ લશાએ
તેની પાસે સંદેશાવાહક મોકલીને ક ું, “ ું જઈને યદન નદ માં સાત વખત ડૂબક માર, એટલે તને ન ું માંસ આવશે અને ું ુદ્ધ
થઈશ.”

11 પણ નામાને ુસ્સે થઈને ક ું કે, “હુ તો વચારતો હતો કે, તે બહાર આવીને માર પાસે ઊભો રહ ને પોતાના ઈ ર
યહોવાહને વનંતી કરશ.ે અને મારા શર ર પર પોતાનો હાથ ફેરવશે અને મારો કુ રોગ મટ જશ.ે 12 ું દમસ્કસની નદ ઓ
અબાના અને ફાપાર્ર ઇઝરાયલનાં બીજાં જળાશયો કરતાં વધારે સાર નથી? ું હુ તેઓમાં સ્નાન કર ને ુદ્ધ ના થાઉં?” આમ તે
ુસ્સામાં પાછો ચાલવા લાગ્યો.
13 ત્યારે નામાનના ચાકરોએ તેની પાસે આવીને તેને ક ું, “અમારા મા લક, જો પ્રબોધકે તને કોઈ ુશ્કેલ કામ કરવા માટે ક ું

હોત, તો ું તે ું કરત ન હ? તો જયારે તે તને કહે છે કે, સ્નાન કર ને ુદ્ધ થા. તો વશેષ કર ને તે કર ું જ જોઈએ?” 14 પછ
નામાને જઈને ઈ રભક્ત એ લશાના ક ા પ્રમાણે યદન નદ માં સાત વખત ડૂબક માર . એટલે તે ું માંસ નાના બાળકના માંસ
જે ું થઈ ગ ું, તે ુદ્ધ થઈ ગયો.

15 ત્યાર પછ નામાન પોતાની આખી ટુકડ સાથે ઈ રભક્ત એ લશા પાસે પાછો જઈને તેની આગળઊભો ર ો. તેણે ક ું,
“જો, હવે મને ખાતર થઈ કે ઇઝરાયલ સવાય આખી ૃથ્વી પર બીજે ાંય ઈ ર નથી. તો હવે કૃપા કર ન,ે આ તારા સેવક
પાસેથી ભેંટ લે.” 16પણએ લશાએ ક ું, “જીવતા યહોવાહ કે જમેનીઆગળ હુ ઊભો છુ તેમના સમ ખાઈને કહુ છુ કે, હુ કોઈ
ભેટ લઈશ ન હ.” નામાને તેને ભેટ લેવા માટે આગ્રહ કય , પણ તેણે ના પાડ .

17 માટે નામાને ક ુ,ં “જો ના લો, તો કૃપા કર તમારા ચાકરને એટલે કે મને બે ખચ્ચરના બોજા જટેલી માટ અપાવ, કેમ કે,
હુ હવેથી યહોવાહ સવાય બીજા કોઈ દેવને દહનીયાપર્ણ કે યજ્ઞ ચઢાવીશ ન હ. 18 પણ ારે મારા રાજા મારા હાથ પર ટેકો
દઈને રમ્મોનના મં દરમાં સેવા કરવા જાય છે, ત્યારે હુ રમ્મોનના મં દરમાં ન ું છુ. કૃપા કર તમારા ચાકરની આ બાબત યહોવાહ
ક્ષમા કરો.” 19એ લશાએ તેને ક ું, “શાં તએ જા.” તેથી નામાન તેની પાસેથી રવાના થયો.

ગેહઝ ના કુટુબમાં સદાનો કોઢ
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20 પણ ઈ રભક્ત એ લશાના ચાકર ગેહઝ એ ક ું, “જો, મારા મા લકે આ અરામી નામાન જે લા ો હતો તે તેની પાસેથી
લીધા વગર તેને જવા દ ધો છે. જીવતા યહોવાહના સમ, હુ તેની પાછળ દોડ ને તેની પાસેથી કઈક તો લઈ લઈશ.” 21 તેથી
ગેહઝ નામાનની પાછળ ગયો. નામાને કોઈને તેની પાછળ દોડતો આવતો જોયો, ત્યારે તે તેને મળવા પોતાના રથ પરથી ઊતય
અને તેને ૂ ુ,ં “બ ું ક્ષેમકુશળ છે?” 22 ગેહઝ એ ક ું, “બ ું ક્ષેમકુશળ છે. મારા મા લકે મને મોકલ્યો છે. તેણે ક ું કે, ‘જો,
એફ્રાઇમના પહાડ પ્રદેશના પ્રબોધકોના દ કરાઓમાંથી બે જુવાનો હમણાં જ માર પાસે આ ા છે. કૃપા કર તેઓને માટે એક
તાલંત ચાંદ *અને બે જોડ વ આપ.”

23 નામાને ક ું, “હુ તને બે તાલંત ચાંદ ુશીથી આ ું છુ.” આ ર તે નામાને તેને આગ્રહ કર ને બે તાલંત ચાંદ અને બે જોડ
વ બે થેલીમાં બાંધીને તેના બે ચાકરોના માથે ચઢા ાં, તેઓ તે ઊંચક ને ગેહઝ ની આગળ ચાલવા લાગ્યા. 24જયારે ગેહઝ ,
પહાડ પર પહોંચ્યો, ત્યારે તેણે ચાંદ ભરેલી થેલીઓ તેઓના હાથમાંથી લઈને ઘરમાં સંતાડ દ ધી. અને નામાનના ચાકરોને પરત
મોકલી દ ધા. તેઓ વદાય થયા. 25 ગેહઝ અંદર જઈને પોતાના મા લકની આગળ ઊભો ર ો ત્યારે એ લશાએ તેને ક ું,
“ગેહઝ , ું કયાંથી આવે છે?” તેણે ક ું, “તારો ચાકર ાંય ગયો નહોતો.”

26 એ લશાએ ગેહઝ ને ક ું, “જયારે પેલો રથમાંથી ઊતર ને તને મળવા માટે આ ો, ત્યારે ું મારો આત્મા તાર સાથે
નહોતો? ું આ પૈસા, વ ો, જૈ ૂનવાડ ઓ, દ્રાક્ષવાડ ઓ, ઘેટા,ં બળદો, દાસો તથા દાસીઓ લેવાનો સમય છે? 27 માટે હવે
નામાનનો કુ રોગ તને તથા તારા વંશજોને લા ુ પડશે અને તે કાયમ રહેશે. “તેથી ગેહઝ હમ જવેો કુ રોગી થઈ ગયો. અને
તેની હજૂરમાંથી જતો ર ો.

6
ડૂબી ગયેલી કુહાડ પાણી પર

1 પ્રબોધકોના દ કરાઓએ એ લશાને ક ું, “જો, જે જગ્યાએ અમે તાર સાથે રહ એ છે તે જગ્યા અમારા માટે ૂબ સાંકડ
છે. 2 કૃપા કર ને અમને યદન જવા દે, કે ત્યાંથી દરેક માણસ લાકડાં કાપી લાવીએ અને ત્યાં અમારે રહેવા માટે ઘર બાંધીએ.”
એ લશાએ ક ું, “તમે જાઓ.”

3 તેઓમાંના એકે ક ું, “કૃપા કર તારા ચાકરો સાથે આવ.” એ લશાએ ક ું, “હુ આવીશ.”
4 તેથી તે તેમની સાથે ગયો. યદન પહોંચીને તેઓએ લાકડાં કાપવા માંડયા.ં 5 પણએક જણ લાકડાં કાપતો હતો, તેવામાં તેની

કુહાડ પાણીમાં પડ ગઈ; તેણે ૂમ પાડ ને ક ું, “હે મારા ુરુજી! એ કુહાડ તો હુ માંગી લા ો હતો.”
6ઈ રભક્ત એ લશાએ ૂ ું, “તે કયાં પડ છે?” એટલે તે માણસે એ લશાને જગ્યા બતાવી. પછ એ લશાએ એક લાકડુ

કાપીને પાણીમાં ના ુ.ં તેથી કુહાડ સપાટ પરઆવીને તરવા લાગી. 7એ લશાએ ક ું, “તે ઉઠાવી લે.” માટે પેલા માણસે હાથ
લંબાવીને કુહાડ લઈ લીધી.

અ ઘોડા અને અ રથો
8હવે અરામના રાજાએ ઇઝરાયલ સામે ુદ્ધ ક ુ. તેણે પોતાના ચાકરોની સલાહ લઈને ક ું, “માર છાવણી અ ુક જગ્યાએ

બનાવવામાં આવશે.” 9 પણ ઈ રભક્ત એ લશાએ ઇઝરાયલના રાજાને સંદેશો મોકલીને ક ું, “સાવધ રહેજ,ે અ ુક જગ્યાએ
જતો ના, કારણ કે, અરામીઓ ત્યાં આવવાના છે.”

10 ઈ રભક્તે જે જગ્યા વષે ઇઝરાયલના રાજાને ચેતવણી આપી હતી તે જગ્યાએ માણસો મોક્લ્યા. આ ચેતવણીથી તે
અનેક વાર બચી ગયો. 11આ ચેતવણી વષે અરામનો રાજા ૂબ ગભરાયો અને તેણે પોતાના ચાકરોને ક ું, “આપણામાંથી
ઇઝરાયલના રાજાના પક્ષનો કોણ છે? તે તમે મને ન હ જણાવો?”

12 ત્યારે તેના એક ચાકરે ક ું, “મારા મા લક રાજા, એ ું ન હ! પણ તમે તમારા શયન ૃહમાં જે વચનો બોલો છો તે
ઇઝરાયલમાંનો પ્રબોધક એ લશા ઇઝરાયલના રાજાને કહ દે છે.” 13 રાજાએ ક ું, “જાઓ, અને જુઓ કે એ લશા કયાં
છે, જથેી હુ તેને માણસો મોકલીને પકડાવી લઉં.” તેને કહેવામાં આ ું કે, “જુઓ, તે દોથાનમાં છે.”

14 માટે રાજાએ દોથાનમાં ઘોડા, રથો અને મોટુ સૈન્ય મોકલ્ ુ.ં તેઓએ રાત્રે આવીને નગરને ઘેર લી ું. 15 ારે ઈ રભક્ત
એ લશાનો ચાકર વહેલો ઊઠ ને બહાર ગયો, તો જુઓ, તેણે એક મોટા સૈન્યને રથદળ અને ઘોડસેવારો સ હત નગરને ઘેર
લીધે ું જો ું. તેના ચાકરે તેને ક ું, “અરેરે! મારા મા લક હવે આપણે ું કર ું?” 16એ લશાએ ક ું, “બીશ ન હ, કેમ કે, જઓે
આપણી સાથે છે તેઓ, તેમની સાથે જઓે છે તેઓના કરતાં મહાન છે.”

17 પછ એ લશાએ પ્રાથર્ના કર કે, “હે યહોવાહ, કૃપા કર તેની આંખો ઉઘાડ કે તે જુએ.” ત્યારે યહોવાહે તે ચાકરની આંખો
ઉઘાડ અને તેણે જો ુ.ં તો જુઓ! એ લશાની આસપાસ અ રથોથી અને ઘોડાઓથી પવર્ત ભરાઈ ગયો હતો. 18 ારે
અરામીઓએ લશાની પાસે આ ા, ત્યારે એ લશાએ યહોવાહને પ્રાથર્ના કર , “હે યહોવાહ, આલોકોને અંધ બનાવી દો.” અને
યહોવાહે એ લશાના ક ા પ્રમાણે તેઓને અંધ કર દ ધા.ં 19પછ એ લશાએઅરામીઓને ક ું, “તે માગર્ આ નથી, તે નગર પણ
આ નથી. પણ માર પાછળઆવો અને જે માણસને તમે શોધો છો તેની પાસે હુ તમને લઈ જઈશ.” પછ તે તેઓને સમરુન લઈ
ગયો.

20 ારે તેઓ સમરુન આવી પહોંચ્યા ત્યારે એમ થ ું કે એ લશાએ ક ું, “હે યહોવાહ, આ માણસોની આંખો ઉઘાડો કે
તેઓ જુએ.” પછ યહોવાહે તેઓની આંખો ઉઘાડ અને તેઓએ જો ુ,ં તો જુઓ, તેઓ સમરુન શહેરના મધ્ય ભાગમાં હતા.
21ઇઝરાયલના રાજાએ તેઓને જોયા ત્યારે તેણે એ લશાને ક ું, “મારા પતાજી, ું હુ તેઓને મારુ? તેઓને મારુ?”

22એ લશાએ જવાબઆપ્યો, “તારે તેમને મારવા ન હ. જઓેને તેં તાર તલવારથી અને ધ ુષથી કબજે કયા નથી, તેઓને ું
ું મારશ?ે તેઓનીઆગળ રોટલી અને પાણી ૂક કે, તેઓ ખાઈપીને પાછા પોતાના મા લક પાસે જાય.” 23માટે રાજાએ તેઓને
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સારુ ુષ્કળ ખોરાક તૈયાર કરા ો. તેઓ ખાઈ પી ર ા પછ તેઓને વદાય કયા અને તેઓ પોતાના મા લક પાસે પાછા ગયા.
ત્યાર પછ અરામનાં સૈન્યો ઘણાં લાંબા સમય ુધી ઇઝરાયલમાં પાછાં આ ાં ન હ.

સમરુનનો ઘેરો
24 ત્યાર પછ એ ું બન્ ું કે, અરામના રાજા બેન-હદાદે પોતા ું સમગ્ર સૈન્ય એકત્ર ક ુ અને સમરુનને ઘેર લી ુ.ં 25સમરુનમાં

ભારે દકુાળ પડ્યો. અને જુઓ, ગધેડા ું મા ું ચાંદ ના એંશી સ ામાં વેચા ું હ ું. ક ૂતરની પા માપ વ ા ચાંદ ના પાંચ સ ામાં
વેચાતી હતી. 26 ઇઝરાયલનો રાજા નગરના કોટ ઉપરથી પસાર થતો હતો, ત્યારે એક ીએ હાંક માર ને તેને ક ું, “હે મારા
મા લક રાજા, મદદ કરો.”

27 તેણે ક ું, “જો યહોવાહ તને મદદ ન કરે, તો હુ તને કયાંથી મદદ કરુ? ખળ માંથી કે દ્રાક્ષકુડમાંથી?” 28 પછ રાજાએ તેને
ૂ ું, “તને ું દઃુખ છે?” પેલી ીએ ક ુ,ં “આ ીએ મને એમ ક ું હ ું કે, ‘તારો દ કરો આપ કે, આજેઆપણે તેને ખાઈએ

અને મારા દ કરાને આવતી કાલે ખાઈ ું.’ 29માટે અમે મારા દ કરાને રાંધીને ખાધો, બીજે દવસે મેં જયારે તેને ક ું, “તારો દ કરો
આપ કે, આપણે તેને ખાઈએ. પણ તેણે તેના દ કરાને સંતાડ દ ધો.”

30 ારે રાજાએઆ ીના શ ો સાંભ ા, ત્યારે તેણે પોતાનાં વ ો ફાડ્યાં. હવે રાજા નગરના કોટ પરથી જતો હતો તો
લોકોએ જો ુ,ં કે રાજાએ તેના અંગ પર શોકનાં વ ો પહેયા હતા.ં 31 પછ તેણે ક ું, “જો આજે શાફાટના દ કરા એ લશા ું
મા ું તેના ધડ પર રહેવા દઉં, તો યહોવાહ મને એ ું અને એ કરતાં વધારે વતાડો.”

32એ લશા પોતાના ઘરમાં બેઠો હતો અને તેની સાથે વડ લો બેઠા હતા. રાજાએ પોતાની પાસેથી તેની આગળ એક માણસ
મોકલ્યો, પણ તે સંદેશાવાહકઆવી પહોંચ્યો તે પહેલાં જ એ લશાએ વડ લોને ક ું હ ું કે, “જો, એ ૂનીના દ કરાએ મારુ મા ું
કાપી નાખવાને માણસ મોકલ્યો છે. જુઓ ારે સંદેશાવાહક આવે ત્યારે તેને બહાર ઊભો રાખીને બારણું બંધ કર દેજો. ું
તેના મા લકના પગનોઅવાજ તેની પાછળ નથી સંભળાતો?’ 33તે હજીતો તેમની વાત કરતો હતો, એટલામાં જુઓ, સંદેશાવાહક
તેની પાસે આવી પહોંચ્યો. તેણે ક ું, “જુઓ, આ વપ યહોવાહ તરફથી આવી છે. તો શા માટે હુ હવે પછ યહોવાહની રાહ
જોઉં?”

7
1એ લશાએ ક ું, “તમે યહોવાહ ું વચન સાંભળો. યહોવાહ એ ું કહે છે: “આવતી કાલે આ સમયે સમરુનની ભાગળમાં

એક માપ મેંદો એક શેકેલે અને બે માપ જવ એક શેકેલે વેચાશે.’ ” 2 ત્યારે જે સરદારના હાથ પર રાજા અઢેલતો હતો તેણે
ઈ રભક્તને ક ું, “જો, યહોવાહ આકાશમાં બાર ઓ કરે તો પણ ું આ વાત શ છે ખર ?” એ લશાએ ક ુ,ં “જો, ું તે
તાર આંખોથી જોશ,ે પણ તેમાંથી ખાવા પામશે ન હ.”

અરામી લશ્કર નાઠુ:ચાર કો ઢયા
3 હવે નગરના દરવાજા આગળ ચાર કુ રોગી બેઠેલા હતા. તેઓ એકબીજાને કહેતા હતા, “શા માટે આપણે અહ બેસી

રહ ને મર જઈએ? 4જો આપણે નગરમાં જવા ું કર એ તો નગરમાં દકુાળ છે, આપણે ત્યાં મર જઈ ુ.ં જો આપણે અહ
રહ એ તોપણઆપણે મર જઈ ુ.ં તો હવે ચાલો, આપણે અરામીઓની છાવણીમાં ચાલ્યા જઈએ. જો તેઓઆપણને જીવતા
રહેવા દેશે, તો આપણે જીવતા રહ ું, જો તેઓઆપણને માર નાખશ,ે તો આપણે મર જઈ ુ.ં”

5માટે તેઓસાંજના સમયે અરામીઓની છાવણીમાં જવાઊઠ્યા; ારે તેઓઅરામીઓની છાવણીની હદમાં પહોચ્યા, ત્યારે
ત્યાં કોઈ નહો ુ.ં 6 કેમ કે, પ્ર ુ યહોવાહે અરામીઓના સૈન્યને રથોનો અવાજ, ઘોડાઓનો અવાજ અને મોટા સૈન્યનો અવાજ
સંભળા ો હતો, તેથી તેઓએએકબીજાને ક ું, “ઇઝરાયલના રાજાએ હ ીઓના રાજાઓને અને મસરના રાજાઓને નાણાં
આપીને આપણા પર હુમલો કરવા મોકલ્યા છે.”

7 તેથી સાંજના સમયે સૈ નકો ઊઠ ને તેમના ઘોડાઓ, તં ુઓ, ગધેડાંઓ અને છાવણી જમે હતી એમની એમ ૂક ને પોતાના
જીવ લઈને નાસી ગયા હતા. 8 ારે કુ રોગીઓ છાવણીની હદમા આ ા ત્યારે તેઓએ એક તં ુમાં જઈને ત્યાં ખા ુ-ંપી ું,
વળ ત્યાંથી સો ું, ચાંદ અને વ ો લઈ જઈને તે સંતાડ દ ું. પછ તેઓ પાછા આવીને બીજા તં ુમાં ગયા, ત્યાંથી પણ ૂંટ
લઈને બ ું સંતાડ દ ું.

9 પછ તેઓએ એકબીજાને ક ું, “આપણે આ બરાબર નથી કરતા. આ તો વધામણીનો દવસ છે, પણ આપણે તો તે વષે
ૂપ ર ા છ એ. જો આપણે સવાર ુધી રાહ જોઈ ું, તો આપણા પર શક્ષા આવી પડશ.ે તો હવે ચાલો, આપણે જઈને

રાજાના કુટુબીઓને કહ એ.” 10 માટે તેઓએ આવીને નગરના ચોક દારોને ૂમ પાડ ને ક ું, “અમે અરામીઓની છાવણીએ
ગયા હતા, પણ ત્યાં કોઈ ન હ ું, કોઈનો અવાજ ન હતો, ફક્ત ઘોડા અને ગધેડાં બાંધેલાં હતા, તં ૂઓ પણ જમેના તેમ ખાલી
હતા.” 11 પછ દરવાજાના ચોક દારોએ ૂમ પાડ ને રાજાના કુટુબીઓને ખબર પહોંચાડ .

12 ત્યારે રાજાએ રાત્રે ઊઠ ને પોતાના ચાકરોને ક ું, “અરામીઓએઆપણને ું ક ુ છે તે હુ તમને કહ શ. તે લોકો જાણે છે
કે આપણે ૂ ા છ એ, તેથી તેઓ છાવણી છોડ ને ખેતરમાં સંતાઈ ગયા હશે. તેઓ વચારતા હતા કે, ‘જયારે તેઓ નગરમાંથી
બહાર આવશે ત્યારે આપણે તેઓને જીવતા પકડ લઈને નગરમાં જતા રહ ુ.ં’ ” 13 રાજાના ચાકરોમાંના એકે ક ું, “હુ તમને
વનંતી કરુ છુ કે, નગરમાં બાક બચેલા ઘોડાઓમાંથી પાંચ ઘોડસેવારોને તપાસ માટે મોકલી આપવાની રજા આપો. જો તેઓ
જીવતા પાછાઆવશે તો તેઓની હાલત બચી ગયેલા ઇઝરાયલીઓના જવેી થશ,ે જો મર જશે તો ઇઝરાયલના અત્યાર ુધીમાં
નાશ પામેલાંઓની હાલત કરતાં તેઓની હાલત ખરાબ ન હ હોય.”

14 માટે તેઓએ ઘોડા જોડલેા બે રથ લીધા. અને રાજાએ તેઓને અરામીઓના સૈન્યની પાછળ મોકલીને ક ું, “જઈને
જુઓ.” 15 તેઓ યદન ુધી તેઓની પાછળ ગયા, તો જુઓ આખો માગર્ અરામીઓએ ઉતાવળમાં ફેંક દ ધેલાં તેઓનાં વ ો
અને પાત્રોથી ભરાઈ ગયેલો હતો. તેથી સંદેશાવાહકોએ પાછા આવીને રાજાને તે વષે ખબરઆપી.

16 પછ લોકોએ બહાર જઈને અરામીઓની છાવણી ૂંટ લીધી. માટે યહોવાહના વચન પ્રમાણે એક માપ મેંદો એક શેકેલે
અને બે માપ જવ એક શેકેલે વેચાયા.ં 17જે સરદારના હાથ પર રાજા અઢેલતો હતો, તેને નગરના દરવાજાની ચોક કરવા ું કામ



2 રાજાઓ 7:18 306 2 રાજાઓ 8:24

સોંપ્ ુ.ં ારે રાજા ઊતર ને તેની પાસે નીચે આ ો ત્યારે ઈ રભક્તના ક ા પ્રમાણે તે માણસ લોકોના પગ નીચે કચડાઈને
મરણ પામ્યો.

18 ઈ રભક્તે રાજાને ક ું હ ું “કાલ,ે આસમયે સમરુનના દરવાજા પાસે એક માપ મેંદો એક શેકેલે અને બે માપ જવ એક
શેકેલે વેચાશે” તે ું જ થ ુ.ં 19 ત્યારે એ સરદારે ઈ રભક્તને ક ું, “જો, યહોવાહઆકાશમાં બાર ઓ કરે, તોપણ ું આબાબત
બની શકે ખર ?” એ લશાએ ક ું હ ું, “જો, ું તે તાર પોતાની આંખે જોશ,ે પણએમાં ું ક ું ખાવા પામશે ન હ.” 20અને એમ
જ બન્ ુ,ં કેમ કે લોકોએ તેને દરવાજાઆગળ જ પગ નીચે કચડ ના ો અને તે મરણ પામ્યો.

8
ુનેમની ીને મલકત પાછ મળ

1જે ીના દ કરાને એ લશાએ સજીવન કય હતો તેને તેણે ક ું, “ઊઠ, ું તારા કુટુબનાં માણસોને લઈને ચાલી જા અને
બીજા દેશમાં ાં જઈને તારાથી રહેવાય ત્યાં રહે, કેમ કે, યહોવાહે દકુાળનો હુકમ કય છે. દેશમાં સાત વષર્ ુધી દકુાળ ચા ુ
રહેશે.” 2 તેથી તે ીએ ઊઠ ને ઈ રભક્તના કહેવા પ્રમાણે ક ુ. તે તેના કુટુબનાં માણસોને લઈને ચાલી નીકળ અને જઈને
સાત વષર્ ુધી પ લસ્તીઓના દેશમાં રહ .

3સાતમા વષર્ને અંતે તે ી પ લસ્તીઓના દેશમાંથી પાછ આવી. અને પોતાના ઘર અને જમીન માટે રાજા પાસે વનંતી કરવા
ગઈ. 4હવે રાજા ઈ રભક્તના ચાકર ગેહઝ સાથે એવી વાત કરતો હતો, “એ લશાએ જે મોટા કામો કયા છે તે કૃપા કર ને મને
કહે.”

5એ લશાએ મરણ પામેલાં બાળકને કેવી ર તે સજીવન કય હતો, તે વાત ગેહઝ રાજાને કરતો હતો. ત્યારે જે ીના દ કરાને
એ લશાએ સજીવન કય હતો તેણે આવીને રાજાને પોતાના ઘર અને જમીન માટે વનંતી કર . ગેહઝ એ ક ું, “મારા મા લક,
રાજા, આ જ તે ી છે અને આ જ તેનો દ કરો છે, તેને એ લશાએ સજીવન કય હતો.” 6 રાજાએ તે ીને તેના દ કરા વષે
ૂ ું, તેણે તેને બધી વાત કહ . તેથી રાજાએ તેના માટે એક ખાસ અ ધકાર ને આજ્ઞા આપીને ક ું, “તે ું જે હ ું તે બ ું અને

તેણે દેશ છોડયો તે દવસથી આજ ુધીની તેના ખેતરની બધી જ ઊપજ તેને પાછ આપ.”
ુનેમની ીને મલકત પાછ મળ

7 પછ એ લશા દમસ્કસમાં ગયો તે સમયે અરામનો રાજા બેન-હદાદ બીમાર હતો. રાજાને એવી ખબર મળ કે, “ઈ રભક્ત
અહ આ ો છે.” 8 રાજાએ હઝાએલન*ે ક ુ,ં “તારા હાથમાં ભેટ લઈને ઈ રભક્તને મળવા જા, તેની મારફતે યહોવાહને
ુછાવ કે, ‘ ું હુ આ બીમાર માંથી સાજો થઈશ?’ ” 9માટે હઝાએલ તેની સાથે દમસ્કસની સાર ૂલ્યવાન વસ્ ુઓ ચાલીસઊંટો

પર એ વસ્ ુઓ ભેટ તર કે લઈને તેને મળવા ગયો. હઝાએલે આવીને એ લશા આગળ આવીને ક ું, “તારા દ કરા અરામના
રાજા બેન-હદાદે મને તાર પાસે એ ું ૂછવા મોકલ્યો છે કે, ‘ ું હુ આ બીમાર માંથી સાજો થઈશ?’ ”

10એ લશાએ તેને ક ું, “જઈને બેન-હદાદને કહે કે, ‘ ું ન ે સાજો થશ.ે’ પણ યહોવાહે તો મને એ ું બતા ું છે કે તે ન ે
મરણ પામશ.ે” 11 પછ હઝાએલ શરમાઈ ગયો. એ લશા તેની સામે જોઈ ર ો, હઝાએલ એટલો બધો શર મદો પડ્યો કે
ઈ રભક્ત રડ પડયો. 12હઝાએલે ૂ ુ,ં “મારા મા લક, ું કેમ રડે છે?” તેણે ક ુ,ં “કેમ કે, ું ઇઝરાયલી લોકો સાથે જે દુ તા
કરવાનો છે તે હુ જાણું છુ માટે. તેઓના કલ્લાઓને ું બાળ ૂક શ, તેઓના જુવાનોની ું તલવારથી કતલ કર શ, તેઓના
બાળકોને ું જોરથી પછાડ ને ટુકડાં કર શ અને તેઓની ગભર્વતી ીઓને ું ચીર નાખીશ.”

13 હઝાએલે ક ું, “તારો સેવક એક કૂતરા ુલ્ય છે, તે કોણ છે કે આવાં કામ કરે?” એ લશાએ ક ું, “યહોવાહે મને બતા ું
છે કે ું અરામનો રાજા થશ.ે” 14 પછ હઝાએલ એ લશા પાસેથી રવાના થઈને પોતાના મા લક પાસે આ ો. તેણે તેને ૂ ું,
“એ લશાએ તને ું ક ું?” તેણે જવાબ આપ્યો, “તેણે મને ક ું ું ન ે સાજો થશ.ે” 15 પછ બીજે દવસે હઝાએલે ધાબળો
લઈને તેને પાણીમાં પલાળ ને રાજાના મોં પર ઓઢાડ્યો તેથી તે મરણ પામ્યો. અને તેની જગ્યાએ હઝાએલ રાજા થયો.

યહૂ દયાનો યહોરામ રાજા
2 કાળ. 21:1-20

16ઇઝરાયલના રાજાઆહાબના દ કરા યોરામના શાસનકાળના પાચમાં વષ યહોરામ રાજ કરવા લાગ્યો. તે યહૂ દયાના રાજા
યહોશાફાટનો દ કરો હતો. ારે યહોશાફાટ યહૂ દયાનો રાજા હતો ત્યારે યહોરામ રાજ કરવા લાગ્યો. 17યહોરામ રાજા બન્યો
ત્યારે તે બત્રીસ વષર્નો હતો, તેણે યરુશાલેમમાં આઠ વષર્ રાજ ક ુ.

18આહાબના કુટુબે જમે ક ુ હ ું તેમ તે ઇઝરાયલના રાજાઓને માગ ચાલ્યો, કેમ કે તેણે આહાબની દ કર સાથે લ ક ુ
હ ું. અને તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે ખોટુ હ ું તે ક ુ. 19 તો પણ પોતાના સેવક દાઉદને લીધે યહોવાહ યહૂ દયાનો નાશ કરવા
ચાહતા નહોતા, કારણ કે તેઓએ તેને ક ું હ ું, તે હમેશા તેઓને વારસો આપશે.

20યહોરામના દવસોમાં અદોમે યહૂ દયાના હાથ નીચે બળવો કર ને પોતાના માટે એક રાજા ઠરા ો. 21 ત્યારે યોરામ પોતાના
બધા રથો અને સેનાપ તઓને લઈને સાઈર ગયો. અને તેણે રાત્રે ઊઠ ને પોતાની આસપાસના અદોમીઓ તથા રથા ધપ તઓ
પર હુમલો કય . પછ યહોરામના સૈ નકો અને લોકો પોતાના ઘરે નાસી ગયા.

22 આ ર તે અદોમે આજ ુધી યહૂ દયાની સ ા સામે બળવો કરેલો છે. લબ્નાહએ પણ તે જ સમયે બળવો કય હતો.
23 યોરામનાં બાક નાં કાય અને તેણે જે કઈ ક ુ તે બ ું યહૂ દયાના રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ું?
24 ત્યાર પછ યોરામ તેના પ ૃઓ સાથે ઊંઘી ગયો, તેને દાઉદનગરમાં તેના પ ૃઓ સાથે દફનાવવામાં આ ો. પછ તેનો
દ કરો અહાઝયાહ તેની જગ્યાએ રાજા બન્યો.

યહૂ દયાનો રાજા અહાઝયાહ
2 કાળ. 22:1-6
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25 ઇઝરાયલના રાજા આહાબના દ કરા યોરામના શાસનકાળના બારમા વષ યહૂ દયાના રાજા યોરામનો દ કરો અહાઝયાહ
રાજ કરવા લાગ્યો. 26અહાઝયાહ રાજા થયો ત્યારે તે બાવીસ વષર્નો હતો; તેણે યરુશાલેમમાં એક વષર્ રાજ ક ુ. તેની માતા ું
નામ અથાલ્યા હ ું, તે ઇઝરાયલના રાજાઓમ્રીની દ કર હતી. 27અહાઝયાહઆહાબના કુટુબને માગ ચાલ્યો, જમેઆહાબના
કુટુબે ક ુ તેમ તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે ખોટુ હ ું તે ક ુ. કેમ કે, તે આહાબના કુટુબનો જમાઈ હતો.

28 અહાઝયાહ આહાબના દ કરા યોરામ સાથે અરામના રાજા હઝાએલ સામે રામોથ ગલ્યાદ આગળ ુદ્ધ કરવા ગયો.
અરામીઓએ યોરામને ઘાયલ કય . 29અરામનો રાજા હઝાએલ સામે ુદ્ધ કરતો હતો, ત્યારે અરામીઓએ તેને રામાઆગળજે
ઘા કયાર્ હતા તે રુઝવવા માટે યોરામ રાજા પાછો યઝ્રએલઆ ો. યહૂ દયાના રાજા યહોરામનો દ કરો અહાઝયાહ યઝ્રએલમાં
આહાબના દ કરા યોરામને જોવા આ ો, કેમ કે યોરામ ઘાયલ થયેલો હતો.

9
યેહૂનો ઇઝરાયલના રાજા તર કે અ ભષેક

1એ લશા પ્રબોધકે પ્રબોધકોના દ કરાઓમાંના એકને બોલા ો. અને તેને ક ું, “તાર કમર બાંધ, તારા હાથમાં તેલની આ
શીશી લ.ે અને રામોથ ગલ્યાદ જા.” 2 ું ત્યાં જઈને નમ્શીના દ કરા યહોશાફાટના દ કરા યેહૂને શોધી કાઢજ.ે ઘરમાં જઈને તેને
તેના ભાઈઓ મધ્યેથી ઉઠાડ ને અંદરની ઓરડ માં લઈ જજ.ે 3 પછ આ તેલની શીશી ું તેલ તેના માથા પર રેડજ.ે અને કહેજે
કે, “યહોવાહ એ ું કહે છે કે, મેં તને ઇઝરાયલના રાજા તર કે અ ભ ષક્ત કય છે.’ પછ દરવાજો ખોલીને તરત નાસી આવજ;ે
વલંબ કર શ ન હ.”
4તેથી તે જુવાન, એટલે જુવાન પ્રબોધક રામોથ ગલ્યાદ ગયો. 5 ારે તે ત્યાં આ ો, ત્યારે, સૈન્યના સરદારો બેઠેલા હતા. તે

જુવાન પ્રબોધકે ક ું, “હે સરદાર, હુ તમારે માટે સંદેશ લા ો છુ.” યેહૂએ ૂ ું, “અમારા બધામાંથી કોને માટે?” જુવાન પ્રબોધકે
ક ું, “હે સરદાર, તારા માટે.” 6 પછ યેહૂ ઊઠ ને ઘરમાં ગયો અને પ્રબોધકે તેના માથા પર તેલ રેડ ને તેને ક ું, “ઇઝરાયલના
યહોવાહ એ ું કહે છે, ‘મેં તને યહોવાહના લોકો એટલે ઇઝરાયલ પર રાજા તર કે અ ભ ષક્ત કય છે.

7 ું તારા મા લકઆહાબના કુટુબનાંને મારશે કે, જથેી હુ મારા સેવક પ્રબોધકોના રક્તનો બદલોઅને યહોવાહના બધા સેવકોના
રક્તનો બદલો ઇઝબેલ પર વા ું. 8 કેમ કે આહાબ ું આ ું કુટુબ નાશ પામશ,ે આહાબના દરેક નર બાળકને તથા જે બંદ વાન
હોય તેને તેમ જ સ્વતંત્ર હોય તેને હુ ના ૂદ કર શ.

9આહાબના કુટુબને હુ નબાટના દ કરા યરોબામના કુટુબની માફક અને અ હયાના દ કરા બાશાના કુટુબની માફક કર નાખીશ.
10ઇઝબેલને યઝ્રએલમાં કૂતરા ખાશે, તેને દફનાવનાર કોઈ હશે ન હ.’ પછ તે બારણું ઉઘાડ ને ઉતાવળે જતો ર ો.

11 ત્યાર પછ યેહૂ તેના મા લકના ચાકરોની પાસે બહાર આ ો, એકે તેને ૂ ુ,ં “બ ું ક્ષેમકુશળ છે? આ પાગલ માણસ
શા માટે તાર પાસે આ ો હતો?” યેહૂએ તેઓને જવાબ આપ્યો, “તે માણસને તમે ઓળખો છો અને તેણે શી વાતો કર તે
તમે જાણો છો?” 12 તેઓએ ક ું, “ના, અમે નથી જાણતા. ું અમને કહે.” ત્યારે યેહૂએ ક ું, “તેણે મને આમ ક ું, તેણે એ
પણ ક ુ,ં યહોવાહ એમ કહે છે: મેં તને ઇઝરાયલ પર રાજા તર કે અ ભ ષક્ત કય છે.’ 13 ત્યારે તે દરેકે તરત જ પોતાનાં વ
ઉતાર ને સીડ ના પગ થયા પર યેહૂના પગ નીચે ૂ ા.ં તેઓએ રણ શગડુ વગાડ ને ક ું, “યેહૂ રાજા છે.”

ઇઝરાયલના યોરામ રાજાની હત્યા
14આ ર તે નમ્શીના દ કરા યહોશાફાટના દ કરા યેહૂએ યોરામ સામે બળવો કય . હવે યોરામ અને સવર્ ઇઝરાયલ અરામના

રાજા હઝાએલના કારણથી રામોથ ગલ્યાદનો બચાવ કરતા હતા. 15 પણ યોરામ રાજા તો અરામના રાજા હઝાએલ સામે ુદ્ધ
કરતો હતો, ત્યારે અરામીઓએ જે ઘા કયાર્ હતા તેથી સાજો થવા માટે યઝ્રએલ પાછો આ ો હતો.
યેહૂએ યોરામના ચાકરોને ક ું, “જો તમારુ મન એ ું હોય, તો યઝ્રએલમાં ખબરઆપવા જવા માટે કોઈને નાસીને નગરમાંથી

બહાર જવા દેશો ન હ.” 16માટે યેહૂ પોતાના રથમાં બેસીને યઝ્રએલજવા નીક ો, કેમ કે, યોરામ ત્યાં આરામ કરતો હતો. હવે
યહૂ દયાનો રાજા અહાઝયાહ યોરામને જોવા માટે ત્યાં આ ો હતો.

17 યઝ્રએલના ુરજ પર ચોક દાર ઊભો હતો, તેણે ઘણે દૂરથી યેહૂની ટોળ ને આવતી જોઈને ક ું, “હુ માણસોના ટોળાને
આવ ું જોઉં છુ.” યોરામે ક ું, “એક ઘોડસેવારને તેઓને મળવા મોકલ. અને તે ૂછે છે કે, ‘ ું તમને સલાહશાં ત છે?’ ” 18તેથી
ઘોડસેવાર યેહૂને મ ો અને ક ું, “રાજાએમ ૂછે છે કે: ‘ ું તમને સલાહશાં ત છે?’ ” માટે યેહૂએ ક ું, “તારે શાં ત ું ું કામ છે?
ું વળ ને માર પાછળઆવ.” ત્યારે ચોક દારે રાજાને ક ું કે, “સંદેશાવાહક તેઓને મળવા ગયો તો ખરો, પણ તે પાછો આ ો

નથી.”
19 “પછ તેણે બીજો ઘોડસેવાર મોકલ્યો, તેણે ત્યાં આવીને તેઓને ક ું, “રાજા એમ ુછાવે છે કે: ‘ ું સલાહ શાં ત છે?’ ”

યેહૂએ ક ું, “તારે શાં ત ું ું કામ છે? ું પાછો વળ ને માર પાછળ આવ.” 20 ફર થી ચોક દારે ખબર આપી, “તે પણ તેઓને
મ ો, પણ તે પાછો આવતો નથી. તેની રથની સવાર ની પધ્ધ ત તો નમ્શીના દ કરા યેહૂની સવાર જવેી લાગે છે, કેમ કે, તે
ઝડપી સવાર કર ર ો છે.”

21 યોરામે ક ું, “મારો રથ તૈયાર કરો.” તેઓએ તેનો રથ તૈયાર કય . ઇઝરાયલનો રાજા યોરામ અને યહૂ દયાનો રાજા
અહાઝયાહ પોતપોતાના રથમાં યેહૂને મળવા ગયા. તે તેઓને નાબોથ યઝ્રએલીની ખડક આગળ મ ો. 22યોરામે યેહૂને જોતાં
જ ક ું, “યેહૂ ું સલાહ શાં ત છે?” તેણે ક ું, “ ાં ુધી તાર માતા ઇઝબેલ ભચાર તથા તંત્રમંત્ર કયાર્ કરતી હોય ત્યાં
ુધી શાની શાં ત હોય?”
23 તેથી યોરામ તેનો રથ ફેરવીને પાછો વળ ને નાઠો અને અહાઝયાહને ક ું, “ વ ાસઘાત છે, અહાઝયાહ.” 24 પછ યેહૂએ

પોતાના ૂરે ૂરા બળથી ધ ુષ્ય ખેંચીને યોરામના ખભા વચ્ચે તીર મા ુ; એતીર તેના હૃદયને વીંધીને પાર નીકળ ગ ું અને તે રથમાં
જ ઢળ પડયો.
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25 પછ યેહૂએ પોતાના સરદાર બદકારને ક ું, “તેને ઉઠાવીને નાબોથ યઝ્રએલીના ખેતરમાં નાખી દે. ારે ું અને હુ બ ે
સાથે તેના પતા આહાબની પાછળ સવાર કર ને આવતા હતા ત્યારે યહોવાહે તેની વરુદ્ધ આ ભ વષ્યવાણી કર હતી તે યાદ
કર. 26યહોવાહ કહે છે, ‘ખરેખર ગઈકાલે મેં નાબોથ ું અને તેના દ કરાઓ ું રક્ત જો ું છે.’ યહોવાહ કહે છે કે, ‘આજખેતરમાં
હુ તાર પાસેથી બદલો લઈશ.’ હવે ચાલો, યહોવાહના વચન પ્રમાણે તેને ઉઠાવી લઈને તે ખેતરમાં નાખી દો.”

યહૂ દયાનો રાજા અહાઝયાહ મરાયો
27 યહૂ દયાનો રાજા અહાઝયાહઆજોઈને બેથ-હાગ્ગાનને માગ નાસી ગયો. પણ યેહૂએ તેની પાછળ પડ ને તેને ક ું, “તેને

પણ રથમાં માર નાખો.” તેઓએ તેને યબ્લામ પાસેના ૂરના ઘાટઆગળ તેને માર ને ઘાયલ કય . અહાઝયાહ મ ગદ્દોમાં નાસી
ગયો અને ત્યાં મરણ પામ્યો. 28 તેના ચાકરો તેના શબને રથમાં યરુશાલેમ લા ા અને દાઉદનગરમાં તેના પ ૃઓની સાથે તેની
કબરમાં દફ્ના ો.

29આહાબના દ કરા યોરામના શાસનકાળના અ ગયારમા વષ અહાઝયાહ યહૂ દયા પર રાજ કરવા લાગ્યો.

રાણી ઇઝબેલની હત્યા
30 યેહૂ યઝ્રએલઆ ો, ઇઝબેલ એ સાંભ ું, ત્યારે તેણે પોતાની આંખોમાં કાજળ લગા ું તથા મા ું ઓળ ને બાર માંથી

નજર કર . 31જવેો યેહૂ દરવાજામાં પ્રવેશ્યો કે ઇઝબેલે તેને ક ું, “હે પોતાના મા લક ું ૂન કરનાર, ઝમ્રી ું શાં તમાં આ ો
છે?” 32 યેહૂએ બાર તરફ ઊં ું જોઈને ક ું, “મારા પક્ષમાં કોણ છે? કોણ?” ત્યારે બે ત્રણ ખોજાઓએ બહાર જો ું.

33 યેહૂએ ક ું, “તેને નીચે ફેંક દો.” તેથી તેઓએ ઇઝબેલને નીચે ફેંક દ ધી, તેના રક્તના છાંટા દ વાલ પર તથા ઘોડાઓ પર
પડ્યા. અને યેહૂએ તેને પગ નીચે કચડ નાખી. 34પછ યેહૂએ મહેલમાં જઈને ખા ું અને પી ું. પછ તેણે ક ું, “હવે આ શા પત

ીને સંભાળ ને દફનાવો, કેમ કે તે રાજાની દ કર છે.”
35 તેઓ તેને દફનાવવા ગયા, પણ તેની ખોપર , પગ તથા હથેળ ઓ સવાય બીજુ કઈ તેમને મ ું ન હ. 36 માટે તેઓએ

પાછા આવીને યેહૂને ખબર આપી. તેણે ક ું, “યહોવાહે પોતાના સેવક તશ્બી એ લયા દ્વારા જે વચન ક ું હ ું તે આ છે કે,
‘ યઝ્રએલની ૂ મમાં કૂતરાઓ ઇઝબેલ ું માંસ ખાશ,ે 37 અને ઇઝબેલનો ૃતદેહ યઝ્રએલ ૂ મના ખેતરોમાં ખાતરરૂપ થશ.ે
જથેી કોઈ એ ું ન હ કહે કે, “આઇઝબેલ છે.”

10
આહાબના રાજ ુત્રોનો નાશ

1 હવે આહાબના સ ેર દ કરાઓ સમરુનમાં હતા. યેહૂએ સમરુનમાં યઝ્રએલના અ ધકાર ઓ, વડ લો તથા આહાબના
દ કરાઓની રક્ષા કરનારાઓ પર પત્રો લખી મોકલીને કહા ુ,ં 2 “તમારા મા લકના દ કરાઓ તમાર પાસે છે, વળ તમાર પાસે
રથો, ઘોડા, કોટવા ું નગર તથા શ ો પણ છે. 3 તમારા મા લકના દ કરાઓમાંથી સૌથી સારા અને શ્રે ને પસંદ કર ને તેને તેના
પતાના રાજયાસન પર બેસાડ ને તમારા મા લકના ઘરને માટે ુદ્ધ કરજો.”
4 પણ તેઓએ અ તશય ગભરાઈને ક ું, “જુઓ, બે રાજાઓ યેહૂની સામે ટક ન શકયા, તો પછ આપણે કેમ કર ને ટક

શક ુ?ં” 5 આથી ઘરના કારભાર એ, નગરના અમલદારોએ, વડ લોએ તથા દ કરાઓના રક્ષકોએ યેહૂને સંદેશો મોકલ્યો કે,
“અમે તમારા ચાકરો છ એ. તમે જે કઈ કહેશો તે અમે કર ુ.ં અમે કોઈ માણસને રાજા બનાવી ું ન હ. તમાર દ્ર માં જે સારુ
લાગે તે કરો.”

6 પછ યેહૂએ તેઓને બીજો પત્ર લ ો અને જણા ુ,ં “જો તમે મારા પક્ષના હો, મારુ સાંભળવા તૈયાર હો, તો આવતી
કાલે આ સમયે તે માણસોના એટલે તમારા મા લકના દ કરાઓનાં માથાં લઈને યઝ્રએલમાં માર પાસે આવજો.” એ સ ેર
રાજકુમારો નગરના ુ માણસોની દેખરેખ નીચે હતા, તેઓ રાજકુમારોની ુખાકાર માટે જવાબદાર હતા. 7જયારે આ પત્ર
તેમને પહોંચ્યો ત્યારે તેમણે રાજાના સ ેર રાજકુમારોને માર ના ા, તેઓના માથાં ટોપલીઓમાં ભર ને યેહૂ પાસે યઝ્રએલમાં
મોકલ્યા.ં

8 સંદેશાવાહકે આવીને યેહૂને ખબર આપી કે, “તેઓ રાજ ુત્રોના માથાં લા ા છે.” ત્યારે તેણે ક ું, “ભાગળના પ્રવેશદ્વાર
આગળ બે ઢગલા કર ને તે માથાં આવતી કાલ સવાર ુધી ત્યાં રાખી ૂકો.” 9સવારમાં યેહૂ બહાર આ ો. તેણે ઊભા રહ ને
બધા લોકને ક ું, “તમે નદ ષ છો. જુઓ, મેં તો મારા મા લકની સામે કાવતરુ રચીને તેને માર ના ો, પણઆબધા રાજકુમારોને
કોણે માર ના ા?

10હવે તમારે ન ે જાણ ું કે, યહોવાહઆહાબના કુટુબ વષે જે કઈ બોલ્યા છે, તેમાંથી એક પણ વચન નષ્ફળ થનાર નથી.
કેમ કે યહોવાહ પોતાના સેવક એ લયા દ્વારા જે બોલ્યા હતા તે તેમણે ૂરુ ક ુ છે.” 11 યેહૂએ યઝ્રએલમાં આહાબના કુટુબનાં
બાક રહેલા સવર્ન,ે તેના સવર્ ુ માણસોન,ે નજીકના મત્રોને તથા તેના યાજકોને કોઈને પણ બાક રા ા સવાય સવર્ને માર
ના ા.

અહાઝયાહના કુટુબીઓનો નાશ
12 પછ યેહૂ ઊઠ ને ચાલ્યો ગયો. તે સમરુનમાં ભરવાડોના કાતરણીના ઘર બેથ એકેદ આગળ આવી પહોંચ્યો, 13 ત્યારે

તેને યહૂ દયાના રાજા અહાઝયાહના ભાઈઓ મ ા. યેહૂએ તેમને ૂ ું, “તમે કોણ છો?” તેમણે જવાબ આપ્યો, “અમે
અહાઝયાહના ભાઈઓછ એઅને અમે રાજ ુત્રોને તથા રાણી ઇઝબેલના દ કરાઓને મળવા જઈએછ એ.” 14યેહૂએ પોતાના
માણસોને ક ું, “તેમને જીવતા પકડો.” તેથી તેઓએ તેઓને જીવતા પકડ લીધા અને સવર્ બેતાળ સ માણસોને કાતરણીના બેથ
એકેદ કૂવા આગળ માર ના ા. તેણે તેમાંના એકને પણ જીવતો રહેવા દ ધો ન હ.

આહાબનાં બાક નાં સગાંનો વનાશ
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15 ારે યેહૂ ત્યાંથી વદાય થયો, ત્યારે તેને મળવાઆવતા રેખાબના દ કરા યહોનાદાબને તે મ ો. યેહૂએ તેને સલામ કર ને
તેને ક ું, “જમે મારુ હૃદય તારા પ્રત્યે ુદ્ધ છે તેમ ું તારુ હૃદય મારા પ્રત્યે ુદ્ધ છે?” યહોનાદાબે ક ું, “હા છે.” પછ યેહૂએ
ક ું, “જો તેમ છે તો તારો હાથ મને આપ.” અને યહોનાદાબે તેને પોતાનો હાથ આપ્યો યેહૂએ તેને પોતાની પાસે રથમાં ખેંચી
લીધો. 16 યેહૂએ ક ું, “ ું માર સાથે આવ અને યહોવાહ પ્રત્યેની માર આવેશ જો.” એમ તેણે યહોનાદાબને પોતાની સાથે
રથમાં બેસાડ દ ધો. 17 સમરુનમાં આવીને યેહૂએ આહાબના કુટુબનાં બાક રહેલાઓને માર ના ા, જે પ્રમાણે યહોવાહ ું
વચન તેમની આગળ એ લયાએ ક ું હ ું તે પ્રમાણે તેણે આહાબના રાજ ુત્રોનો નાશ કય .

બાલના ઉપાસકોનો વનાશ
18 પછ યેહૂએ બધા લોકોને એકસાથે ભેગા કર ને ક ું, “આહાબે તો બઆલની થોડ સેવા કર હતી, પણ યેહૂ તેની વધારે

સેવા કરશ.ે 19 માટે હવે બઆલના તમામ પ્રબોધકો, યાજકો અને ભક્તોને માર પાસે બોલાવો. એક પણ ક્ત બાક રહેવી
જોઈએ ન હ, કેમ કે, મારે બઆલને માટે મોટો યજ્ઞ કરવાનો છે. જે કોઈ ન હઆવે તે જીવતો રહેવા પામશે ન હ.” જોકે યેહૂએ
બઆલના સેવકોને માર નાખવાના હે ુથી પ ાઈથી આ કાવતરુ ક ુ હ ું. 20 યેહૂએ ક ું. “બઆલને માટે એક પ વત્ર મેળો
ભરો, તેના માટે દવસ ન કરો.” માટે તેઓએ તેનો ઢઢેરો પટા ો.

21 પછ યેહૂએ સમગ્ર ઇઝરાયલમાં સંદેશાવાહકો મોકલ્યા. બઆલના બધા જ સેવકો આ ા, એક પણ માણસ આ ા
વગર ર ો ન હ. તેઓ બઆલના મં દરમાં આ ા, મં દર એક છેડાથી તે બીજા છેડા ુધી ભરાઈ ગ ું. 22પછ યેહૂએ યાજકનો
વ ભંડાર સંભાળનાર માણસને ક ું, “બઆલના બધા ભક્તો માટે ઝભ્ભા કાઢ લાવ.” એટલે તે માણસ તેઓને માટે ઝભ્ભા
કાઢ લા ો.

23 પછ યેહૂ અને રેખાબનો દ કરો યહોનાદાબ બઆલના મં દરમાં ગયા. તેણે બઆલના ભક્તોને ક ું, “બરાબર શોધ કરો
અને જુઓ કે અહ યહોવાહના સેવકોમાંનો કોઈ તમાર સાથે હોય ન હ, પણ ફક્ત બઆલના સેવકો જ હોય.” 24 પછ તેઓ
યજ્ઞો અને દહનીયાપર્ણો ચઢાવવા અંદર ગયા. હવે યેહૂએ એંશી માણસોને બહાર ઊભા રા ા હતા તેઓને ક ું હ ું કે, “જે
માણસોને હુ તમારા હાથમાં લાવી આ ુ,ં તેઓમાંનો જો કોઈ નાસી જશે તો તેના જીવને બદલે તમારો જીવ લેવાશ.ે”

25 યેહૂ દહનીયાપર્ણ ચઢાવી ર ો પછ તરત જ તેણે રક્ષકોને તથા સરદારોને ક ું, “અંદર જઈને તેઓને માર નાખો. કોઈને
બહાર આવવા દેશો ન હ.” તેઓએ તેઓને તલવારની ધારથી માર ના ા. રક્ષકો અને સરદારો તેઓને બહાર ફેંક દઈને
બઆલના મં દરના અંદરનાં ઓરડામાં ગયા. 26બઆલના મં દરમાં અશેરા દેવીની જે ૂ ત હતી તેને તેઓએ ત્યાંથી હઠાવી દઈને
બાળ નાખી. 27 તેઓએ બઆલના સ્તંભને તોડ ના ો. અને બઆલના મં દરનો નાશ કર ને તે જગ્યાને સંડાસ બનાવી દ ધી.
જેઆજ ુધી છે. 28આ ર તે યેહૂએ ઇઝરાયલમાંથી બઆલ અને તેના સેવકોને ન કયાર્.

29પણ નબાટના દ કરો યરોબામજે પાપો કર ને ઇઝરાયલ પાસે દરુાચાર કરાવતો હતો, તે ું અ ુકરણ કર ને યેહૂએબેથેલમાંના
તથા દાનમાંના સોનાના વાછરડાની ૂજા કરવા ું ચા ુ રા ુ.ં 30 પછ યહોવાહે યેહૂને ક ું, “કેમ કે માર દ્ર માં જે સારુ હ ું તે
તેં ક ુ, જે બ ું મારા હૃદયમાં હ ું તે પ્રમાણે આહાબના કુટુબને માર નાખવા ું તેં ક ુ તે સારુ ક ુ છે, તાર ચોથી પેઢ ુધીના
તારા વંશજો ઇઝરાયલના રાજયાસન પર બેસશે.” 31 તો પણ યેહૂએ ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહના નયમ પ્રમાણે ચાલવાની
તેના ૂરા હૃદયથી કાળજી રાખી ન હ. યરોબામ જે પાપો કર ને ઇઝરાયલ પાસે દરુાચાર કરાવતો હતો તે કરવા ું તેણે ચા ું રા ુ.ં

યેહૂનો અંત
32તે દવસોમાં યહોવાહે ઇઝરાયલના પ્રદેશનો નાશ કરવા માંડ્યો, હઝાએલે ઇઝરાયલીઓને તેઓની હદમાં હરા ા. 33યદન

નદ ની ૂવર્ તરફ, આન નની ખીણ પાસેના અરોએરથી ગલ્યાદ તથા બાશાન ુધીઆખા ગલ્યાદ દેશને, ગાદ ઓન,ે રુબેનીઓને
તથા મનાશ્શીઓને હરા ા.

34 યેહૂનાં બાક નાં કૃત્યો અને તેણે જે સવર્ ક ુ ત,ે તેનાં પરાક્રમો ઇઝરાયલના રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી
ું? 35 પછ યેહૂ તેના પ ૃઓ સાથે ઊંઘી ગયો, તેઓએ તેને સમરુનમાં દફ્ના ો. તેના દ કરા યહોઆહાઝે તેની જગ્યાએ રાજ

ક ુ. 36 યેહૂએ સમરુનમાં અઠ્ઠાવીસ વષર્ ુધી ઇઝરાયલ પર રાજ ક ુ હ ું.

11
યહૂ દયાની રાણી અથાલ્યા
2 કાળ. 22:10-23:15

1હવે અહાઝયાહની માતા અથાલ્યાએ જો ું કે તેનો દ કરો મરણ પામ્યો છે, ત્યારે તેણે ઊઠ ને બધા રાજ ુત્રોને માર ના ા.
2 પણ યોરામ રાજાની દ કર તથા અહાઝયાહની બહેન યહોશેબાએ અહાઝયાહના એક દ કરા યોઆશને રાજાના જે દ કરાઓ
માયાર્ ગયા હતા તેઓ મધ્યેથી લઈને તેને તથા તેની દાસીને શયનખંડમાં ૂર દ ધા.ં તેઓએ તેને અથાલ્યાથી સંતાડ્યો કે જથેી
તે તેને માર નાખે ન હ. 3 તે યહોશેબાની સાથે છ વષર્ ુધી યહોવાહના ઘરમાં સંતાઈ ર ો તે દર મયાન અથાલ્યા દેશ પર રાજ
કરતી રહ .

4સાતમે વષ યહોયાદાએ સંદેશાવાહકો મોકલીને કાર ઓના નાયકોના સરદારોના શતા ધપ તઓને તથા રક્ષકોને યહોવાહના
ઘરમાં પોતાની પાસે બોલા ા. તેણે યહોવાહના ઘરમાં તેઓની સાથે કરાર કય અને સમ ખવડા ા. પછ તેણે તેઓને રાજાનો
દ કરો બતા ો. 5 તેણે તેઓને આજ્ઞા કર ને ક ું, “આ કામ તમારે કર ું. તમે જે વશ્રામવારે અંદર આવો, તેઓમાંના ત્રીજા
ભાગના લોકોએ રાજાના મહેલની ચોક કરવી, 6ત્રીજાભાગના લોકો ૂરના દરવાજે અને બાક ના ત્રીજાભાગના લોકો સલામતી
રક્ષકોની પાછળ દરવાજે રહે.”

7 વશ્રામવારે બહાર જનાર તમારા બધાની બે ટુકડ ઓ રાજાનીઆસપાસ યહોવાહના સભા ાનની ચોક કરે. 8 દરેક માણસે
પોતાના હાથમાં હ થયાર રાખીને રાજાનીઆસપાસ ગોઠવાઈને ઊભા રહે ું. જે કોઈ તમાર હારનીઅંદર પ્રવેશે તેને માર નાખવો.
રાજા બહાર જાય ત્યારે અને અંદર આવે ત્યારે તમારે તેની સાથે જ રહે ું.



2 રાજાઓ 11:9 310 2 રાજાઓ 12:18

9 તેથી યહોયાદા યાજકે જે આજ્ઞા કર તે પ્રમાણે સરદારોના શતા ધપ તઓએ ક ુ. દરેક માણસે વશ્રામવારે કામ કરતા તથા
વશ્રામવારે કામ ન કરતા પોતાના બધા માણસોને એકત્ર કયાર્ અને તેઓને લઈને તેઓ યાજક યહોયાદા પાસેઆ ા. 10 દાઉદના
જે ભાલા તથા ઢાલો યહોવાહના ઘરમાં હતાં તે યાજક યહોયાદાએ શતા ધપ તઓના સરદારોને આપ્યા.ં

11તેથી દરેક રક્ષક સપાઈ પોતાના હાથમાં હ થયાર લઈને સભા ાનની જમણી બાજુથી તે સભા ાનની ડાબી બાજુ ુધી,
વેદ તથા સભા ાનઆગળ રાજાનીઆસપાસ ચોક કરતા હતા. 12 પછ યહોયાદાએ રાજ ુત્ર યોઆશને બહાર લાવીને તેના
માથા પર રાજ ુગટ ૂ ો તથા કરાર ું હુકમના ું આપ્ ુ.ં પછ તેઓએ તેનો રાજા તર કે અ ભષેક કય . તેઓએ તાળ ઓ
પાડ ને ક ું, “રાજા ઘણું જીવો!”

13 ારે અથાલ્યાએ લોકોનો તથા રક્ષકોનો અવાજ સાંભ ો, ત્યારે તે લોકોની પાસે યહોવાહના ઘરમાં આવી. 14 તેણે
જો ું તો, જુઓ, રવાજ પ્રમાણે રાજા તેના પાયાસન પર ઊભો હતો. સરદારો તથા રણ શગડાં વગાડનારા રાજાની પાસે ઊભા
હતા. દેશના બધા લોકો આનંદ કરતા અને રણ શગડાં વગાડતા હતા. ત્યારે અથાલ્યાએ પોતાનાં વ ફાડ ને જોરથી ૂમ પાડ ,
“રાજદ્રોહ! રાજદ્રોહ!”

15 યાજક યહોયાદાએ સૈન્યના ઉપર શતા ધપ તઓને આજ્ઞા કર ને ક ું, “તેને બહાર કાઢો. અને સપાઈઓની હરોળોની
વચ્ચે લાવો. જે કોઈ તેની પાછળ આવે તેને તલવારથી માર નાખો.” કેમ કે યાજકે ક ું, “તેને યહોવાહના ઘરમાં માર નાખવી
ન હ.” 16 તેથી તેઓએ અથાલ્યાને માટે રસ્તો કય , તે ઘોડાને અંદર આવવાના માગથી રાજમહેલ આગળ ગઈ. ત્યાં તેને માર
નાખવામાં આવી.

યહોયાદા રાજાની ધમર્ ુધારણાઓ
17 યહોયાદાએ યહોવાહ અને રાજા યોઆશ તથા લોકોની વચ્ચે કરાર કય કે, તેઓએ યહોવાહના લોક થ ુ,ં તેણે રાજા

અને લોકો વચ્ચે પણ કરાર કય . 18 પછ દેશના બધા લોકો બઆલના મં દરે ગયા અને તેને તોડ ના ુ.ં તેઓએ તેની વેદ ઓ
તથા ૂ તઓના ટુકડે ટુકડાં કર ના ા. બઆલના યાજક મા ાનને વેદ ઓ આગળ માર ના ો. પછ યાજકે યહોવાહના
સભા ાન ું રક્ષણ કરવા માટે ચોક દારો નીમ્યા.

19 યહોયાદાએ કાર ઓના શતા ધપ તઓને, નાયકન,ે ચોક દારોને તથા દેશના બધા લોકોને સાથે લીધા. તેઓ રાજાને
યહોવાહના સભા ાનમાંથી લઈને ચોક દારોના દરવાજે થઈને રાજમહેલમાં આ ા. અને યોઆશને રાજાના સહાસન પર
બેસાડયો. 20 તેથી દેશના સવર્ લોકોએ આનંદ કય અને નગરમાં શાં ત થઈ. તેઓએ અથાલ્યાને રાજમહેલમાં તલવારથી માર
નાખી. 21 યોઆશ જયારે રાજ કરવા આ ો ત્યારે તે માત્ર સાત વષર્નો હતો.

12
યહૂ દયાનો રાજા યોઆશ

1 યેહૂની કાર કદ ને સાતમે વષ યોઆશ રાજ કરવા લાગ્યો, તેણે યરુશાલેમમાં ચાળ સ વષર્ ુધી રાજ ક ુ. તેની માતા ું નામ
સબ્યા હ ું તે બેરશેબાની હતી. 2 તે સવર્ દવસોમાં યોઆશે યહોવાહની દ્ર માં જે સારુ હ ું તે ક ુ, કેમ કે, યહોયાદા યાજક
તેને સલાહ આપતો હતો. 3 પણ ઉચ્ચ ાનો કાઢ નાખવામાં આ ાં ન હ. લોકો હજી ુધી ત્યાં ૂપ બાળતા અને યજ્ઞ કરતા
હતા.

4 યોઆશે યાજકોને ક ુ,ં “અપર્ણ કરેલી વસ્ ુઓના નાણા,ં ચલણી નાણાં જે યહોવાહના ઘરમાં લાવવામાં છે તે, દરેક
માણસ દ ઠ ઠરાવેલી જકાત અને જે નાણાં લોકોને યહોવાહના ઘરમાં લાવવા ું મન થાય તે બધાં નાણા,ં 5 યાજકોએ તે દરેક કર
ઉઘરાવનારા પાસેથી એકત્ર કરવા,ં યાજકો તેમાંથી સભા ાનને ાં કહ સમારકામ કરવાની જરૂર હોય ત્યાં ત્યાં સમારકામ
કરવામાં વાપરે.

6 પણ યોઆશ રાજાના ત્રેવીસમા વષર્ ુધી યાજકોએ ઘરમાં કઈ સમારકામ કરા ું ન હ. 7 ત્યારે યોઆશ રાજાએ યહોયાદા
યાજક અને બીજા યાજકોને બોલાવીને તેમને ક ું, “શા માટે તમે સભા ાન ું સમારકામ કરાવતાં નથી? હવેથી તમારે તમારા કર
ઉઘરાવનાર પાસેથી કોઈ નાણાં લેવાં ન હ, પણજે નાણાં સભા ાનના સમારકામ માટે ભેગાં કરેલાં છે તે, નાણાં જઓે સમારકામ
કરે તેને આપી દો.” 8 યાજકો સંમત થયા કે અમે હવેથી લોકો પાસેથી નાણાં લઈ ું ન હ તેમ જ સભા ાન ું સમારકામ કર ું
ન હ.

9 પછ યહોયાદા યાજકે એક મોટ પેટ લીધી, તેના ઢાંકણમાં છેદ પાડ્યો. અને તેને યહોવાહના ઘરમાં અંદરના ભાગે જમણી
બાજુએ વેદ ની પાસે ૂક . લોકો જે નાણાં લાવતા હતા તે બધાં નાણાં સભા ાનના દરવાજાની ચોક કરતા યાજકો તે પેટ માં
નાખતા હતા. 10 ારે તેઓએ જો ું કે પેટ માં ઘણાં નાણાં ભેગાં થયાં છે, ત્યારે રાજાનો નાણામંત્રી અને ુ યાજક આવીને
જે નાણાં યહોવાહના સભા ાનમાંથી જમા થયેલાં હોય તેની ગણતર કરતા.

11 પછ તે ગણેલાં નાણાં તેઓએ યહોવાહના સભા ાનના સમારકામ પર દેખરેખ રાખનારાઓના હાથમાં આપ્યા.ં તેઓએ
આનાણાં ુથાર અને ક ડયા કે જઓે યહોવાહના સભા ાન ું સમારકામ કરતા હતા તેઓને આપ્યા.ં 12લાકડાંના વેપાર ઓને,
પથ્થર ટાંકનારાઓન,ે યહોવાહના સભા ાનના સમારકામ માટે લાકડુ અને ટાંકેલા પથ્થર ખર દવા માટે તથા સમારકામ માટે
અન્ય જે બધો ખચર્ થયો હતો તેને માટે ગણી આપ્યા.ં

13પણ યહોવાહના ઘરમાં ભેગાં થયેલાં નાણાંથી તેઓએ ઘરમાં ચાંદ ના પ્યાલા, કાતરો, વાસણો, રણ શગડાં અથવા કોઈપણ
જાતનાં સોના-ચાંદ નાં વાસણો બના ાં નહોતા. 14 પણ તેઓ તે તે નાણાં યહોવાહના સભા ાન ું જઓેએ સમારકામ ક ુ
તેઓને જ ૂક ાં.

15 તદપુરાંત, તેઓએ જે માણસોને કામ કરનારાઓને નાણાં ૂકવવા રા ા તેઓની પાસેથી હસાબ પણ માગ્યો ન હ, કેમ
કે, તે માણસો પ્રામા ણક હતા. 16 પણ દોષાથાર્પર્ણ તથા પાપાથાર્પર્ણ માટે આપેલાં નાણાં યહોવાહના ઘરમાં લાવવામાં આવતાં
ન હતા,ં કેમ કે, તે નાણાં યાજકોના હકનાં હતા.ં

17 તે સમયે અરામના રાજા હઝાએલે ગાથની સામે ુદ્ધ કર ને તેને જીતી લી ું. પછ હઝાએલ યરુશાલેમ પર હુમલો
કરવા પાછો વ ો. 18 તેથી યહૂ દયાના રાજા યોઆશે તેના પ ૃઓએ, એટલે કે યહૂ દયાના રાજા યહોશાફાટે, યહોરામે તથા
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અહાઝયાહએ જે સવર્ પ વત્ર વસ્ ુઓ અપર્ણ કર હતી તે તથા તેની પોતાની પ વત્ર વસ્ ુઓ, તેમ જ યહોવાહના સભા ાનના
તથા રાજાના મહેલના ભંડારમાંથી જે સો ું મળ આ ું તે સવર્ લઈને તે બ ું અરામના રાજા હઝાએલને મોકલ્ ુ.ં એટલે હઝાએલ
યરુશાલેમથી જતો ર ો.

19 યોઆશનાં બીજાં કાય અને તેણે જે બ ું ક ુ તે યહૂ દયાના રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ું? 20 તેના
ચાકરોએ ઊઠ ને ભેગા મળ ને કાવતરુ ક ુ; તેઓએ યોઆશ પર મલ્લોના ઘરમાં સલ્લાના રસ્તા પર હુમલો કય . 21 શમાથના
દ કરા યોઝાખારે અને શોમેરના દ કરા યહોઝાબાદે એટલે તેના ચાકરોએ તેને માય એટલે તે મરણ પામ્યો. તેઓએ તેને તેના
પ ૃઓ સાથે દાઉદનગરમાં દફ્ના ો અને તેના દ કરા અમાસ્યાએ તેની જગ્યાએ રાજ ક ુ.

13
ઇઝરાયલનો રાજા યહોઆહાઝ

1યહૂ દયાના રાજાઅહાઝયાહના દ કરા યોઆશના કાર કદ ને ત્રેવીસમા વષ યેહૂના દ કરા યહોઆહાઝે સમરુનમાં ઇઝરાયલ
સ ર વષર્ ુધી રાજ ક ુ. 2 તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે ખોટુ હ ું તે ક ુ અને નબાટના દ કરા યરોબામનાં પાપો કે જે વડે તેણે
ઇઝરાયલ પાસે દરુાચાર કરા ા હતા તેને અ ુસરવા ું ચા ુ રા ુ.ં યહોઆહાઝે આવાં કામ કરવા ું ચા ું રા ુ.ં

3તેથી યહોવાહનો કોપ ઇઝરાયલીઓ પર સળગ્યો, તેઓએ તેઓને ફર થી અરામના રાજા હઝાએલના અને તેના દ કરા બેન-
હદાદના હાથમાં સોંપી દ ધા. 4 માટે યહોઆહાઝે યહોવાહને પ્રાથર્ના કર અને યહોવાહે તેની પ્રાથર્ના સાંભળ , કેમ કે અરામનો
રાજા ઇઝરાયલના લોકો પર જુલમ કરતો હતો, તે તેમણે જો ું હ ું. 5 માટે યહોવાહે તેના હાથમાંથી ઇઝરાયલને એક ુ ક્ત
અપાવનાર આપ્યો. અને તેઓ અરામીઓના હાથમાંથી ુક્ત થયા. પછ ઇઝરાયલીઓ અગાઉની જમે પોતપોતાનાં ઘરોમાં
રહેવા લાગ્યા.

6 તેમ છતાં યરોબામના કુટુબનાં પાપો જે તેણે ઇઝરાયલ પાસે કરા ાં હતાં તે તેમણે છોડયાં ન હ, પણ તેઓ તે પાપમાં જ
ચાલ્યા. સમરુનમાં અશેરાની ૂ ત પણ હતી. 7અરામીઓએ યહોઆહાઝ પાસે પચાસ ઘોડસેવાર, દસ રથો તથા દસ હજાર
સૈ નકો સવાય બીજુ કઈ રહેવા દ ું ન હ. કેમ કે અરામના રાજાએ તેઓનો નાશ કર ને ખળ ના ૂસા જવેા કર ના ા હતા.

8 યહોઆહાઝના બીજાં કાય અને જે બ ું તેણે ક ુ તે, તે ું પરાક્રમ, તે બ ું ઇઝરાયલના રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં
લખેલાં નથી ું? 9પછ યહોઆહાઝ તેના પ ૃઓસાથે ઊંઘી ગયો, તેઓએ તેને સમરુનમાં દફ્ના ો. પછ તેના દ કરા યોઆશે
તેની જગ્યાએ રાજ ક ુ.

ઇઝરાયલનો રાજા યોઆશ
10 યહૂ દયાના રાજા યોઆશના કાર કદ ને સાડત્રીસમાં વષ, યહોઆહાઝનો દ કરો યોઆશ સમરુનમા ઇઝરાયલ પર રાજ

કરવા લાગ્યો, તેણે સોળ વષર્ રાજ ક ુ. 11 તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે ખોટુ હ ું તે ક ુ. નબાટના ુત્ર યરોબામનાં પાપો જે વડે
તેણે ઇઝરાયલ પાસે પાપ કરા ું હ ુ,ં તે તેણે છો ું ન હ પણ તે તેમાં રચ્યોપચ્યો ર ો.

12 યોઆશનાં બાક નાં કાય , જે સવર્ તેણે ક ુ તે, યહૂ દયાના રાજા અમાસ્યા સામે ુદ્ધ કર ને તેણે જે પરાક્રમ બતા ું, તે
બ ું ઇઝરાયલના રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ુ?ં 13 યોઆશ પોતાના પ ૃઓની સાથે ઊંઘી ગયો, પછ
યરોબામ તેના રાજયાસન પર બેઠો. યોઆશને સમરુનમાં ઇઝરાયલના રાજાઓ સાથે દફનાવવામાં આ ો.

એ લશા ું ૃત્ ુ
14 ારે એ લશા મરણપથાર એ પડ્યો હતો. ત્યારે ઇઝરાયલના રાજા યોઆશે તેની પાસે આવીને રડ ને ક ુ,ં “હે મારા

પતા! મારા પતા! જો ઇઝરાયલના રથો તથા તેઓના ઘોડસેવારો!” 15એ લશાએ તેને ક ું, “ધ ુષ્ય લ.ે થોડાં તીર ઉઠાવ,”
તેથી યોઆશે ધ ુષ્ય અને થોડાં તીર ઉઠા ાં. 16પછ એ લશાએ ઇઝરાયલના રાજાને ક ું, “તારો હાથ ધ ુષ્ય પર ૂક.” એટલે
તેણે પોતાનો હાથ તેના પર ૂ ો. પછ એ લશાએ પોતાનો હાથ રાજાના હાથ પર ૂ ો.

17એ લશાએ ક ું, “ ૂવર્ તરફની બાર ઉઘાડ.” તેથી તેણે તે બાર ઉઘાડ . પછ એ લશાએ ક ું, “તીર ચલાવ!” તેણે તીર
છો ું. એ લશાએ ક ું, “આયહોવાહના વજય ું તીર, અરામ પરના વજય ું તીર હ ું. કેમ કે ું અરામીઓને અફેકમાં માર ને
તેમનો નાશ કરશ.ે” 18 ત્યારે એ લશાએ ક ું, “હવે બીજાં તીર લે,” એટલે યોઆશે તે લીધાં. એ લશાએ ઇઝરાયલના રાજાને
ક ું, “તેનાથી જમીન પર માર.” રાજાએ ત્રણ વાર જમીન પર મા ુ પછ તે અટક ગયો. 19 પણ ઈ રભક્તે ુસ્સે થઈને ક ું,
“તારે જમીન પર પાંચ થી છ વાર તીર મારવાં જોઈએ. જો તેં એમ ક ુ હોત તો અરામીઓનો સં ૂણર્ નાશ થઈ જાય ત્યાં ુધી
તેઓ પર ું હુમલો કરત, પણ હવે ું અરામ પર ફક્ત ત્રણ જ વાર હુમલો કર શકશ.ે”

20 ત્યાર બાદ એ લશા ું મરણ થ ું અને તેઓએ તેને દફ્ના ો. હવે વષર્ શરૂ થતાં મોઆબીઓની ટોળ ઓ દેશ પરઆક્રમણ
કરતી હતી. 21 તેઓ એક માણસને દફનાવતા હતા, ત્યારે તેઓએ મોઆબીઓની ટોળ આવતી જોઈને તે ૃતદેહને એ લશાની
કબરમાં ફેંક દ ધો. તે માણસનો ૃતદેહ એ લશાનાં હાડકાંને અડકતાંની સાથે જ તે સજીવન થયો. અને ઊઠ ને પોતાના પગ પર
ઊભો થઈ ગયો.

ઇઝરાયલ અને અરામ વચ્ચે વગ્રહ
22 યહોઆહાઝના સવર્ દવસોમાં અરામના રાજા હઝાએલે ઇઝરાયલ પર જુલમ કય . 23 પણ યહોવાહે ઇબ્રા હમ, ઇસહાક

અને યાકૂબ સાથે કરેલા કરારને લીધે તેઓના પર દયા રાખી, કૃપા કર અને તેઓની કાળજી રાખી. માટે યહોવાહે તેઓનો નાશ
કય ન હ અને પોતાની હજૂરમાંથી દૂર કયા ન હ.

24 અરામનો રાજા હઝાએલ મરણ પામ્યો અને તેના દ કરા બેન-હદાદે તેની જગ્યાએ રાજ ક ુ. 25 જે નગરો હઝાએલના
દ કરા બેન-હદાદે ુદ્ધ કર ને યોઆશના પતા યહોઆહાઝ પાસેથી જીતી લીધાં હતા. તે યોઆશે તેના હાથમાંથી પાછાં જીતી
લીધાં. ઇઝરાયલનાં એ નગરો પાછાં જીતી લેતાં યોઆશે તેને ત્રણ વાર હરા ો હતો.
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યહૂ દયાનો રાજા અમાસ્યા
2 કાળ. 25:1-24

1 ઇઝરાયલના રાજા યોઆહાઝના દ કરા યોઆશના શાસનકાળના બીજા વષ યહૂ દયાના રાજા યોઆશનો દ કરો અમાસ્યા
રાજ કરવા લાગ્યો. 2 તે રાજ કરવા લાગ્યો ત્યારે તે પચીસ વષર્નો હતો, તેણે યરુશાલેમમાં ઓગણત્રીસ વષર્ ુધી રાજ ક ુ. તેની
માતા ું નામ યહોઆદ્દ ન હ ું. તે યરુશાલેમની હતી. 3અમાસ્યાએ યહોવાહની દ્ર માં જે સારુ હ ું તે ક ુ, તો પણ તેનાં કૃત્યો
તેના ૂવર્ દાઉદની જવેા ન હતા.ં તેણે તેના પતા યોઆશે જે ક ુ હ ું તે ું જ બ ું જ ક ુ.

4 તો પણ ઉચ્ચ ાનો દૂર કરાયા ન હતા.ં લોકો હજુ પણ ઉચ્ચ ાનોમાં યજ્ઞો કરતા અને ૂપ બાળતા હતા. 5એ ું બન્ ું કે,
જે ું તે ું રાજય ાપ્ ું કે, તરત જ તેણે પોતાના પતા ું ૂન કરનારા ચાકરોને માર ના ા.

6 પણ ૂસાના નયમશા માં લ ા પ્રમાણે, માર નાખનારાઓના દ કરાઓને તેણે માર ના ા ન હ. યહોવાહે આજ્ઞા કર
હતી, “સંતાનોને લીધે પતાઓ માયા જાય ન હ, તેમ જ પતાઓને લીધે સંતાનો માયા જાય ન હ. પણ દરેક ક્ત પોતાના
પાપને લીધે જ માય જાય. 7તેણે દસ હજારઅદોમીઓને મીઠાની ખીણમાં માર ના ા; વળ તેણે સેલા નગરને પણ ુદ્ધ કર ને
કબજે કર લી ું અને તે ું નામ યોક્તએલ પાડ ું, જેઆજે પણ તે જ નામથી ઓળખાય છે.”

8 પછ અમાસ્યાએ ઇઝરાયલના રાજા યેહૂના દ કરા યહોઆહાઝના દ કરા યોઆશ પાસે સંદેશાવાહક મોકલીને કહા ું,
“આવો, આપણે ુદ્ધમાં સામ સામે લડ એ.” 9 પણ ઇઝરાયલના રાજા યોઆશે યહૂ દયાના રાજા અમાસ્યા પાસે વળતો
સંદેશાવાહક મોકલીને કહા ુ,ં “લબાનોનના એક કાંટાળા છોડવાએ લબાનોનના દેવદાર ૃક્ષને પાસે સંદેશો મોકલીને કહા ું
કે, “મારા દ કરા સાથે તાર દ કર ને પરણાવ,’ પણ એટલામાં લબાનોન ું એક જગલી પ ુ ત્યાં થઈને પ્રસાર હ ું તેણે તે કાંટાળા
છોડવાને કચડ ના ો. 10સાચે જ તેં અદોમનો નાશ કય છે માટે તને તેનો ૂબ જ ગવર્ છે. તાર જીતનો ઘમંડ તાર પાસે રાખ
અને તારા ઘરમાં જ બેસી રહે, કેમ કે, શા માટે ું તારા કારણે પોતાના અને યહૂ દયા એમ બં ે પર ુસીબત લાવીને બ ે નાશ
પામો?”

11પણઅમાસ્યાએ સાંભ ું ન હ. તેથી ઇઝરાયલના રાજા યોઆશે ુદ્ધ ક ુ, તે અને યહૂ દયાનો રાજાઅમાસ્યા યહૂ દયામાં
આવેલા બેથ-શેમેશઆગળએકબીજાને સામ સામે મ ા. 12 યહૂ દયાના લોકો ઇઝરાયલથી હાર ગયા અને દરેક માણસ પોત
પોતાના ઘરે નાસી ગયા.

13 ઇઝરાયલના રાજા યોઆશ,ે અહાઝયાહના દ કરા યોઆશના દ કરા યહૂ દયાના રાજા અમાસ્યાને બેથ-શેમેશમાં પકડ્યો.
તે યરુશાલેમ આ ો અને એફ્રાઇમના દરવાજાથી ૂણાના દરવાજા ુધી ચારસો હાથ જટેલો લાંબો યરુશાલેમનો કોટ તોડ
ના ો. 14 તે બ ું સો ું, ચાંદ , યહોવાહના સભા ાનમાંથી મળેલી બધી વસ્ ુઓ, રાજાના મહેલમાંથી મળેલી કમતી વસ્ ુઓ
ને તથા જામીનોને પણ લઈને સમરુન પાછો ગયો.

15 યોઆશના બાક નાં કાય , જે બ ું તેણે ક ુ તે, તે ું પરાક્રમ, યહૂ દયાના રાજા અમાસ્યા સાથે તેણે જે ુદ્ધ ક ુ તે બ ું
ઇઝરાયલના રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ું? 16પછ યોઆશ પોતાના પ ૃઓની સાથે ઊંઘી ગયો અને તેને
ઇઝરાયલના રાજાઓ સાથે સમરુનમાં દફનાવવામાં આ ો, તેના પછ તેનો દ કરો યરોબામ તેની જગ્યાએ રાજા બન્યો.

યહૂ દયાના રાજા અમાસ્યા ું ૃત્ ુ
2 કાળ. 25:25-28

17 ઇઝરાયલના રાજા યહોઆહાઝના દ કરા યોઆશના મરણ પછ યહૂ દયાના રાજા યોઆશનો દ કરો અમાસ્યા પંદર વષર્
ુધી જી ો. 18 અમાસ્યાના બાક નાં કાય , યહૂ દયાના રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ું? 19 તેઓએ

યરુશાલેમમાં અમાસ્યાની વરુદ્ધ ષડયંત્ર રચ્ ું તેથી તે લાખીશ ભાગી ગયો. પણ તેઓએ લાખીશમાં તેની પાછળ માણસો
મોકલીને તેને ત્યાં માર ના ો.

20તેઓ તેને ઘોડા પર નાખીને લા ા અને દાઉદનગરમાં તેના પ ૃઓની સાથે દફ્ના ો. 21યહૂ દયાના બધા લોકોએઅઝાયાર્
જે સોળ વષર્નો હતો તેને લઈને તેના પતા અમાસ્યાની જગ્યાએ રાજા બના ો. 22અમાસ્યા રાજા પોતાના પ ૃઓની સાથે
ઊંઘી ગયો પછ , અઝાયાર્એ એલાથનો જીણ ધ્ધાર કર ને યહૂ દયાને પાછુ સોંપ્ ુ.ં

ઇઝરાયલના રાજા યરોબામનો રા કાળ
23યહૂ દયાના રાજા યોઆશના દ કરા અમાસ્યાના પંદરમા વષ ઇઝરાયલના રાજા યોઆશના દ કરા યરોબામે સમરુનમાં રાજ

ક ુ. તેણે એકતાળ સ વષર્ ુધી રાજ ક ુ. 24તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે ખોટુ હ ું તે ક ુ. નબાટના દ કરા યરોબામનાં સવર્ પાપો
કે જે વડે તેણે ઇઝરાયલ પાસે દરુાચાર કરા ા તે તેણે છોડ્યા ન હ. 25ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહ પોતાના સેવક ગાથ-હેફેરના
અ મ ાયના દ કરા પ્રબોધક ૂના મારફતે જે વચનો બોલ્યા હતા, તે પ્રમાણે યરોબામે હમાથના ઘાટથી તે અરાબાના સ ુદ્ર ુધી
ઇઝરાયલની સરહદ પાછ મેળવી લીધી.

26 કેમ કે, યહોવાહે ઇઝરાયલ ું દઃુખ જો ું હ ું, એ દઃુખ દરેકને માટે એટલે બંદ વાન અને સ્વતંત્ર ક્તને માટે ઘણું ભારે
હ ું.ત્યાં ઇઝરાયલને છોડાવનાર કોઈ ન હ ું. 27 માટે યહોવાહે ક ું કે તે ઇઝરાયલ ું નામ આકાશ નીચેથી ૂંસી નાખશે ન હ;
પણ તેમણે યોઆશના દ કરા યરોબામના દ્વારા તેઓને બચા ા.

28 હવે યરોબામનાં બાક નાં કાય , જે સવર્ તેણે ક ુ તે, તે ું પરાક્રમ અને કેવી ર તે તેણે દમસ્કસ તથા હમાથ જે યહૂ દયાના
હતાં તેની સામે ુદ્ધ કર ને ઇઝરાયલને માટે પાછા મેળ ાં તે સવર્ ઇઝરાયલના રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી
ું? 29 પછ યરોબામ પોતાના પ ૃઓ એટલે ઇઝરાયલના રાજાઓ સાથે ઊંઘી ગયો.તેનો દ કરો ઝખાયાર્ તેની જગ્યાએ રાજા

બન્યો.



2 રાજાઓ 15:1 313 2 રાજાઓ 15:29

15
યહૂ દયાના રાજા ઉ ઝયાનો રા કાળ
2 કાળ. 26:1-23

1 ઇઝરાયલના રાજા યરોબામના શાસનકાળના સ ાવીસમા વષ યહૂ દયાના રાજા અમાસ્યાનો દ કરો અઝાયાર્ રાજ કરવા
લાગ્યો. 2અઝાયાર્ રાજ કરવા લાગ્યો ત્યારે તે સોળ વષર્નો હતો. તેણે બાવન વષર્ ુધી યરુશાલેમમાં રાજ ક ુ, તેની માતા ું નામ
યકોલ્યા હ ું, તે યરુશાલેમની હતી. 3તેણે પોતાના પતા અમાસ્યાએ જમે ક ુ હ ું, તેમ યહોવાહની દ્ર માં જે સારુ હ ું તે ક .ુ

4તોપણ ઉચ્ચ ાનો દૂર કરવામાં આ ાં ન હ. લોકો હજી ત્યાં યજ્ઞો કરતા અને ૂપ બાળતા હતા. 5યહોવાહ રાજા પર દઃુખ
લા ા, તે તેના મરણના દવસ ુધી કુ રોગી ર ો અને અલગ ઘરમાં ર ો. રાજાનો દ કરો યોથામ, ઘરનો ઉપર થઈને દેશના
લોકો પર શાસન કરતો હતો.

6હવે અઝાયાર્નાં બાક નાં કાય , તેણે જે ક ુ તે સવર્, યહૂ દયાના રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ુ?ં 7અઝાયાર્
પોતાના પ ૃઓની સાથે ઊંઘી ગયો. તેઓએતેને તેના પ ૃઓની સાથે દાઉદનગરમાં દફ્ના ો. તેની જગ્યાએ તેનો દ કરો યોથામ
રાજા બન્યો.

ઇઝરાયલી રાજા ઝખાયાર્નો રા કાળ
8 યહૂ દયાના રાજા અઝાયાર્ના આડત્રીસમા વષ યરોબામના દ કરા ઝખાયાર્એ સમરુનમાં ઇઝરાયલ પર છ મ હના ુધી રાજ

ક ુ. 9 તેણે તેના પ ૃઓની જમે યહોવાહની દ્ર માં ખોટુ હ ું તે ક ુ. તેણે નબાટના દ કરા યરોબામનાં પાપ કે જે વડે તેણે
ઇઝરાયલ પાસે દરુાચાર કરા ો હતો તે કરવા ું બંધ રા ું ન હ.

10 યાબેશના દ કરા શાલ્ ૂમે તેની વરુદ્ધ ષડયંત્ર રચ્ ુ,ં લોકોની આગળ તેના પર હુમલો કર ને તેને માર ના ો. પછ તેની
જગ્યાએ તે રાજા બન્યો. 11ઝખાયાર્નાં બાક ના કાય ઇઝરાયલના રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ુ?ં 12આ
યહોવાહ ું વચન જે તેમણે યેહૂને ક ું હ ું, “ચાર પેઢ ુધી તારા વંશજો ઇઝરાયલના સહાસન પર બેસશ.ે” અને તે પ્રમાણે
થ ું.

ઇઝરાયલી રાજા શાલ્ ૂમનો રા કાળ
13યાબેશનો દ કરો શાલ્ ૂમ યહૂ દયાના રાજા ઉ ઝયાઓગણચાલીસમા વષ રાજ કરવા લાગ્યો, તેણે સમરુનમાં એક મ હના
ુધી રાજ ક ુ. 14 ત્યાર બાદ ગાદ નો દ કરો મનાહેમ તસાર્થી હુમલો કર ને સમરુનમાં આ ો. સમરુનમાં તેણે યાબેશના દ કરા

શાલ્ ૂમ પર હુમલો કર ને તેને માર ના ો. તેને માર નાખીને તે તેની જગ્યાએ રાજા બન્યો.
15 શાલ્ ૂમનાં બાક નાં કૃત્યો, તેણે જે ષડયંત્ર ક ુ તે ઇઝરાયલના રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ું? 16 તે

સમયે મનાહેમે તફસા પર અને જઓે ત્યાં હતા તે બધાં પર અને તસાર્નીઆસપાસની સરહદોને ઘેર ને તેના પર હુમલો કય અને
તેઓને માયાર્. કેમ કે, તેઓએ તેને માટે નગરનો દરવાજો ઉઘાડ્યો ન હ.તેણે હુમલો કર ને ૂંટ ચલાવી. નગરની સવર્ ગભર્વતી
સ્રીઓને કુ્રરતા ૂવર્ક ચીર નાખી.

ઇઝરાયલી મનાહેમનો રા કાળ
17 યહૂ દયાના રાજા અઝાયાર્ના શાસનકાળના ઓગણચાલીસમા વષ ગાદ ના દ કરા મનાહેમે ઇઝરાયલ પર રાજ ક ુ, તેણે

સમરુનમાં દસ વષર્ ુધી રાજ ક ુ. 18 તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે ખોટુ હ ું તે ક ુ. તેણે નબાટના દ કરા યરોબામનાં પાપો કે જે
વડે તેણે ઇઝરાયલ પાસે દરુાચાર કરા ો. તે બ ું તેણે પોતાના જીવન પયત ચા ુ રા ુ.ં

19આશ્ ૂરના રાજા ૂલે દેશ પર આક્રમણ ક ુર્. મનાહેમે પોતાના હાથમાં ઇઝરાયલ ું રાજ મજ ૂત કરવા માટે ૂલને પોતાના
પક્ષનો કર લેવા તેને એક હજાર તાલંત ચાંદ *આપી. 20મનાહેમે આશ્ ૂરના રાજા ૂલને ચાંદ આપવા માટે ઇઝરાયલ પાસેથી,
એટલે દરેક ધનવાન માણસ પાસેથી પચાસ શેકેલ ચાંદ † જબરદસ્તીથી પડાવી. તેથી આશ્ ૂરનો રાજા ત્યાંથી પાછો ફય અને તે
દેશમાં ર ો ન હ.

21મનાહેમનાં બાક નાં કાય , તેણે જે બ ું ક ુ તે, ઇઝરાયલના રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ુ?ં 22મનાહેમ
તેના પ ૃઓની સાથે ઊંઘી ગયો, તેની જગ્યાએ તેનો દ કરો પકા ા રાજા બન્યો.

ઇઝરાયલી પકા ાનો રા કાળ
23 યહૂ દયાના રાજા અઝાયાર્ના કાર કદ ને પચાસમા વષ મનાહેમનો દ કરો પકા ા સમરુનમાં ઇઝરાયલ પર રાજ કરવા

લાગ્યો, તેણે બે વષર્ ુધી રાજ ક ુર્. 24 તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે ખોટુ હ ું તે ક ુ. તેણે નબાટના દ કરા યરોબામનાં પાપો કે
જે વડે તેણે ઇઝરાયલ પાસે દરુાચાર કરા ો હતો. એવા કામ છોડ્યા ન હ.

25તેના સરદાર રમાલ્યાના દ કરા પેકાહે પકા ા સામે ષડયંત્ર ક ુ; તેને સમરુનના રાજમહેલના કલ્લામાં આગ બઅનેઆયહ
સાથે માર ના ો. તેની સાથે ગલ્યાદ ઓમાંના પચાસ માણસો હતા. પેકાહે તેને માર નાખીને તેની જગ્યાએ રાજા બન્યો.
26 પકા ાનાં બાક નાં કૃત્યો, તેણે જે બ ું ક ુ ત,ે ઇઝરાયલના રાજાઓના કાળ ૃ ાંત ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ું?

ઇઝરાયલી પેકાહનો રા કાળ
27 યહૂ દયાના રાજા અઝાયાર્ના કાર કદ ને બાવનમાં વષ રમાલ્યાના દ કરા પેકાહે સમરુનમાં ઇઝરાયલ પર રાજ ક ુ, તેણે

વીસ વષર્ ુધી રાજ ક ુ. 28 તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે ખોટુ હ ું તે ક ુ. નબાટના દ કરા યરોબામનાં પાપો કે જે વડે તેણે
ઇઝરાયલ પાસે દરુાચાર કરા ા, એ ું બ ું કરવા ું તેણે ચા ુ રા ુ.ં

29 ઇઝરાયલના રાજા પેકાહના દવસોમાં આશ્ ૂરનો રાજા તગ્લાથ- પલેસેરથી ચઢ આ ો. તેણે ઇયોન, આબેલ-બેથ-
માઅખાહ, યાનોઆ, કેદેશ, હાસોર, ગલ્યાદ, ગાલીલ તથા નફતાલીના આખા પ્રદેશનો કબજો કર લીધો. ત્યાંના લોકોને તે
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પકડ ને આશ્ ૂર લઈ ગયો. 30એલાના દ કરા હો શયાએ રમાલ્યાના દ કરા પેકાહ વરુદ્ધ ષડયંત્ર રચ્ ું. તેના પર હુમલો કર ને
તેને માર ના ો. ઉ ઝયાના દ કરા યોથામના વીસમા વષ તેની જગ્યાએ તે રાજા બન્યો. 31 પેકાહનાં બાક ના કૃત્યો, તેણે જે ક ુ
તે બ ું, ઇઝરાયલના રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ું?

યહૂ દયાના યોથામનો રા કાળ
2 કાળ. 27:1-9

32ઇઝરાયલના રાજા રમાલ્યાના દ કરા પેકાહના કાર કદ ને બીજા વષ યહૂ દયાના રાજા ઉ ઝયાનો દ કરો યોથામ રાજ કરવા
લાગ્યો. 33 તે રાજ કરવા લાગ્યો ત્યારે તે પચીસ વષર્નો હતો, તેણે યરુશાલેમમાં સોળ વષર્ ુધી રાજ ક ુ. તેની માતા ું નામ
યરુશા હ ું; તે સાદોકની દ કર હતી.

34યોથામે યહોવાહની દ્ર માં જે સારુ હ ું તે ક ુ. પોતાના પતા ઉ ઝયાએ ક ુ હ ું તે પ્રમાણે ક ુ. 35પણ ઉચ્ચ ાનો હજી
દૂર કરવામાં આ ાં ન હતાં. લોકો હજી ત્યાં યજ્ઞો કરતા અને ૂપ બાળતા હતા. યહોવાહના સભા ાનનો ઉપરનો દરવાજો
યોથામે બાંધ્યો હતો. 36 યોથામનાં બાક નાં કાય , તેણે જે સવર્ ક ુ તે, યહૂ દયાના રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં
નથી ુ?ં

37 તે દવસોમાં યહોવાહે અરામના રાજા રસીનને તથા રમાલ્યાના દ કરા પેકાહને યહૂ દયા પર ચઢાઈ કરવા મોકલવા માંડયા.
38 પછ યોથામ પોતાના પ ૃઓની સાથે ઊંઘી ગયો અને તેને તેના પ ૃ દાઉદના નગરમાં તેના પ ૃઓની સાથે દફનાવવામાં
આ ો. પછ તેનો દ કરો આહાઝ તેની જગ્યાએ રાજા બન્યો.

16
યહૂ દયાના આહાઝનો રા કાળ
2 કાળ. 28:1-27

1 રમાલ્યાના દ કરા પેકાહના કાર કદ ને સ રમા વષ યહૂ દયાના રાજા યોથામનો દ કરોઆહાઝ રાજ કરવા લાગ્યો. 2આહાઝ
રાજ કરવા લાગ્યો ત્યારે તે વીસ વષર્નો હતો, તેણે યરુશાલેમમાં સોળ વષર્ ુધી રાજ ક ુર્. તેના પ ૃ દાઉદે જમે યહોવાહની
દ્ર માં જે સારુ હ ું તે ક ુ, તે પ્રમાણે તેણે ક ુ ન હ.

3 પણ, તે ઇઝરાયલના રાજાઓને માગ ચાલ્યો, જે પ્રજાને યહોવાહે ઇઝરાયલી લોકો આગળથી હાંક કાઢ હતી તેમનાં
ધ ારપાત્ર કાય પ્રમાણે તેણે પોતાના દ કરાને દહનીયાપણર્ની જમે અ માં થઈને ચલા ો. 4 તે ઉચ્ચ ાનો, પવર્તો અને દરેક
લીલાં ૃક્ષ નીચે યજ્ઞો કરતો અને ૂપ બાળતો હતો.

5 આ સમયે અરામના રાજા રસીને અને ઇઝરાયલના રાજા રમાલ્યાના દ કરા પેકાહે યરુશાલેમ પર ચઢાઈ કર .તેઓએ
આહાઝને ઘેર લીધો પણ તેને જીતી શકયા ન હ. 6 તે જ સમયે, અરામના રાજા રસીને એલાથને પાછુ અરામના કબજામાં
લી ું, તેણે એલાથમાંથી યહૂદ ઓને કાઢ ૂ ા. અરામીઓ એલાથમાં આવીને ત્યાં વસ્યા, આજ ુધી તેઓ ત્યાં જ છે.

7 પછ આહાઝે આશ્ ૂરના રાજા તગ્લાથ- પલેસેરને સંદેશાવાહકો મોકલીને કહા ુ,ં “હુ તારો ચાકર તથા તારો દ કરો છુ.
આવીને મને ઇઝરાયલના રાજા અને અરામના રાજાના હાથમાંથી છોડાવ, તેઓએ મારા પર હુમલો કય છે.” 8 પછ આહાઝે
યહોવાહના ઘરમાં અને રાજમહેલના ભંડારોમાં જે સો ું તથા ચાંદ મળ આ ાં તે લઈને આશ્ ૂરના રાજાને ભેટ તર કે મોકલી
આપ્યા.ં 9આશ્ ૂરના રાજાએ તે ું સાંભ ું અને દમસ્કસ પર ચઢાઈ કર ને તે કબજે ક ુ, ત્યાંના લોકોને બંદ વાન કર પકડ ને
ક ર લઈ ગયો. તેણે અરામના રાજા રસીનને માર ના ો.

10આહાઝ રાજાઆશ્ ૂરના રાજા તગ્લાથ- પલેસેરને મળવા દમસ્કસ ગયો. તેણે દમસ્કસની વેદ જોઈ. પછ તેણે તે વેદ નો
ઘાટ, ન ૂનો તથા બધી કાર ગર નો ઉતાર કર ને ઉ રયા યાજક પર મોકલ્યા. 11 પછ દમસ્કસથી આહાઝે જે રૂપરેખા મોકલી
હતી તે પ્રમાણે યાજક ઉ રયાએ વેદ બાંધી. આહાઝ રાજા દમસ્કસથી પાછો ફય ત્યાં ુધીમાં તેણે તે કામ ૂરુ ક ુ. 12 રાજા
દમસ્કસથી આ ો, ત્યારે તેણે તે વેદ જોઈ, રાજાએ વેદ પાસે આવીને તે પર અપર્ણો ચઢા ાં.

13 તેણે વેદ પર પોતાના દહનીયાપર્ણ તથા ખાદ્યાપર્ણ ચઢા ાં, પોતા ું પેયાપર્ણ રે ું અને પોતાના શાંત્યપર્ણ ું રક્ત તે વેદ
પર છાં ું. 14 યહોવાહની આગળ જે પ ળની વેદ હતી તેને સભા ાનની આગળથી એટલે યહોવાહના સભા ાનની અને
પોતાની વેદ ની વચ્ચેથી લાવીને તેણે તે પોતાની વેદ ની ઉ ર તરફ ૂક .

15 પછ આહાઝ રાજાએ યાજક ઉ રયાને આજ્ઞા કર , “મોટ વેદ પર સવારના દહનીયાપર્ણ ુ,ં સાંજના ખાદ્યાપર્ણ ું, રાજાના
દહનીયાપર્ણ ું અને તેના ખાદ્યાપર્ણ ું, તેમ જ દેશનાં બધાં લોકો ું દહનીયાપર્ણ, ખાદ્યાપર્ણ તથા તેમના પેયાપર્ણો જ ચઢાવવા.ં
દહનીયાપર્ણ ું બ ું રક્ત તથા યજ્ઞ ું બ ું રક્ત તેની પર જ છાંટ ું. પણ પ ળની વેદ યહોવાહની સલાહ ૂછવા ફક્ત મારા માટે
જ રહેશે.” 16 યાજક ઉ રયાએઆહાઝ રાજાના ક ા પ્રમાણે ક ુ.

17આહાઝ રાજાએજળગાડ ઓની તકતીઓકાપી નાખી, તેમાંથી કૂડ ઓલઈલીધી, હોજને પ ળના બળદો પરથી ઉતાર ને
પથ્થરના ઓટલા પર ૂ ો. 18 વશ્રામવારને માટે જે ઢકાયેલો રસ્તો સભા ાનની અંદર તેઓએ બાંધેલો હતો તે, રાજાને પ્રવેશ
કરવાનો જે માગર્ બહારની બાજુએ હતો તે, તેણે આશ્ ૂરના રાજાને લીધે ફેરવીને યહોવાહના સભા ાન તરફ વા ો.

19આહાઝનાં બાક નાં કૃત્યો, તેણે જે ક ુ તે બ ુ,ં યહૂ દયાના રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ું? 20આહાઝ
તેના પ ૃઓની સાથે ઊંઘી ગયો, તેને દાઉદનગરમાં તેના પ ૃઓની સાથે દફ્ના ો. તેની જગ્યાએ તેનો દ કરો હઝ કયા રાજા
બન્યો.

17
ઇઝરાયલી હો શયાનો રા કાળ



2 રાજાઓ 17:1 315 2 રાજાઓ 17:31

1 યહૂ દયાના રાજા આહાઝના કાર કદ ને બારમા વષ એલાનો દ કરો હો શયા સમરુનમાં ઇઝરાયલ પર રાજ કરવા લાગ્યો.
તેણે નવ વષર્ રાજ ક ુર્. 2 તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે ખોટુ હ ું તે ક ુ, તોપણ તેની પહેલાં થઈ ગયેલા ઇઝરાયલના રાજાઓ
જે ું ન હ. 3આશ્ ૂરના રાજા શાલ્માનેસેરે તેના પર હુમલો કય , હો શયા તેનો ચાકર બનીને તેને ખંડણી આપવા લાગ્યો.

સમરુન ું પતન
4 પણ આશ્ ૂરના રાજાને પોતાની વરુદ્ધ હો શયા ું ષડયંત્ર સમજા ું, કેમ કે, તેણે મસરના સો નામના રાજાની પાસે

સંદેશાવાહકો મોકલ્યા હતા. દર વષર્ની જમે હો શયાએ આશ્ ૂરના રાજાને ખંડણી ભર ન હતી. તેથી આશ્ ૂરના રાજાએ
તેને કેદ કર ને બંદ ખાનામાં ના ો. 5 પછ આશ્ ૂરનો રાજા આખા દેશ પર ચઢ આ ો, સમરુન ુધી આવીને ત્રણ વષર્ ુધી
તેને ઘેરો ઘાલ્યો. 6 હો શયાને કાર કદ ને નવમે વષ આશ્ ૂરના રાજાએ સમરુન જીતી લી ુ,ં તે આશ્ ૂરમાં ઇઝરાયલીઓને લઈ
આ ો. તેણે તેમને હલાહમાં, ગોઝાન નદ પર આવેલા હાબોરમાં તથા માદ ઓના નગરમાં રા ા.

7આમ થવા ું કારણ એ હ ું કે, ઇઝરાયલના લોકોએ તેઓને મસરના રાજા ફારુનના હાથ નીચેથી છોડાવી મસર દેશમાંથી
બહાર કાઢ લાવનાર પોતાના ઈ ર યહોવાહ વરુદ્ધ પાપ ક ુ હ ું. લોકોએ બીજા દેવોની સેવા કર હતી. 8અને જે પ્રજાઓને
યહોવાહે કાઢ ૂક હતી તે પ્રજાઓના વ ધઓ પ્રમાણે તથા ઇઝરાયલના રાજાઓએ કરેલા વ ધઓ પ્રમાણે તેઓ ચાલ્યા.

9 ઇઝરાયલી લોકોએ ઈ ર યહોવાહની વરુદ્ધ જે સારા ન હતાં તેવાં કામ ુપ્ત ર તે કયા. તેઓએ પોતાનાં બધાં નગરોમા,ં
ચોક દારોના કલ્લાથી તે કોટવાળા નગર ુધી ઉચ્ચ ાનો બાંધ્યા.ં 10 તેઓએ દરેક ઉચ્ચ ાન પર અને લીલાં ૃક્ષ નીચે સ્તંભો
અને અશેર મ ૂ તઓ ઊભી કર હતી.

11યહોવાહે જે પ્રજાઓને તેની આગળથી કાઢ ૂક હતી, તે લોકોની જમે ત્યાં તેઓ બધાં ઉચ્ચ ાનો પર ૂપ બાળતા હતા.
ઇઝરાયલીઓ દુ કામો કર ને યહોવાહને ુસ્સે કરતા હતા; 12 તેઓ ૂ તઓની ૂજા કરતા હતા, જનેા વષે યહોવાહે તેઓને
ક ું હ ું, “તમારે આ કામ કર ું ન હ.”

13તેમ છતાં યહોવાહે ઇઝરાયલને અને યહૂ દયાને દરેક પ્રબોધક અને દરેક દ્ર ા દ્વારા જાહેર ક ુ હ ું કે, “તમારા દુ માગ થી
પાછા ફરો, જે નયમશા મેં તમારા પ ૃઓને ફરમા ું હ ું, જે મેં મારા સેવક પ્રબોધકો દ્વારા તમાર પાસે મોકલ્ ું હ ું, તે પ્રમાણે
માર આજ્ઞાઓ તથા વ ધઓ તમે પાળો.”

14 પણ તેઓએ યહોવાહ ું સાંભ ું ન હ; પણ તેઓના જે પ ૃઓ પોતાના ઈ ર પર ભરોસો રાખતા નહોતા, તેઓના જવેા
તેઓ વધારે હઠ લા થઈ ગયા હતા. 15તેઓએ તેઓના પ ૃઓસાથે કરેલા યહોવાહના વ ધઓઅને કરારનો, તેમ જ યહોવાહે
તેઓને આપેલા સા યોનો ત્યાગ કય હતો. તેઓ થર્ બાબતોની પાછળ ચાલીને નકામા થઈ ગયા. તેઓની આસપાસ રહેનાર
પ્રજાઓ કે જઓેના વષે યહોવાહે ફરમા ું હ ું કે તેઓ ું અ ુકરણ ન કર ું, પણ તેઓએ તેઓ ું અ ુકરણ ક ુ.

16તેઓએપોતાના ઈ ર યહોવાહનીઆજ્ઞાઓનો ત્યાગ કય . પોતાના માટે વાછરડાનાઆકારની ધા ુની બે ૂ તઓબનાવી.
તેઓએઅશેરાદેવીની ૂ ત બનાવી, આકાશના બધાં ો તમંડળની અને બઆલની ૂજા કર હતી. 17 તેઓએ પોતાના દ કરા
અને દ કર ઓનાં બ લદાન અ માં દહનીયાપણર્ની માફક આપ્યાં હતા.ં તેઓ શકુન વદ્યા અને તંત્રમંત્રનો ઉપયોગ કરતા હતા.
યહોવાહની દ્ર માં જે ખોટુ હ ું તે કરવા માટે પોતાને વેચીને યહોવાહને ુસ્સે કયાર્ હતા. 18તે માટે યહોવાહે અ તશય કોપાયમાન
થઈને ઇઝરાયલને પોતાની દ્ર આગળથી દૂર કયાર્. ફક્ત યહૂ દયાના કુળ સવાય બીજુ કોઈ ત્યાં ર ું ન હ.

19 યહૂ દયાએ પણ પોતાના ઈ ર યહોવાહની આજ્ઞાઓ પાળ ન હ, પણ ઇઝરાયલના બનાવેલા વ ધઓ પ્રમાણે તેઓ
ચાલ્યા. 20 તેથી યહોવાહે ઇઝરાયલના બધા વંશજોનો ત્યાગ કય , તેઓના પર દઃુખ લા ા, તેઓને ૂંટારાઓના હાથમાં સોંપી
દ ધા અને તેમને પોતાની દ્ર આગળથી દૂર કયાર્.

21 જયારે યહોવાહે ઇઝરાયલીઓન*ે દાઉદના કુળમાંથી† વભા જત કર ને છૂટા પાડ્યા, ત્યારે તેઓએ નબાટના દ કરા
યરોબામને રાજા બના ો. યરોબામે ઇઝરાયલ પાસે યહોવાહનો ત્યાગ કરાવીને મોટુ પાપ કરા ુ.ં 22ઇઝરાયલી લોકો યરોબામે
જે બધાં પાપો કયા હતાં તે પ્રમાણે ચાલ્યા. તેઓએ તે પાપો કરવા ું છો ું ન હ. 23 માટે યહોવાહે તેઓના બધા સેવક પ્રબોધકો
દ્વારા જે ક ું હ ું તે પ્રમાણે ઇઝરાયલને પોતાની દ્ર આગળથી દૂર કયાર્. એમ ઇઝરાયલને તેઓના પોતાના દેશમાંથીઆશ્ ૂરમાં
લઈ જવામાં આ ા, આજ ુધી તેઓ ત્યાં જ છે.

ઇઝરાયલમાં આશ્ ૂર પ્રજાઓનો વસવાટ
24 આશ્ ૂરના રાજાએ બા બલ, કુથા, આવ્વા, હમાથ તથા સફાવાર્ઈમમાંથી લોકોને લાવીને ઇઝરાયલી લોકોની જગ્યાએ

સમરુનનાં નગરોમાં વસા ા. આથી તેઓએસમરુનનો કબજો લીધો. અને તેઓ તેનાં નગરોમાં ર ા. 25 ત્યાં તેઓના વસવાટની
શરૂઆતમાં એ ું બન્ ું કે તેઓએ યહોવાહની આરાધના કર ન હતી. તેથી યહોવાહે તેઓની મધ્યે સહ મોકલ્યા. સહોએ
તેઓમાંના કેટલાકને માર ના ા. 26 માટે તેઓએ આશ્ ૂરના રાજાને કહેવડા ું કે, “જે પ્રજાઓને લઈ જઈને તમે સમરુનના
નગરોમાં વસાવી છે, તેઓ તે દેશના દેવના વ ધઓજાણતા નથી. આથી તેઓએ તેઓની વચ્ચે સહો મોકલ્યા છે, જુઓ સહો
લોકોને માર નાખે છે, કેમ કે, એ લોકો તે દેશના દેવના વ ધઓજાણતા ન હતા.”

27 ત્યારેઆશ્ ૂરના રાજાએઆજ્ઞા કર કે, “જે યાજકો તમે ત્યાંથી લા ા હતા તેઓમાંથી એકને ત્યાં લઈજાઓ, જથેી તેઓ
ત્યાં જઈને રહે અને તેઓને તે દેશના દેવની ર ત શીખવ.ે” 28 તેથી જે યાજકોને તેઓ સમરુનમાંથી લઈઆ ા હતા, તેઓમાંથી
એક યાજકઆવીને બેથેલમાં ર ો, તેણે તેઓને કેવી ર તે યહોવાહની આરાધના કરવી તે શીખ ું.

29 દરેક પ્રજાના લોકોએ પોતપોતાના દેવો બનાવીને તેઓ જયાં રહેતા હતા તે નગરમા,ં ત્યાં સમરુનીઓએ બનાવેલા
ઉચ્ચ ાનોમાં તેઓને ૂ ા. 30બા બલના લોકોએ ુ ોથ-બનોથ નામે ૂ ત બનાવી; કુથના લોકોએ નેગાર્લ નામે ૂ ત બનાવી;
હમાથના લોકોએઅશીમા નામે ૂ ત બનાવી; 31આવ્વીના લોકોએ નબ્હાઝઅને તાંતાર્ક નામે ૂ ત બનાવી, સફાવ ઓએપોતાના
બાળક ું સફાવાર્ઈમના દેવ આદ્રામ્મેલેખ અને અનામ્મેલેખની આગળ દહનીયાપણર્ ક ુ.
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32 એમ તેઓ યહોવાહ ું ભય રાખતા હતા, તેઓ પોતાનામાંથી ઉચ્ચ ાનોના યાજક ન ુકત કરતા, જે તેઓના માટે
ઉચ્ચ ાનોના સભા ાનોમાં યજ્ઞ કરતા. 33તેઓ યહોવાહ ું ભય રાખતા હતા અને જે દેશમાંથી તેઓને લઈઆવવામાં આ ા
તેઓના વ ધ પ્રમાણે પોતાના દેવોની પણ ૂજા કરતા હતા.

34 આજ દવસ ુધી તે લોકો આ જ ર ત પ્રમાણે કરે છે. તેઓ યહોવાહ ું ભય રાખતા નથી, કે તેઓ પોતાના વ ધઓ,
હુકમો, નયમ તથા આજ્ઞાઓ યહોવાહે યાકૂબના લોકોને આપ્યાં તે પ્રમાણે તેઓ વતર્તા નથી. જે ું નામ તેમણે ઇઝરાયલ પા ું
તે પ્રમાણે તેઓ વતર્તા નથી. 35 યહોવાહે તેઓની સાથે કરાર કય હતો અને તેઓને આજ્ઞા આપી હતી, “તમારે બીજા દેવોનો
ડર રાખવો ન હ, તેઓને નમ ું ન હ, તેમની ૂજા કરવી ન હ, તેમને યજ્ઞો કરવા ન હ.

36 પણ યહોવાહ કે જે તમને પોતાની મહાન શ ક્તથી તથા લંબાવેલા હાથથી મસર દેશમાંથી બહાર લા ા, તેમનો જ ભય
રાખવો, તેમને જ તમારે નમ ું અને તેમને જ તમારે યજ્ઞ કરવા. 37જે વ ધઓ, કા ૂનો, નયમ તથા આજ્ઞા યહોવાહે તમારે માટે
લ ા,ં તે ું તમારે સદાકાળ પાલન કર ુ.ં તમે બીજા દેવોથી ડરશો ન હ, 38 મેં તમાર સાથે જે કરાર કય છે તે તમારે ૂલી જવો
ન હ અને બીજા દેવોની ૂજા કરવી ન હ.

39 પણ તમારા યહોવાહ ઈ રનો તમારે ભય રાખવો. તે તમને તમારા સવર્ શ ુઓથી છોડાવશ.ે” 40 પણ તેઓએ તે સાંભ ું
ન હ, અને તેઓએ ૂતકાળમાં જે ક ુ હ ું તે કરવા ું ચા ુ રા ુ.ં 41આમ, તે લોકો યહોવાહ ું ભય રાખતાઅને પોતાની કોતરેલી
ૂ તઓની પણ ૂજા કરતા હતા, તેઓનાં સંતાનો તેમ જ તેઓનાં સંતાનોનાં સંતાનો પણ, જમે તેઓના પ ૃઓ કરતા હતા તેમ,

આજ દવસ ુધી કરે છે.

18
યહૂ દયાના હઝ કયાનો રા કાળ
2 કાળ. 29:1-2; 31:1

1હવે ઇઝરાયલના રાજા એલાના દ કરા હો શયાના કાર કદ ને ત્રીજા વષ યહૂ દયાના રાજાઆહાઝનો દ કરો હઝ કયા રાજ
કરવા લાગ્યો. 2 તે રાજ કરવા લાગ્યો ત્યારે તે પચીસ વષર્નો હતો, તેણે યરુશાલેમમાં ઓગણત્રીસ વષર્ ુધી રાજ ક ુર્. તેની
માતા ું નામ અ બયા હ ું અને તે ઝખાયાર્ની દ કર હતી. 3 તેણે પોતાના પ ૃ દાઉદે જે ક ુ હ ું તેમ યહોવાહની દ્ર માં જે સારુ
હ ું તે ક ુ.

4 તેણે ઉચ્ચ ાનો કાઢ ના ા,ં સ્તંભો તોડ ના ા અને અશેરાની ૂ ત કાપી નાખી. તેણે ૂસાએ બનાવેલા પ ળના સાપને
તોડ ટુકડાં કર ના ા, કેમ કે, તે દવસોમાં ઇઝરાયલ લોકો ૂપ બાળતા હતા, તેથી તે ું નામ “નહુશ્તાન*” પા ું હ ું. 5 હઝ કયા
ઇઝરાયલના યહોવાહ ઈ ર પર ભરોસો રાખતો હતો, માટે તેની અગાઉ કે તેના પછ થયેલા યહૂદાના રાજાઓમાં તેના જવેો
કોઈ થયો કે થવાનો ન હતો.

6તે યહોવાહને વળગી ર ો. તેમ ું અ ુકરણ કરવા ું તેણે છો ું ન હ પણ યહોવાહનીઆજ્ઞાઓજે તેમણે ૂસાનેઆપી હતી
તે તેણે પાળ . 7 તેથી યહોવાહ હઝ કયાની સાથે ર ા અને જયાં જયાં તે ગયો ત્યાં ત્યાં તે સફળ થયો. તેણે આશ્ ૂરના રાજા
સામે બળવો કય અને તેની તાબેદાર કર ન હ. 8 તેણે પ લસ્તીઓને ગાઝા તથા તેની સરહદની ચારેબાજુ ુધી, ચોક દારોના
કલ્લાથી તે કોટવાળા નગર ુધી તેઓના પર હુમલો કય .
9 હઝ કયા રાજાના કાર કદ ને ચોથા વષ એટલે કે ઇઝરાયલના રાજા એલાના દ કરા હો શયા રાજાના કાર કદ ને સાતમા

વષ એમ થ ું કે આશ્ ૂરના રાજા શાલ્માનેસેરે સમરુન પર આક્રમણ કર ને તેને ઘેર લી ું. 10 ત્રીજા વષર્ના અંતે તેઓએ તેને
જીતી લી ુ,ં એટલે કે હઝ કયાના કાર કદ ને છઠ્ઠા વષ, જે ઇઝરાયલના રાજા હો શયાના કાર કદ ને નવમા વષ સમરુનને કબજે
કરવામાં આ ું.

11 આશ્ ૂરનો રાજા ઇઝરાયલીઓને પકડ ને આશ્ ૂરમાં લઈ ગયો, તેઓને હલાહમા,ં ગોઝાન નદ પર આવેલા હાબોરમાં
અને માદ ઓનાં નગરોમાં રા ા. 12 કેમ કે, તેઓએ પોતાના ઈ ર યહોવાહની વાણી સાંભળ ન હ, પણ તેમના કરાર ું એટલે
યહોવાહના સેવક ૂસાએ જે બધી આજ્ઞાઓ આપી હતી તેની અવગણના કર . તેઓએ તે ું સાંભ ું ન હ અને તે પ્રમાણે ક ુ
ન હ.

યરુશાલેમ ઉપર આશ્ ૂર ું આક્રમણ
2 કાળ. 32:1-19; યશા. 36:1-22

13 હઝ કયા રાજાના કાર કદ ને ચૌદમા વષઆશ્ ૂરના રાજાસાન્હેર બે યહૂ દયાના બધાં કોટવાળા નગરો પર ચઢાઈ કર ને તેને
કબજે કર લીધા.ં 14માટે યહૂ દયાના રાજા હઝ કયાએલાખીશમાંઆશ્ ૂરના રાજાને સંદેશો મોકલીને કહા ું કે, “મેં તને નારાજ
કય છે. હવે અહ થી પાછો જા. ું જે શરતો માર આગળ ૂકશે તેનો હુ સ્વીકાર કર શ.” આથીઆશ્ ૂરના રાજાએ યહૂ દયાના
રાજા હઝ કયાને ત્રણસો તાલંત ચાંદ અને ત્રીસ તાલંત સો ું આપ્ ુ.ં 15માટે હઝ કયાએ તેને યહોવાહના સભા ાનમાંથી અને
રાજમહેલના ભંડારમાંથી જે ચાંદ મળ આવી હતી તે બધી તેને આપી.

16 તે સમયે હઝ કયાએ યહોવાહના સભા ાનના બારણા પરથી અને પોતે મઢેલા સ્તંભો પરથી સો ું ઉખાડ ને આશ્ ૂરના
રાજાને આપ્ ુ.ં 17 પણઆશ્ ૂરના રાજાએ લાખીશથી તાતાર્ન, રાબ-સાર સ તથા રાબશાકેહને મોટા સૈન્ય સાથે હઝ કયા રાજા
પાસે યરુશાલેમમાં મોકલ્યા. તેઓમાગ ુસાફર કર ને યરુશાલેમ પહોંચ્યા. તેઓયરુશાલેમ પહોંચીને ધોબીના ખેતરના માગર્ પર
આવેલા ઉપરના તળાવના ગરનાળા પાસે થોભ્યા. 18તેઓએ હઝ કયા રાજાને બોલા ો, ત્યારે હ લ્કયાનો દ કરો એ લયાક મ
જે ઘરનો ઉપર હતો તે, નાણાં મંત્રી શેબ્ના તથા આસાફનો દ કરો યોઆહ જે ઇ તહાસકાર હતો, તેઓ તેઓને મળવા બહાર
આ ા.

19 રાબશાકેહ તેઓને ક ું કે, હવે તમે હઝ કયાને જઈને કહો કે, આશ્ ૂરનો મહાન રાજા ૂછે છે કે, “તારો આત્મ વ ાસ
શેનાથી છે? 20 ું કહે છે, ુદ્ધને માટે સહયોગી મત્રો અને પરાક્રમ અમાર પાસે છે તે તો માત્ર નકામી વાતો છે. કોના પર ું
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ભરોસો રાખે છે? કોણે તને માર વરુદ્ધ બંડ કરવાની હમતઆપી છે? 21જો, ું આ બરુરુપી લાકડ જવેા મસર પર ભરોસો
રાખીને ચાલે છે, પણ જે કોઈ તેનો આધાર લે છે તેના હાથમાં પેસીને તે તેને વીંધી નાખશ.ે મસરનો રાજા ફારુન તેના પર ભરોસો
રાખનારની સાથે આવી જ ર તે વત છે.

22 પણ જો તમે એ ું કહો કે, ‘અમે અમારા ઈ ર યહોવાહ પર ભરોસો રાખીએ છ એ,’ તે એ જ યહોવાહ નથી કે જમેના
ઉચ્ચ ાનો અને વેદ ઓ હઝ કયા રાજાએ કાઢ ના ાં છે અને યહૂ દયા અને યરુશાલેમને ક ું છે કે, ‘તમારે યરુશાલેમમાં આ
વેદ ની આગળ જ સેવા કરવી?’ 23 તો હવે, કૃપા કર મારા મા લક આશ્ ૂરના રાજા સાથે ું સાર શરત કર. એટલે કે જો ું
તેમના માટે સવાર કરનારા ૂરા પાડે તો હુ તને બે હજાર ઘોડા આપીશ.

24જો તારાથી ન બની શકે તો ું રથો અને ઘોડસેવારોના માટે મસર પર ભરોસો રાખીને મારા મા લકના એક પણ સરદારને
કેવી ર તે પાછો હઠાવી શકે? 25 ું હુ યહોવાહ વનાઆજગ્યા સામે ુદ્ધ કર ને તેનો નાશ કરવા ચઢ આ ો છુ? યહોવાહે મને
ક ું છે કે, “ ું આ દેશ પર ચઢાઈ કર ને તેનો નાશ કર.’ ”

26 હ લ્કયાના દ કરા એ લયાક મ, શેબ્ના અને યોઆહે રાબશાકેહને ક ું, “કૃપા કર ને તારા સેવકોની સાથે અરામી ભાષામાં
બોલ, કે અમે તે સમજી શક એ. અમાર સાથે હ ૂ ભાષામાં ના બોલીશ. જઓે દવાલ પર છે તેઓના સાંભળતાં અમાર સાથે
યહૂ દયાની ભાષામાં બોલીશ ન હ.” 27 પણ રાબશાકેહે તેઓને ક ું, “ ું મારા મા લકે આ વાતો તારા મા લકને અને તને કહેવા
માટે મોકલ્યા છે? જઓેઆ દ વાલ પર બેઠેલા છે, જઓે તમાર સાથે પોતાની વ ા ખાવાને તથા ૂત્ર પીવા નમાર્ણ થયેલા છે
તેઓને કહેવાને મને મોકલ્યો નથી?”

28પછ રાબશાકેહે ઊભા થઈને મોટા અવાજે પોકાર ને યહૂ દયાની ભાષામાં ક ું, “આશ્ ૂરના રાજા ધરાજ ું વચન સાંભળો.
29 રાજા કહે છે, “ હઝ કયાથી છેતરાશો ન હ, તે તમને મારા હાથમાંથી બચાવી શકશે ન હ. 30 “યહોવાહ ન ે આપણને
બચાવશે, આ નગર આશ્ ૂરના રાજાના હાથમાં આપવામાં ન હ આવે એ ું કહ ને હઝ કયા તમાર પાસે યહોવાહ પર ભરોસો
રખાવે ન હ.’ ”

31આશ્ ૂરનો રાજા એમ કહે છે કે, હઝ કયા ું સાંભળશો ન હ, ‘માર સાથે ુલેહ કર ને માર પાસે આવો. ત્યારે તમે દરેક
પોતાની દ્રાક્ષવાડ માંથી અને પોતાના અંજીરના ૃક્ષ પરથી ફળ ખાશો, તમારા પોતાના કૂવા ું પાણી પીશો, હુ આવીને તમને ત્યાં
લઈ જાઉ ન હ 32 ત્યાં ુધી તમારો જે દેશ તમારા પોતાના દેશ જવેો અનાજ અને દ્રાક્ષારસનો દેશ, રોટલી અને દ્રાક્ષવાડ ઓનો
દેશ, જૈ ૂન અને મધનો દેશ છે ત્યાં તમે જીવતા રહેશો અને મરશો ન હ.’ જયારે હઝ કયા તમને સમજાવે કે, ‘યહોવાહઆપણને
બચાવશે’ તો તે ું સાંભળશો ન હ.

33 ું કોઈ પણ પ્રજાના દેવે કદ પોતાના દેશનેઆશ્ ૂર રાજાના હાથમાંથી બચા ો છે? 34હમાથઅનેઆપાર્દના દેવો કયાં છે?
સફાવાર્ઈમ, હેના અને ઇવ્વાના દેવો ાં છે? ું તેઓએ સમરુનને મારા હાથમાંથી છોડા ું છે? 35આ બધા દેશોના દેવોમાંથી
એવા દેવ કોણ છે તેઓએ પોતાના દેશને મારા હાથમાંથી છોડા ો હોય? તો કેવી ર તે યહોવાહ યરુશાલેમને મારા હાથમાંથી
છોડાવશે?”

36 રાજાએ આજ્ઞા આપી હતી કે, “તેને ઉ ર આપવો ન હ” માટે બધા લોકો શાંત ર ા, કોઈ એક શ પણ બોલ્ ું ન હ.
37પછ હ લ્કયાનો દ કરોએ લયાક મજે ઘરનો કારભાર હતો તે, નાણાંમંત્રી શેબ્નાઅનેઆસાફનો દ કરો યોઆહઇ તહાસકાર
પોતાનાં વ ફાડ ને હઝ કયાની પાસે આ ા અને તેઓએ તેને રાબશાકેહનાં વચનો કહ સંભળા ા.ં

19
રાજાને પ્રબોધક યશાયાની સલાહ
યશા. 37:1-5

1 હઝ કયા રાજાએ ારે તે સાંભ ું ત્યારે એમ થ ું કે, તેણે પોતાના વ ફાડ્યા,ં પોતાના શર ર પર ટાટ પહેર ને તે
યહોવાહના ઘરમાં ગયો. 2 તેણે રા ના અ ધકાર એ લયાક મન,ે નાણાંમંત્રી શેબ્નાને તથા યાજકોના વડ લોને ટાટ પહેરાવીને
આમોસના દ કરા યશાયા પ્રબોધક પાસે મોકલ્યા.

3 તેઓએ તેને ક ું, હઝ કયા આ પ્રમાણે કહે છે કે, “આ દવસ દ:ુખનો, ઠપકાનો તથા બદનામીનો દવસ છે, કેમ કે બાળકને
જનમવાનો સમયઆ ો છે, પણ તેને જન્મઆપવાની શ ક્ત નથી. 4 કદાચએ ું બને કે, રાબશાકેહ જનેે તેના મા લકઆશ્ ૂરના
રાજાએ જીવતા ઈ રની નદા કરવા મોકલ્યો છે, તેનાં બધાં વચનો તમારા ઈ ર યહોવાહ સાંભળે, તમારા ઈ ર યહોવાહે જે
વચનો સાંભ ાં તેને તેઓ વખોડ.ે તેથી હવે જે હજુ ુધી અહ બાક રહેલા છે તેઓને માટે પ્રાથર્ના કરો.”

5 હઝ કયા રાજાના ચાકરો યશાયા પાસે આ ા, 6 યશાયાએ તેઓને ક ું કે, “તમારા મા લકને કહો કે, ‘યહોવાહ કહે છે કે,
“જે વચનો તેં સાંભ ાં છે, જનેાથી આશ્ ૂરના રાજાના સેવકોએ મારુ અપમાન ક ુ છે તેનાથી તમે ગભરાશો ન હ.” 7 જુઓ,
હુ તેનામાં એક આત્મા ૂક શ, તે એક અફવા સાંભળ ને પોતાના દેશમાં પાછો જશ.ે પછ હુ તેને તેના પોતાના દેશમાં તલવારથી
માર નંખાવીશ.”

રાબશાકેહની બીજી ધમક
યશા. 37:8-20

8 પછ રાબશાકેહ પાછો ગયો, ત્યારે તેને સમાચાર મ ા કે, “આશ્ ૂરનો રાજા લબ્નાહ સામે લડ ર ો છે, કેમ કે તેણે
સાંભ ું હ ું કે, રાજા લાખીશ પાસેથી ગયો છે. 9 કૂશના રાજા તહાર્કા વષે સાંભ ું, જુઓ, તે તાર સામે ુદ્ધ કરવા ચઢ
આ ો છે, ત્યારે તેણે ફર યહૂ દયાના રાજા હઝ કયા પાસે સંદેશાવાહકો મોકલીને કહેવડા ું કે.

10 “ ું, યહૂ દયાના રાજા હઝ કયાને કહેજે કે, ‘તારા ઈ ર જનેા પર ું ભરોસો રાખે છે તે તને એમ કહ ને છેતરે ન હ કે,
“યરુશાલેમ આશ્ ૂરના રાજાના હાથમાં આપવામાં આવશે ન હ.” 11જો, તેં સાંભ ું છે કે, આશ્ ૂરના રાજાએ બધા દેશોનો
સં ૂણર્પણે નાશ કય છે. તો ું તારો બચાવ થશ?ે
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12 જે પ્રજાઓના, એટલે ગોઝાન, હારાન, રેસેફ અને તલાસ્સારમાં રહેતા એદેનના લોકોનો મારા પ ૃઓએ નાશ કય છે
તેઓના દેવોએ તેઓને બચા ા છે? 13 હમાથનો રાજા, આપાર્દનો રાજા, સફાવાર્ઈમ નગરનો રાજા તથા હેનાનો અને ઇવ્વાનો
રાજા ાં છે? હતા ના હતા થઈ ગયા છે.

14 હઝ કયાએ સંદેશાવાહકો પાસેથી પત્ર લઈને વાંચ્યો. પછ તે યહોવાહના ઘરમાં ગયો અને યહોવાહનીઆગળ પત્ર ુલ્લો
કર ને વાંચ્યો. 15 પછ હઝ કયાએ યહોવાહ આગળ પ્રાથર્ના કર ને ક ું કે, “હે ઇઝરાયલના ઈ ર, સૈન્યોના યહોવાહ, તમે જે
કરુબો પર બરાજમાન છો, ૃથ્વીનાં બધાં રાજયોના તમે એકલા જ ઈ ર છો. તમે આકાશ અને ૃથ્વી ઉત્પ કયા છે.

16 હે યહોવાહ, તમે કાન દઈને સાંભળો. યહોવાહ તમાર આંખો ઉઘાડો અને જુઓ, સાન્હેર બનાં વચનો જે વડે તેણે જીવતા
ઈ રની નદા કરવા મોકલ્યા છે તેને તમે સાંભળો. 17 હવે યહોવાહ, ખરેખર આશ્ ૂરના રાજાઓએ પ્રજાઓનો તથા તેમના
દેશોનો નાશ કય છે. 18અને તેઓના દેવોને અ માં નાખી દ ધા છે, કેમ કે તેઓ દેવો નહોતા, તે તો માણસોના હાથે કરે ું કામ
હ ું, ફક્ત પથ્થર અને લાકડાં હતા.ં તેથી જઆશ્ ૂર ઓએ તેઓનો નાશ કય હતો.

19 તો હવે, હે અમારા ઈ ર યહોવાહ, હુ તમને પ્રાથર્ના કરુ છુ કે, અમને તેઓના હાથમાંથી બચાવો કે, ૃથ્વીનાં બધાં રા ો
જાણે કે, તમે યહોવાહ, એકલા જ ઈ ર છો.”

યશાયાનો રાજાને જવાબ
યશા. 37:21-38

20 પછ આમોસના દ કરા યશાયાએ હઝ કયાને સંદેશો મોકલીને કહા ું કે, “ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહ એમ કહે છે કે,
“તેં આશ્ ૂરના રાજા સાન્હેર બ વરુદ્ધ મને પ્રાથર્ના કર હતી. તાર એ પ્રાથર્ના મેં સાંભળ છે. 21 તેના વષે યહોવાહ જે વચન
બોલ્યા છે તે આ છે:
“ સયોનની કુવાર દ કર એ

તને ુચ્છ ગણે છે, તરસ્કાર સ હત તાર હાંસી ઉડાવે છે.
યરુશાલેમની દ કર એ તારા તરફ પોતા ું મા ું ુણા ું છે.
22 તેં કોની નદા કર છે તથા કોના વષે દભુાર્ષણ કયાર્ છે?

તેં કોની સામે તારો અવાજ ઉઠા ો છે?
તેં કોની વરુદ્ધ

ઇઝરાયલના પ વત્રનો વરુદ્ધ જ તાર ઘમંડભર આંખો ઊંચી કર છે?
23 તારા સંદેશાવાહકો દ્વારા

તેં પ્ર ુનો તરસ્કાર કય છે.
તેં ક ું છે કે,

‘મારા રથોના જૂથ વડે હુ પવર્તોનાં શખર પર,
લબાનોનના ઊંચા ળોએ ચઢયો છુ.

તેનાં સૌથી ઊંચા એરેજ ૃક્ષોને,
તથા તેનાં ઉ મ દેવદારનાં ૃક્ષોને હુ કાપી નાખીશ.

હુ તેના સૌથી ફળદ્રપ જગલના
તથા તેના સૌથી દૂરના પ્રદેશોમાં પ્રવેશ કર શ.

24 મેં કૂવા ખોદ ને
પરદેશીનાં પાણી પીધાં છે.

મારા પગનાં ત ળયાંથી
મેં મસરની બધી નદ ઓ ૂકવી નાખી છે.’

25 મેં ુરાતન કાળથી તેની યોજના કર હતી,
પ્રાચીન કાળથી કામ ક ુ,

એ ું તેં સાંભ ું નથી?
મેં કોટવાળા નગરોને વેરાન કર ને,

ખંડરેના ઢગલા કરવા માટે મેં તને ઊભો કય છે.
26 તેથી ત્યાંના રહેવાસીઓ શ ક્તહ ન થઈ ગયા,

ગભરાઈને શર મદા થઈ ગયા:
તેઓ ખેતરના છોડ જવેા,

લીલા ઘાસ જવેા,
ધાબા પર અને ખેતરમાં ઊગી નીકળેલા,

ૃ દ્ધ પામ્યા પહેલાં બળ ગયેલા ઘાસ જવેા બની ગયા હતા.
27 તારુ નીચે બેસ ું,

તારુ બહાર જ ું અને અંદર આવ ું
તથા મારા પર તારુ કોપાયમાન થ ું એ બ ું હુ જાણું છુ.

28 મારા પર કોપ કરવાને લીધે,
તારો ઘમંડ મારા કાને પહોંચ્યાને લીધ,ે

હુ તારા નાકમાં કડ પહેરાવવાનો છુ
તારા મોંમાં લગામ નાખવાનો છુ;

પછ જે રસ્તે ું આ ો છે,
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તે જ રસ્તે હુ તને પાછો ફેરવીશ.”
29આતારા માટે ચ રુપ થશ:ે

આવષ તમે જગલી ઊગી નીકળેલા દાણા ખાશો,
બીજે વષ તે દાણામાંથી પાકે ું અનાજ ખાશો,

ત્રીજે વષ તમે વાવશો અને લણશો,
દ્રાક્ષવાડ ઓ રોપશો અને તેનાં ફળ ખાશો.

30 યહૂ દયાના ઘરના બચેલા માણસો,
ફર થી જડ પકડશે અને ફળઆપશ.ે

31 કેમ કે, યરુશાલેમમાંથી અને સયોન પવર્ત પરથી બચેલા માણસો બહાર આવશે. સૈન્યોના યહોવાહની આવેશના લીધે આ
બ ું થશ.ે

32 “એટલે આશ્ ૂરના રાજા વષે યહોવાહ એ ું કહે છે:
“તે આ નગરમાં આવશે ન હ

તેમ તે તીર પણ મારશે ન હ.
ઢાલ લઈને તેની આગળ ન હઆવે

તેમ તેની સામે ઢોળાવવાળ જગ્યા બાંધશે ન હ.
33જે માગ તે આ ો છે

તે માગ તે પાછો જશ;ે
આશહેરમાં તે પ્રવેશ કરશે ન હ.

આયહોવાહ ું નવેદન છે.”
34 મારે પોતાને માટે તેમ જ મારા સેવક દાઉદને માટે

હુ આ નગર ું રક્ષણ કર શ અને તેને બચાવીશ.’ ”
35તે જ રાત્રે એમ થ ું કે, યહોવાહના દૂતે આવીને આશ્ ૂર ઓની છાવણીમાં એક લાખ પંચાશી હજાર સૈ નકોને માર ના ા.

વહેલી સવારે માણસોએ ઊઠ ને જો ું, તો બધી જગ્યાએ ૃતદેહ પડ્યા હતા. 36 તેથી આશ્ ૂરનો રાજા સાન્હેર બ ઇઝરાયલ
છોડ ને પોતાના પ્રદેશમાં પાછો નનવેમાં જતો ર ો. 37 તે પોતાના દેવ નસ્રોખના મં દરમાં ૂજા કરતો હતો, ત્યારે તેના દ કરાઓ
આદ્રામ્મેલેખે અને શારએસેરે તેને તલવારથી માર ના ો. પછ તેઓ અરારાટ દેશમાં નાસી ગયા. તેનો દ કરો એસાર-હાદ્દોન
તેના પછ રાજા બન્યો.

20
હઝ કયા રાજાની માંદગી
યશા. 38:1-8,21-22; 2 કાળ. 32:24-26

1 તે દવસોમાં હઝ કયા મરણતોલ માંદો પડ્યો. ત્યારે આમોસના દ કરા યશાયા પ્રબોધકે તેની પાસે આવીને તેને ક ું,
“યહોવાહ કહે છે, ‘તારા કુટુબનો બંદોબસ્ત કર; કેમ કે, ું મર જશે, જીવશે ન હ.’ ” 2 ત્યારે હઝ કયાએ દ વાલ તરફ પોતા ું મોં
ફેરવીને યહોવાહને પ્રાથર્ના કર ને ક ું, 3 “હે યહોવાહ, હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, હુ કેવી ર તે તમાર આગળ વ ા ુપણે તથા
મારા ૂરા હૃદયથી ચાલ્યો છુ, તમાર દ્ર માં જે સારુ હ ું તે મેં ક ુ છે, તેને યાદ કરો.” પછ હઝ કયા બહુ રડ્યો.

4 યશાયા ત્યાંથી નીકળ ને નગરની અધવચ પહોંચ્યો તે પહેલાં એમ બન્ ું કે, યહોવાહ ું વચન તેની પાસે એ ું આ ું કે, 5 “ ું
પાછો જઈને મારા લોકોના આગેવાન હઝ કયાને કહે કે, ‘તારા પ ૃ દાઉદના ઈ ર યહોવાહ એ ું કહે છે: “મેં તાર પ્રાથર્ના
સાંભળ છે અને તારાં આં ુ જોયાં છે. હુ તને ત્રીજા દવસે સાજો કર શ અને ું યહોવાહના ઘરમાં જશ.ે

6 હુ તારા આ ુષ્યમાં પંદર વષર્ વધાર શ, તને તથા આ નગરને હુ આશ્ ૂરના રાજાના હાથમાંથી છોડાવીશ. મારા પોતાના માટે
અને મારા સેવક દાઉદના માટે હુ આ નગર ું રક્ષણ કર શ.” 7 યશાયાએ ક ું, “અંજીર ું ચક ું લો;” તેઓએ તે પ્રમાણે ક ુ અને
તેને તેના ૂમડા પર લગા ું અને તે સાજો થઈ ગયો.

8 પછ હઝ કયાએ યશાયાને ૂ ું, “યહોવાહ મને સાજો કરશે અને હુ ત્રીજા દવસે યહોવાહના ઘરમાં જઈશ, તે ું ચ
ું?” 9 યશાયાએ ક ું, “યહોવાહે જે વચન ક ું છે તે ૂરુ કરશે, તે ું ચ આ છે. છાંયડો દસ અંશ આગળજાય કે, દસ અંશ

પાછળજાય?”
10 હઝ કયાએ જવાબ આપ્યો, “છાંયડો દસ અંશ આગળ વધે એ તો નાની વાત છે; એમ ન હ, પણ દસ અંશ પાછો હઠે.”

11 યશાયા પ્રબોધકે યહોવાહને મોટેથી પોકાર કય , તેથી આહાઝના સમયદશર્ક યંત્રમાં છાંયડો જટેલો નમ્યો હતો, ત્યાંથી તેમણે
દસ અંશ પાછો હઠા ો.

બા બલના રાજાના પ્ર ત ન ધઓ
યશા. 39:1-8

12 તે સમયે બા બલના રાજા બાલઅદાનના દ કરા બરોદાખ-બાલાદાને સંદેશાવાહકો સાથે હઝ કયા પર પત્રો તથા ભેટ
મોકલ્યા,ં કેમ કે તેણે સાંભ ું હ ું કે, હઝ કયા માંદો પડ્યો છે. 13 હઝ કયાએ તેઓ ું સાંભળ ને તેઓને પોતાની કમતી
વસ્ ુઓથી ભરેલોઆખો મહેલ, ચાંદ , સો ુ,ં ુગંધી દ્ર ો, ૂલ્યવાન તેલ, શસ્રભંડાર અને ભંડારમાં જે બ ું મળ આ ું તે સવર્
સંદેશાવાહકોને બતા ું. ત્યાં આખા ઘરમાં કે રા માં એ ું કઈ ન હ ું, કે જે હઝ કયાએ તેઓને બતા ું ના હોય.

14 ત્યારે પ્રબોધક યશાયાએ હઝ કયા પાસે આવીને તેને ૂ ુ,ં “આ માણસોએ તને ું ક ુ?ં તેઓ ાંથી આ ા છે?”
હઝ કયાએ ક ું, “તેઓ દૂરના દેશ બા બલથીઆ ા છે.” 15યશાયાએ ૂ ું, “તેઓએતારા મહેલમાં ું જો ુ?ં” હઝ કયાએ
ક ું, “તેઓએ મારા મહેલમાં બ ું જ જો ું છે. મારા ભંડારોમાં એવી એકે વસ્ ુ નથી કે જે મેં તેઓને બતાવી ના હોય.”

16 ત્યારે યશાયાએ હઝ કયાને ક ું, “યહોવાહ ું વચન સાંભળ, 17 ‘જો, એવા દવસોઆવી ર ા છે કે જયારે તારા મહેલમાં
જે બ ું છે તેનો, તારા પ ૃઓએ આજ ુધી જે કઈ સંગ્રહ કય છે તે બ ું જ, બા બલમાં લઈ જવામાં આવશે. ક ું જ બાક



2 રાજાઓ 20:18 320 2 રાજાઓ 21:26

રહેશે ન હ એ ું યહોવાહ કહે છે. 18અને તારા દ કરા જે તારાથી ઉત્પ થશ,ે જઓે તારા વંશજો થશ,ે તેઓને તેઓ લઈ જશ;ે
તેઓને બા બલના રાજાના મહેલમાં નોકરો તર કે રાખવામાં આવશ.ે’ ”

હઝ કયા રાજા ું ૃત્ ુ
2 કાળ. 32:32-33

19 હઝ કયાએ યશાયાને ક ું, “ ું યહોવાહ ું વચન જે બોલ્યો તે સારુ છે.” કેમ કે તેણે વચા ુ કે, “હુ જીવીશ ત્યાં ુધી
તો શાં ત અને સત્યતા કાયમ રહેશે” 20 હઝ કયાનાં બીજાં કાય , તે ું બ ું પરાક્રમ, તે જે તળાવ તથા ગરના ું બનાવી નગરમાં
પાણી લા ો, તે બ ું યહૂ દયાના રાજાઓનાં કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ું? 21 હઝ કયા તેના પ ૃઓની સાથે ઊંઘી
ગયો, પછ તેનો દ કરો મનાશ્શા તેની જગ્યાએ રાજા બન્યો.

21
યહૂ દયાના મનાશ્શાનો રા કાળ
2 કાળ. 33:1-20

1મનાશ્શા રાજ કરવા લાગ્યો, ત્યારે તે બાર વષર્નો હતો; તેણે યરુશાલેમમાં પંચાવન વષર્ રાજ ક ુ. તેની માતા ું નામ હેફસીબા
હ ું. 2જે પ્રજાઓને યહોવાહે ઇઝરાયલલોકોઆગળથી કાઢ ૂક હતી, તેઓના ૃણાસ્પદ કૃત્યો પ્રમાણે વત ને તેણે યહોવાહની
દ્ર માં જે ખોટુ હ ું તે ક ુ. 3 કેમ કે, તેના પતા હઝ કયાએ જે ઉચ્ચ ાનોનો નાશ કય હતો, તે તેણે ફર બાંધ્યાં, ઇઝરાયલના
રાજા આહાબે જમે ક ુ તેમ, તેણે બઆલ માટે વેદ બાંધી, અશેરાદેવીની ૂ ત બનાવી અને આકાશમાંના બધાં તારામંડળની
ભ ક્ત કર અને તેઓની ૂજા કર .

4 જે સભા ાન વષે યહોવાહે આજ્ઞા આપી હતી કે, “યરુશાલેમમાં સદાકાળ મારુ નામ રાખીશ.” તે યહોવાહના ઘરમાં
મનાશ્શાએ ૂ ત ૂજા માટે વેદ ઓ બાંધી. 5 યહોવાહના સભા ાનનાં બ ે આંગણાંમાં તેણે આકાશમાંના બધાં તારામંડળો માટે
વેદ ઓ બાંધી. 6 તેણે પોતાના દ કરા ું દહનીયાપણર્ની માફક અ માં અપર્ણ ક ુ; તે શકુન ુહૂતર્ ૂછતો હતો, તંત્રમંત્ર કરતો
હતો અને ૂવાઓ તથા જાદગુરો સાથે વહાર રાખતો હતો. તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે કૃત્યો ખરાબ હતાં તે કર ને ઈ રને
કોપાયમાન કયાર્.

7 તેણે વાછરડાના આકારની અશેરાની ૂ ત બનાવી તેને યહોવાહના ઘરમાં ૂક . જે સભા ાન વષે યહોવાહે દાઉદને તથા
તેના દ કરા ુલેમાનને ક ું હ ું, “આ સભા ાન તથા યરુશાલેમ કે જનેે મેં ઇઝરાયલના બધાં કુળોમાંથી પસંદ ક ુ છે. તેમાં હુ
મારુ નામ સદા રાખીશ. 8જે બધી આજ્ઞા મેં ઇઝરાયલીઓને આપી છે, જે નયમશા મેં મારા સેવક ૂસા દ્વારા તેમને આપ્ ું
છે તે જો તેઓ કાળજીથી પાળશે તો જે દેશ મેં તેઓના પ ૃઓને આપ્યો છે, તેમાંથી તેઓના પગને હુ હવે પછ કદ ડગવા
દઈશ ન હ. 9 પણ તે લોકોએ સાંભ ું ન હ, યહોવાહે જે પ્રજાઓનો ઇઝરાયલી લોકો આગળ નાશ કય હતો, તેઓની પાસે
મનાશ્શાએ વધારે ખરાબ કામ કરા ાં.

10 ત્યારે યહોવાહે પોતાના સેવક પ્રબોધકો મારફતે ક ું, 11 “યહૂ દયાના રાજા મનાશ્શાએઆ ધ ારપાત્ર કાય કયા છે, તેની
અગાઉ અમોર ઓએ ક ુ હ ું, તેના કરતાં પણ વધારે ખરાબ આચરણ કયા છે. યહૂ દયા પાસે પણ તેઓની ૂ તઓ વડે પાપ
કરા ું છે. 12 તે માટે ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહ કહે છે, “જુઓ, હુ યરુશાલેમ અને યહૂ દયા પર એવી આફત લાવીશ કે જે
કોઈ તે સાંભળશે તેના કાન ઝણઝણી ઊઠશે.

13 હુ સમરુનની માપદોર તથા આહાબના કુટુબનો ઓળંબો યરુશાલેમ પર ખેંચીશ, જમે માણસ થાળ ને સાફ કરે છે તેમ હુ
યરુશાલેમને સાફ કર ને ઊં ું વાળ નાખીશ. 14 મારા પોતાના વારસાના બાક રહેલાઓને હુ તજી દઈશ અને તેઓને તેઓના
દશુ્મનોના હાથમાં સોંપી દઈશ. તેઓ તેઓના બધા દશુ્મનોની ૂંટ તથા બ લ થઈ પડશ.ે 15 કેમ કે, તેઓએ માર દ્ર માં જે ખોટુ
હ ું તે ક ુ છે. તેઓના પ ૃઓ મસરમાંથી બહાર આ ા તે દવસથી તે આ દવસ ુધી તેઓએ મને ુસ્સે કય .”

16 વળ મનાશ્શાએ એટ ું બ ું નદ ષ રક્ત વહેવડા ું છે કે, યરુશાલેમ એક છેડાથી તે બીજા છેડા ુધી ભરાઈ ગ ું છે.
ઉપરાંત, તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે ખોટુ હ ું તે કર ને પોતાના પાપ વડે યહૂ દયા પાસે પાપ કરા ુ.ં 17મનાશ્શાના બાક ના કાય ,
તેણે જે બ ું ક ુ તે, તેણે જે પાપ ક ુ તે, યહૂ દયાના રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ું? 18 મનાશ્શા પોતાના
પ ૃઓની સાથે ઊંઘી ગયો, પોતાના ઘરના બગીચામાં એટલે ઉઝઝાના બગીચામાં તેને દફનાવવામાં આ ો. તેની જગ્યાએ તેનો
દ કરો આમોન રાજા બન્યો.

યહૂ દયાના આમોનનો રા કાળ
2 કાળ. 34:21-25

19 આમોન રાજ કરવા લાગ્યો, ત્યારે તે બાવીસ વષર્નો હતો, તેણે યરુશાલેમમાં બે વષર્ ુધી રાજ ક ુર્. તેની માતા ું નામ
મ ુલ્લેમેથ હ ું, તે યોટબાના હારુસની દ કર હતી. 20 તેણે તેના પતા મનાશ્શાની જમે યહોવાહની દ્ર માં જે ખોટુ હ ું તે ક ુ.

21 આમોન જે માગ તેનો પતા ચાલ્યો હતો, તે માગ તે ચાલ્યો અને તેના પતાએ જમે ૂ તઓની ૂજા કર તેમ તેણે પણ
કર , તેઓની ભ ક્ત કર . 22 તેણે પોતાના પ ૃઓના ઈ ર યહોવાહનો ત્યાગ કય અને યહોવાહના માગ માં ચાલ્યો ન હ.
23આમોનના ચાકરોએ તેની વરુદ્ધ ષડયંત્ર રચીને, તેને પોતાના ઘરમાં માર ના ો.

24પર ુ દેશના લોકોએઆમોન રાજા વરુદ્ધ ષડયંત્ર રચનાર બધાને માર ના ા, તેઓએતેના દ કરા યો શયાને તેની જગ્યાએ
રાજા બના ો. 25આમોન રાજાનાં બાક નાં કાય , યહૂ દયાના રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ુ?ં 26લોકોએ
તેને ઉઝઝાના બગીચામાં દફના ો. તેની જગ્યાએ તેનો દ કરો યો શયા રાજા બન્યો.

22
યહૂ દયાના યો શયાનો રા કાળ
2 કાળ. 34:1-2



2 રાજાઓ 22:1 321 2 રાજાઓ 23:9

1 યો શયા રાજ કરવા લાગ્યો, ત્યારે તે આઠ વષર્નો હતો, તેણે યરુશાલેમમાં એકત્રીસ વષર્ ુધી રાજ ક ુ. તેની માતા ું નામ
યદ દા હ ું. તે બોસ્કાથના અદાયાની દ કર હતી. 2 તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે સારુ હ ું તે ક ુ. તે તેના પ ૃ દાઉદને માગ
ચાલ્યો અને ડાબે કે જમણે ફય ન હ.

નયમશા ું ુસ્તક મળ આ ું
2 કાળ. 34:8-28

3 યો શયા રાજાના કાર કદ ને અઢારમા વષ એ ું બન્ ું કે, તેણે મ ુલ્લામના દ કરા અસાલ્યાના દ કરા શાફાન નાણામંત્રીને
યહોવાહના ઘરમાં એમ કહ ને મોકલ્યો કે, 4 “ ુ યાજક હ લ્કયા પાસે જા અને કહે કે, જે નાણાં યહોવાહના ઘરમાં લાવવામાં
આ ાં છે, દ્વારરક્ષકોએ જે નાણાં લોકો પાસેથી ભેગા કયા છે તેની ગણતર તે કરે. 5 તેઓ તે યહોવાહના સભા ાનની દેખરેખ
રાખનાર કામદારોની પાસે લાવીને તેઓના હાથમાં સોંપે, તેઓ તે નાણાં સભા ાનના સમારકામ કરનારને આપે.

6 તેઓ તે નાણાં સભા ાનનાં સમારકામ કરનારા ુથારો, ક ડયા, સલાટોને તથા સભા ાનના સમારકામ માટે લાકડાં અને
ટાંકેલા પથ્થર ખર દવા માટે આપતા હતા. 7જે નાણાં તેઓને આપવામાં આવતાં તેનો હસાબ તેઓની પાસેથી લેવામાં આવતો
ન હ. કેમ કે, તેઓ વ ા ુપણે વતર્તા હતા.

8 ુ યાજક હ લ્કયાએ નાણામંત્રી શાફાનને ક ું, “મને યહોવાહના સભા ાનમાંથી નયમશા ું ુસ્તક મળ આ ું છે.”
હ લ્કયાએ તે ુસ્તક શાફાનને આપ્ ું અને તેણે તે વાંચ્ ુ.ં 9 પછ શાફાને જઈને રાજાને ુસ્તક આપીને ક ું કે, “તમારા ચાકરોને
જે નાણાં સભા ાનમાંથી મ ા,ં તે તેમણે યહોવાહ ું સભા ાનની સંભાળ રાખનાર કામદારોને આપી દ ધાં છે.” 10 પછ
નાણામંત્રી શાફાને રાજાને ક ું, “ હ લ્કયા યાજકે મને એક ુસ્તક આપ્ ું છે.” શાફાને તે રાજાની આગળ વાંચ્ ુ.ં

11 રાજાએ નયમશા નાં ુસ્તકનાં વચનો સાંભ ાં ત્યારે એ ું બન્ ું કે, તેણે પોતાનાં વ ો ફાડ્યાં 12 રાજાએ હ લ્કયા
યાજકન,ે શાફાનના દ કરા અ હકામન,ે મખાયાના દ કરા આખ્બોરને, નાણામંત્રી શાફાનને તથા પોતાના ચાકર અસાયાને આજ્ઞા
કર , 13 “જાઓ અને આ મળેલાં ુસ્તકનાં વચનો વષે મારા માટે, મારા લોકો માટે અને યહૂ દયા માટે યહોવાહને ૂછો. કેમ
કે, આપણા વષે જે બ ું તે ુસ્તકમાં લખે ું છે તે પાળવા માટે આ ુસ્તકનાં વચનને આપણા પ ૃઓએ સાંભ ું નથી, તે
કારણથી યહોવાહનો કોપ જેઆપણા પર સળગ્યો છે તે ભારે છે.” 14માટે હ લ્કયા યાજક, અ હકામ, આખ્બોર, શાફાન તથા
અસાયા યાજાકોના* વ ભંડારના ઉપર હાહાર્સના દ કરા તકવાના દ કરા શાલ્ ુમની પત્ની પ્રબો ધકા હુલ્દા પાસે ગયા. તે
યરુશાલેમમાં બીજા વસ્તારમાં રહેતી હતી, તેઓએ તેની સાથે વાત કર . 15 તેણે તેઓને ક ું, “ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહ
એમ કહે છે, “તમને માર પાસે મોકલનાર માણસને કહો કે, 16 “યહોવાહ એ ું કહે છે, “જુઓ, યહૂ દયાના રાજાએ આ બધાં
વચનો તે ુસ્તકમાં વાંચ્યાં તે પ્રમાણે, હુ આ દેશ અને તેના રહેવાસીઓ પરઆપ લાવીશ.

17 કેમ કે, તેઓએ મને તજી દઈને બીજા દેવોની આગળ ૂપ બા ું છે. આ બધાં કુકમ થી તેઓએ મને ુસ્સે કય છે, માટે
આજગા પર મારો ુસ્સો પ્રગટશે અને શાંત થશે ન હ.” 18પણ યહૂ દયાના રાજાજણેે તને યહોવાહની ઇચ્છા જાણવા મોકલ્યો
છે, તેને એમ કહેજ,ે ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહ તમે સાંભળેલી વાતો વષે એમ કહે છે કે, 19 હુ આ જગા વષે તથા તેમાંના
રહેવાસીઓ વષે બોલ્યો કે તેઓ પાયમાલ તથા શ્રા પત થશે તે સાંભળ ને તમારુ હૃદય નમ્ર થ ુ,ં ું યહોવાહઆગળ દન થયો,
તારાં વસ્રો ફાડ ને માર આગળ રડ્યો, માટે મેં તારુ પણ સાંભ ું. આયહોવાહ ું નવેદન છે.

20 ‘જો, હુ તને તારા પ ૃઓ ભેગો મેળવી દઈશ, ું શાં તમાં પોતાની કબરમાં જશ.ે જે સઘળ આપ હુઆ દેશ અને તેના
રહેવાસીઓ પર લાવીશ, તે તાર આંખો જોશે ન હ.” તેઓઆખબર લઈને રાજા પાસે પાછા ગયા.
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યો શયા ૂ ત ૂજા દૂર કરે છે
2 કાળ. 34:3-7,29-33

1 પછ રાજાએ સંદેશાવાહકો મોકલીને યરુશાલેમના તથા યહૂ દયાના વડ લોને તેની પાસે એકત્ર કયાર્. 2 પછ રાજા,
યરુશાલેમના રહેવાસીઓ, યહૂ દયાના બધા યાજકો, પ્રબોધકો અને નાનાથી મોટા સવર્ લોકો યહોવાહના ઘરમાં ગયા. રાજાએ
યહોવાહના સભા ાનમાંથી મળ આવેલા કરારના ુસ્તકનાં વચનો તેઓના સાંભળતાં વાંચ્યા.

3 પછ રાજા સ્તંભ પાસે ઊભો ર ો. આ ુસ્તકમાં લખેલાં વચનો અમલમાં લાવવા માટે, સં ૂણર્ હૃદયથી તથા સં ૂણર્ ભાવથી
યહોવાહની પાછળ ચાલવાનો, તેમની આજ્ઞાઓ, હુકમો તથા કા ૂનો પાળવાનો તેમની આગળ કરાર કય . તેની સાથે બધા લોકો
આ કરારમાં સંમત થયા.

4 તે પછ રાજાએ હ લ્કયા યાજકને તથા મદદનીશ યાજકને તેમ જ દ્વારરક્ષકોને આજ્ઞા કર કે, બઆલ, અશેરાની ૂ ત તેમ
જ આકાશના તારામંડળોની સેવામાં વપરાતાં બધાં વાસણો યહોવાહના સભા ાનમાંથી બહાર કાઢ લાવો. અને તેઓએ તે
બધાને યરુશાલેમ બહાર કદ્રોનની ખીણના ખેતરોમાં બાળ ના ાં અને તેની રાખ બેથેલ લઈ ગયા. 5 તેણે યહૂ દયાના નગરોમાં
તથા યરુશાલેમની આસપાસના ઉચ્ચ ાનોમાં ૂપ બાળવા માટે જે ૂ ત ૂજક યાજકો યહૂ દયાના રાજાઓએ પસંદ કયાર્ હતા
તેઓને તથા જઓે બઆલને, ૂયર્ન,ે ચંદ્રને, ગ્રહોને તથા આકાશના તારામંડળોને માટે ૂપ બાળતા હતા તેઓને હઠાવી દ ધા.

6 તે યહોવાહના સભા ાનમાંથી અશેરાની ૂ તને કાઢ લા ો, યરુશાલેમની બહાર કદ્રોનની ખીણના ખેતરોમાં તેને બાળ .
તેને કૂટ ને ૂકો કર ને તે રાખસામાન્ય લોકોની કબરો પર ફેંક દ ધી. 7તેણે યહોવાહના ઘરમાંઆવેલા સજાતીયસંબંધવાળાઓનાં
નવાસ ાનો, જનેી અંદર ીઓ અશેરા માટે વ ો સીવતી હતી, તેઓને તેણે તોડ પાડ્યાં.
8 યો શયાએ યહૂ દયાના નગરોમાંથી બધા યાજકોને બહાર કાઢ લાવીને ગેબાથી બેરશેબા ુધી જે ઉચ્ચ ાનોમાં તે

યાજકોએ ૂપ બા ો હતો, તેઓને અ ુદ્ધ કયા. દરવાજા પાસેનાં જે ઉચ્ચ ાનો નગરના અ ધકાર યહો ુઆના દરવાજાના
પ્રવેશદ્વાર આગળ, એટલે નગરના દરવાજામાં પ્રવેશતાં ડાબી બાજુએ હતા, તેઓનો નાશ કય . 9 તોપણ ઉચ્ચ ાનોના યાજકો
યરુશાલેમમાં યહોવાહની વેદ પાસે સેવા કરવાઆવતા નહોતા, પણ તેઓ પોતાના ભાઈઓની સાથે બેખમીર રોટલી ખાતા હતા.
* 22:14 22:14 રાજાના
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10 યો શયાએ બેન- હ ોમની ખીણમાંના તોફેથને અ ુદ્ધ ક ુ હ ું, કે જથેી કોઈ પોતાના દ કરા કે દ કર ને મોલેખની આગળ
દહનીયાપણર્ તર કે અ માં અપર્ણ કરે ન હ. 11 યહોવાહના સભા ાનના ુ પ્રવેશદ્વાર આગળ આવેલી નાથાન મેલેખની
ઓરડ પાસે, જે ઘોડાની ૂ તઓ યહૂ દયાના રાજાઓએ ૂયર્ને અપર્ણ કર હતી, તેઓને તેણે દૂર કર . યો શયાએ ૂયર્ના રથોને
બાળ ના ા.

12 આહાઝના ઉપરના ઓરડાના ધાબા પર યહૂ દયાના રાજાઓએ બાંધેલી વેદ ઓનો, જે વેદ ઓ મનાશ્શાએ યહોવાહના
સભા ાનનાં બે આંગણામાં બાંધી હતી, તેઓનો યો શયા રાજાએ નાશ કય . યો શયાએ તેના ટુકડે ટુકડાં કર ને તેનો ૂકો
કર કદ્રોનની ખીણમાં નાખી દ ધો. 13જે ઉચ્ચ ાનો ઇઝરાયલના રાજા ુલેમાને સદોનીઓની ધ ારપાત્ર દેવી આશ્તારોથ
માટે, મોઆબની ધ ારપાત્ર દેવી કમોશને માટે, આમ્મોન લોકોની ધ ારપાત્ર દેવી મલ્કોમને માટે યરુશાલેમની ૂવર્ બાજુએ,
વનાશના પવર્તની દ ક્ષણે બાંધેલાં હતા, તેઓને યો શયા રાજાએ અ ુદ્ધ કયા. 14 યો શયા રાજાએ સ્તંભોને તોડ ને ટુકડટુેકડાં
કયાર્, અશેરાની ૂ તઓ ભાંગી નાખીને તેની જગ્યાએ માણસોનાં હાડકાં ભયા.

15વળ બેથેલમાં જે વેદ હતી તેને તથા જે ઉચ્ચ ાનો નબાટના દ કરા યરોબામ કે જણેે ઇઝરાયલ પાસે પાપ કરા ું હ ું તેણે
બાંધેલાં હતા,ં તેઓને યો શયાએ તોડ ના ા. તેણે તે ઉચ્ચ ાનની વેદ ને ભાંગીને ૂકો કય , વળ તેણે અશેરા ૂ તને બાળ
નાખી. 16 ારે યો શયા બીજી તરફ ફય ત્યારે તેણે પવર્ત પરની કબરો જોઈ. તેણે માણસો મોકલીને કબરોમાંથી હાડકાં બહાર
કઢા ા,ં આવાતો પ્રકટ કરનાર ઈ રભક્તે યહોવાહ ું જે વચન પોકા ુ હ ું તે પ્રમાણે તેઓને વેદ પર બાળ ને તેને અ ુદ્ધ કર .

17 પછ તેણે ૂ ું, “પે ું સ્મારક જે હુ જોઉં છુ તે શા ું છે?” નગરના માણસોએ તેને ક ું, “તે તો ઈ રભક્તે યહૂ દયાથી
આવીને આ કૃત્યો કે જે તમે બેથેલની વેદ વરુદ્ધ કયા છે તે પોકાયા હતા, તેની કબર છે.” 18 યો શયાએ ક ું, “તેને રહેવા દો.
કોઈએ તેનાં હાડકાં ખસેડવા ન હ.” તેથી તેઓએ તેનાં હાડકાં તથા સમરુનથી આવેલા પ્રબોધકોના હાડકાંને રહેવા દ ધાં.

19 વળ સમરુનનાં નગરોમાં ઉચ્ચ ાનોનાં બધાં મં દરો, જે ઇઝરાયલના રાજાઓએ બનાવીને યહોવાહને ુસ્સે કયાર્ હતા
તેમને યો શયાએ દૂર કયા. જે બધાં કાય તેણે બેથેલમાં કયા હતાં તે પ્રમાણે તેણે ક ુ. 20તેણે ત્યાંનાં ઉચ્ચ ાનના બધા યાજકોને
વેદ ઓ પર માર ના ા, તેઓના પર તેણે માણસોનાં હાડકાં બા ાં, પછ તે યરુશાલેમ પાછો આ ો.

યો શયા પાસ્ખાપવર્ પાળે છે
2 કાળ. 35:1-19

21 રાજાએ બધા લોકોને આજ્ઞા કર કે, કરારના આ ુસ્તકમાં લ ા પ્રમાણે “તમારા ઈ ર યહોવાહ માટે પાસ્ખાપવર્
પાળો.” 22 ઇઝરાયલનો ન્યાય કરનાર ન્યાયાધીશોના દવસોથી ઇઝરાયલના રાજાઓ કે યહૂ દયાના રાજાઓના દવસોમાં પણ
કયારેય આ ું પાસ્ખાપવર્ ઊજવા ું નહો ું. 23 પણ યો શયા રાજાના કાર કદ ને અઢારમા વષ આ પાસ્ખાપવર્ યહોવાહના માટે
યરુશાલેમમાં ઊજવવામાં આ ુ.ં

યો શયાની અન્ય ધમર્ ુધારણા
24 યો શયાએ મરેલાંઓ અને આત્માઓ સાથે વાત કરનારનો નાશ કય . વળ તેણે જાદગુરોને, ૂ તઓને, તથા યહૂ દયા

અને યરુશાલેમમાં જોવામાં આવેલી બધી ધ ારપાત્ર વસ્ ુઓને દૂર કર , જથેી યહોવાહના સભા ાનમાંથી હ લ્કયા યાજકને
મળેલા ુસ્તકમાં લખેલાં નયમશા નાં વચનોને તે અમલમાં લાવે. 25 તેના પહેલાં એવો કોઈ રાજા થયો નહોતો કે, જે પોતાના
ૂરા હૃદયથી, ૂરા મનથી તથા સં ૂણર્ બળથી ૂસાના આખા નયમશા ું પાલન કર ને યહોવાહ તરફ વ ો હોય. યો શયા

પછ પણ તેના જવેો કોઈ ઊભો થયો નથી.
26તેમ છતાં જે ૂ ત ૂજા કર ને મનાશ્શાએ યહોવાહને ુસ્સે કયા હતા તેને લીધે તેમનો ુસ્સો યહૂ દયા વરુદ્ધ સળગ્યો હતો,

તેમનો કોપ નરમ પડ્યો ન હ. 27 યહોવાહે ક ું, “મેં ઇઝરાયલીઓને દૂર કયાર્ છે, તેમ જ હુ યહૂ દયાના લોકોને પણ માર દ્ર
આગળથી દૂર કર શ, આ નગર, યરુશાલેમ, જનેે મેં પસંદ ક ુ છે, જે સભા ાન વષે મેં ક ું, ‘ત્યાં મારુ નામ રહશે, તેમને હુ
તજી દઈશ ન હ.’ ”

યો શયા રાજા ું ૃત્ ુ
2 કાળ. 35:20-36:1

28યો શયાનાં બાક નાં કાય , જે બ ું તેણે ક ુ, તેઓ યહૂ દયાના રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ું? 29તેના
દવસોમાં મસરનો રાજા ફારુન-નકો આશ્ ૂરના રાજા સામે લડવા ફ્રાત નદ ુધી ગયો. યો શયા રાજા ુદ્ધમાં તેની સામે ગયો,
નકો રાજાએ તેને જોયો, તેણે તેને મ ગદ્દોમાં માર ના ો. 30 યો શયાના ચાકરો તેના ૃતદેહને રથમાં ૂક ને મ ગદ્દોથી યરુશાલેમ
લા ા, તેની પોતાની કબરમાં તેને દફના ો. પછ યો શયાના દ કરા યહોઆહાઝને તેના પતાની જગ્યાએ નવા રાજા તર કે
અ ભ ષક્ત કય .

યહૂ દયાના યહોઆહાઝનો રા કાળ
2 કાળ. 36:2-4

31 યહોઆહાઝ રાજ કરવા લાગ્યો, ત્યારે તે ત્રેવીસ વષર્નો હતો, તેણે યરુશાલેમમાં ત્રણ મ હના ુધી રાજ ક ુ. તેની માતા ું
નામ હ ૂટાલ હ ું. તે લબ્નાહના ય મયાની દ કર હતી. 32 યહોઆહાઝે તેના પ ૃઓએ જે ક ુ હ ું તે પ્રમાણે યહોવાહની
દ્ર માં ખોટુ હ ું તે ક ુ. 33 તે યરુશાલેમમાં રાજ કરતો હતો તેવામાં ફારુન નકોએ તેને હમાથ દેશમાં આવેલા રબ્લાહમાં કેદ
કય . પછ નકોએ દેશ પર એકસો તાલંત ચાંદ અને એક તાલંત સોનાનો કર ના ો.

34 ફારુન નકોએ યો શયાના દ કરા એલ્યાક મને તેના પતા યો શયા પછ રાજા બના ો અને તે ું નામ બદલીને યહોયાક મ
રા ુ.ં પણ તે યહોઆહાઝને મસર લઈ ગયો અને યહોઆહાઝ ત્યાં મરણ પામ્યો. 35 યહોયાક મ ફારુનને સો ું અને ચાંદ
ૂકવતો. ફારુનના હુકમ પ્રમાણે નાણાં આપવા માટે તેણે દેશ પર કર ના ો. ફારુન નકોના હુકમ પ્રમાણે તે દેશના લોકો મધ્યેથી

તે દરેક માણસ પાસેથી ચાંદ તથા સો ું જબરદસ્તીથી લેતો હતો.
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યહૂ દયાના યહોયાક મનો રા કાળ
2 કાળ. 36:5-8

36 યહોયાક મ રાજ કરવા લાગ્યો ત્યારે તે પચીસ વષર્નો હતો. તેણે યરુશાલેમમાં અ ગયાર વષર્ ુધી રાજ ક ુર્. તેની માતા ું
નામ ઝ બદા હ ુ,ં તે રૂમાહના પેદાયાની દ કર હતી. 37 યહોયાક મે પોતાના પ ૃઓએ જે બ ું ક ુ હ ું તે પ્રમાણે યહોવાહની
દ્ર માં જે ખોટુ હ ું તે ક ુ.

24
1યહોયાક મના દવસોમાં બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારે યરુશાલેમ પર ચઢાઈ કર ; યહોયાક મ ત્રણ વષર્ ુધી તેનો ચાકર

બની ર ો. પછ તેણે પાછા ફર જઈને તેની સામે બળવો કય . 2 યહોવાહ પોતાના સેવક પ્રબોધકો દ્વારા જે વચન બોલ્યા હતા
તે પ્રમાણે, યહોવાહે યહોયાક મ વરુદ્ધ ખાલદ ઓની ટોળ , અરામીઓ, મોઆબીઓ તથા આમ્મોનીઓને રવાના કયા; તેમણે
યહૂ દયાની વરુદ્ધ તેનો નાશ કરવા માટે તેઓને મોકલ્યા.

3 મનાશ્શાએ તેનાં કૃત્યોથી જે પાપો કયા હતાં તેને લીધે તેઓને પોતાની દ્ર આગળથી દૂર કરવા યહોવાહની આજ્ઞાથી જ
યહૂ દયા પર દઃુખ આવી પ ું હ ું. 4અને નદ ષ રક્ત વહેવડા ાના લીધ,ે તે નદ ષ લોહ થી તેણે યરુશાલેમને ભર દ ું હ ું,
માટે યહોવાહ તેને ક્ષમા કરવા ઇચ્છતા ન હતા.

5 યહોયાક મનાં બાક નાં કાય , તેણે જે ક ુ તે સવર્, યહૂ દયાના રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ુ?ં
6 યહોયાક મ પોતાના પ ૃઓ સાથે ઊંઘી ગયો, તેની જગ્યાએ તેનો દ કરો યહોયાખીન રાજા બન્યો.

7 મસરનો રાજા ત્યાર પછ કદ પોતાના દેશમાંથી હુમલો કરવા બહાર આ ો ન હ, કારણ બા બલના રાજાએ મસરના
ઝરાથી ફ્રાત નદ ુધી જે કઈ મસરના રાજાના કબજામાં હ ું તે જીતી લી ું હ ું.

યહૂ દયાના યહોયાખીનનો રા કાળ
2 કાળ. 36:5-8

8યહોયાખીન રાજ કરવા લાગ્યો ત્યારે તે અઢાર વષર્નો હતો; તેણે યરુશાલેમમાં માત્ર ત્રણ મ હના રાજ ક ુર્. તેની માતા ું નામ
નહુશ્તા હ ું; તે યરુશાલેમના એલ્નાથાનની દ કર હતી. 9 તેના પતાએ કરેલાં બધાં કાય પ્રમાણે તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે
ખોટુ હ ું તે ક ુ.

10 તે સમયે બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારના સૈન્યએ યરુશાલેમ પર ચઢાઈ કર તે નગરને ઘેર લી ુ.ં 11 ારે તેના
સૈ નકોએ નગરને ઘેર લી ું હ ું, ત્યારે બા બલનો રાજા ન ૂખાદનેસ્સાર ત્યાં આવી પહોંચ્યો. 12 યહૂ દયાનો રાજા યહોયાખીન,
તેની માતા, તેના ચાકરો, તેના રાજકુમારો તથા કારભાર ઓબા બલના રાજાને મળવા બહારઆ ા. બા બલના રાજાએપોતાના
શાસનનાં આઠમા વષ તેને પકડ્યો.

13 યહોવાહે ક ું હ ું તે પ્રમાણે, યહોવાહના સભા ાનની તેમ જ રાજમહેલની બધી કમતી વસ્ ુઓ તે ઉપાડ ગયો. તેણે
યહોવાહના ઘરમાં ઇઝરાયલના રાજા ુલેમાને બનાવેલા સોનાનાં બધાં વાસણોને કાપીને ટુકડાં કયા. 14 તે બધા યરુશાલેમ
વાસીને, બધા આગેવાનોન,ે બધા પરાક્રમી યોદ્ધાઓને, દસ હજાર કેદ ઓને, ુહારોને તથા કાર ગરોને પકડ ને લઈ ગયો. ગર બ
લોકો સવાય દેશમાં કોઈ બાક ર ું ન હ.

15 ન ૂખાદનેસ્સાર યહોયાખીનને બા બલ લઈ ગયો. તેમ જ તેની માતા, પત્ની, અ ધકાર ઓ તથા દેશના ુ માણસોને
પકડ ને તે તેમને યરુશાલેમથી બા બલ લઈ ગયો. 16બધા પરાક્રમી માણસો એટલે સાત હજાર માણસો, એક હજાર કાર ગરો
તથા ુહારો, જે બધા પરાક્રમી તથા ુદ્ધને માટે યોગ્ય હતા તે બધાને બા બલનો રાજા કેદ કર ને બા બલ લઈ ગયો. 17બા બલના
રાજાએ યહોયાખીનના કાકા મા ાન્યાને તેની જગ્યાએ રાજા બના ો, તે ું નામ બદલીને સદ કયા રા ુ.ં

યહૂ દયાના સદ કયાનો રાજ્ યકાળ
2 કાળ. 36:11-12; ય મ. 52:1-3

18 સદ કયા રાજ કરવા લાગ્યો, ત્યારે તે એકવીસ વષર્નો હતો, તેણે યરુશાલેમમાં અ ગયાર વષર્ રાજ ક ુ. તેની માતા ું નામ
હ ૂટાલ હ ું, તે લબ્નાહ નગરનો ય મયાની દ કર હતી. 19 યહોયાક મે જમે ક ુ હ ું તેમ સદ કયાએ યહોવાહની દ્ર માં જે
બ ું ખોટુ હ ું તે ક ુ. 20યરુશાલેમ અને યહૂ દયામાં આ બ ું જે થ ું તે યહોવાહના કોપને લીધે થ ું, તેથી તેમણે તેઓને પોતાની
દ્ર આગળથી દૂર કયાર્. પછ રાજા સદ કયાએ બા બલના રાજાની વરુદ્ધ બળવો કય .

25
યરુશાલેમ ું પતન
2 કાળ. 36:13-21; ય મ. 52:3-11

1 સદ કયા રાજાના શાસનના નવમા વષર્ના દસમા માસના, દસમા દવસે બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારે પોતાના આખા
સૈન્ય સ હત યરુશાલેમ પર હુમલો કય . તેણે તેની સામે છાવણી નાખી અને તેની ચારે બાજુ કલ્લા બાંધ્યા. 2 એ પ્રમાણે
સદ કયા રાજાના શાસનકાળના અ ગયારમા વષર્ ુધી યરુશાલેમ નગર બા બલના ઘેરામાં ર ું. 3 તે વષર્ના ચોથા માસના નવમા
દવસે નગરમાં એટલો સખત દકુાળ પડ્યો હતો કે, દેશમાં લોકો માટે બલકુલ ખોરાક ન હતો.
4 પછ નગરના કોટને તોડવામાં આ ો, તે રાત્રે બધા લડવૈયા માણસો રાજાના બગીચા પાસેની બે દ વાલો વચ્ચે આવેલા

દરવાજામાંથી નાસી ગયા, ખાલદ ઓએ નગરને ચારેબાજુથી ઘેર લી ું. રાજા અરાબાના માગ ગયો. 5 ખાલદ ઓ ું સૈન્ય
સદ કયા રાજાની પાછળ પ ું અને તેને યર ખો પાસેના યદન નદ ના મેદાનોમાં પકડ પાડ્યો. તે ું આ ું સૈન્ય તેની પાસેથી
વખેરાઈ ગ ું.
6 તેઓ રાજાને પકડ ને રબ્લાહમાં બા બલના રાજા પાસે લા ા, ત્યાં તેને સજા કરવામાં આવી. 7 તેની નજર આગળ તેના

દ કરાઓને માર ના ા. ત્યાર પછ તેની આંખો ફોડ નાખી, પ ળની સાંકળોથી બાંધીને તેને બા બલમાં લઈ જવામાં આ ો.



2 રાજાઓ 25:8 324 2 રાજાઓ 25:30

મં દરનો નાશ
ય મ. 52:12-33

8 પાંચમા માસમાં, તે માસના સાતમા દવસ,ે બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારના કાર કદ ને ઓગણીસમેં વષ રક્ષક ટુકડ નો
સરદાર, બા બલના રાજાનો ચાકર ન ૂઝારઅદાન યરુશાલેમમાં આ ો. 9 તેણે યહોવાહના સભા ાનન,ે રાજાના મહેલને તથા
યરુશાલેમનાં બધાં ઘરોને બાળ ના ાં; નગરનાં બધાં જ અગત્યનાં ઘરોને ભસ્મી ૂત કયા. 10 રક્ષકટોળ ના સરદારના હાથ નીચે
રહેલા બા બલના આખા સૈન્યએ યરુશાલેમની દ વાલો ચારે બાજુથી તોડ પાડ .

11 નગરના બાક રહેલા લોકોન,ે જઓે બા બલના રાજાના પક્ષમાં ચાલ્યા ગયા હતા તેઓને રક્ષકટોળ નો સરદાર
ન ૂઝારઅદાન કેદ કર ને બા બલમાં લઈ ગયો. 12પણ રક્ષકટોળ ના સરદારે અ ુક ગર બ લોકોને દ્રાક્ષવાડ માં અને ખેતરમાં કામ
કરવા માટે રહેવા દ ધા.

13 યહોવાહના સભા ાનમાંના પ ળના સ્તંભ, જળગાડ ઓ તથા પ ળનો હોજ અને જે બ ું યહોવાહના ઘરમાં હ ું તે
બ ું જ ખાલદ ઓએભાંગીને ૂ ો કર ના ું અને તે ું પ ળ તેઓબા બલ લઈ ગયા. 14વળ તેઓ ઘડાઓ, પાવડા, કાતરો,
ચમચા તથા પ ળના બધાં વાસણો જનેાથી યાજકો ઘરમાં સેવા કરતા હતા, તે બ ું પણ લઈ ગયા. 15 રાજાના ચોક દારનો
સરદાર સોના તથા ચાંદ થી બનાવેલી સગડ ઓ તથા કૂડ ઓ લઈ ગયો.

16 યહોવાહના સભા ાનને માટે ુલેમાને બનાવેલા બે સ્તંભો, હોજ, જળગાડ ઓ અને બધાં વાસણોના પ ળને તોલીને
તે ું વજન કર શકાય ન હએ ું હ ું. 17એક સ્તંભની ઊંચાઈઅઢાર હાથ હતી, તેના પર પ ળ ું મથા ું હ ું. તેની ઊંચાઈ ત્રણ
હાથ હતી, મથાળાની ચારે બાજુ જાળ કામ અને દાડમો પાડલેાં હતા,ં તે બધાં પ ળનાં બનાવેલાં હતા.ં પહેલાંની જમે બીજો
સ્તંભ પણજાળ કામ કરેલા જવેો હતો.

યહૂ દયાના લોકો બા બલનાં બંદ વાસમાં
ય મ. 52:24-27

18 રક્ષકોના સરદારે ુ યાજક સરાયાન,ે બીજા યાજક સફાન્યાને તથા ત્રણ દ્વારરક્ષકોને કેદ કર લીધા. 19 ત્યાર પછ તેણે
નગરમાંથી સૈ નકોના ઉપર અ ધકાર ને, નગરમાંથી મળ આવેલા રાજાના પાંચ સલાહકારોને કેદ કર લીધા. વળ તે સૈન્યમાં
ભરતી કરનાર રાજાના સૈન્યના અ ધકાર ને પણ કેદ કર ને લઈ ગયો. દેશના સાઠ માણસો જઓે નગરમાંથી મ ા હતા તેઓને
પણ પોતાની સાથે લીધા.

20 રક્ષકટોળ નો સરદાર ન ૂઝારઅદાન તેઓને લઈને રબ્લાહમાં બા બલના રાજા પાસે લા ો. 21બા બલના રાજાએતેઓને
હમાથ દેશના રબ્લાહમાં માર ના ા. આમ યહૂ દયાના માણસોને બંદ વાન બનાવીને તેઓના દેશમાંથી લઈ જવામાં આ ા.

ગદાલ્યા યહૂ દયાનો ૂબો
ય મ. 40:7-9; 41:1-3

22બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારે જે લોકોને યહૂ દયાના દેશમાં રહેવા દ ધા હતા, તેઓના પર ન ૂઝારદાને શાફાનના દ કરા
અ હકામના દ કરા ગદાલ્યાને ઉપર તર કે નીમ્યો. 23 જયારે સૈ નકોના સેનાપ તઓએ અને તેઓના માણસોએ સાંભ ું કે
બા બલના રાજાએગદાલ્યાને ઉપર તર કે નીમ્યો છે, ત્યારે તેઓ મસ્પામાંઆ ા. તેઆમાણસો હતા: એટલે નથાન્યાનો દ કરો
ઇશ્માએલ, કારેઆનો દ કરો યોહાનાન, નટોફાથી તાન્હુમેથનો દ કરો સરાયા તથા માખાથીનો દ કરો યઝાન્યા, તેઓના માણસો
ગદાલ્યાને મ ા. 24 તેઓની અને તેઓના માણસોની સામે ગદાલ્યાએ પ્ર તજ્ઞા લઈને ક ું કે, “ખાલદ ઓના અ ધકાર ઓથી
ડરશો ન હ. દેશમાં રહો અને બા બલના રાજાના નયંત્રણમાં રહો, એટલે તે તમાર સાથે ભલાઈથી વતર્શ.ે”

25 પણ સાતમા માસે એ ું થ ું કે, અ લશામાના દ કરા નથાન્યાના દ કરા ઇશ્માએલે દસ માણસો સાથે આવીને ગદાલ્યા
પર હુમલો કય . ગદાલ્યા મર ગયો, તેમ જ તેની સાથે યહૂ દયાના માણસો તથા બા બલવાસીઓ પણ મસ્પામાં મર ગયા.
26 ત્યાર પછ નાનાથી માંડ ને મોટા ુધી બધા જ લોકો તથા સૈ નકોના સેનાપ તઓઊઠ્યા અને મસર નાસી ગયા, કેમ, કે તેઓ
બા બલવાસીઓથી ડરતા હતા.

યહોયાખીનને જલે ુ ક્ત
ય મ. 52:31-34

27 યહૂ દયાના રાજા યહોયાખીનના દેશ નકાલ થયાના સાડત્રીસમા વષ, બારમા માસમાં, તે માસના સ ાવીસમે દવસે એ ું
બન્ ું કે, બા બલના રાજા એવીલ-મેરોદાખે પોતે રાજા બન્યો તે વષ, યહૂ દયાના રાજા યહોયાખીનને બંદ ખાનામાંથી ુકત કર ને
ઉચ્ચ પદવી આપી.

28 તેણે તેના પ્રત્યે માયા ુ વતાર્વ રા ો અને તેને બા બલમાં પોતાની સાથેના બીજા રાજાઓ કરતાં ઊંચે આસને બેસાડયો.
29એવીલ મરોદાખે યહોયાખીનના બંદ ખાનાનાં વ ો બદલા ા,ં યહોયાખીને તેના જીવનના સવર્ દવસોમાં હમેશા રાજાની મેજ
પર ભોજન ક ુ. 30અને તેના બાક ના જીવન ુધી રોજ તેના ખચર્ને માટે તેને ભથ્ ું મળ ું હ ું.
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1 કાળ ૃતાંત
લેખક

1 કાળ ૃતાંત ું ુસ્તક વ શ રૂપે તેના લેખક ું નામ જણાવ ું નથી અને યહૂદ પરપરા એઝરા શા ીને લેખક માને છે.
1 કાળ ૃતાંતની શરૂઆત ઇઝરાયલના કુટુબોની યાદ થી થાય છે. પછ તે દાઉદના ઇઝરાયલ કહેવાતા સંગ ઠત રા પરના
શાસનના હેવાલસાથેઆગળવધે છે. આ ુસ્તક દાઉદ રાજાની વાતાર્ ું ઘ ન વણર્ન છે કેજે જૂના કરારના મહાન ક્તઓમાંનો
એક હતો. તેનો વશાળ ફલક પ્રાચીન ઇઝરાયલનો રાજક ય તથા ધા મક ઇ તહાસઆવરે છે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 450 થી 400 વચ્ચેનો છે.
1 કાળ ૃતાંત 3:19-24 માંની યાદ દાઉદની વંશાવળ ને ઝરુબ્બાબેલ પછ છઠ્ઠ પેઢ ુધી વસ્તારે છે તે કારણે તે સ્પ છે

કે લખાણનો સમય ઇઝરાયલના બા બલના દેશ નકાલથી પાછા ફયાર્ બાદનો છે.
વાંચકવગર્

પ્રાચીન યહૂદ લોકો તથા ત્યાર બાદના બાઇબલના બધા જ વાંચકો.
હે ુ

1 કાળ ૃતાંત ું ુસ્તક દેશ નકાલ બાદમાં લખવામાં આ ું હ ું કે જથેી જઓે ઇઝરાયલ પાછા ફરતા હતા તેઓને ઈ રની
આરાધના કેવી ર તે કરવી તેમાં મદદ મળે. ઇ તહાસ દ ક્ષણના રા પર એટલે કે યહૂદા, બન્યામીન અને લેવીના કુળો પર
ધ્યાન કે ન્દ્રત કરે છે. આ કુળો ઈ રને વધારે વ ા ુ હોવા ું વલણ ધરાવતા હતા. ઈ રે પોતાના દાઉદ સાથેના દાઉદ ું ઘર
એટલે કે રા સદાકાળ ાપવાના કરારને માનઆપ્ ુ.ં માનવીય રાજાઓ તે કર શ ા નહ . દાઉદ અને ુલેમાન દ્વારા ઈ રે
પોતા ું ભ ક્ત ાન ા પત ક ુ કે ાં લોકો આરાધના કરવા આવી શકે. આક્રમણ કરતા બા બલના લોકોએ ુલેમાનના
ભ ક્ત ાનનો નાશ કય હતો.

ુદ્રાલેખ
ઇઝરાયલનો આ ત્મક ઇ તહાસ

રૂપરેખા
1. વંશાવળ ઓ — 1:1-9:44
2. શાઉલ ું મરણ — 10:1-14
3. દાઉદનો અ ભષેક અને રાજશાસન — 11:1-29:30

આદમથી ઇબ્રા હમ
ઉત્પ 5:1-32; 10:1-32; 11:10-26

1આદમ, શેથ, અનોશ, 2 કેનાન, માહલાલેલ, યારેદ; 3હનોખ, મ ૂશેલાહ, લામેખ, 4 ૂહ, શેમ, હામ તથા યાફેથ.
5 યાફેથના દ કરાઓ: ગોમેર, માગોગ, માદાય, યાવાન, ુબાલ, મેશેખ તથા તીરાસ. 6 ગોમેરના દ કરા: આશ્કનાઝ, રફાથ

અને તોગામાર્. 7 યાવાનના દ કરા: એલીશા, તાશ શ, ક ીમ તથા દોદાનીમ.
8 હામના દ કરા: કૂશ, મસરાઈમ, ૂટ તથા કનાન. 9 કૂશના દ કરા: સબા, હવીલા, સાબ્તા, રામા તથા સાબ્તેકા. રામાના

દ કરા: શેબા તથા દેદાન. 10 કૂશનો દ કરો નમ્રોદ તે ૃથ્વી પરનો પ્રથમ વજતેા હતો.
11 મસરાઈમએ ૂદ મ, અનામીમ, લહાબીમ, નાફ ુહ મ, 12પાથરુસીમ, કાસ્ ુહ મ પ લસ્તીઓના ૂવર્જ તથા કાફતોર મનો
ૂવર્જ હતો.
13 કનાન પોતાના જયે દ કરા સદોન પછ હેથ, 14ય ૂસી, અમોર , ગગાર્શી, 15 હવ્વી, આક , સની, 16આવાર્દ , સમાર

તથા હમાથીઓનો ૂવર્જ હતો.
17શેમના દ કરા: એલામ, આશ્ ૂર, આપાર્કશાદ, ૂદ, અરામ, ઉસ, હૂલ, ગેથેર તથા મેશેખ. 18આપાર્કશાદનો દ કરો શેલા,

શેલાનો દ કરો એબેર. 19એબેરના બે દ કરા હતા: પેલેગ અને યોકટાન. પેલેગના સમયમાં ૃથ્વીના વભાગ થયા હતા.
20યોકટાનના વંશજો: આલ્મોદાદ, શેલેફ, હસામાર્વેથ, યેરાહ, 21હદોરામ, ઉઝાલ, દકલાહ, 22એબાલ, અ બમાએલ, શેબા,

23ઓફ ર, હવીલા અને યોબાબ.
24શેમ, આપાર્કશાદ, શેલા, 25એબેર, પેલેગ, રેઉ, 26સરૂગ, નાહોર, તેરાહ, 27અને ઇબ્રામ એટલે ઇબ્રા હમ.
ઈશ્માએલના વંશજો
ઉત્પ 25:12-16

28 ઇબ્રા હમના દ કરા: ઇસહાક તથા ઇશ્માએલ. 29 તેઓની વંશાવળ આ છે: ઇશ્માએલના દ કરા: તેનો ે દ કરો
નબાયોથ પછ કેદાર, આદબએલ, મબ્સામ, 30 મશમા, દમુા, માસ્સા, હદાદ, તેમા, 31 યટુર, નાફ શ તથા કેદમા. આ
ઇશ્માએલના દ કરાઓ હતા.

32 ઇબ્રા હમની ઉપપત્ની કટૂરાના દ કરા: ઝમ્રાન, યોકશાન, મદાન, મદ્યાન, યશ્બાક તથા ુઆ. યોકશાનના દ કરા: શેબા
તથા દેદાન. 33 મદ્યાનના દ કરા: એફા, એફેર, હનોખ, અબીદા તથા એલ્દાહ.

એસાવના વંશજો
ઉત્પ 36:1-19

34ઇબ્રા હમનો દ કરો ઇસહાક. ઇસહાકના દ કરા: એસાવ તથા યાકૂબ ઇઝરાયલ હતા.
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35એસાવના દ કરા: અ લફાઝ, રેઉએલ, યેઉશ, યાલામ તથા કોરા. 36અ લફાઝના દ કરા: તેમાન, ઓમાર, સફ , ગાતામ,
કનાઝ, તમ્ના તથા અમાલેક. 37 રેઉએલના દ કરા: નાહાથ, ઝેરાહ, શામ્મા તથા મઝઝા.

અદોમના ૂળ વતનીઓ સેઈરના વંશજો
ઉત્પ 36:20-30

38સેઈરના દ કરા: લોટાન, શોબાલ, સબયોન, અના, દશોન, એસેર તથા દશાન. 39 લોટાનના દ કરા: હોર તથા હોમામ.
લોટાનની બહેન તમ્ના. 40 શોબાલના દ કરા: આલ્યાન, માનાહાથ, એબાલ, શફ તથા ઓનામ. સબયોનના દ કરા: એયાહ
તથા અના.

41અનાનો દ કરો: દશોન. દશોનના દ કરા: હામ્રાન, એશ્બાન, યથ્રાન તથા ખરાન. 42એસેરના દ કરા: બલ્હાન, ઝાવાન
તથા યાકાન. દશાનના દ કરા: ઉસ તથા આરાન.

અદોમના રાજાઓ
ઉત્પ 36:31-43

43ઇઝરાયલમાં કોઈ રાજાએરાજ ક ુ તે પહેલાઆબધા રાજાઓએઅદોમ દેશમાં રાજ ક ુ હ ું: બેઓરનો દ કરો બેલા. તેના
નગર ું નામ દનહાબા હ ું. 44બેલા મરણ પામ્યો ત્યારે બોસરાના ઝેરાહના દ કરા યોબાબે તેની જગ્યાએ રાજ ક ુ. 45 યોબાબ
મરણ પામ્યો, ત્યારે તેની જગ્યાએ તેમાનીઓના દેશના હુશામે રાજ ક ુ.

46 હુશામ મરણ પામ્યો, ત્યારે બદાદના દ કરા હદાદે રાજ ક ુ. તેણે મોઆબીઓના દેશમાં મદ્યાનીઓને હરા ા અને માયાર્.
તેના નગર ું નામ અવીથ હ ું. 47હદાદ મરણ પામ્યો ત્યારે માસરેકાના સામ્લાએ તેની જગ્યાએ રાજ ક ુર્. 48સામ્લા મરણ પામ્યો
ત્યારે નદ પરના રહોબોથના શાઉલે તેની જગ્યાએ રાજ ક ુર્.

49 શાઉલ મરણ પામ્યો ત્યારે આખ્બોરના દ કરા બાલ-હનાને તેની જગ્યાએ રાજ ક ુ. 50 બાલ-હનાન મરણ પામ્યો ત્યારે
હદાદે તેની જગ્યાએ રાજ ક ુ. તેના નગર ું નામ પાઉ હ ું. તેની પત્ની ું નામ મહેટાબેલ હ ું, તે મેઝાહાબની દ કર માટે્રદની
દ કર હતી.

51હદાદ મરણ પામ્યો.
અદોમના સરદારો આ હતા: તમ્ના, આલ્વાહ, યથેથ, 52 ઓહોલીબામાહ, એલા, પીનોન, 53 કનાઝ, તેમાન, મબ્સાર,

54 માગ્દ એલ તથા ઇરામ. આબધા અદોમ કુળના સરદારો હતા.

2
યહૂદાના વંશજો

1 ઇઝરાયલના દ કરાઓ: રુબેન, શમયોન, લેવી, યહૂદા, ઇસ્સાખાર, ઝ ુલોન, 2 દાન, ૂસફ, બન્યામીન, નફતાલી, ગાદ
તથા આશેર.

3યહૂદાના દ કરાઓ: એર, ઓનાન તથા શેલા. તેઓ કનાની બાથ- ૂઆથી જન્મ્યા હતા. યહૂદાનો જયે દ કરો એર ઈ રની
દ્ર માં દજુન હતો. ઈ રે તેને માર ના ો. 4 યહૂદાના દ કરા: પેરેસ અને ઝેરાહ. આ દ કરાઓ તેની વધવા ુત્રવ ૂ તામાર
સાથેના તેના સંબંધથી જન્મ્યા હતા. આમ યહૂદાને પાંચ દ કરાઓ હતા.

5પેરેસના દ કરાઓ: હેસ્રોન તથા હા ૂલ. 6 ઝેરાહના દ કરાઓ: ઝમ્રી, એથાન, હેમાન, કાલ્કોલ તથા દારા. તેઓબધા મળ ને
કુલ પાંચ હતા. 7 કામ નો દ કરો: આખાન તે પ્ર ુને સમ પત વસ્ ુ બાબતે ઉલ્લંઘન કર ને ઇઝરાયલ પર સંકટ લાવનાર હતો.
8એથાનનો દ કરો: અઝાયાર્.

રાજા દાઉદની વંશાવળ
9 હેસ્રોનના ુત્રો: યરાહમેલ, રામ તથા ક ૂબાય. 10 રામનો દ કરો આમ્મીનાદાબ, આમ્મીનાદાબનો દ કરો નાહશોન. તે

યહૂદાના વંશજોનો આગેવાન થયો. 11 નાહશોનનો દ કરો સાલ્મા અને સાલ્માનો દ કરો બોઆઝ. 12બોઆઝનો દ કરો ઓબેદ
અને ઓબેદનો દ કરો યશાઈ.

13 યશાઈનો જયે દ કરો અ લયાબ, બીજો અબીનાદાબ, ત્રીજો શીમઆ, 14 ચોથો નથાનએલ, પાંચમો રાદાય, 15 છઠ્ઠો
ઓસેમ તથા સાતમો દ કરો દાઉદ.

16 તેઓની બહેનો સરુયા તથા અ બગાઈલ. સરુયાના ત્રણ દ કરાઓ: અ બશાય, યોઆબ તથા અસાહેલ. 17અ બગાઈલે
અમાસાને જન્મ આપ્યો અને અમાસાનો પતા ઇશ્માએલી યેથેર હતો.

હેસ્રોનના વંશજો
18 હેસ્રોનનો દ કરો કાલેબ: તેની પત્ની અઝૂબાહ તથા તેની દ કર યર ઓથ. યર ઓથના દ કરાઓ: યેશેર, શોબાબ તથા

આદ ન. 19અઝૂબાહ મરણ પામી, ત્યારે કાલેબે એફ્રાથની સાથે લ ક ુ, તેણે હૂરને જન્મ આપ્યો. 20 હૂરનો દ કરો ઉર અને
ઉર નો દ કરો બસાલેલ.

21 ત્યાર બાદ, હેસ્રોન સાઠ વષર્નો હતો ત્યારે તેણે ગલ્યાદના પતા માખીરની દ કર સાથે લ ક ુ. તેણે સ ુબને જન્મઆપ્યો.
22સ ુબનો દ કરો યાઈર, તેણે ગલ્યાદના ત્રેવીસ નગરોને પોતાના નયંત્રણમાં રા ાં હતા.ં

23ગ ૂર અને અરામના લોકોએ યાઈર અને કનાથનાં નગરો પોતાને તાબે કયાર્. બધાં મળ ને સાઠ નગરો પડાવી લીધા.ં ત્યાંના
રહેવાસીઓ ગલ્યાદના પતા માખીરના વંશજો હતા. 24 હેસ્રોનના મરણ પછ કાલેબ તેના પતા હેસ્રોનની પત્ની એફ્રાથા સાથે
ૂઈ ગયો. તેનાથી તેણીએ તકોઆના પતા આશ્હૂરને જન્મઆપ્યો.

યરાહમેલના વંશજો
25 હેસ્રોનના ે દ કરા યરાહમેલના દ કરાઓ આ હતા: ે દ કરો રામ પછ ૂના, ઓરેન, ઓસેમ તથા અ હયા.

26યરાહમેલની બીજી પત્ની ું નામ અટારા હ ું. તે ઓનામની માતા હતી. 27યરાહમેલના ે દ કરા રામના દ કરાઓ: માસ,
યામીન તથા એકેર. 28ઓનામના દ કરાઓ: શામ્માય તથા યાદા. શામ્માયના દ કરાઓ: નાદાબ તથા અ બ ુર.
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29અ બ ુરની પત્ની ું નામ અ બહાઈલ. તેણે આહબાન અને મોલીદને જન્મ આપ્યો. 30 નાદાબના દ કરાઓ: સેલેદ તથા
આ પાઈમ. સેલેદ ન:સંતાન ૃત્ ુ પામ્યો. 31 આ પાઈમનો દ કરો યીશી, ઈશીનો દ કરો શેશાન, શેશાનનો દ કરો આહલાય.
32 શામ્માયના ભાઈ યાદાના દ કરાઓ: યેથેર તથા યોનાથાન. યેથેર ન:સંતાન ૃત્ ુ પામ્યો. 33 યોનાથાનના દ કરાઓ: પેલેથ
તથા ઝાઝા. આબધા યરાહમેલના વંશજો હતા.

34શેશાનને દ કરાઓ ન હતા પણ ફક્ત દ કર ઓજ હતી. શેશાનને એક મસર ચાકર હતો, જે ું નામ યાહાર્ હ ું. 35શેશાને
પોતાની દ કર ું લ તેના ચાકર યાહાર્ સાથે કરા ુ.ં તેણે આ ાયને જન્મઆપ્યો.

36આ ાયનો દ કરો નાથાન, નાથાનનો દ કરો ઝાબાદ. 37ઝાબાદનો દ કરો એફલાલ, એફલાલનો દ કરોઓબેદ. 38ઓબેદનો
દ કરો યેહૂ, યેહૂનો દ કરો અઝાયાર્.

39 અઝાયાર્નો દ કરો હેલેસ, હેલેસનો દ કરો એલાસા. 40 એલાસાનો દ કરો સસ્માય, સસ્માયનો દ કરો શાલ્ ુમ.
41શાલ્ ુમનો દ કરો યકામ્યા, યકામ્યાનો દ કરો અ લશામા.

કાલેબના વંશજો
42 યરાહમેલના ભાઈ કાલેબના દ કરાઓ: જયે દ કરો મેશા, મેશાનો દ કરો ઝ ફ. કાલેબનો બીજો દ કરો મારેશા, તેનો

દ કરો હેબ્રોન. 43 હેબ્રોનના દ કરાઓ: કોરા, તા ુઆ, રેકેમ તથા શેમા. 44 શેમાનો દ કરો રાહામ, રાહામનો દ કરો યોકાર્મ,
રેકેમનો દ કરો શામ્માય.

45શામ્માયનો દ કરો માઓન, માઓનનો દ કરો બેથ- ૂર. 46 કાલેબની ઉપપત્ની એફાએ હારાન, મોસા તથા ગાઝેઝને જન્મ
આપ્યો. હારાનનો દ કરો ગાઝેઝ. 47 યહદાયના દ કરાઓ: રેગેમ, યોથામ, ગેશાન, પેલેટ, એફા તથા શાફ.

48 કાલેબની ઉપપત્ની માકાએ શેબેર તથા તહનાને જન્મ આપ્યા.ં 49 વળ તેણે માદમા ાના પતા શાફ, માખ્બેનાના પતા
શવા તથા ગબયાના પતાને જન્મ આપ્યા.ં કાલેબની ુત્રી આખ્સાહ હતી.

50 કાલેબના વંશજો આ હતા: એફ્રાથાથી જન્મેલો તેનો ે દ કરો હૂર, તેનો દ કરો શોબાલ, તેનો દ કરો કયાર્થ-યાર મ.
51બેથલેહેમનો દ કરો સાલ્મા અને હારેફનો દ કરો બેથ-ગદેર.

52 કયાર્થ-યાર મના પતા શોબાલના વંશજોઆહતા: હારોએ, મ ુહોથના અડધા ભાગના લોકો, 53 કયાર્થ-યાર મના કુટુબો:
યથ્રીઓ, ુથીઓ, ુમાથીઓ તથા મશ્રાઇઓ. સોરાથીઓ તથા એશ્તાઓલીઓ, આલોકોના વંશજ હતા.
54સાલ્માના વંશજો આ પ્રમાણે હતા: બેથલેહેમ, નટોફાથીઓ, આટ્રોથ-બેથ-યોઆબ, માનાહાથીઓનો અડધો ભાગ તથા

સોરાઈઓ. 55યાબેસવાસી લ હયાઓનાં કુટુબો: તરાથીઓ, શમાથીઓતથા ુખાથીઓ. રેખાબના કુટુબનાં ૂવર્જ હામ્માથથી
થયેલા જે કેનીઓ તેઓ એ છે.

3
રાજા દાઉદનાં સંતાનો

1 દાઉદના દ કરાઓ જે તેનાથી હેબ્રોનમાં જન્મ પામ્યા હતા તેઓઆ છે:
પ્રથમજ નતઆમ્નોન, અ હનોઆમ યઝ્રએલીથી;
બીજો દા નયેલ, અ બગાઈલ કામલીથી;
2 ત્રીજો આબ્શાલોમ, જે ગ ૂરના રાજા તાલ્માયની દ કર માકાથી.
ચોથો દ કરો, અદો નયા જે હાગ્ગીથથી હતો.
3 પાંચમો, શફાટયા જે અબીટાલથી હતો;
છઠ્ઠો, યથ્રામ તેની પત્ની એગ્લાથી.
4 દાઉદના આ છ દ કરાઓ, હેબ્રોનમાં કે ાં દાઉદે સાત વષર્ અને છ માસ ુધી રાજ ક ુર્ ત્યાં તેને જન્મ્યા હતા. પછ તેણે
યરુશાલેમમાં તેત્રીસ વષર્ રાજ ક ુર્. 5 વળ આ ચાર દ કરાઓને દાઉદની પત્ની આમ્મીએલની દ કર બાથશેબાએ યરુશાલેમમાં
જન્મઆપ્યો હતો: શમા, શોબાબ, નાથાન તથા ુલેમાન.

6 દાઉદના બીજા નવ દ કરાઓ;
ઈબ્હાર, અ લશામા, અ લફેલેટ,
7 નોગા, નેફેગ, યાફ આ,
8અ લશામા, એલ્યાદા તથા અ લફેલેટ હતા.
9 તેની ઉપપત્નીઓના દ કરાઓ ઉપરાંત આ સઘળા દાઉદના દ કરાઓ હતા. તામાર તેઓની બહેન હતી.

10 ુલેમાનનો દ કરો રહાબામ હતો.
રહાબામનો દ કરો અ બયા હતો.
અ બયાનો દ કરો આસા હતો.
આસાનો દ કરો યહોશાફાટ હતો.
11 યહોશાફાટનો દ કરો યહોરામ હતો.
યોરામનો દ કરો અહાઝયાહ હતો.
અહાઝયાહનો દ કરો યોઆશ હતો.
12 યોઆશનો દ કરો અમાસ્યા હતો.
અમાસ્યાનો દ કરો અઝાયાર્ હતો.
અઝાયાર્નો દ કરો યોથામ હતો.
13 યોથામનો દ કરો આહાઝ હતો.
આહાઝનો દ કરો હઝ કયા હતો.
હઝ કયાનો દ કરો મનાશ્શા હતો.
14 મનાશ્શાનો દ કરો આમોન
અને આમોનનો દ કરો યો શયા હતો.
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15 યો શયાના દ કરાઓ; તેનો જયે દ કરો યોહાનાન, બીજો દ કરો યહોયાક મ, ત્રીજો દ કરો સદ કયા તથા ચોથો દ કરો
શાલ્ ુમ. 16 યહોયાક મનો દ કરો યકોન્યા, તેનો દ કરો સદ કયા, જે છેલ્લો રાજા હતો.

રાજા યખોન્યા (યહોયાક ન) ના વંશજો
17બંદ વાન યકોન્યાના દ કરાઓ; શાલ્તીએલ, 18 માલ્ક રામ, પદાયા, શેનાસ્સાર, યકામ્યા, હોશામા તથા નદાબ્યા.
19 પદાયાના દ કરાઓ; ઝરુબ્બાબેલ તથા શમઈ. ઝરુબ્બાબેલના દ કરાઓ; મ ુલ્લામ તથા હનાન્યા; શલોમીથ તેઓની

બહેન હતી; 20 હ ુબા, ઓહેલ, બેરે ા, હસાદ્યા તથા ુશાબ-હેસેદ, તેઓ પણ ઝરુબ્બાબેલના બીજા પાંચ દ કરાઓ હતા.
21 હનાન્યાના વંશજો; પલાટયા તથા યશાયા. રફાયાના દ કરાઓ; આનાર્નના દ કરાઓ, ઓબાદ્યાના દ કરાઓ, શખાન્યાના
દ કરાઓ.

22શખાન્યાનો દ કરો શમાયા. શમાયાના દ કરાઓ; હા શ, ઈગાલ, બા રયા, નાયાર્ તથા શાફાટ. 23 નાયાર્ના ત્રણ દ કરાઓ;
એલ્યોએનાય, હઝ કયા તથા આઝ્ર કામ. 24 એલ્યોએનાયના સાત દ કરાઓ; હોદા ા, એલ્યા શબ, પલાયા, આ ુબ,
યોહાનાન, દલાયા તથા અનાની.

4
યહૂદાના વંશજો

1યહૂદાના વંશજો; પેરેસ, હેસ્રોન, કામ , હૂર તથા શોબાલ. 2શોબાલનો દ કરો રાયા, રાયાનો દ કરો યાહાથ, યાહાથના દ કરા
આહુમાય અને લાહાદ. તેઓ સોરાથીઓનાં કુટુબોના વંશજો હતા.

3એટામના ુત્રો; યઝ્રએલ, યશ્મા તથા યદબાશ. તેઓની બહેન ું નામ હાસ્સલેલ્પોની હ ું. 4 પ ુએલનો દ કરો ગદોર તથા
એઝેરનો દ કરો હૂશા. તેઓ બેથલેહેમના પતા એફ્રાથાના જયે દ કરા હૂરના વંશજો હતા.

5 તકોઆના પતાઆશ્હૂરને હેલા તથા નારા નામની બે પત્નીઓ હતી. 6 નારાએ અહુઝઝામ, હેફેર, તેમેની અને હાહાશ્તાર ને
જન્મ આપ્યો. 7 હેલાના દ કરાઓ; સેરેથ, યસ્હાર તથા એથ્નાન. 8અને હા ોસના દ કરા; આ ૂમ તથા સોબેબા. હારુમના
દ કરા અહારહેલથી કુટુબો થયાં.

9 યાબેસ પોતાના ભાઈઓ કરતાં વધારે નામાં કત હતો. તેની માતાએ તે ું નામ યાબેસ પા ું. તેણે ક ું “કેમ કે તેના જન્મ
વખતે મને ૂબ પીડા થઈ હતી.” 10 યાબેસે ઇઝરાયલના ઈ રને પ્રાથર્ના કર , “તમે મને ન ે આશીવાર્દ આપો અને મારો પ્રદેશ
વધારો. તમારો હાથ માર સાથે રાખો અને મને આપ થી બચાવો કે જથેી મારે દઃુખ સહન કર ું પડે ન હ!” પ્ર ુએ તેની પ્રાથર્ના
માન્ય કર .

અન્ય વંશાવળ ઓ
11 ુહાના ભાઈ ક ૂબનો દ કરો મહ ર અને મહ રનો દ કરો એશ્તોન. 12એશ્તોનના દ કરાઓબેથરાફા, પાસેઆ તથા નાહાશ

નગર વસાવનાર ત હ ા. આબધા રેખાહના કુટુબીઓ હતા.
13 કનાઝના દ કરાઓ; ઓથ્નીએલ તથા સરાયા. ઓથ્નીએલના દ કરાઓ; હથાથ અને મોનોથાય. 14 મોનોથાયનો દ કરો

ઓફ્રા. ગ-ેહરાશીમનો પ્રણેતા સરાયાનો દ કરો યોઆબ અને યોઆબનો દ કરો ગે-હરાશીમ, જે લોકો કાર ગર હતા. 15 ય ેના
દ કરા કાલેબના દ કરાઓ; ઈરુ, એલા તથા નાઆમ. એલાનો દ કરો કનાઝ. 16 યહાલ્લેલેલના દ કરાઓ; ઝ ફ, ઝ ફાહ, તીયાર્
અને અસારેલ.

17એઝરાના દ કરાઓ; યેથેર, મેરેદ, એફેર તથા યાલોન. મેરેદની મસર પત્નીએ મ રયમ, શામ્માય તથા યશ્બાને જન્મઆપ્યો
અને યશ્બાનો દ કરો એશ્તમોઆ. 18 તેની યહૂદ પત્નીએ યારેદને જન્મ આપ્યો. યેરેદનો દ કરો ગદોર. હેબેરનો દ કરો સોખો
તથા યકૂથીએલનો દ કરો ઝાનોઆ. તેઓ બથ્યા નામની ફારુનની દ કર જનેી સાથે મેરેદે લ ક ુ હ ું તેના દ કરાઓ હતા.

19 નાહામની બહેન હો દયાની પત્નીના બે દ કરા; તેમાંના એકનો દ કરો કઈલાહ ગામ , બીજો માખાથી એશ્તમોઆ.
20 શમોનના દ કરાઓ; આમ્મોન, ર ા, બેન-હાનાન તથા તલોન. ઈશીના દ કરાઓ; ઝોહેથ તથા બેન-ઝોહેથ.

શેલાના વંશજો
21 યહૂદાના દ કરા શેલાના દ કરાઓ; લેખાનો પતા એર, મારેશાનો પતા લાદા તથા બેથ-આશ્બેઆના રહેવાસીઓ, એટલે

જઓે શણનાં ઝ ણાં વ વણનારા હતા, તેઓનાં કુટુબો; 22 યોક મ, કોઝેબાના માણસો, યોઆશ તથા સારાફ, જમેની પાસે
મોઆબમાં સંપ હતી પર ુ બેથલેહેમમાં પાછા રહેવા ગયા. આ મા હતી ુરાતન લેખોને આધારે છે. 23 તેઓ કુભાર હતા જે
નટાઈમ અને ગદેરામાં રહેતા હતા અને રાજાને માટે કામ કરતા હતા.

શમયોનના વંશજો
24 શમયોનના વંશજો; ન ુએલ, યામીન, યાર બ, ઝેરાહ તથા શાઉલ. 25શાઉલનો દ કરો શાલ્ ુમ,શાલ્ ુમનો દ કરો મબ્સામ,

મબ્સામનો દ કરો મશમા હતો. 26 મશમાના વંશજો; તેનો દ કરો હા ુએલ, તેનો દ કરો ઝા ૂર તથા તેનો દ કરો શમઈ.
27 શમઈને સોળ દ કરા તથા છ દ કર ઓ હતી. પર ુ તેના ભાઈઓને ઘણાં સંતાન ન હોવાથી તેઓ ું કુટુબ યહૂદાના કુટુબની

માફક ૃ દ્ધ પામ્ ું ન હ. 28 તેઓ બેરશેબામાં, મોલાદામાં તથા હસાર- ૂઆલમાં ર ા.
29 તેઓ બલ્લામા,ં એસેમમાં તથા તોલાદમા,ં 30 બ ુએલમાં, હોમાર્માં તથા સકલાગમાં, 31 બેથ-માકાર્બોથમાં, હસાર-
ુસીમમા,ં બેથ- બરઈમાં તથા શારાઈમમાં પણ રહેતા હતા. દાઉદના શાસન ુધી આ નગરોમાં તેઓનો વસવાટ હતો.
32તેઓના પાંચ નગરો: એટામ, આઈન, રમ્મોન, તોખેન તથાઆશાન. 33તથા બઆલ ુધી તે જ નગરોની ચારે તરફના સવર્

ગામો પણ તેઓનાં હતા.ં તેમા તેઓનાં વસવાટ હતા અને તેઓએ પોતાની વંશાવળ નો અહેવાલ રા ો હતો.
34 મેશોબાબ, યામ્લેખ, અમાસ્યાનો દ કરો યોશા; 35 યોએલ, અસીએલના દ કરા સરાયાના દ કરા યો શબ્યાનો દ કરો યેહૂ;

36 એલ્યોએનાય, યાકોબા, યશોહાયા, અસાયા, અદ એલ, યસીમીએલ, બનાયા; 37 અને શમાયાના દ કરા શમ્રીના દ કરા
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યદાયાના દ કરા આલ્લોનના દ કરા શફઈનો દ કરો ઝ ઝાહ; 38 આ બધા સરદારોનો પોતાના કુટુબોના નામ પ્રમાણે ઉલ્લેખ
કરવામાં આ ો હતો, તેઓનાં કુટુબો બહુ ૃ દ્ધ પામ્યા.ં

39 તેઓ જાનવરોને માટે ઘાસચારો શોધવા ખીણની ૂવર્ બાજુ ગદોર ુધી ગયા. 40 ત્યાં તેઓને ુષ્કળ પ્રમાણમાં સારો
ઘાસચારો મ ો. તે પ્રદેશ વશાળ, શાંત તથા ુલેહશાં તવાળો હતો. અગાઉ હામના વંશજો ત્યાં રહેતા હતા. 41આ નામવાર
જણાવેલા આગેવાનો, યહૂ દયાના રાજા હઝ કયાના સમયમાં તે પ્રદેશ પર ચઢાઈ કર ને અગાઉ હામના વંશજોનો વસવાટ હતો
ત્યાં આ ા. મેઉનીમ ત્યાં જ મળ આ ા હતા. તેઓએ તેનો સં ૂણર્પણે નાશ કય અને ત્યાં ર ા કારણ કે તેઓને પોતાના
જાનવરો માટે ત્યાં ુષ્કળ પ્રમાણમાં ઘાસચારો મ ો.

42તેઓમાંના શમયોનના કુળમાંના પાંચસો ુરુષો સેઈર પવર્ત તરફ, ઈશીના દ કરાઓપલાટયા, નાયાર્, રફાયાઅને ઉ ઝયેલની
આગેવાનીમાં ગયા. 43 ત્યાં બાક ના બચી ગયેલા અમાલેક ઓનો તેઓએ સંહાર કય અને તેઓ ત્યાં આજ ુધી વસી રહેલા
છે.

5
રુબેનના વંશજો

1 ઇઝરાયલના જયે દ કરા રુબેનના દ કરાઓ; જો કે રુબેન ઇઝરાયલનો જયે દ કરો હતો, પર ુ તેણે પોતાના પતાનો
પલંગઅ ુદ્ધ કય હતો તેથી તેના જયે પણાનો હક ઇઝરાયલના દ કરા ૂસફના દ કરાઓનેઆપવામાંઆ ો. તેથી તેને જયે
દ કરા તર કે ગણવામાં આ ો ન હ. 2 યહૂદા પોતાના ભાઈઓ કરતાં પરાક્રમી થયો અને તેના વંશમાંથી આગેવાન આવશ.ે પણ
જયે પણાનો હક તો ૂસફનો જ ર ો. 3ઇઝરાયલના જયે દ કરા રુબેનના દ કરાઓ; હનોખ, પાલ્ ૂ, હેસ્રોન તથા કામ હતા.

4 યોએલના વંશજો;
યોએલનો દ કરો શમાયા હતો,
શમાયાનો દ કરો ગોગ હતો,
ગોગનો દ કરો શમઈ હતો,
5 શમઈનો દ કરો મખા હતો,
મખાનો દ કરો રાયા હતો,
રાયાનો દ કરો બઆલ હતો,
6બઆલનો દ કરો બેરા હતો.
તેને આશ્ ૂરનો રાજા તલ્ગાથ- પલ્નેસેર,
બંદ વાન કર ને લઈ ગયો હતો. બેરા રુબેનીઓના કુળનો સરદાર હતો.

7તેઓની વંશાવળ ના અહેવાલની નોંધ ુજબ, તેઓનાં કુળ પ્રમાણે તેઓના ભાઈઓઆહતા; ુ યેઈએલ તથા ઝખાયાર્,
8 યોએલના દ કરા શેમાના દ કરા આઝાઝનો દ કરો બેલા. તેઓ અરોએરમાં છેક નબો તથા બઆલ-મેઓન ુધી રહેતા હતા.
9 ૂવર્ દશામાં ફ્રાત નદ થી અરણ્યની સરહદ ુધી તેમનો વસ્તાર હતો. કેમ કે ગલ્યાદ દેશમાં તેઓના પ ુઓની સં ા ઘણી
હતી.

10શાઉલના દવસોમાં યોએલના દ કરાઓએહાગ્રીઓ પર હુમલો કય અને તેઓનો નાશ કય . તેઓ ગલ્યાદની ૂવર્ બાજુના
સઘળા પ્રદેશમાં પોતાના તં ુઓમાં વસ્યા.

ગાદના વંશજો
11ગાદના કુળના સભ્યો બાશાન દેશમાં તેઓની સામી બાજુએસાલખા ુધી વસ્યા. 12તેઓનાઆગેવાનો યોએલ,જે કુટુબનો
ુ હતો, કુટુબનો બીજો ુ શાફામ; યાનાઈ તથા શાફાટ બાશાનમાં રહેતા હતા. 13 તેઓના સાત ભાઈઓ મખાએલ,

મ ુલ્લામ, શેબા, યોરાય, યાકાન, ઝ આ તથા એબેર.
14આનીચે ુજબની ક્તઓઅ બહાઈલના વંશજો;
ૂઝનો દ કરો યાહદો હતો,

યાહદોનો દ કરો ય શશાય હતો,
ય શશાયનો દ કરો મખાએલ હતો,
મખાએલનો દ કરો ગલ્યાદ હતો,
ગલ્યાદનો દ કરો યારોઆ હતો,
યારોઆનો દ કરો હૂર હતો,
હૂર નો દ કરો અ બહાઈલ.
15 ુનીનો દ કરો આ યેલનો દ કરો અહ , તેઓના પતાના કુટુબનો ુ હતો.

16 તેઓ બાશાનમાંના ગલ્યાદમા,ં તેના નગરોમાં તથા શારોનની સઘળ ઘાસચારાવાળ જમીનોમાં, તેઓની સરહદ ુધી
રહેતા હતા. 17યહૂદાના રાજા યોથામના દવસોમાં તથા ઇઝરાયલના રાજા યરોબામના દવસોમા,ં આબધાને તેઓની વંશાવળ
પ્રમાણે ગણવામાં આ ા હતા.

ૂવર્નાં કુળોનાં સૈન્ય
18 રુબેનીઓ, ગાદ ઓ, તથા મનાશ્શા ું અડ ું કુળ જઓે ઢાલ તથા તલવાર ઊંચકનાર, ધ ુ વદ્યા જાણનારાં તથા ુદ્ધમાં

કુશળ એવા ુંમાળ સ હજાર સૈ નકો હતા. 19 તેઓએ હાગ્રીઓ, યટુર, નાફ શ તથા નોદાબ પર હુમલો કય .
20 ઇઝરાયલીઓને તેઓ વરુદ્ધ ઈ ર તરફથી સહાય મળ . આ પ્રમાણે હાગ્રીઓ તથા જે સવર્ તેઓની સાથે હતા, તેઓ

હાર ગયા. કેમ કે ઇઝરાયલીઓએ ુદ્ધમાં ઈ રને વનંતી કર અને તેમણે તેઓની વનંતી માન્ય કર , કારણ કે તેઓએ ઈ ર
પર ભરોસો રા ો હતો. 21 તેઓએ તેમનાં જાનવરો, એટલે પચાસ હજાર ઊંટ, બે લાખ પચાસ હજાર ઘેટા,ં બે હજાર ગધેડાં
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ઉપરાંતએક લાખ માણસોને કબજે કર લીધા. 22 કેમ કે ઈ ર તેમના માટે લડ્યા. તેઓએઘણાં શ ુઓનો સંહાર કય . બંદ વાસ
થતાં ુધી તેઓ તેમના દેશમાં ર ા.

મનાશ્શાના ૂવર્ના અધર્કુળના લોકો
23મનાશ્શા ું અડ ું કુળ, બાશાનના દેશથી બઆલ-હેમ ન તથા સનીર જે હેમ ન પવર્ત છે ત્યાં ુધી વસ્ ુ.ં 24તેઓના પતાના

કુટુબોના આગેવાનો આ પ્રમાણે હતા: એફેર, ઈશી, અ લયેલ, આઝ્ર એલ, ય મયા, હોદા ા તથા યાહદ એલ. તેઓ પરાક્રમી,
હમતવાન, નામાં કત ુરુષો હતા તથા પોતાના પતાના કુટુબનાં આગેવાનો હતા.

ૂવર્ના કુળો દેશપાર કરાયાં
25 પણ તેઓ પોતાના પ ૃઓના ઈ રને અ વ ા ુ હતા. તેઓની આગળથી દેશના જે લોકોનો વનાશ ઈ રે કય હતો

તેઓના દેવોની ૂજા કર ને તેઓ ધમર્ભ્ર થયા. 26 ઇઝરાયલના ઈ રે આશ્ ૂરના રાજા ૂલ ું તથા આશ્ ૂરના રાજા તલ્ગાથ-
પલ્નેસેર ું પણ મન ઉશ્કે ુ. તે તેઓને એટલે રુબેનીઓને, ગાદ ઓને તથા મનાશ્શાના અડધા કુળને બંદ વાન કર ને લઈ ગયો.
તેણે તેઓને હલાહ, હાબોર, હારા તથા ગોઝાન નદ ને કનારે લાવીને વસા ા, ાં તેઓઆજ ુધી વસેલા છે.

6
લેવીકુળના પ્ર ુખ યાજકોની વંશાવળ

1લેવીના દ કરાઓ: ગેશ ન, કહાથ તથા મરાર . 2 કહાથના દ કરાઓ: આમ્રામ, યસ્હાર, હેબ્રોન તથા ઉ ઝયેલ. 3આમ્રામના
દ કરાઓ: હારુન, ૂસા તથા દ કર મ રયમ. હારુનના દ કરાઓ: નાદાબ, અબીહૂ, એલાઝાર તથા ઈથામાર.

4 એલાઝારનો દ કરો ફ નહાસ. ફ નહાસનો દ કરો અબી ૂઆ. 5 અબી ૂઆનો દ કરો ુ . ુ નો દ કરો ઉઝઝ .
6 ઉઝઝ નો દ કરો ઝરાહયા. ઝરાહયાનો દ કરો મરાયોથ.

7 મરાયોથનો દ કરો અમાયાર્. અમાયાર્નો દ કરો અ હટૂબ. 8 અ હટૂબનો દ કરો સાદોક. સાદોકનો દ કરો અ હમાઆસ.
9અ હમાઆસનો દ કરો અઝાયાર્. અઝાયાર્નો દ કરો યોહાનાન.

10 યોહાનાનનો દ કરો અઝાયાર્. ુલેમાને યરુશાલેમમાં જે ભ ક્ત ાન બાંધ્ ું તેમા જે સેવા કરતો હતો તે એ જ છે.
11અઝાયાર્નો દ કરો અમાયાર્. અને અમાયાર્નો દ કરો અ હટૂબ. 12અ હટૂબનો દ કરો સાદોક. સાદોકનો દ કરો શાલ્ ુમ.

13 શાલ્ ુમનો દ કરો હ લ્કયા. હ લ્કયાનો દ કરો અઝાયાર્. 14 અઝાયાર્નો દ કરો સરાયા. સરાયાનો દ કરો યહોસાદાક.
15 જયારે ઈ રે ન ૂખાદનેસ્સાર મારફતે યહૂ દયા અને યરુશાલેમના લોકોને બંદ વાન બના ાં હતા ત્યારે યહોસાદાકને
બંદ વાસમાં લઈ જવામાં આ ો હતો.

લેવીકુળના અન્ય વંશજો
16 લેવીના દ કરાઓ: ગેશ ન, કહાથ તથા મરાર . 17 ગેશ મના દ કરાઓ: લબ્ની તથા શમઈ. 18 કહાથના દ કરાઓ:

આમ્રામ, યસ્હાર, હેબ્રોન અને ઉ ઝયેલ.
19 મરાર ના દ કરાઓ: માહલી તથા ુશી. આલેવીઓનાં કુળો તેમના પતાના કુટુબો પ્રમાણે: 20ગેશ મનો દ કરો: લબ્ની.

લબ્નીનો દ કરો યાહાથ,
તેનો દ કરો ઝમ્મા.
21 તેનો દ કરો યોઆહ,
તેનો દ કરો ઇદ્દો,
તેનો દ કરો ઝેરાહ,
તેનો દ કરો યેઆથરાય.

22 કહાથના વંશજો: તેનો દ કરો આમ્મીનાદાબ,
તેનો દ કરો કોરા, તેનો દ કરો આસ્સીર, 23 તેનો દ કરો એલ્કાના,
તેનો દ કરો એબ્યાસાફ,
તેનો દ કરો આસ્સીર,
24 તેનો દ કરો તાહાથ,
તેનો દ કરો ઉર એલ,
તેનો દ કરો ઉ ઝયા,
તેનો દ કરો શાઉલ.

25એલ્કાનાના દ કરાઓ: અમાસાય તથા અ હમોથ.
26એલ્કાનાનો બીજો દ કરો સોફાય,
તેનો દ કરો નાહાથ.
27 તેનો દ કરો અ લયાબ,
તેનો દ કરો યરોહામ,
તેનો દ કરો એલ્કાના.

28શ ુએલના દ કરાઓ: જયે ુત્ર યોએલ* તથા બીજો અ બયા.
29 મરાર નો દ કરો માહલી, તેનો દ કરો લબ્ની,
તેનો દ કરો શમઈ તથા તેનો દ કરો ઉઝઝા.
30 તેનો દ કરો શમા, તેનો દ કરો હા ગ્ગયા, તેનો દ કરો અસાયા.

મં દરના સંગીતકારો

* 6:28 6:28 વસની
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31 કરારકોશને લાવીને એક જગ્યાએ પ્ર ા પત કયાર્ પછ ઈ રના ભ ક્ત ાનમાં દાઉદ રાજાએ ઈ રની સ્ ુ ત કરવા માટે
સંગીતકારો પરઆગેવાનો નીમ્યા. 32 ાં ુધી ુલેમાને ઈ ર ું ભ ક્ત ાન યરુશાલેમમાં બાંધ્ ું નહો ું, ત્યાં ુધી તેઓગાયન
કર ને ુલાકાતમંડપના તં ુ આગળ સેવા કરતા હતા. તેઓ તેમને આપેલા કામના ક્રમ પ્રમાણે સેવા માટે હાજર રહેતા હતા.

33જઓે સેવા કરતા હતા તેઓ તથા તેઓના દ કરાઓ: કહાથીઓના કુટુબનો ગાયક હેમાન,
હેમાન યોએલનો દ કરો,
યોએલ શ ુએલનો દ કરો,
34શ ુએલ એલ્કાનાનો દ કરો,
એલ્કાના યરોહામનો દ કરો,
યરોહામ અ લયેલનો દ કરો,
અ લયેલ તોઆનો દ કરો હતો.
35 તોઆ ૂફનો દ કરો,
ૂફ એલ્કાનાનો દ કરો,

એલ્કાના માહાથનો દ કરો,
માહાથ અમાસાયનો દ કરો,
36અમાસાય એલ્કાનાનો દ કરો,
એલ્કાના યોએલનો દ કરો,
યોએલ અઝાયાર્નો દ કરો,
અઝાયાર્ સફાન્યાનો દ કરો,
37સફાન્યા તાહાથનો દ કરો,
તાહાથ આસ્સીરનો દ કરો,
આસ્સીર એબ્યાસાફનો દ કરો,
એબ્યાસાફ કોરાનો દ કરો,
38 કોરા યસ્હારનો દ કરો,
યસ્હાર કહાથનો દ કરો,
કહાથ લેવીનો દ કરો,
લેવી ઇઝરાયલનો દ કરો.

39 હેમાનનો સાથીદાર આસાફ, જે તેને જમણે હાથે ઊભો રહેતો હતો.
આસાફ બેરે ાનો દ કરો,
બેરે ા શમઆનો દ કરો.
40 શમઆ મખાએલનો દ કરો,
મખાએલ બાસેયાનો દ કરો,
બાસેયા મા લ્કયાનો દ કરો.
41 મા લ્કયા એથ્નીનો દ કરો,
એથ્ની ઝેરાનો દ કરો,
ઝેરા અદાયાનો દ કરો.
42અદાયા એથાનનો દ કરો,
એથાન ઝમ્માનો દ કરો,
ઝમ્મા શમઈનો દ કરો.
43 શમઈ યાહાથનો દ કરો,
યાહાથ ગેશ મનો દ કરો,
ગેશ મ લેવીનો દ કરો.
44 હેમાનના ડાબા હાથે તેના સાથીદાર મરાર ના દ કરાઓ હતા.
તેઓમાં ક શીનો દ કરો એથાન.
ક શી આ નો દ કરો,
આ માલ્ ૂખનો દ કરો.
45 માલ્ ૂખ હશાબ્યાનો દ કરો,
હશાબ્યા અમાસ્યાનો દ કરો,
અમાસ્યા હ લ્કયાનો દ કરો.
46 હ લ્કયા આમ્સીનો દ કરો,
આમ્સી બાનીનો દ કરો,
બાની શેમેરનો દ કરો,
47શેમેર માહલીનો દ કરો,
માહલી ૂશીનો દ કરો,
ુશી મરાર નો દ કરો,

મરાર લેવીનો દ કરો.
48 તેઓના લેવી સાથીઓ ઈ રના મંડપની તમામ સેવાને માટે નમાયેલા હતા.
હારુનના વંશજો
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49 હારુન તથા તેના દ કરાઓએ પરમપ વત્ર ાનને લગ ું સઘ ું કામ ક ુ. એટલે તેઓએ દહનીયાપર્ણની વેદ પર અપર્ણો
ચઢા ાં. તેઓએ ૂપવેદ પર ૂપ બા ું. સવર્ ઇઝરાયલને માટે પ્રાય ત કરવા સારુ, તેઓએ ઈ રના સેવક ૂસાએ જે સવર્
આજ્ઞાઓઆપી હતી તે પ્રમાણે કરતા હતા.

50હારુનના વંશજો:
હારુનનો દ કરો એલાઝાર,
એલાઝારનો દ કરો ફ નહાસ,
ફ નહાસનો દ કરો અબી ૂઆ,
51અબી ૂઆનો દ કરો ુ ,
ુ નો દ કરો ઉઝઝ ,

ઉઝઝ નો દ કરો ઝરાહયા,
52ઝરાયાનો દ કરો મરાયોથ,
મરાયોથનો દ કરો અમાયાર્,
અમાયાર્નો દ કરો અ હટૂબ,
53અ હટૂબનો દ કરો સાદોક,
સાદોકનો દ કરો અ હમાઆસ હતો.

લેવીઓનાં વસવાટ- ાનો
54જે જગ્યા હારુનના વંશજોને આપવામાં આવી હતી. એ જગ્યાઓ આ હતી. કહાથીઓના કુટુબો માટે ચઠ્ઠ ઓ નાખીને

પહેલો ભાગ તેમને આપવામાં આ ો હતો: 55 તેઓને યહૂદાના દેશમાં હેબ્રોન તથા તેની આસપાસની ઘાસચારાવાળ જમીનો
આપવામાં આવી હતી. 56 પણ તે નગરનાં ખેતરો તથા તેની આસપાસનાં ગામો તેઓએ ય ેના દ કરા કાલેબને આપ્યા.ં

57હારુનના વંશજોને તેઓએઆશ્રયનગરએટલે હેબ્રોનઆપ્ ુ.ં વળ લબ્નાહ તેના ગોચરો સ હત યા ીર તથા એશ્તમોઆ
તેના ગોચરો સ હત, 58 હલેન તેના ગોચરો સ હત, દબીર તેના ગોચરો સ હત, 59હારુનના વંશજોને આશાન તેના ગૌચરો સ હત
સાથે તથા બેથ-શેમેશ તેના ગોચરો સ હત આપવામાં આ ા.ં 60 બન્યામીનના કુળમાંથી ગેબા તેના ગોચરો સ હત, આલેમેથ
તેના ગોચરો સ હત તથા અનાથોથ તેના ગોચરો સ હત. કહાથીઓના કુટુબોને આ સઘળાં મળ ને તેર નગરો આપવામાં આ ા.

61કહાથના બાક ના વંશજોને ચઠ્ઠ ઓનાખીને એફ્રાઇમ, દાન, તથા મનાશ્શાનાઅડધા કુળમાંથી દસ નગરોઆપવામાંઆ ાં.
62 ગેશ મના વંશજોને તેઓનાં જુદાં જુદાં કુટુબો માટે ઇસ્સાખારના કુળમાંથી, આશેરના કુળમાંથી, નફતાલીના કુળમાંથી તથા
મનાશ્શાના કુળમાંથી બાશાનમાં તેર નગરો આપવામાં આ ા.ં

63 મરાર ના વંશજોન,ે તેઓનાં કુટુબો પ્રમાણે, રુબેનના, ગાદના તથા ઝ ુલોનના કુળમાંથી ચઠ્ઠ ઓ નાખીને બાર નગરો
આપવામાં આ ાં. 64 તેથી ઇઝરાયલના લોકોએ લેવીઓને આ નગરો તેઓનાં ગોચરો સ હત આપ્યા.ં 65 તેઓએ યહૂદાના,
શમયોનના તથા બન્યામીનના કુળમાંથી આ નગરો જઓેનાં નામ આપેલાં છે તે, ચઠ્ઠ ઓ નાખીને આપ્યા.ં
66 કહાથના કેટલાંક કુટુબોને એફ્રાઇમના કુળમાંથી નગરો આપવામાં આ ાં. 67 તેઓને એફ્રાઇમના પહાડ પ્રદેશમાં આવે ું

શખેમ આશ્રય ું નગર તેના ગોચરો સ હત, ગેઝેર તેના ગોચરો સ હત આપવામાં આ ા.ં 68 યોકમામ તેના ગોચરો સ હત,
બેથ-હોરોન તેના ગોચરો સ હત, 69આયાલોન તેના ગોચરો સ હત તથા ગાથ- રમ્મોન તેના ગોચરો સ હતઆપવામાં આ ાં.

70મનાશ્શાના અડધા કુળમાંથીઆનેર તેના ગોચરો સ હત તથા બલહામ તેના ગોચરો સ હતઆપવામાં આ ા. આસંપ
બાક ના કહાથીઓના કુટુબોની થઈ.

71 ગેશ મના વંશજોને મનાશ્શાના અડધા કુળમાંથી બાશાનમાં ું ગોલાન તેના ગોચરો સ હત તથા આશ્તારોથ તેના ગોચરો
સ હત આપવામાં આ ાં. 72 ઇસ્સાખારના કુળમાંથી ગેશ મના વંશજોએ કેદેશ તેના ગોચરો સ હત, દાબરાથ તેના ગોચરો
સ હત, 73 રામોથ તેના ગોચરો સ હત તથા આનેમ તેના ગોચરો સ હત પણઆપવામાં આ ા.ં

74આશેરના કુળમાંથી તેઓને માશાલ તેના ગોચરો સ હત, આ ોન તેના ગોચરો સ હત, 75 હુકોક તેના ગોચરો સ હત, રહોબ
તેના ગોચરો સ હત મ ાં. 76 નફતાલીના કુળમાંથી તેઓએ ગાલીલમાં ું કેદેશ તેના ગોચરો સ હત, હામ્મોન તેના ગોચરો સ હત
તથા કયાર્થાઈમ તેના ગોચરો સ હત પ્રાપ્ત કયા.

77બાક ના લેવીઓને એટલે મરાર ના વંશજોને ઝ ુલોનના કુળમાંથી, રમ્મોન તેના ગોચરો સ હત તથા તાબોર તેના ગોચરો
સ હત આપવામાં આ ા. 78 તેઓના કુળોને યર ખોની પાસે યદનને પેલે પાર, એટલે નદ ની ૂવર્ તરફ, અરણ્યમાં ું બેસેર તેના
ગોચરો સ હત, યાહસા તેના ગોચરો સ હત; 79 કદેમોથ તેના ગોચરો સ હત તથા મેફાથ તેના ગોચરો સ હત રુબેનના કુળમાંથી
આપવામાં આ ાં.

80ગાદના કુળમાંથી તેઓને ગલ્યાદમાં ું રામોથ તેના ગોચરો સ હત, માહનાઇમ તેના ગોચરો સ હત, 81 હેશ્બોન તેના ગોચરો
સ હત તથા યાઝેર તેના ગોચરો સ હત નગરો આપવામાં આ ાં.

7
ઇસ્સાખારના વંશજો

1ઇસ્સાખારના ચાર દ કરાઓ: તોલા, ૂઆહ, યા ૂબ તથા શમ્રોન. 2તોલાના દ કરાઓ: ઉ ઝઝ, રફાયા, યર એલ, યાહમાય,
યબ્સામ તથા શ ુએલ. તેઓ તેમના પ ૃઓના કુટુબોના એટલે કે, તોલાના કુટુબનાં આગેવાનો હતા. દાઉદ રાજાના સમયમાં
તેઓની સં ા બાવીસ હજાર છસોની હતી. 3 ઉ ઝઝનો દ કરો યઝાહયા. યઝાહયાના દ કરાઓ: મખાએલ, ઓબાદ્યા,
યોએલ તથા ય શ્શયા. આપાંચ આગેવાનો હતા.

4 તેઓના પ ૃઓના કુટુબોની વંશાવળ પ્રમાણે, તેઓની પાસે લડાઈને માટે હ થયારબંધ છત્રીસ હજાર માણસો હતા, કેમ
કે તેઓની ઘણી પત્નીઓ તથા દ કરાઓ હતા. 5 ઇસ્સાખારના કુળના પ ૃઓનાં કુટુબો મળ ને તેઓના ભાઈઓની વંશાવળ
પ્રમાણે ગણતાં તેઓ સત્યાશી હજાર યોદ્ધાઓ હતા.
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બન્યામીન અને દાનના વંશજો
6 બન્યામીનના ત્રણ દ કરાઓ: બેલા, બેખેર તથા યદ એલ. 7બેલાના પાંચ દ કરાઓ; એસ્બોન, ઉ ઝઝ, ઉ ઝયેલ, ય રમોથ

તથા ઈર હતા. તેઓ કુટુબોના સૈ નકો તથાઆગેવાનો હતા. તેઓની ગણતર પ્રમાણે તેઓના યોદ્ધાઓની સં ા બાવીસ હજાર
ચોત્રીસ હતી.

8બેખેરના દ કરાઓ: ઝ મરા, યોઆશ, એલીએઝેર, એલ્યોનાય, ઓમ્રી, યેરેમોથ, અ બયા, અનાથોથ તથા આલેમેથ. આ
બધા તેના દ કરાઓ હતા. 9 તેઓનાં કુટુબો પ્રમાણે તેમની ગણતર કરતાં તેઓ વીસ હજાર બસો ૂરવીર ુરુષો તથા કુટુબોના
આગેવાનો હતા. 10યદ એલનો દ કરો બલ્હાન હતો. બલ્હાનના દ કરાઓ: યેઉશ, બન્યામીન, એહૂદ, કનાના, ઝેથાન, તાશ શ
તથા અ હશાહાર.

11આબધા યદ એલના દ કરાઓ હતા. તેઓના કુટુબનાં સ ર હજાર બસોઆગેવાનો અને યોદ્ધા હતા. તેઓ લડાઈ વખતે
સૈન્યમાં જવાને લાયક હતા. 12ઈરના વંશજો: ુ પીમ તથા હુ પીમ અને આહેરનો દ કરો હુશીમ.

નફતાલીના વંશજો
13 નફતાલીના દ કરાઓ; યાહસીએલ, ૂની, યેસેર તથા શાલ્ ુમ. તેઓ બલ્હાના દ કરાઓ હતા.

મનાશ્શાના વંશજો
14 મનાશ્શાના ુત્રો; અરામી ઉપપત્નીથી જન્મેલા આસ્રીએલ અને માખીર. તેને જ માખીરનો દ કરો ગલ્યાદ. 15 માખીરે

હુ પીમ અને ુ પીમકુળમાંથી બે પત્નીઓ સાથે લ કયાર્. એક ું નામ માકા હ ું. મનાશ્શાના બીજા વંશજ ું નામ સલોફહાદ
હ ું, તેને દ કરાઓ ન હતા, માત્ર દ કર ઓ જ હતી.

16માખીરની પત્ની માકાને દ કરો જન્મ્યો. તેણે તે ું નામ પેરેશ રા ુ.ં તેના ભાઈ ું નામ શેરેશ. તેના દ કરાઓઉલામ તથા રેકેમ.
17 ઉલામનો દ કરો બદાન. તેઓ મનાશ્શાના દ કરા માખીરના દ કરા ગલ્યાદના વંશજો હતા. 18 ગલ્યાદની બહેન હામ્મોલેખેથે
ઈશ્હોદ, અબીએઝેર તથા માહલાને જન્મ આપ્યો. 19શ મદાના દ કરાઓ; આ ાન, શેખેમ, લકહ તથા અનીઆમ.

20એફ્રાઇમના વંશજો નીચે પ્રમાણે છે;
એફ્રાઇમનો દ કરો ુથેલા હતો.
ુથેલાનો દ કરો બેરેદ હતો.

બેરેદનો દ કરો તાહાથ હતો.
તાહાથનો દ કરો એલાદા હતો.
એલાદાનો દ કરો તાહાથ હતો.
21 તાહાથનો દ કરો ઝાબાદ હતો.
ઝાબાદના દ કરા ુથેલા, એઝેર તથા એલાદ.
તેઓને દેશના ૂળ રહેવાસીઓ ગાથના ુરુષોએ માર ના ા, કારણ કે તેઓનાં જાનવરને ૂંટ જવા માટે તેઓઆ ા હતા.

22 તેઓના પતા એફ્રાઇમે ઘણાં દવસો ુધી શોક કય , તેના ભાઈઓ તેને દલાસો આપવા આ ા.
23એફ્રાઇમની પત્ની ગભર્વતી થઈ તેણે ુત્રને જન્મઆપ્યો. એફ્રાઇમે તે ું નામ બ રયા ભાગ્યહ ન રા ુ,ં કારણ કે તેના કુટુબની

દદુશા થઈ હતી. 24તેને શેરા નામની એક દ કર હતી. તેણે નીચે ું બેથ-હોરોન તથા ઉપર ું ઉઝ્ઝેન-શેરાહ એમ બે નગરો બાંધ્યા.
25એફ્રાઇમના દ કરા રેફા તથા રેશેફ હતો.
રેશેફનો દ કરો તેલાહ હતો.
તેલાહનો દ કરો તાહાન હતો.
26 તાહાનનો દ કરો લાદાન હતો.
લાદાનનો દ કરો આ મહુદ હતો.
આમ્મીહૂદનો દ કરો અ લશામા હતો.
27અ લશામાનો દ કરો ૂન હતો.
ૂનનો દ કરો યહો ુઆ હતો.
28તેઓનાં વતન તથા વસવાટ બેથેલ તથા તેનીઆસપાસનાં ગામો હતા.ં તેઓ ૂવર્ તરફ નારાન, પ મ તરફ ગેઝેર તથા તેનાં

ગામો, વળ શખેમ તથા તેનાં ગામો અને અઝઝાહ તથા તેના ગામો ુધી વસ્તરેલા હતા. 29મનાશ્શાની સીમા પાસે બેથ-શેઆન
તથા તેનાં ગામો, તાનાખ તથા તેનાં ગામો, મ ગદ્દો તથા તેનાં ગામો, દોર તથા તેનાં ગામો હતા. આ બધાં નગરોમાં ઇઝરાયલના
દ કરા ૂસફના વંશજો રહેતા હતા.

આશેરના વંશજો
30 આશેરના દ કરાઓ: યમ્ના, ય ા, ય ી, બ રયા. સેરાહ તેઓની બહેન હતી. 31 બ રયાના દ કરાઓ; હેબેર તથા

માલ્ક એલ. માલ્ક એલનો દ કરો બઝાર્ઈથ. 32 હેબેરના દ કરાઓ; યાફલેટ, શોમેર તથા હોથામ. ુઆ તેઓની બહેન હતી.
33યાફલેટના દ કરાઓ; પાસાખ, બમ્હાલ તથાઆ ાથ. આયાફલેટના બાળકો હતા. 34યાફલેટનાભાઈશેમેરના દ કરાઓ;

અહ , રોહગા, યહુબ્બા તથા અરામ. 35શોમેરના ભાઈ હેલેમના આ દ કરાઓ હતા; સોફાહ, ઇમ્ના, શેલેશ તથા આમાલ.
36સોફાહના દ કરાઓ; ુઆ, હાનફેર, ુઆલ, બેર , યમ્રા, 37બેસેર, હોદ, શામ્મા, શલ્શા, યથ્રાન તથા બેરા. 38 યેથેરના

દ કરાઓ; ય ે, પસ્પા, તથા અરા.
39 ઉલ્લાના વંશજો; આરાહ, હા ીએલ તથા રસ્યા. 40એ બધા આશેરના વંશજો હતા. તેઓ પોતાના પ ૃઓનાં કુટુબોના

આગેવાનો, પરાક્રમી, ૂરવીર, પ્ર સદ્ધ ુરુષો તથા ુ માણસો હતા. વંશાવળ પ્રમાણે ુદ્ધના કામ માટેની તેઓની ગણતર
કરતાં તેઓ છવ્વીસ હજાર ુરુષો હતા.
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8
બન્યામીનના વંશજો

1 બન્યામીનના પાંચ દ કરા; જયે દ કરો બેલા, આશ્બેલ, અહારાહ, 2 નોહા તથા રાફા. 3બેલાના દ કરાઓ; આદ્દાર, ગેરા,
એહૂદ, 4અબી ુઆ, નામાન, અહોઆહ, 5ગેરા, શ ફાન તથા હૂરામ.

6આ એહૂદના વંશજો ગેબાના રહેવાસીઓના કુટુબોના આગેવાનો હતા, તેઓને બંદ વાન કર ને માનાહાથમાં લઈ જવાયા.
7 નામાન, અ હયા, ગેરા. ગેરાના દ કરાઓ; ઉઝઝા તથા અ હહુદ.

8 શાહરાઈમે તેની પત્નીઓ હુશીમ અને બારાને છૂટાછેડા આપી દ ધા, પછ મોઆબ દેશમાં અન્ય પત્નીઓથી થયેલા તેના
દ કરા; 9તેની પત્ની હોદેશથી, શાહરાઈમ યોબાબ, સબ્યા, મેશા તથા માલ્કામ, 10યેઉસ, શા ા અને મમાર્. આતેના દ કરાઓ
તેઓના કુટુબોના આગેવાનો હતા. 11 પત્ની હુશીમથી જન્મેલા દ કરા અ બટુબ તથા એલ્પાલ.

બન્યામીનીઓ ગાથ અને આયાલોનમાં
12 એલ્પાલના દ કરાઓ; એબેર, મશામ તથા શેમેદ. શેમેદે ઓનો તથા લોદ નગરો તથા ગામો બંધા ાં, 13 તેના બીજા

દ કરાઓ; બ રયા તથા શેમા. તેઓઆયાલોનમાં રહેતા કુટુબોના આગેવાનો હતા, તેઓએ ગાથના રહેવાસીઓને કાઢ ૂ ા.
14બ રયાના દ કરાઓ;

આ ો, શાશાક, યેરેમોથ,
15ઝબાદ્યા, અરાદ, એદેર,
16 મખાએલ, યશ્પા તથા યોહા.

બન્યામીનીઓ યરુશાલેમમાં
17એલ્પાલના દ કરાઓ;
ઝબાદ્યા, મ ુલ્લામ, હઝક , હેબેર,
18 યશ્મરાય, યઝલીઆ તથા યોબાબ.

19 શમઈના દ કરાઓ;
યાક મ, ઝખ્રી, ઝા ,
20અ લએનાય, સલ્લાથાય, અલીએલ,
21અદાયા, બરાયા તથા શમ્રાથ તે શમઈના દ કરાઓ.
22શાશાકના દ કરાઓ;
યશ્પાન, એબેર, અલીએલ,
23આ ોન, ઝખ્રી, હાનાન,
24હનાન્યા, એલામ, આન્થો થયા,
25 યફદયા અને પ ુએલ એ શાશાકના ુત્રો.
26 યરોહામના દ કરાઓ;
શામ્શરાય, શહાયાર્, અથાલ્યા,
27 યારેશ્યા, એ લયા તથા ઝખ્રી.
28આતેઓના કુટુબોના આગેવાનો તથા તેમના સમયોમાં ુ ુરુષો હતા. તેઓ યરુશાલેમમાં રહેતા હતા.

બન્યામીનીઓ ગબ્યોન અને યરુશાલેમમાં
29 ગબ્યોનનો પતા યેઈએલ ગબ્યોનમાં રહેતો હતો. તેની પત્ની ું નામ માકા હ ું. 30તેના દ કરાઓ; જયે દ કરોઆ ોન

અને ૂર, ક શ, બઆલ, નાદાબ, 31ગદોર, આ ો તથા ઝેખેર.
શાઉલ ું કુટુબ

32 યેઈએલનો બીજો દ કરો મકલોથ. તેનો દ કરો શમા. તેઓ પણ યરુશાલેમમાં પોતાના ભાઈઓની સાથે રહેતા હતા.
33 નેરનો દ કરો ક શ હતો.
ક શનો દ કરો શાઉલ હતો.
શાઉલના દ કરા; યોનાથાન, માલ્ક - ુઆ, અબીનાદાબ તથા એશ્બાલ.
34 યોનાથાનનો દ કરો મર બ્બાલ.
મર બ્બાલનો દ કરો મખા,
35 મખાના દ કરાઓ; પથોન, મેલેખ, તારેઆ તથા આહાઝ.
36આહાઝનો દ કરો યહોઆદ્દા.
યહોઆદ્દા દ કરાઓ; આલેમેથ, આઝમાવેથ તથા ઝમ્રી.
ઝમ્રીનો દ કરો મોસા.
37 મોસાનો દ કરો બનઆ. બનઆનો દ કરો રાફા. રાફાનો દ કરો એલાસા. એલાસાનો દ કરો આસેલ.
38 આસેલના છ દ કરાઓ; આઝ્ર કામ, બોખરુ, ઇશ્માએલ, શાયાર્, ઓબાદ્યા તથા હાનાન. 39 આસેલના ભાઈ એશેકના

દ કરાઓ; જયે દ કરો ઉલામ, બીજો યેઉશ અને ત્રીજો અલીફેલેટ. 40 ઉલામના દ કરાઓ પરાક્રમી ૂરવીર ુરુષો અને
તીરદાજ હતા, તેઓના દ કરાઓ અને પૌત્રોની સં ા એકસો પચાસ જટેલી હતી. તેઓ સવર્ બન્યામીનના વંશજો હતા.

9
બં દવાસમાંથી પાછા ફરેલા લોકો

1સવર્ ઇઝરાયલની ગણતર વંશાવળ પ્રમાણે કરવામાં આવી. ઇઝરાયલના રાજાઓના ુસ્તકમાં તેની નોંધ કરવામાં આવેલી
છે. યહૂદાને તેના પાપને લીધે કેદ તર કે બા બલમાં લઈ જવામાં આ ો હતો. 2હવે પોતપોતાનાં વતનોના નગરોમાં પહેલા રહેવા
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આ ા તે તો ઇઝરાયલીઓ, યાજકો, લેવીઓ, તથા ભ ક્ત ાનોના સેવકો હતા. 3 યહૂદાના, બન્યામીનના, એફ્રાઇમના તથા
મનાશ્શાના વંશજોમાંના જઓે યરુશાલેમમાં રહેતા હતા તેઓઆ છે.

4 યહૂદાના દ કરા પેરેસના વંશજોમાંથી બાનીના દ કરા ઈમ્રીના દ કરા ઓમ્રીના દ કરા આમ્મીહૂદનો દ કરો ઉથાય.
5 શીલોનીઓમાંથી તેનો જયે દ કરો અસાયા તથા તેના દ કરાઓ. 6 ઝેરાહના વંશજોમાંથી યેઉએલ. તથા કુટુબીઓ મળ ને
કુલ છસો ને ુ.ં

7 બન્યામીનના વંશજોમાંના હાસ્સે ુઆના દ કરા હોદા ાના દ કરા મ ુલ્લામનો દ કરો સાલ્ .ૂ 8યરોહામનો દ કરો ય બ્નયા,
મખ્રીના દ કરા ઉઝઝ નો દ કરો એલા, ય બ્નયાના દ કરા રેઉએલના દ કરા શફાટયાનો દ કરો મ ુલ્લામ. 9તેઓની વંશાવળ ઓ
પ્રમાણે તેઓના કુટુબીઓ નવસો છ પન. એ સવર્ ુરુષો પોતાના પ ૃઓના કુટુબોના સરદારો હતા.

યરુશાલેમમાં વસતા યાજકો
10 યાજકો; યદાયા, યહોયાર બ તથા યાખીન. 11અ હટૂબના દ કરા મરાયોથના દ કરા સાદોકના દ કરા મ ુલ્લામના દ કરા

હ લ્કયાનો દ કરો અઝાયાર્ ઈ રના ઘરનો કારભાર હતો.
12 મા લ્કયાના દ કરા પાશહૂરના દ કરા યરોહામનો દ કરો અદાયા. ઈમ્મેરના દ કરા મ શલ્લે મથના દ કરા મ ુલ્લામના દ કરા

યાહઝેરાના દ કરા અદ એલનો દ કરો માસાય. 13 તેઓના સગાંઓ, પોતાના પ ૃઓના કુટુબનાં આગેવાનો એક હજાર સાતસો
સાઠ હતા. તેઓ ઈ રના ઘરની સેવાના કામમાં ઘણાં કુશળ ુરુષો હતા.

યરુશાલેમમાં વસતા લેવીઓ
14 લેવીઓમાંના એટલે મરાર ના વંશજોમાંના; હશાબ્યાના દ કરા આઝ્ર કામના દ કરા હાશ્ ૂબનો દ કરો શમાયા. 15 બાક-

બા ાર, હેરેશ તથા ગાલાલ, આસાફના દ કરા ઝખ્રીના દ કરા મખાનો દ કરો મા ાન્યા. 16 યદૂ ૂનના દ કરા ગાલાલના દ કરા
શમાયાનો દ કરો ઓબાદ્યા, એલ્કાનાના દ કરા આસાનો દ કરો બેરે ા તેઓ નટોફાથીઓના ગામોના રહેવાસી હતા.

યરુશાલેમમાં વસતા મં દરના દ્વારપાળો
17 દ્વારપાળો; શાલ્ ુમ, આ ુબ, ટાલ્મોન, અહ માન તથા તેઓના વંશજો. શાલ્ ુમ તેઓનો આગેવાન હતો. 18એ સમયે

તે શાલ્ ુમ રાજાના ૂવર્ તરફના ુ દરવાજાનો દ્વારપાળ હતો. તેઓ લેવી વંશજોની છાવણીના દ્વારપાળો હતા. 19 કોરાહના
દ કરા એબ્યાસાફના દ કરા કોરેનો દ કરો શાલ્ ુમ, તેના પતાના કુટુબનાં તેના ભાઈઓ, એટલે કોરાહ ઓ સેવાના કામ પર હતા
તેઓ મંડપના દ્વારપાળો હતા. તેઓના પ ૃઓ યહોવાહની છાવણી ું પ્રવેશદ્વાર સંભાળનારા હતા.

20 ગતકાળમાં એલાઝારનો દ કરો ફ નહાસ તેઓનો ઉપર હતો, યહોવાહ તેમની સાથે હતા. 21 મશેલેમ્યાનો દ કરો ઝખાયાર્
“ ુલાકાતમંડપના” દ્વારપાળ હતો.

22એ સવર્ જે દરવાજા ઉપર દ્વારપાળ તર કે પસંદ કરાયેલા હતા તેઓ બસો બાર હતા. તેઓ પોતપોતાનાં ગામોમાં તેમની
વંશાવળ પ્રમાણે ગણાયા હતા. તેઓને દાઉદે તથા શ ુએલ પ્રબોધકે તેઓના ુકરર કરેલા કામ પર નીમ્યા હતા. 23 તેથી
તેઓ ું તથા તેઓના દ કરાઓ ું કામ યહોવાહની ભ ક્ત ાનના દ્વારોની એટલે મંડપની, ચોક કર ને સંભાળ રાખવા ું હ ું.
24દ્વારપાળો* ચારે બાજુએ ફરજ બજાવતા હતા, એટલે ૂવર્, પ મ, ઉ ર તથા દ ક્ષણ ગમ.

25તેઓના જે ભાઈઓ તેઓના ગામોમાં હતા, તેઓને સાત દવસને અંતરે વારાફરતી તેઓની સાથે સેવામાં સામેલ થવા સારુ
આવતા હતા. 26 ચાર ુ દરવાજાના રક્ષકો જે લેવીઓ હતા તેઓ ઈ રના સભા ાનની ઓરડ ઓ પર તથા ભંડારો પર
નમાયેલા હતા. 27તેઓઈ રના સભા ાનનીઆસપાસ તેમનાં કામ પ્રમાણે રહેતા હતા, કેમ કે તેઓ તેની રક્ષા માટે જવાબદાર
હતા. દર સવારે તેને ઉઘાડવા ું કામ તેઓ ું હ ું.

બીજા લેવીઓ
28 તેઓમાંના કેટલાકના હવાલામાં સેવાનાં પાત્રો હતા,ં તેઓ તે ગણીને બહાર લઈ જવાની અને ગણીને અંદર લાવવાની

જવાબદાર હતી. 29 વળ તેઓમાંના કેટલાકને રાચરચી ું, પ વત્ર ાનનાં સવર્ પાત્રો, મેંદો, દ્રાક્ષારસ, તેલ, લોબાન તથા
ુગંધીદ્ર સાચવવા માટે નીમવામાં આ ા હતા.
30યાજકના દ કરાઓમાંના કેટલાક ુગંધીઓની મેળવણી તૈયાર કરવાની ફરજબજાવતા હતા. 31શાલ્ ુમ કોરાહ નો જયે

દ કરો મા થ્યા, જે એક લેવી હતો, તેને અપર્ણો માટે રોટલીઓ તૈયાર કરવા ું કામ સોંપવામાં આ ું હ ું. 32 કહાથીઓના
વંશજોમાંના કેટલાકને દર વશ્રામવારે અપર્ણ કરવાની રોટલી તૈયાર કરવા ું કામ સોંપવામાં આ ું હ ું.

33ગાનારાઓઅને લેવીઓના કુટુબનાં આગેવાનો પ વત્ર ાનના ઓરડાઓમાં રહેતા હતા, તેઓને અન્ય ફરજો બજાવવાની
ન હતી, કેમ કે તેઓ રાત દવસ પોતાના જ કામમાં સ્ત રહેતા હતા. 34 તેઓ લેવીઓના પ ૃઓના કુટુબનાં આગેવાનો હતા,
એટલે પોતાની સવર્ પેઢ ઓમાં ુ ુરુષો હતા. તેઓ યરુશાલેમમાં રહેતા હતા.

શાઉલના ૂવર્જો અને વંશજો
8:29-38

35 ગબ્યોનનો પતા યેઈએલ ગબ્યોનમાં રહેતો હતો, તેની પત્ની ું નામ માકા હ ું. 36તેનો જયે દ કરોઆ ોન, પછ ૂર,
ક શ, બઆલ, નેર તથા નાદાબ, 37ગદોર, આ ો, ઝખાયાર્ તથા મકલોથ હતા.

38 મકલોથનો દ કરો શમામ હતો. તેઓ પણ પોતાના ભાઈઓની સાથે યરુશાલેમમાં રહેતા હતા.
39 નેરનો દ કરો ક શ હતો.
ક શનો દ કરો શાઉલ હતો. શાઉલના દ કરાઓ;
યોનાથાન, માલ્ક - ુઆ, અબીનાદાબ તથા એશ્બાલ.
40 યોનાથાનનો દ કરો મર બ્બાલ હતો.
મર બ્બાલનો દ કરો મખા હતો.

* 9:24 9:24 મં દરના દ્વારપાળો



1 કાળ ૃતાંત 9:41 336 1 કાળ ૃતાંત 11:14

41 મખાના દ કરાઓ; પથોન, મેલેખ, તાહરેઆ તથા આહાઝ.
42આહાઝનો દ કરો યારા. યારાના દ કરાઓ;
આલેમેથ, આઝમાવેથ તથા ઝમ્રી.
ઝમ્રીનો દ કરો મોસા હતો.
43 મોસાનો દ કરો બનઆ હતો.
બનઆનો દ કરો રફાયા હતો.
રફાયાનો દ કરો એલાસા હતો.
એલાસાનો દ કરો આસેલ હતો.
44આસેલના છ દ કરાઓ; આઝ્ર કામ, બોખરુ, ઇશ્માએલ, શાયાર્, ઓબાદ્યા તથા હાનાન હતા.

10
શાઉલ ું કરુણ મોત
1 શ ુ. 31:1-13

1હવે પ લસ્તીઓએ ઇઝરાયલની સામે ુદ્ધ ક ુ. ઇઝરાયલના ુરુષો પ લસ્તીઓનીઆગળથી નાસી ગયા, ગલ્બોઆ પવર્ત
પર તેઓની કતલ થઈ. 2 પ લસ્તીઓ શાઉલ તથા તેના દ કરાની પાછળ લગોલગ આવી પહોંચ્યા. પ લસ્તીઓએ શાઉલના
દ કરા યોનાથાનને, અબીનાદાબને તથા માલ્ક - ુઆને માર ના ા. 3શાઉલની સામે ભારે ુદ્ધ મચ્ ુ,ં ધ ુધાર્ર ઓએ તેને પકડ
પાડ્યો અને તેને ઘાયલ કય .

4 ત્યારે શાઉલે પોતાના શ વાહકને ક ુ,ં “તાર તલવાર તાણીને મને વીંધી નાખ. રખેને એબે ુ તીઓઆવીને મારુઅપમાન
કરે.” પણ તેના શ વાહકે ના પાડ , કેમ કે તે ઘણો બીતો હતો. તેથી શાઉલ પોતાની જ તલવાર પર પડ ને મરણ પામ્યો.

5જયારે શ વાહકે જો ું કે શાઉલ મરણ પામ્યો હતો, ત્યારે તે પણ પોતાની તલવાર પર પડ ને મર ગયો. 6એમ શાઉલ તથા
તેના ત્રણ દ કરાઓ મરણ પામ્યા; એમ તેના ઘરના સભ્યો એકસાથે મરણ પામ્યા.

7જયારે ખીણમાં ઇઝરાયલના જે માણસો હતા તે સવર્એ જો ું કે તેઓ નાસી ગયા છે અને શાઉલ તથા તેના દ કરાઓ માયાર્
ગયા છે, ત્યારે તેઓ પોતાનાં નગરો ૂક ને નાસી ગયા. પછ પ લસ્તીઓ ત્યાં આવીને તે નગરોમાં ર ા. 8 તેને બીજે દવસે એમ
થ ું કે, પ લસ્તીઓ ઘાયલ થયેલાઓને ૂંટવા સારુ ધસી આ ા, ત્યારે શાઉલ તથા તેના દ કરાઓના દેહ ગલ્બોઆ પવર્ત પર
પડલેા તેઓના જોવામાં આ ા.

9તેઓએએ ૃતદેહ પરથી સઘ ું ઉતાર લી ું અને શાઉલ ું મા ું તથા તે ું કવચ લઈ લીધા. તેઓએ પોતાની ૂ તઓને તથા
લોકોને ુભ સમાચાર આપવા માટે ચારે તરફ પ લસ્તીઓના દેશમાં સંદેશવાહક મોકલ્યા. 10 તેઓએ તે ું કવચ પોતાના દેવોના
મં દરમાં ૂ ું અને દાગોનના મં દરમાં તે ું મા ું લટકા ું.

11 પ લસ્તીઓએ જે સવર્ શાઉલને ક ુ હ ું તે યાબેશ- ગલ્યાદના બધા લોકોએ સાંભ ું, 12 ત્યારે સવર્ ૂરવીર ુરુષોએ
ઊઠ ને શાઉલનો ૃતદેહ તથા તેના દ કરાઓના ૃતદેહો લીધા અને તેમને યાબેશમાં લા ા. તેઓએ યાબેશના એલોન ઝાડ નીચે
તેઓના ૃતદેહોને દફના ા અને સાત દવસ ુધી ઉપવાસ કય .

13શાઉલે ઈ ર ું વચન ન પાળવાથી તેમની વરુદ્ધ જે પાપ ક ુ હ ું અને ઈ રને ન ૂછતાં મેલી વદ્યા જાણનારની સલાહ
લીધી હતી, તેને લીધે તે મરણ પામ્યો. 14આમ ઈ રે તેને માર ના ો અને રાજયને યશાઈના દ કરા દાઉદના હાથમાં આપ્ ુ.ં

11
દાઉદ યહૂ દયા અને ઇઝરાયલનો રાજા
2 શ ુ. 5:1-10

1 પછ સમગ્ર ઇઝરાયલે, હેબ્રોનમાં દાઉદની પાસે એકઠા થઈને ક ું, “જો, અમારો તાર સાથે લોહ નો સંબંધ છે, તારા
કુટુબીઓછ એ. 2ગતકાળમાં શાઉલ રાજા હતો ત્યારે પણ ઇઝરાયલને બહાર લઈ જનાર તથા અંદર લાવનાર ું જ હતો. તારા
પ્ર ુ યહોવાહે તને ક ું હ ું કે, ‘ ું મારા ઇઝરાયલી લોકો ું પાલન કરશે, ું મારા ઇઝરાયલી લોકો પર અ ધકાર થશ.ે” 3 પછ
ઇઝરાયલના બધા વડ લો હેબ્રોનમાં રાજા સમક્ષઆ ા, દાઉદે હેબ્રોનમાં યહોવાહની સમક્ષ તેઓની સાથે કરાર કય . શ ુએલ
મારફતે અપાયેલા યહોવાહના વચન પ્રમાણે તેઓએ દાઉદને ઇઝરાયલ પર રાજા તર કે અ ભ ષક્ત કય .

4 દાઉદ તથા સવર્ ઇઝરાયલ, યરુશાલેમ એટલે ય ૂસ ગયા. દેશના રહેવાસી ય ૂસીઓ ત્યાં હતા. 5ય ૂસના રહેવાસીઓએ
દાઉદને ક ું, “તારાથી અંદર આવી શકાશે ન હ.” તો પણ દાઉદે સયોનનો કલ્લો જીતી લીધો. તે જ દાઉદ નગર છે. 6 દાઉદે
ક ું, જે કોઈ ય ૂસીઓને પ્રથમ મારશે તે સેનાપ ત થશ.ે” સરુયાના દ કરા યોઆબે પ્રથમ હુમલો કય , તે સેનાપ ત બન્યો.

7 પછ દાઉદ કલ્લામાં ર ો. માટે તેઓએ તે ું નામ દાઉદનગર પા ુ.ં 8 તેણે મલ્લોથી લઈને ચોતરફ નગર બાંધ્ ું. યોઆબે
બાક ના નગરને સમા ુ. 9 દાઉદ વ ુ અને વ ુ મહાન થતો ગયો, કેમ કે સૈન્યના ઈ ર તેની સાથે હતા.

દાઉદના પ્ર ાત ૂરવીરો
2 શ ુ. 23:8-39

10 દાઉદના ુ યોદ્ધાઓ કે જઓે, ઇઝરાયલ વષે ઈ રના વચન પ્રમાણે તેને રાજાબનાવવા માટે ઇઝરાયલની સાથે દ્રઢપણે
તેના રાજયમાં તેની પડખે ર ા. 11 તેઓની દાઉદે ગણતર કર . તેઓઆ છે: હાખ્મોનીનો દ કરો યાશોબામ એ ત્રણમાંનો ુ
સેનાપ ત હતો. તેણે પોતાની બરછ થી ત્રણસો માણસોને એક જ વખતે માર ના ા હતા.

12 તેના પછ અહોહ દોદોનો દ કરો એલાઝાર હતો, જે ત્રણ યોદ્ધાઓમાંનો એક હતો. 13 પાસ-દામ્મીમમાં તે દાઉદની સાથે
હતો, ત્યાં જવના ખેતરમાં પ લસ્તીઓ લડાઈને સારુ એકઠા થયા હતા, લોકો પ લસ્તીઓની આગળથી નાસતા હતા. 14 ત્યારે
તેઓએ તે ખેતરની વચ્ચે ઊભા રહ ને તેનો બચાવ કય , પ લસ્તીઓને માર ના ા. ઈ રે મોટો જય કર ને તેઓને બચા ા.
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15ત્રીસઆગેવાનોમાંના ત્રણ દાઉદની પાસે અદલુ્લામની ુફામાં ગઢઆગળજઈ પહોંચ્યા. પ લસ્તીઓના સૈન્યએ રફાઈમના
મેદાનમાં છાવણી નાખી હતી. 16 દાઉદ તે સમયે ગઢમાં હતો, બેથલેહેમમાં પ લસ્તીઓ ું થાણું હ ું. 17 દાઉદે પાણી માટે આ ુર
થઈને ક ું, “જો કોઈ મને બેથલેહેમના દરવાજા પાસેના વા ું પાણી પીવડાવે તો કે ું સારુ!”

18 તેથી આ ત્રણ ૂરવીર ુરુષોએ પ લસ્તીઓની છાવણીમાં ધસી જઈને તે દરવાજા પાસેના બેથલેહેમના કૂવામાંથી પાણી
કા ું. તેઓ તે પાણી લઈને દાઉદની પાસે આ ા, પણ દાઉદે તે પાણી પીવાની ના પાડ . પણ તેણે તે ઈ રનીઆગળ રેડ દ ુ.ં
19 પછ તેણે ક ું, હુ આ કેમ પીઉં? “મારા ઈ ર મને એ ું કરવા ન દો. આ ુરુષો કે જઓેએ પોતાના જીવ જોખમમાં ના ા
છે તેઓ ું લોહ હુ કેમ પીઉં? કેમ કે તેઓ તો પોતાના જીવના જોખમે તે લા ા છે.” માટે તે પીવાને રાજી ન હતો. આ કાય એ
ત્રણ યોદ્ધાઓએ કયા હતાં.

20 યોઆબનો ભાઈ અ બશાય તે ત્રણનો ઉપર હતો. કેમ કે તેણે પોતાની બરછ ત્રણસો માણસોની વરુદ્ધ ઉઠાવીને તેઓને
માર ના ા. એમ કર ને તેણે ત્રણમાં નામના મેળવી. 21 ત્રીસમાં તે વધારે નામાં કત હતો અને તે તેઓનો ઉપર થયો. જો કે તે
પેલા ત્રણની બરાબર કર શ ો ન હ.

22 કાબ્સએલના પરાક્રમી કૃત્યો કરનાર ૂરવીર ુરુષના દ કરા યહોયાદાનો દ કરો બનાયા હતો. તેણે મોઆબી અર એલના
બે દ કરાઓને માર ના ા. વળ તેણે હ મ પડ ું હ ું ત્યારે ુફામાં જઈને એક સહને માર ના ો. 23 વળ તેણે પાંચ હાથ
ઊંચા મસર ુરુષને પણ માર ના ો. તે મસર ના હાથમાં વણકરની તોરના જવેી એક બરછ હતી, પર ુ તે ફક્ત લાકડ લઈને
તેની સામે થયો. તેણે તે બરછ મસર ના હાથમાંથી છ નવી લઈને તેની જ બરછ થી તેને માર ના ો.

24યહોયાદાના દ કરા બનાયાએ એ કાય કયા, તેથી તે પેલા ત્રણ યોદ્ધાઓના જવેો નામાં કત થયો. 25તે પેલા ત્રીસ યોદ્ધાઓ
કરતાં પણ વધારે નામાં કત હતો, પણ તે પેલા ત્રણની બરાબર કર શ ો ન હ. દાઉદે તેને પોતાના અંગરક્ષકોનો ઉપર ઠરા ો.

26 વળ સૈન્યમાં આ યોદ્ધાઓ પણ હતા: યોઆબનો ભાઈ અસાહેલ, બેથલેહેમના દોદોનો દ કરો એલ્હાનાન, 27 શામ્મોથ
હરોર , હેલેસ પલોની, 28 તકોઈ ઇ ેશનો દ કરો ઈરા, અબીએઝેર અનાથોથી, 29 સબ્બખાય હુશાથી, ઈલાહ અહોહ .

30 મહારાય નટોફાથી, નટોફાથી બાનાહનો દ કરો હેલેદ, 31 બન્યામીન ુત્રોના ગબ્યાના રબાયનો દ કરો ઈથાય, બનાયા
પરઆથોની, 32ગાઆશની ખીણવાળો હુરાય, અબીએલઆબાર્થી, 33આઝમાવેથ બાહરૂમી, એલ્યાહબા શાઆલ્બોની.
34 ગેઝોની હાશેમના દ કરાઓ, હારાર શાગેનો દ કરો યોનાથાન, 35 હારાર સાખારનો દ કરો અહ આમ, ઉરનો દ કરો

અ લફાહ, 36 હેફેર મખેરાથી, અ હયા પલોની, 37 હેસ્રો કામલી, એઝબાયનો દ કરો નારાય.
38 નાથાનનો ભાઈ યોએલ, હાગ્રીનો દ કરો મબ્હાર, 39 સેલેક આમ્મોની, સરુયાના દ કરા યોઆબનો શ વાહક નાહરાય

બેરોથી, 40ઈરા યથ્રી, ગારેબ યથ્રી, 41ઉ રયા હ ી, આહલાયનો દ કરો ઝાબાદ.
42 રુબેનીઓનો ુ રુબેની શઝાનો દ કરો અદ ના અને તેની સાથે ત્રીસ સરદારો. 43 માકાનો દ કરો હાનાન, યોશાફાટ

મથ્ની, 44ઉ ઝયા આશ્તારોથી, અરોએર હોથામના દ કરા શામા તથા યેઈએલ.
45 શમ્રીનો દ કરો યદ એલ, તેનો ભાઈ તીસી નો યોહા, 46અલીએલ માહવી, એલ્નામના દ કરો યર બાઈ તથા યોશા ા,

યથ્મા મોઆબણ, 47અલીએલ, ઓબેદ તથા યા સયેલ મસોબાથી.

12
દાઉદના બન્યામીનકુળના શરુઆતના સહાયકો

1 હવે દાઉદ ક શના દ કરા શાઉલને લીધે હજી સંતાતો રહેતો હતો તેવામાં તેની પાસે જઓે સકલાગ આ ા તેઓ આ છે:
તેઓ તેને ુદ્ધમાં સહાય કરનાર ૂરવીરોમાંના હતા. 2 તેઓ ધ ુધાર્ર ઓ હતા, જમણે તથા ડાબે હાથે ગોફણથી પથ્થર ફેંક
શકતા હતા તથા ધ ુષ્યથી બાણ માર શકતા હતા. તેઓ બન્યામીની શાઉલના ભાઈઓમાંના હતા.

3 ુ અહ એઝેર, પછ યોઆશ, તેઓ ગબ્યાથી શમ્માના દ કરા હતા. આઝમાવેથ દ કરાઓ યઝ એલ તથા પેલેટ.
બરાખા તથા યેહૂ અનાથોથી, 4 ત્રીસમાંનો પરાક્રમી તથા ત્રીસનો સરદાર ઇશ્માયા ગબ્યોની, ય મયા, યાહઝ એલ, યોહાનાન
તથા યોઝાબાદ ગદેરાથી.

5એ ુઝાય, ય રમોથ, બાલ્યા, શમાયાર્ તથા શફાટયા હરુફ , 6એલ્કાના, ય શ્શયા, અઝારેલ, યોએઝેર તથા યાશોબામ એ
કોરાહ ઓ હતા, 7ગદોરના યરોહામના દ કરાઓ યોએલા તથા ઝબાદ્યા.

8 ગાદ ઓમાંથી કેટલાક ૂરવીર તથા ુદ્ધમાં કુશળ, ઢાલ તથા ભાલા વાપર શકે એવા, સહના જવેા વકરાળ ુખવાળા,
પવર્ત પરનાં હરણો જવેા ચપળ ુરુષો જુદા પડ ને અરણ્યના ગઢમાં દાઉદ પાસે ગયા.

9તેઓમાંઆગેવાનએઝેર, બીજોઓબાદ્યા, ત્રીજોઅ લયાબ, 10ચોથો મશ્મા ા, પાંચમો ય મયા, 11છઠ્ઠોઆ ાય, સાતમો
અલીએલ, 12આઠમો યોહાનાન, નવમો એલ્ઝાબાદ, 13 દસમો ય મયા, અ ગયારમો માખ્બા ાઈ.

14ગાદના દ કરાઓ સૈન્યના સરદારો હતા. જે સૌથી નાનો હતો તે સો ની બરાબર હતો, સૌથી મોટો હતો તે હજારની બરાબર
હતો. 15પહેલાં મ હનામાં યદન પોતાના કનારા પરથી છલકાઈ હતી તે વખતે જઓે તેની પાર ગયા, તેઓએ ૂવર્ના તથા પ મના
નીચાણ પ્રદેશમાં રહેનારા સવર્ને નસાડ ૂ ા હતા તેઓ એ છે.

બન્યામીન અને યહૂદાના કુળમાંથી સહાયકો
16 બન્યામીનના તથા યહૂદાના ુત્રોમાંના કેટલાક દાઉદની પાસે ગઢમાં આ ા. 17 દાઉદ તેઓને મળવા ગયો અને તેઓને

ઉ ર આપીને ક ું, “જો તમે મને સહાય કરવા સારુ શાં તથી માર પાસે આ ા હશો, તો મારુ હૃદય તમાર સાથે એકરૂપ થશ.ે
પણ હુ નદ ષ છતાં, જો તમે મને મારા વૈર ઓને સ્વાધીન કરવા માટે આ ા હો, તો તે જોઈને આપણા પ ૃઓના ઈ ર તેને
માટે શક્ષા કરો.”

18 ત્યારે ત્રીસમાંના ુ અમાસાય પર આત્મા આ ો. અમાસાયે ક ું, “દાઉદ, અમે તારા છ એ. યશાઈના દ કરા અમે
તારે પક્ષે છ એ. તમને શાં ત થાઓ, શાં ત થાઓ, જઓે તમને મદદ કરે છે તેમને શાં ત થાઓ. કેમ કે તમારા ઈ ર તમને સહાય
કરનાર છે.” ત્યારે દાઉદ તેઓનો અંગીકાર કય અને તેઓને લશ્કર જૂથોના સરદારો તર કે નીમ્યા.

મનાશ્શાના કુળમાંથી સહાયકો
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19વળ જયારે દાઉદ પ લસ્તીઓની સાથે શાઉલની સામે ુદ્ધમાંઆ ો ત્યારે મનાશ્શામાંના પણ કેટલાક તેના પક્ષમાંઆ ા,
પણ તેઓએ પ લસ્તીઓની સહાય કર ન હ, કેમ કે પ લસ્તીઓના સરદારોએ અંદરોઅંદર સલાહ કર ને દાઉદને વદાય કય .
તેઓએક ું, “પોતાના મા લક શાઉલની તરફ ફર જઈને તે અમારા શરજોખમમાં નાખશ.ે” 20જયારે તે સકલાગમાં જતો હતો,
ત્યારે મનાશ્શામાંનાઆદના, યોઝાબાદ, યદ એલ, મખાએલ, યોઝાબાદ, અલીહૂ તથા સલ્લથાય, મનાશ્શાના સહસ્રા ધપ તઓ
નીકળ ને તેના પક્ષમાં આ ા.

21તેઓએભટકતા ઘાડાં વરુદ્ધ દાઉદને સહાય કર , કેમ કે તેઓ સવર્ ૂરવીરો હતા. પછ તેઓ સૈન્યમાં સરદારો થયા. 22તે
સમયે દરરોજ દાઉદને સહાય કરવા માટે લોકો તેની પાસે આવતા, જથેી તે ું સૈન્ય ઈ રના સૈન્ય જે ું મોટુ થ ું.

દાઉદના લશ્કરની યાદ
23સૈન્ય માટે તૈયાર થયેલા જે લોકો ઈ રના વચન પ્રમાણે શાઉલ ું રાજય દાઉદને અપાવવા માટે તેની પાસે હેબ્રોનમાં આ ા,

તેઓના ઉપર ઓની સં ા આ પ્રમાણે છે: 24 યહૂદાના ુત્રો ઢાલ તથા બરછ ધારણ કર ને જે સૈન્ય ુદ્ધને માટે તૈયાર થ ું હ ું,
તેઓછહજારઆઠસો હતા. 25 શમયોનીઓમાંથી ુદ્ધને માટે ૂરવીર ુરુષો સાત હજારએકસો. 26લેવીઓમાંથી ચાર હજાર
છસો. 27 હારુનના વંશજનો આગેવાન યહોયાદા હતો, તેની સાથેના ત્રણ હજાર સાતસો. 28સાદોક એક જુવાન તથા ૂરવીર
ુરુષ તથા તેના પતાના કુટુબનાં બાવીસઆગેવાન તેની સાથે હતા.
29 બન્યામીનના ુત્રોમાંથી શાઉલના ભાઈઓ ત્રણ હજાર હતા. કેમ કે હજી ુધી તેઓનો મોટો ભાગ શાઉલના કુટુબ પ્રત્યે

વફાદાર ર ો હતો. 30એફ્રાઇમના ુત્રોમાંથી વીસ હજારઆઠસો, તેઓ પોતાના પતાના કુટુબમાં નામાં કત ૂરવીર ુરુષો હતા.
31 મનાશ્શાના અડધા કુળમાંથી અઢાર હજાર નામાં કત માણસો જઓે દાઉદને રાજા બનાવવા માટે આ ા હતા.

32 ઇસ્સાખારના ુત્રોમાંથી તે સમયે બસો એવા માણસો હતા કે જઓે તે સમયે શાની જરૂર છે, ઇઝરાયલે ું કર ું જોઈએ,
તે સમજતા હતા. તેઓના સવર્ ભાઈઓ તેઓની આજ્ઞાને આધીન રહેતા હતા. 33 ઝ ુલોનમાંથી સૈન્યમાં જઈ શકે તેવા તથા
સવર્ પ્રકારના ુદ્ધશ ો સ હત ુદ્ધ- ૂહ રચી શકે એવા પચાસ હજાર ૂરવીર ુરુષો હતા તેઓ સં ૂણર્પણે વફાદાર હતા.

34 નફતાલીમાંથી એક હજાર સરદાર, તેઓની સાથે ઢાલ તથા બરછ વાળા સાડત્રીસ હજાર ુરુષો હતા. 35 દાનીઓમાંથી
ૂહરચના કર શકે એવા અઠાવીસ હજાર છસો ુરુષો હતા.
36 આશેરમાંથી ુદ્ધમાં જઈ શકે એવા તથા ૂહરચના કર શકે એવા ચાળ સ હજાર ુરુષો હતા. 37 યદનને પેલે પાર

રુબેનીઓમાંથી, ગાદ ઓમાંથી તથા મનાશ્શાના અડધા કુળમાંથી ુદ્ધને માટે સવર્ પ્રકારના શ સ હત એક લાખ વીસ હજાર
ુરુષો હતા.
38સવર્ લડવૈયા તથા ુદ્ધને માટે તૈયાર એવા માણસો દાઉદને સવર્ ઇઝરાયલ ઉપર રાજા બનાવવાના દ્રઢ ઇરાદાથી હેબ્રોનમાં

આ ા હતા. દાઉદને રાજા બનાવવા માટે બાક ના સવર્ ઇઝરાયલીઓ પણ સંમત હતા. 39 તેઓ ખાઈપીને ત્યાં ત્રણ દવસ
ુધી દાઉદની સાથે ર ા, કેમ કે તેઓના ભાઈઓએ તેઓને માટે તૈયાર કરેલી હતી. 40 વળ જઓે તેઓની પાસેના હતા એટલે

ઇસ્સાખાર, ઝ ુલોન તથા નફતાલી ુધીના જઓે હતા, તેઓ ગધેડાં પર, ઊંટો પર, ખચ્ચરો પર, બળદો પર ખોરાક એટલે
રોટલી, દ્રાક્ષની ૂમો, અંજીરના ચકતાં, દ્રાક્ષારસ, તેલ, ગધેડાંઓ તથા ઘેટાં ુષ્કળ પ્રમાણમાં લા ા હતા. કેમ કે ઇઝરાયલમાં
સવર્ત્ર આનંદોત્સવ થઈ ર ો હતો.

13
કરારકોશ કયાર્થ-યાર મથી યરુશાલેમ લાવવામાં આ ો
2 શ ુ. 6:1-11

1 દાઉદે સહ ા ધપ તઓની તથા શતા ધપ તઓનીએટલે સવર્ સરદારોની સલાહ લીધી. 2 દાઉદે ઇઝરાયલનીઆખી સભાને
ક ું, “જો તમને સારુલાગેઅને જોઆપણા યહોવાહની ઇચ્છા હોય, તોઆપણાજેભાઈઓઇઝરાયલના દેશમાં છે તેઓને તથા
પોતાના શહેરોમાં રહેતા યાજકોને અને લેવીઓની પાસે સંદેશાવાહકોને મોકલીને તેઓનેઆપણી સાથે જોડાવા માટે જણાવીએ.
3આપણા ઈ રનો કરારકોશ આપણી પાસે ફર થી લાવીએ કેમ કે શાઉલના સમયમાં આપણે તેની ઇચ્છાને શોધતા નહોતા.”
4 તે બાબતમાં આખી સભા સહમત થઈ, કેમ કે બધા લોકોની દ્ર માં એ જ યોગ્ય હ ું.

5તેથી દાઉદે ઈ રના કરારકોશને કયાર્થ-યાર મથી લાવવા માટે, મસરના શહોરથી તે હમાથના નાકા ુધીના સવર્ ઇઝરાયલને
ભેગા કયાર્. 6 કરુબો પર બરાજમાન ઈ ર, જે યહોવાહના નામથી ઓળખાય છે, તેમનો કોશ ત્યાંથી લાવવા માટે દાઉદ અને
બધા ઇઝરાયલીઓ, બાલાહમાં એટલે યહૂદાના કયાર્થ-યાર મમાં ભેગા થયા.

7 તેઓએ ઈ રનો કોશ નવા ગાડામાં ૂ ો. તેઓ તે અબીનાદાબના ઘરમાંથી લઈ આ ા હતા. ઉઝઝા તથા આ ો ગાડુ
હાંકતા હતા. 8 દાઉદ તથા સવર્ ઇઝરાયલીઓ ગીતો ગાતા હતા અને વીણા, સતાર, ખંજર , ઝાંઝ તથા રણ શગડાં વગાડ ને
ૂબ આનંદથી ઈ રની સમક્ષ ઉત્સવ કરતા હતા.
9 ારે તેઓ કદ્રોનની ખળ આગળ આ ા, ત્યારે બળદોને ઠોકર વાગી એટલે ઉઝઝાએ કોશને સંભાળવા માટે પોતાનો

હાથ લંબાવીને કોશને પકડ્યો. 10તેથી યહોવાહનો કોપ ઉઝઝા પર સળગી ઊઠ્યો અને તેને માર ના ો. કેમ કે ઉઝઝા તે કોશને
અડ ો હતો. તે ત્યાં ઈ ર સમક્ષ ૃત્ ુ પામ્યો. 11 દાઉદને ઘણું ખોટુ લાગ્ ું કેમ કે યહોવાહે ઉઝઝાને શક્ષા કર હતી. તેથી તે
જગ્યા ું નામ પેરેસ-ઉઝઝા પ ું, જેઆજ ુધી તે જ નામે ઓળખાય છે.

12 તે દવસે દાઉદને ઈ રનો ડર લાગ્યો અને તે બોલ્યો, “હુ મારા ઘરે ઈ રનો કોશ કેવી ર તે લા ુ?ં” 13 તેથી દાઉદ કોશને
પોતાને ત્યાં દાઉદનગરમાં લા ો ન હ, પણ તેને બીજે ળે એટલે ગ ી ઓબેદ-અદોમના ઘરમાં લઈ ગયો. 14 ઈ રનો કોશ
ઓબેદ-અદોમના ઘરમાં તેના કુટુબની સાથે ત્રણ મ હના ર ો. તેથી યહોવાહે, તેના કુટુબને તથા તેના સવર્સ્વનેઆશીવાર્દઆપ્યો.
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યરુશાલેમમાં દાઉદની પ્ર ૃ
2 શ ુ. 5:11-16

1 પછ ૂરના રાજા હ રામે, દાઉદને માટે મહેલ બાંધવા સારુ તેની પાસે સંદેશાવાહકો સાથે દેવદાર ૃક્ષ, ક ડયા તથા ુતારો
મોકલ્યા. 2 દાઉદ જાણતો હતો કે યહોવાહે, તેને ઇઝરાયલના રાજા તર કે ાપ્યો છે અને તેના ઇઝરાયલી લોકો માટે તેના
રા નો મ હમા ઘણો વધાય છે.

યરુશાલેમમાં દાઉદને થયેલા સંતાનો
3 યરુશાલેમમાં, દાઉદે વધારે પત્નીઓ કર અને તે બીજા ઘણાં દ કરા-દ કર ઓનો પતા થયો. 4 યરુશાલેમમાં તેના જે

દ કરાઓ જન્મ્યા તેઓનાં નામ આ પ્રમાણે છે: શામ્ ૂઆ, શોબાબ, નાથાન, ુલેમાન, 5ઈબ્હાર, અલી ૂઆ, એલ્પેલેટ, 6 નોગા,
નેફેગ, યાફ આ, 7અ લશામા, બેલ્યાદા તથા અ લફેલેટ.

પ લસ્તીઓ ઉપર વજય
2 શ ુ. 5:17-25

8 હવે ારે પ લસ્તીઓએ સાંભ ું કે દાઉદ આખા ઇઝરાયલ પર રાજા તર કે અ ભ ષક્ત થયો છે, ત્યારે તેઓ સવર્ તેની
સામે લડાઈ કરવાને આ ા. પણ તે સાંભળ ને દાઉદ તેઓની સામે બહાર નીક ો. 9 હવે પ લસ્તીઓએ આવીને રફાઈમની
ખીણમાં હુમલો કર ને ૂંટ ચલાવી.

10 પછ દાઉદે યહોવાહની સલાહ લીધી. તેણે ૂ ું, “ ું હુ પ લસ્તીઓ પર આક્રમણ કરુ? ું તમે મને તેઓ પર વજય
અપાવશો?” યહોવાહે તેને ક ું, “આક્રમણ કર, હુ તેઓને તારા હાથમાં સોંપી દઈશ.” 11 તેથી દાઉદ અને તેના માણસો, બાલ-
પરાસીમ આગળ આ ા અને ત્યાં દાઉદે તેમને હરા ા. દાઉદે ક ું; “જમે પાણીના જોરથી પાળ ૂટ પડે છે તેમ ઈ રે મારા
દશુ્મનોનો સંહાર કય છે.” તેથી તે જગ્યા ું નામ બાલ-પરાસીમ રાખવામાં આ ું. 12 પ લસ્તીઓ પોતાના દેવોને ત્યાં જ પડતા
ૂક ને નાસી ગયા હતા, દાઉદની આજ્ઞાથી તેઓને બાળ નાખવામા આ ા.
13પછ પ લસ્તીઓએ ફર થી બીજી વાર ખીણમાં ૂંટ ચલાવી. 14તેથી દાઉદે ફર થી ઈ રની સલાહ માગી. ઈ રે તેને ક ું,

“ ું તેઓના ઉપર સામેથી હુમલો કર શ ન હ, પણ ફર ને તેમની પાછળ જઈ શે ૂરના ૃક્ષોની સામેથી તેઓ પર હુમલો કરજ.ે
15 ારે શે ૂર ૃક્ષોની ટોચમાં કૂચ થતી હોવાનો અવાજ તને સંભળાય, ત્યારે ું બહાર નીકળ ને હુમલો કરજ.ે કેમ કે

પ લસ્તીઓના સૈન્યનો સંહાર કરવા માટે ઈ ર તાર આગળ ગયા છે.” 16 ઈ રે દાઉદને આજ્ઞા કર હતી તેમ તેણે ક ુ. તેણે
ગબ્યોનથી તે છેક ગેઝેર ુધી પ લસ્તીઓના સૈન્યનો સંહાર કય . 17 પછ દાઉદની ક ત સવર્ દેશોમાં પ્રસર ગઈ અને યહોવાહે,
સવર્ પ્રજાઓને તેનાથી ભયભીત બનાવી દ ધી.

15
કરારકોશના ળાંતરની તૈયાર

1 દાઉદનગરમા,ં દાઉદે પોતાને માટે મહેલો બના ા.ં તેણે ઈ રના કોશને સારુ જગ્યા તૈયાર કર ને ત્યાં તેને માટે મંડપ બાંધ્યો.
2 પછ દાઉદે ક ું, “ફક્ત લેવીઓઆઈ રના કોશને ઊંચકે, કેમ કે યહોવાહે, તેઓને કોશ ઊંચકવા માટે તથા સદા તેમની સેવા
કરવા માટે પસંદ કયાર્ છે.” 3 પછ દાઉદે યહોવાહના કોશને માટે જે જગ્યા તૈયાર કર હતી, ત્યાં તેને લઈ જવા માટે યરુશાલેમમાં
સવર્ ઇઝરાયલીઓને ભેગા કયા.

4 દાઉદે હારુનના વંશજોને તથા લેવીઓને એકત્ર કયાર્.
5 તેઓમાં કહાથના વંશજોમાંના ુ આગેવાન ઉર એલ તથા તેના ભાઈઓ, એક સો વીસ હતા.
6 મરાર ના વંશજોમાંના ુ આગેવાન અસાયા તથા તેના ભાઈઓ, બસો વીસ હતા.
7ગેશ મના વંશજોમાંના ુ આગેવાન યોએલ તથા તેના ભાઈઓ, એકસો ત્રીસ હતા.
8અ લસાફાનના વંશજોમાંના ુ આગેવાન શમાયા તથા તેના ભાઈઓ, બસો હતા.
9 હેબ્રોનના વંશજોમાંના ુ આગેવાન અલીએલ તથા તેના ભાઈઓ, એંશી હતા.
10 ઉ ઝયેલના વંશજોમાંના ુ આગેવાન આમ્મીનાદાબ તથા તેના ભાઈઓ, એકસો બાર હતા.

11 દાઉદે સાદોકઅને અબ્યાથાર યાજકોને તથા ઉર એલ, અસાયા, યોએલ, શમાયા, અલીએલ તથાઆમ્મીનાદાબ લેવીઓને
બોલા ા. 12 તેણે તેઓને ક ું, “તમે લેવીઓનાં કુટુબોના આગેવાનો છો. તમે તથા તમારા ભાઈઓ બ ે પ્રકારના સેવકો પોતાને
ુદ્ધ કરો, એ માટે કે જે જગ્યા મેં ઇઝરાયલના ઈ ર, યહોવાહના કોશને માટે તૈયાર કર છે, ત્યાં તમે તેને લઈઆવો.
13તમે અગાઉ તેને ઊંચ ો ન હતો. તે માટેઆપણા ઈ ર યહોવાહ, આપણા પર શક્ષા લા ા કેમ કેઆપણે નયમ પ્રમાણે

તેમની હજૂરમાં ગયા ન હ.” 14 તેથી યાજકોએ તથા લેવીઓએ ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહનો કોશ લઈઆવવા સારુ પોતાને
ુદ્ધ કયાર્. 15 તેથી ઈ રના વચન પ્રમાણે ૂસાએ જે આજ્ઞા આપી હતી, તે પ્રમાણે લેવીઓએ પોતાના ખભા પર ઈ રનો કોશ

તેની અંદરનાં દાંડા વડે ઉપાડ્યો.
16 દાઉદે લેવીઓનાઆગેવાનોને વા જત્રો, એટલે સતાર, વીણા, ઝાંઝ ઊંચે સ્વરે વગાડવા માટે તથા ઉત્સાહથી મોટ ગજના

કરવા માટે પોતાના ગાયક ભાઈઓને નીમવાને ક ુ.ં 17 માટે લેવીઓએ યોએલના ુત્ર હેમાનને, તેના ભાઈઓમાંના બેરે ાના
ુત્ર આસાફને તથા તેઓના ભાઈઓ, એટલે મરાર ના વંશજોમાંના કૂશાયાના ુત્ર એથાનને નીમ્યા. 18 તેઓની સાથે તેઓના

બીજા યોદ્ધા ભાઈઓન,ે એટલે ઝખાર્યા, બની, યઝ એલ, શ મરામોથ, યહ એલ, ઉ ી, અ લયાબ, બનાયા, માસેયા, મા થ્યા,
અ લફલેહુ, મકનેયા, ઓબેદ-અદોમ તથા યેઈએલને દ્વારપાળો તર કે નીમ્યા.

19 હેમાન, આસાફ તથા એથાન, એ ગાયકોને પ ળની ઝાંઝ મોટેથી વગાડવા સારુ નીમવામાં આ ા. 20 સતારો વગાડવા
માટે ઝખાયાર્, અઝ એલ, શ મરામોથ, યહ એલ, ઉ ી, અ લયાબ, માસેયા તથા બનાયાને પસંદ કયાર્. 21 વીણા વગાડવા માટે
મા થ્યા, અ લફલેહુ, મકનેયા, ઓબેદ-અદોમ, યેઈએલ તથા અઝાઝયાને નીમવામાં આ ા.



1 કાળ ૃતાંત 15:22 340 1 કાળ ૃતાંત 16:22

22 લેવીઓનો આગેવાન કનાન્યા ગાયક તર કે પ્રવીણ હતો. તે ગાયકોને માગર્દશર્ન આપતો હતો. 23બેરે ા તથા એલ્કાના
કોશના દ્વારપાળો હતા. 24શબાન્યા, યોશાફાટ, નથાનએલ, અમાસાય, ઝખાયાર્, બનાયા, એ લએઝેર યાજકો, ઈ રના કોશની
આગળ રણ શગડાં વગાડનારા હતા. ઓબેદ-અદોમ તથા ય હયા કોશના દ્વારપાળો હતા.

કરારકોશ યરુશાલેમમાં લા ા
2 શ ુ. 6:12-22

25પછ દાઉદ તથા ઇઝરાયલના વડ લો અને સહસ્રા ધપ તઓ, આનંદથીઓબેદ-અદોમના ઘરમાંથી ઈ રનો કરારકોશ લઈ
આવવા ગયા. 26જયારે ઈ ર યહોવાહનો કરારકોશ ઊંચકનારા લેવીઓને સહાય કર , ત્યારે તેઓએ સાત બળદો તથા સાત
ઘેટાંઓ ું અપર્ણ ક ુ.

27 દાઉદે કોશ ઊંચકનારા સવર્ લેવીઓ, ગાયકો તથા ગાયકોના ઉપર કનાન્યાની જમે ુંદર શણનો એફોદ ઝભ્ભો પહેરેલો
હતો. દાઉદે ુંદર શણનોએફોદ પહેરેલો હતો. 28તેથી સવર્ ઇઝરાયલીઓયહોવાહના કરારકોશને હષર્નાદ સ હત તથા શરણાઈ,
રણ શગડા,ં ઝાંઝ, સતાર તથા વીણા વગાડ ઊંચા અવાજો સાથે લઈઆ ા.

29 યહોવાહનો કરારકોશ દાઉદનગરમાં લાવવામાં આ ો, ત્યારે શાઉલની ુત્રી મખાલે બાર માંથી બહાર જો ું. તેણે દાઉદ
રાજાન,ે ૃત્ય કરતો તથા ઉજવણી કરતો જોયો. તેથી તેણે પોતાના મનમાં તેને ુચ્છકાય .

16
1 તેઓએ ઈ રના કોશને અંદર લાવીન,ે તેને માટે દાઉદે બાંધેલા મંડપની વચ્ચે તેને ૂ ો. તેઓએ ઈ રની આગળ

દહનીયાપર્ણો તથા શાંત્યપર્ણો ચઢા ાં. 2 જયારે દાઉદ દહનીયાપર્ણો તથા શાંત્યપર્ણો ચઢાવી ર ો, ત્યારે તેણે યહોવાહને
નામે લોકોને આશીવાર્દ આપ્યો. 3 તેણે ઇઝરાયલના દરેક ુરુષ તથા ીને, એક એક ભાખર , માંસનો કટકો તથા ૂક દ્રાક્ષનો
એકેક ઝૂમખો વહેંચી આપ્યો.

4યહોવાહના કોશનીઆગળ સેવા કરવા તથા ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહનાં ગીત ગાવા, આભાર માનવા, સ્ ુ ત કરવા તથા
તેમની સં ુખ ઉજવણી કરવા માટે દાઉદે કેટલાક લેવીઓને નીમ્યા. 5આસાફઆગેવાન હતો. તેનાથી ઊતરતે દરજ્જે ઝખાયાર્,
યઝ એલ, શ મરામોથ, યહ એલ, મા થ્યા, અ લયાબ, બનાયા, ઓબેદ-અદોમ તથા યેઈએલ હતા. તેઓ સતાર અને વીણા
વગાડતા હતા. આસાફ મોટેથી ઝાંઝ વગાડતો હતો. 6બનાયા તથા યાહઝ એલ યાજકો ઈ રના કરારકોશની આગળ નય મત
રણ શગડાં વગાડતા હતા.

7 પછ તે દવસે દાઉદે આસાફ તથા તેના ભાઈઓની મારફતે યહોવાહની સ્ ુ ત માટે નીમ્યા.
સ્ ુ તગાન

8ઈ રનો આભાર માનો, તેમના નામે પ્રાથર્ના કરો;
લોકોમાં તેમના અદ્દ ુત કાય જાહેર કરો.
9 તેમના ુણગાન ગાઓ, તેમનાં સ્ ુ તગાન કરો;
તેમનાં સવર્ અદ્દ ુત કાય ું મનન કરો.
10 તમે તેમના પ વત્ર નામ ું ગૌરવ જાળવો;
યહોવાહના ભક્તોનાં હૃદયો આનંદમાં રહો.
11 યહોવાહને તથા તેમના સામથ્યર્ને તમે શોધો;
સદાસવર્દા તેમના ુખને શોધો.
12જે અદ્દ ુત કામો તેમણે કયા છે તે યાદ રાખો,
તેમના ચમત્કારો તથા તેમના ુખનાં ન્યાયવચનો યાદ રાખો.
13 તમે ઈ રના સેવક ઇઝરાયલના* વંશજો છો,
તમે યાકૂબના લોકો, તેમના પસંદ કરેલા છો.
14 તે આપણા ઈ ર, યહોવાહ છે.
તેમની સ ા સમગ્ર ૃથ્વી પર છે.
15 તેમના કરાર તમે સદાકાળ યાદ રાખો,
એટલે હજારો પેઢ ઓ ુધી કાયમ રાખવા ું જે વચન તેમણે આપ્ ુ,ં તે યાદ રાખો.
16ઇબ્રા હમની સાથે જે કરાર તેમણે કય
અને ઇસહાકની સાથે જે પ્ર તજ્ઞા તેમણે કર .
17એજ વચન યાકૂબને માટે નયમ તર કે
અને ઇઝરાયલને માટે સદાકાળના કરાર તર કે રહેશે.
18 તેમણે ક ું, “હુ તને આ કનાન દેશ આપીશ,
તે તારા વારસાનો ભાગ થશ.ે”
19જયારે મેં આ ક ું ત્યારે તમે સં ામાં થોડા જ હતા,
તદ્દન થોડા જ અને તમે અજાણ્યા હતા.
20 તેઓ એક દેશથી બીજે દેશ
અને એક રા માંથી બીજા રા માં ભટ ા કરતા હતા.
21 ત્યારે ઈ રે તેઓ પર કોઈને જુલમ કરવા દ ધો ન હ;
તેઓને લીધે તેમણે રાજાઓને શક્ષા કર .
22 તેમણે ક ું, “મારા અ ભ ષક્તોને અડશો ન હ
અને મારા પ્રબોધકોને ુકસાન પહોંચાડશો ન હ.”

* 16:13 16:13 ઇબ્રાહ મના
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23 હે આખી ૃથ્વીના લોકો, યહોવાહના ુણગાન કરો;
દનપ્ર ત દન તેમના તારણને જાહેર કરો.
24 રા ોમાં તેમનો મ હમા પ્રગટ કરો.
સવર્ દેશજા તઓમાં તેમનાં અદ્દ ુત કાય જાહેર કરો.
25 કેમ કે યહોવાહ મહાન છે તથા અ ત વશેષ સ્ ુ તપાત્ર છે,
અને બીજા દેવો કરતાં તેઓ ું ભય રાખ ું યોગ્ય છે.
26 કેમ કે લોકોના સવર્ દેવો ૂ તઓ જ છે,
પણ યહોવાહે તો આકાશો બના ાં છે.
27 તેમની સં ુખ ગૌરવ તથા મ હમા છે.
તેમના ભ ક્ત ાનમાં સામથ્યર્ તથા આનંદ છે.
28 હે લોકોનાં કુળો, તમે યહોવાહને,
હા, યહોવાહને જ, ગૌરવ તથા સામથ્યર્ ું માન આપો.
29 યહોવાહના નામને ઘ ટત ગૌરવ આપો.
અપર્ણ લઈને તેમની હજૂરમાં આવો.
પ વત્ર વ ો ધારણ કર ને યહોવાહની આગળ નમો.
30સમગ્ર ૃથ્વી તેમની સમક્ષ ૂજ.ે
જગત પણ એવી ર તે પાયે ું છે કે, તેને હલાવી શકાય તેમ નથી.
31આકાશો આનંદ કરે તથા ૃથ્વી હરખાય;
વદેશીઓ મધ્યે એ ું કહેવાય કે, “યહોવાહ રાજ કરે છે.”
32સ ુદ્ર તથા તેમા જે છે તે ગજના કરે છે.
ખેતરો તથા તેઓમાં જે છે, તે સવર્ ઉત્સાહ કરે છે.
33 પછ જગલનાં ૃક્ષો યહોવાહની આગળ હષર્નાદ કરશ,ે
કેમ કે તેઓ ૃથ્વીના લોકોનો ન્યાય કરવા આવે છે.
34 યહોવાહનો આભાર માનો, કેમ કે તેઓ કૃપા ુ છે,
કેમ કે તેમ ું વ ા ુપણું સદાકાળ રહે છે.
35બોલો, “હે અમારા ઉદ્ધારનાર ઈ ર અમારો ઉદ્ધાર કરો.
બીજી પ્રજાઓથી અમાર રક્ષા કરો અને અમને એક ત્રત કરો,
કે જથેી અમે તમારા પ વત્ર નામનો આભાર માનીએ
અને તમાર સ્ ુ ત ગાઈએ.”
36ઇઝરાયલના ઈ ર, યહોવાહ
અના દકાળથી તે અનંતકાળ માટે સ્ ુત્ય થાઓ.
પછ સવર્ લોકોએ “આમીન” કહ ને યહોવાહની સ્ ુ ત કર .

યરુશાલેમ અને ગબ્યોનમાં ભજનભ ક્ત
37 ત્યાર પછ દાઉદે ત્યાં યહોવાહના કરારકોશની સેવા કરવા માટે આસાફની તથા તેના ભાઈઓની, કોશની આગળ રોજના

કામની જરૂ રયાત પ્રમાણે નત્ય સેવા માટે નમ ૂક કર . 38તેમ જ યદૂ ૂનનો ુત્રઓબેદ-અદોમ તથા હોસા અને તેઓનાઅડસઠ
સંબંધીઓને દ્વારપાળો તર કે નીમ્યા. 39 સાદોક યાજકને તથા તેના સાથી યાજકોને ગબ્યોનમાંના ઘમર્ ાનોમાં યહોવાહના
મંડપની સેવા માટે પસંદ કય .

40 યહોવાહે, ઇઝરાયલને ફરમાવેલા નયમશા માં જે સવર્ લખે ું છે, તે પ્રમાણે દરરોજ સવારે તથા સાંજે દહનીયાપર્ણની
વેદ પર યહોવાહને દહનીયાપર્ણો ચઢાવવા માટે તેઓને નીમ્યા. 41 તેઓની સાથે તેણે હેમાન તથા યદૂ ૂન તથા બાક ના પસંદ
કરેલા અન્યો કે જઓે નામવાર નોંધાયેલા હતા, તેઓને યહોવાહ કે જમેની કરુણા સવર્કાળ ુધી ટકે છે તેમની આભારસ્ ુ ત
કરવા માટે નીમ્યા.

42 હેમાન તથા યદૂ ૂનને ગીતોને માટે રણ શગડાં, ઝાંઝ તથા અન્ય વા જત્રો આપવામાં આ ાં. યદૂ ૂનના ુત્રોને દ્વારપાળો ું
કામ સોંપવામાં આ ું હ ું. 43 પછ સવર્ લોકો પાછા પોતપોતાને ઘરે ગયા અને દાઉદ પોતાના કુટુબનાં માણસોને આશીવાર્દ
આપવા માટે પોતાના મહેલમાં પાછો ગયો.

17
દાઉદને નાથાનનો સંદેશો
2 શ ુ. 7:1-17

1 દાઉદ પોતાના મહેલમાં રહેવા ગયો, ત્યાર પછ તેણે નાથાન પ્રબોધકને ક ું, “જો, હુ દેવદારના મહેલમાં રહુ છુ, પર ુ ઈ રનો
કરારકોશ મંડપમાં રહે છે.” 2 પછ નાથાને દાઉદને ક ું, “જા, તારા મનમાં જે હોય તે કર, કેમ કે ઈ ર તાર સાથે છે.”

3 પણ તે જ રાત્રે ઈ રની વાણી નાથાનની પાસે આવી, 4 “જા અને મારા સેવક દાઉદને કહે કે, ‘યહોવાહ એ ું કહે છે: તારે
મારે માટે રહેવા ું ભ ક્ત ાન બાંધ ું ન હ. 5 કેમ કે હુ ઇઝરાયલને કાઢ લા ો તે દવસથી તે આજ ુધી હુ ભ ક્ત ાનમાં
ર ો નથી. પણ એક તં ુથી તે બીજા તં ુમાં તથા એક મંડપથી તે બીજા મંડપમાં ફરતો ર ો છુ. 6જે બધી જગ્યાઓમાં હુ સવર્
ઇઝરાયલીઓ સાથે ચાલ્યો છુ, ત્યાં ઇઝરાયલના જે આગેવાનોને મેં મારા લોકો ું પોષણ કરવાની આજ્ઞાઆપી હતી, તેઓમાંના
કોઈને મેં કદ ૂ ું છે કે, “મારા માટે તમે દેવદાર ું ભ ક્ત ાન કેમ બાંધ્ ું નથી?”
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7 માટે હવે, મારા સેવક દાઉદને કહે, ‘સવર્સમથર્ યહોવાહનાં આ વચન છે: “ ું ઘેટાંને ચરાવતો હતો ત્યાંથી મેં તને મારા
ઇઝરાયલીઓનો ઉપર થવા માટે બોલાવી લીધો. 8અને ું ાં કહ ગયો, ત્યાં હુ તાર સાથે ર ો છુ, તાર આગળથી તારા
શ ુઓનો મેં નાશ કય છે. હવે પછ હુ તને ૃથ્વીના મહાન ુરુષો જવેો વ ાત બનાવીશ.

9 હુ મારા ઇઝરાયલી લોકોને માટે એક ાન ઠરાવીને તેઓને ત્યાં ઠર ઠામ કર શ કે જથેી તેઓ પોતાના ળમાં રહે અને
તેઓ ુશ્કેલીમાં ન આવે. ફર થી તેમને કદ કોઈ ખસેડનાર ન હ હોય. 10અગાઉની માફક તથા જે સમયે મેં ન્યાયાધીશોને મારા
ઇઝરાયલીઓ પર આ ધપત્ય કરવાનો હુકમ કય ત્યારથી થ ું આ ું છે તેમ, હવે પછ દુ માણસો તેમનો ક્ષય કરશે ન હ. હુ
તારા સવર્ શ ુઓને વશ કર શ. વળ હુ તને કહુ છુ કે યહોવાહ તારુ કુટુબ કાયમ રાખશે.

11એમ થશે કે તારા દવસો ૂરા થતાં તારે તારા પ ૃઓની સાથે જ ું પડશે, ત્યારે હુ તારા પછ તારા વંશજોને તાર જગ્યાએ
ા પત કર શ અને તારા વંશજોમાંથી જે રાજા થશે તે ું રા હુ કાયમ રાખીશ. 12 તે મારે માટે ભ ક્ત ાન બાંધશે અને હુ

તે ું રા ાસન સદાકાળ રાખીશ.
13 હુ તેનો પતા થઈશઅને તે મારો ુત્ર થશ.ે તેની પાસેથી મારા કરાર ું વ ા ુપણું હુ લઈ લઈશ ન હજમે મેં તાર અગાઉના

શાસક, શાઉલ પ્રત્યેથી લઈ લી ું હ ું તેમ. 14 હુ તેને મારા ઘર તથા મારા રા માં સદાકાળ રાખીશ અને તે ું રા ાસન સદાના
માટે ાપીશ.” 15 નાથાને દાઉદને આ સવર્ વચનોનો અહેવાલ તથા સવર્ દશર્ન સંબંધી ક ું.

દાઉદની આભારસ્ ુ તની પ્રાથર્ના
2 શ ુ. 7:18-29

16 પછ દાઉદ રાજાઅંદર જઈને યહોવાહની સમક્ષ બેઠો અને બોલ્યો, “હે ઈ ર યહોવાહ, હુ કોણ અને મારુ કુટુબ કોણ કે,
તમે મને આવા ઉચ્ચ ાને લા ા છો? 17 હે ઈ ર એ પણ તમાર દ્ર માં ઓછુ જણા ું, એટલે તમારા સેવકના કુટુબ સંબંધીના
ઉજળા ભા વ વષે તમે મને વચન આપ્ ું છે. હે ઈ ર યહોવાહ, તમે મને ઉચ્ચ પદવીના માણસની પં ક્તમાં ૂ ો છે. 18 તમે
આ તમારા સેવક દાઉદને જે માન આપ્ ું છે તે વષે તો હુ વ ુ ું કહુ? તમે તમારા સેવકને ખાસઓળખો છો.

19 હે યહોવાહ, તમારા સેવકની ખાતર તમારા ઉદે્દશ ૂરા કરો, તમારા અંતઃકરણ પ્રમાણે તમેઆસવર્ મહાન કાય પ્રગટ કયા છે.
20 હે યહોવાહ, અમારા સાંભળવા પ્રમાણે તમારા જવેા બીજા કોઈ નથી અને તમારા સવાયઅન્ય કોઈ ઈ ર નથી. 21 ૃથ્વી પર
તમારા લોક ઇઝરાયલ કે જનેે તમ,ે ઈ ર, મહાન અને અદ્દ ુત કૃત્યો કર ન,ે પોતાના નામના મ હમા સારુ મસરમાંથી છોડા ા
હોય, તેના જવેી બીજી કઈ પ્રજા છે? તમારા લોક જઓેને તમે મસરમાંથી છોડાવી લા ા તેઓની આગળથી બીજી પ્રજાઓને
હાંક કાઢ .

22 તમે તમારા ઇઝરાયલ લોકોને સદાને માટે તમારા પોતાના લોક ગણ્યા છે અને હે યહોવાહ, તમે તેઓના ઈ ર બન્યા છો.
23 તેથી હવે, હે યહોવાહ, તમે તમારા સેવક તથા તેના કુટુબ સંબંધી જે બોલ્યા છો તે ૂરુ કરો. 24જથેી સદાકાળ તમારા નામનો
મ હમા થાય અને લોકો કહે કે, ‘સૈન્યોના યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ ર છે’ હા, ઇઝરાયલના હકમાં તેઓ ઈ ર છે. અને તમારા
સેવક દાઉદ ું કુટુબ તમાર આગળ ા પત થાઓ.

25 હે મારા ઈ ર, તમારા આ સેવકને તમે સ્પ ક ું છે કે તમે તેના કુટુબને ટકાવી રાખશો. માટે આ તમારા સેવકે તમાર
આગળ પ્રાથર્ના કરવાની હમત કર છે. 26હવે હે યહોવાહ, તમે જ ઈ ર છો અને તમે તમારા સેવકને ખાતર દાયક વચનઆપ્ ું
છે: 27હવે તમારા સેવક ું કુટુબ તમાર આગળ સવર્કાળ ટક રહે, માટે તેને આશીવાર્દ આપવા ું તમને સારુ લાગ્ ુ.ં હે યહોવાહ,
તમે તેને આશીવાર્દ આપ્યો છે અને તે સદાને માટે આશીવાર્ દત થ ું છે.”

18
દાઉદના લશ્કર વજયો
2 શ ુ. 8:1-18

1 દાઉદે પ લસ્તીઓપર હુમલો કર ને તેઓને હરા ા અને તેઓના હાથમાંથી ગાથ નગરઅને તેનીઆસપાસનાં ગામો પોતાના
તાબે કર લીધા.ં 2 તેણે મોઆબીઓને પણ હરા ા, તેઓ દાઉદના દાસો બનીને તેને કર આપવા લાગ્યા.

3 એ પછ દાઉદે સોબાહના રાજા હદાદેઝેરને હમાથ આગળ હરા ો અને હદારએઝેર ફ્રાત નદ ની આસપાસના જે પ્રદેશ
પર પોતા ું નયંત્રણ ાપવા માગતો હતો તે પર દાઉદે કબજો કય . 4 દાઉદે તેની પાસેથી તેના એક હજાર રથો, સાત હજાર
ઘોડસેવારો અને વીસ હજાર પાયદળ સૈ નકોને કબજે કયાર્. તેણે રથોના સવર્ ઘોડાના પગની નસો કાપી નાખી, પણ તેણે પોતાના
સો રથોને માટે ૂરતા ઘોડાઓનો બચાવ કય .

5 દમસ્કસના અરામીઓસોબાહના રાજા હદાદેઝેરની સહાય કરવાઆ ા ત્યારે દાઉદે બાવીસ હજારઅરામી સૈ નકોને માર
ના ા. 6 પછ દાઉદે દમસ્કસના અરામીઓના વસ્તારમાં લશ્કરો ગોઠ ા. તેઓ દાઉદના દાસો બની ગયા અને તેઓ તેને કર
આપવા લાગ્યા. દાઉદ ાં કઈ ગયો ત્યાં યહોવાહે તેને વજય અપા ો.

7 દાઉદ હદાદેઝેર રાજાના સેવકોની સોનાની ઢાલો યરુશાલેમમાં લઈ આ ો. 8 વળ દાઉદે હદાદેઝેરના નગરો ટબ્હાથ અને
કૂનમાંથી ુષ્કળ પ ળ મેળ ું તેમાંથી ુલેમાને પ ળનો મોટો હોજ, સ્તંભો અને પ ળનાં વાસણો ભ ક્ત ાન માટે તૈયાર
કરા ા.ં

9 હમાથના રાજા તોઉએ સાંભ ું કે દાઉદે સોબાહના રાજા હદાદેઝેરને હરાવીને તેના સૈન્યનો સંહાર કય છે, 10 ત્યારે તેણે
પોતાના ુત્ર હદોરામને દાઉદ પાસે સો ુ,ં ચાંદ અને પ ળનાં વાસણો લઈને તેને સન્માનવા અને હદાદેઝેરને ુદ્ધમાં હરાવવા
બદલ ધન્યવાદ આપવા મોકલ્યો. કારણ કે, હદાદેઝેરને તોઉ સાથે ુદ્ધ ચાલ્યા કર ું હ ું. 11 દાઉદે તે બધાં પાત્રો યહોવાહના
સભા ાનની સેવા માટે અપર્ણ કયાર્. તે જ ર તે, તેણે જીતેલી બધી પ્રજાઓ અદોમ, મોઆબીઓ, આમ્મોનીઓ, પ લસ્તીઓ
અને અમાલેક ઓ પાસેથી મેળવે ું સો ું ચાંદ પણ તેણે ઈ રને અપર્ણ ક ુ.



1 કાળ ૃતાંત 18:12 343 1 કાળ ૃતાંત 20:2

12સરુયાના ુત્ર અ બશાયે મીઠાની ખીણમાં અઢાર હજાર અદોમીઓને માર ના ા. 13 તેણે સમગ્ર અદોમ પ્રદેશમાં લશ્કર
છાવણીઓ ગોઠવી. બધા અદોમીઓ હવે દાઉદના દાસ બની ગયા. આમ, દાઉદ ાં કઈ ગયો, ત્યાં યહોવાહે તેને વજય
અપા ો.

14દાઉદઆખા ઇઝરાયલ પર રાજ કરતો હતોઅને તેના સવર્ લોકોનો ન્યાય કર ને તેમનો ઇનસાફ કરતો હતો. 15સરુયાનો ુત્ર
યોઆબ સૈન્યનો સેનાપ ત હતો. અહ ૂદનો ુત્ર યહોશાફાટ ઇ તહાસકાર હતો. 16અ હટૂબનો ુત્ર સાદોક અને અબ્યાથારનો
ુત્ર અબીમેલેખ યાજકો હતા. શાવ્શા શા ી હતો. 17 યહોયાદાનો ુત્ર બનાયા રાજાના અંગરક્ષકો કરેથીઓઅને પલેથીઓનો

ઉપર હતો. અને દાઉદના દ કરાઓ રાજાની સમક્ષ ુ સલાહકારો* હતા.

19
દાઉદ આમ્મોનીઓ અને અરામીઓને હરાવે છે
2 શ ુ. 10:1-19

1 આમ્મોનીઓનો રાજા નાહાશ મરણ પામ્યો. તેના પછ તેનો દ કરો ગાદ નશીન થયો. 2 દાઉદે ક ું, “હુ નાહાશના દ કરા
હા ૂન પર દયા રાખીશ, કેમ કે તેના પતાએ પણ મારા પ્રત્યે ભલાઈ રાખેલી હતી.” તેથી દાઉદે તેના પતાના મરણ સંબંધી તેને
દલાસો આપવા સારુ સંદેશાવાહકોને આમ્મોનીઓના દેશમાં મોકલ્યા. 3 ત્યારે આમ્મોની સરદારોએ હા ૂનને ક ું, “ ું ું એમ
માને છે કે, તારા પતાને માનઆપવાના હે ુથી દાઉદેઆમાણસોનેઆ ાસનઆપવા મોકલ્યા છે? એમાણસો તો તેનાજા ૂસો
છે અને આ દેશને શી ર તે જીતી લેવો એની બાતમી મેળવવા આ ા છે.”

4તેથી હા ૂને દાઉદ રાજાના સંદેશાવાહકો ું અપમાન ક ુર્. તેઓની દાઢ અડધી ૂંડાવી નાખી, તેઓનાં વ ો કમરથી મધ્યભાગ
ુધી કાપી ના ાં પછ તેણે તેઓને શરમજનક તમાં દાઉદ પાસે પાછા મોકલ્યા. 5 ારે દાઉદને આ બાબતની ખબર મળ

કે તેના માણસોના ૂરા હાલ કરવામાં આ ા છે, ત્યારે તેણે તેઓને મળવા માણસો મોકલ્યા, કારણ કે, તેઓ છોભીલા પડ ગયા
હતા. દાઉદ રાજાએ તેઓને કહેવડા ું કે, “તમાર દાઢ પાછ ઊગે ત્યાં ુધી યર ખોમાં રહેજો, પછ જ અહ પાછા આવજો.

6 ારે આમ્મોનીઓને ભાન થ ું કે તેઓ દાઉદની નજરમાં ધ ારપાત્ર બન્યા છે, ત્યારે હા ૂને અને આમ્મોનીઓએઅરામ-
નાહરાઈમમાંથી, માકામાંથી અને સોબાહમાંથી રથો તેમ જ ઘોડસેવારો ભાડથેી મેળવવા માટે ચોત્રીસ હજાર કલો ચાંદ મોકલી
આપી. 7 તેણે બત્રીસ હજાર રથો ભાડે રા ા અને માકાના રાજા તથા તેના સમસ્ત સૈન્યનો પગાર ૂકવી આપવા ગોઠવણ કર .
તેઓનાં સવર્ સૈન્યોએ મેદબા આગળ છાવણી નાખી. જે આમ્મોનીઓ પોતપોતાનાં નગરોમાંથી ભેગા થયા હતા તેઓ ત્યાં ુદ્ધ
કરવાને તેઓની સાથે જોડાયાં.

8 દાઉદને ારે આ વાતની જાણ થઈ ત્યારે તેણે યોઆબને તેના સવર્ સૈન્ય સાથે તેઓનો સામનો કરવા મોકલ્યા.
9આમ્મોનીઓ બહાર આવીને શહેરના દરવાજા આગળ ુદ્ધ કરવાને ગોઠવાઈ ગયા અને તેઓની મદદે આવેલા રાજાઓ એક
બાજુ ુલ્લાં મેદાનમાં ચાલ્યા ગયા.

10 ારે યોઆબે જો ું કે, પોતાની સામે આગળ પાછળ બં ે બાજુએથી હુમલો થવાનો છે. ત્યારે તેણે ઇઝરાયલના પસંદ
કરેલા લડવૈયાઓને અરામીઓની સામે ગોઠવી દ ધા.ં 11 બાક ું સૈન્ય તેણે પોતાના ભાઈ અ બશાયની સરદાર હેઠળ ૂ ુ.ં
અને તેઓએઆમ્મોનીઓની સામે ુદ્ધ કરવાની ૂહરચના કર .

12 યોઆબે તેના ભાઈને ક ું, “જો અરામીઓ મારા પર વજયી થાય, તો ું આવીને મને મદદ કરજે અને જો આમ્મોનીઓ
તારા પર વજય પામે તો, હુઆવીને તને મદદ કર શ. 13 હમતવાન થા અને બળવાન થા, આપણે ઈ રનાં નગરોને માટે બહાદરુ
બતાવીએ, કેમ કે યહોવાહ, પોતાના ઇરાદાની ૂણર્તા માટે સારુ કરશ.ે”

14 ારે યોઆબ અને તેના સૈ નકો અરામીઓ સામે ુદ્ધ કરવા નજીક આ ા ત્યારે અરામીઓ તેઓની સામેથી પલાયન
થઈ ગયા. 15અને આમ્મોનીઓએ જો ું કે અરામીઓ નાસી ગયા છે ત્યારે તેઓ પણ યોઆબના ભાઈ અ બશાયથી નાસીને
નગરમાં પાછા ફયાર્. પછ યોઆબ પણઆમ્મોની લોકો પાસેથી પાછો યરુશાલેમ આવી પહોંચ્યો.

16અરામીઓસમજીગયા કે પોતે ઇઝરાયલીઓથી પરા જત થયા છે. એટલે તેમણે સંદેશાવાહકો મોકલીને નદ પારના બીજા
અરામીઓને હદાદેઝેરના સેનાપ ત શોફાખની આગેવાની હેઠળ બોલાવી લીધા. 17આ સમાચાર મળતાં જ દાઉદે ઇઝરાયલ ું
આ ું સૈન્ય ભે ું ક ુ અને યદન નદ ને પાર કર તેઓની સામે ુદ્ધની ુહરચના કર . ઇઝરાયલીઓએ અરામીઓને ુદ્ધમાં
હરાવી દ ધા.

18અરામીઓ ફર થી ઇઝરાયલીઓઆગળથી નાસવા લાગ્યા. દાઉદે અરામના સાત હજાર ઘોડસેવારોને અને ચાલીસ હજાર
બીજા લડવૈયાઓનો સંહાર કય . અરામના સૈન્યના સેનાપ ત શોફાખને પણ તેણે માર ના ો. 19 ારે હદાદેઝેરના સેવકોએ
જો ું કે તેઓ ઇઝરાયલીઓની સામે હાર ગયા છે, ત્યારે તેઓએ દાઉદ સાથે ુલેહ કર અને તેની સેવા કર . તે પછ અરામીઓ
આમ્મોનીઓને મદદ કરતાં બીવા લાગ્યા. તેથી અરામીઓઆમ્મોનીઓની મદદ કરવા રાજી ન હતા.

20
રાબ્બા ઉપર આક્રમણ
2 શ ુ. 12:26-31

1 સામાન્ય ર તે વસંતઋ ુ બેસતાં રાજાઓ ુદ્ધ કરવા જાય છે. તે વખતે યોઆબે સૈન્યની આગેવાની કર અને આમ્મોનના
પ્રદેશનો સં ૂણર્ નાશ કર ના ો. પછ તેણે રાબ્બાઆવીને તેને પણ પોતાને તાબે ક ુ. પણ દાઉદ યરુશાલેમમાં જ ર ો. યોઆબે
રાબ્બા પર હુમલો કય અને તેને જીતી લી ું.

2 દાઉદે રાબ્બાના રાજા મલ્કોમના મસ્તક પરથી ુગટ લઈ લીધો અને તેને તેના પોતાના મસ્તક પર ૂ ો. આ ુગટ સોનાનો
બનેલો હતો. અને તેમા રત્નો જડલેાં હતા. તે ું વજન એક તાલંત હ ું. દાઉદે નગરમાંથી ૂંટનો ુષ્કળ માલ ભેગો કય હતો.

* 18:17 18:17 યાજકો
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3 તેણે નગરના લોકોને બહાર લાવીને તેઓની પાસે કરવતો, તીકમો અને કુહાડ ઓથી કામ કરા ુ.ં દાઉદ આમ્મોનીઓના રાજા
અને લોકો સાથે આ ર તે વતર્તો હતો. પછ દાઉદ અને તે ું આ ું સૈન્ય યરુશાલેમમાં પાછુ આ ુ.ં

પ લસ્તીઓ સામેના ુદ્ધો
2 શ ુ. 21:15-22

4 ત્યાર બાદ પ લસ્તીઓની સાથે ગેઝેરમાં ુદ્ધ થ ુ.ં એ વખતે હુશાના સબ્બખાય,ે રફાઈમના એક વંશજ સ પાયને માર
ના ો. અને પ લસ્તીઓની હાર થઈ. 5 પ લસ્તીઓ સાથે ફર ુદ્ધ થ ું. અને યાઈરના ુત્ર એલ્હાનાને, લાહમીને માર ના ો.
તે ગાથના ગ ી ગોલ્યાથનો ભાઈ હતો અને તેના ભાલાનો હાથો વણકરની તોર જવેો હતો.

6ગાથમાં ફર ુદ્ધ થ ુ.ં ત્યાં એક કદાવર માણસ હતો જનેા હાથે છઆંગળ ઓઅને પગે પણ છઆંગળ હતી. તે રફાઈમનો
વંશજ હતો. 7 ારે તેણે ઇઝરાયલના સૈન્યનો ધ ાર કય , ત્યારે દાઉદના ભાઈ શમઆના ુત્ર યોનાથાને તેને માર ના ો.
8આબધા ગાથના રફાઈમના વંશજો હતા. તેઓ દાઉદના અને તેના સૈ નકોના હાથે માયાર્ ગયા.

21
દાઉદની અમંગળ વસ્તીગણતર
2 શ ુ. 24:1-25

1ઇઝરાયલની વરુદ્ધ ષડયંત્ર રચવા માટે શેતાને દાઉદને ઇઝરાયલની વસ્તી ગણતર કરવાને લલચા ો. 2 દાઉદે યોઆબઅને
લશ્કર વડા અ ધકાર ઓને ક ું, “જાઓ, બેરશેબાથી તે દાન ુધી ઇઝરાયલ પ્રજાની વસ્તી ગણતર કરો. અને પાછા આવીને
મને અહેવાલ આપો કે, હુ તેઓની સં ા જાણુ.ં” 3 યોઆબે ક ું, ઈ ર તેમના લોકને જટેલા છે તેના કરતા સોગણાં વધારો.
પણ મારા મા લક રાજા, ું તેઓ સવર્ મારા મા લકની સેવા નથી કરતા? મારા મા લક કેમઆ ું ઇચ્છે છે? શા માટે ઇઝરાયલ પર
દોષ લાવવો?”

4 પણ રાજા ું ફરમાન યોઆબને માન ું પ ું. તેથી યોઆબ ત્યાંથી નીકળ ને આખા ઇઝરાયલ દેશમાં ફર ને તે યરુશાલેમમાં
પાછો આ ો. 5 પછ યોઆબે લડવૈયા માણસોની ગણતર નો કુલ આંકડો દાઉદને જણા ો. ઇઝરાયલમાં અ ગયાર લાખ
તલવાર ચલાવી શકે તેવા ુરુષો હતા. એકલા યહૂ દયામાં ચાર લાખ સ ેર હજાર સૈ નકો હતા.

6 પણ લેવી અને બન્યામીનના વંશજોનો સમાવેશ ગણતર માં કય નહોતો કેમ કે યોઆબને રાજાની આજ્ઞા ૃણાસ્પદ લાગી
હતી. 7 ઈ ર આ કામથી નારાજ થયા, તેથી તેમણે ઇઝરાયલને શક્ષા કર . 8 દાઉદે ઈ રને ક ું, “આ કામ કર મેં મહા પાપ
ક ુ છે. હવે તમારા સેવકનો અપરાધ દૂર કરો, કેમ કે મેં મોટ ૂખાર્ઈ કર છે.”

9 યહોવાહે, દાઉદના પ્રબોધક ગાદને ક ું, 10 “જા દાઉદને કહે કે: ‘યહોવાહ એમ કહે છે કે: “હુ તને ત્રણ વકલ્પો આ ું છુ.
તેમાંથી ગમે તે એક પસંદ કર.”

11 તેથી ગાદ દાઉદ પાસે ગયો અને તેને ક ું, “યહોવાહ આ ુજબ કહે છે: ‘આ ત્રણમાંથી ગમે તે એક પસંદ કર. 12 ત્રણ
વષર્ દકુાળ પડે અથવા ત્રણ મ હના ુધી તારા શ ુઓ તારો પીછો કરે અને તેઓની તલવારથી તને પકડ પાડે અથવા ત્રણ દવસ
ુધી દેશમાં યહોવાહની તલવારરૂપી મરક ચાલે એટલે યહોવાહનો દૂત ઇઝરાયલના આખા પ્રદેશમાં વનાશ કરતો ફરે.’ તો હવે,

મને મોકલનારને મારે શો જવાબઆપવો તે વષે ું નણર્ય કર.”
13 પછ દાઉદે ગાદને ક ું, “હુ ભારે દ્વધામાં ુકાયો છુ. મને માણસોના હાથમાં પડવા કરતાં યહોવાહના હાથમાં પડ ું એ

વધારે સારુ લાગે છે, કેમ કે તેમની કૃપા અત્યંત છે.” 14 તેથી યહોવાહે, ઇઝરાયલમાં મરક મોકલી અને સ ેર હજાર માણસો
મરણ પામ્યા. 15ઈ રે યરુશાલેમનો નાશ કરવા એક દૂતને મોકલ્યો. જયારે તે નાશ કરવાની તૈયાર માં હતો ત્યારે યહોવાહે, નાશ
જોઈ પોતાનો વચાર બદલ્યો. તેમણે નાશ કરનાર દૂતને ક ું, “બસ કર! હવે તારો હાથ પાછો ખેંચી લ.ે” એ વખતે યહોવાહનો
દૂત ઓનાર્ન ય ૂસીની ખળ પાસે ઊભો હતો. 16 દાઉદે ઊંચે નજર કર ને જો ું તો, યહોવાહનો દૂત, આકાશ અને ૃથ્વી વચ્ચે
ઉઘાડ તલવાર લઈન,ે યરુશાલેમ તરફ પોતાના હાથ લંબાવી ઊભો હતો. પછ દાઉદ અને વડ લોએ, ટાટ પહેર , ૂ મ પર લાંબા
થઈ પ્રણામ કયાર્. 17 દાઉદે ઈ રને ક ું, “સૈન્યની ગણતર કરવાની આજ્ઞા આપનાર ું હુ નથી? આ દુ તા મેં કર છે. પણ
આ ઘેટાંઓ, તેઓએ ું ક ુ છે? હે યહોવાહ, મારા ઈ ર, કૃપા કર તમારા હાથે, મને અને મારા કુટુબને શક્ષા કરો, પણ આ
મરક થી તમારા લોકોનો નાશ ન કરો.”

18 તેથી યહોવાહના દૂતે ગાદને આજ્ઞા કર કે, દાઉદને કહે કે, તે જઈને ય ૂસી ઓનાર્નની ખળ માં, યહોવાહને માટે એક વેદ
બાંધ.ે 19 તેથી યહોવાહના નામે, જે ુચના ગાદે આપી હતી, તે અ ુસાર કરવાને, દાઉદ ગયો. 20જયારે ઓનાર્ન ઘઉં મસળતો
હતો, ત્યારે તેણે પાછળ નજર કરતાં દૂતને જોયો. તેથી તે તથા તેના ચાર ુત્રો સંતાઈ ગયા.

21 ારે દાઉદઓનાર્નની પાસે આ ો ત્યારે ઓનાર્ને દાઉદને જોયો. તે ખળ માંથી બહારઆ ો અને તેણે દાઉદને સા ાંગ
દડવ પ્રણામ કયાર્. 22 ત્યારે દાઉદે ઓનાર્નને ક ું, “આખળ મને આપ, જથેી હુ ઈ રને માટે વેદ બાં ુ. હુ તેની ૂરે ૂર કમત
આપીશ, જથેી લોકોમાં પ્રસરેલી મરક બંધ થાય.” હુ તને એની ૂરે ૂર કમત ૂકવીશ.”

23ઓનાર્ને દાઉદને ક ું, “મારા મા લક રાજા, તે તારુ જ છે તેમ સમજીને તેને લઈ લ.ે તાર દ્ર માં જે સારુ લાગે તે કર. જો
હુ દહનીયાપર્ણો માટે બળદો, કણસલાં ઝૂડવા માટે લાકડાંનાં પા ટયાં અને ખાદ્યાપર્ણ માટે ઘઉં, એ બ ું તને આપીશ.” 24 રાજા
દાઉદે ઓનાર્નને ક ું, “ના, હુ તે ૂરે ૂર કમત આપી ખર દ શ. યહોવાહને દહનીયાપર્ણ કરવા માટે, જે તારુ છે, જનેે માટે મેં
કમત ૂકવી નથી, તે અપર્ણ હુ ન હ લઉં.”
25 દાઉદે એ જગ્યા માટે છસો શેકેલ સો ું આપ્ ુ.ં 26 દાઉદે ત્યાં યહોવાહને માટે વેદ બાંધી અને તેના પર દહનીયાપર્ણો અને

શાંત્યપર્ણો ચઢા ાં. તેણે યહોવાહને વનંતી કર , તેમણે દહનીયાપર્ણની વેદ પર આકાશમાંથી અ મોકલી તેને ઉ ર આપ્યો.
27 પછ યહોવાહે, દૂતને આજ્ઞા આપી અને દૂતે પોતાની તલવાર મ્યાન કર .
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28 ારે દાઉદે જો ું કે ઓનાર્ન ય ૂસીની ખળ માં યહોવાહે તેને ઉ ર આપ્યો છે, ત્યારે તે જ સમય,ે તેણે ત્યાં યજ્ઞ કય .
29 કેમ કે ૂસાએ અરણ્યમાં બનાવેલો યહોવાહનો ુલાકાતમંડપ તથા દહનીયાપર્ણની વેદ , તે સમયે ગબ્યોનના ઉચ્ચપ્રદેશમાં
હતી. 30જોકે, દાઉદ ઈ રના માગર્દશર્ન માટે ત્યાં જઈ શ ો ન હ, કારણ કે તેને યહોવાહના દૂતની તલવારનો ડર હતો.

22
1 પછ દાઉદે ક ું, “અહ યા,ં ઈ ર યહોવાહ ું ભ ક્ત ાન, ઇઝરાયલ માટેની દહનીયાપર્ણની વેદ સાથે થશ.ે”

મં દર બાંધવાની તૈયાર
2 દાઉદે ઇઝરાયલમાં રહેતા સવર્ વદેશીઓને ભેગા કરવાની આજ્ઞા આપી. તેણે તેઓન,ે ઈ ર ું ભ ક્ત ાન બાંધવા માટે

પથ્થર કાપનારાઓ તર કે નીમી, પથ્થરો કાપવાના કામે લગાડ દ ધા.
3 દાઉદે બારણાં માટે ખીલા અને મજાગરા બનાવવા ુષ્કળ લોખંડ ૂરુ પા ું. તેણે વ ુલ પ્રમાણમાં પ ળ પણ ૂરુ પા ુ,ં

4અને ઢગલાબંધ દેવદાર ૃક્ષ પણ એકઠાં કયાર્. સદોન અને ૂરના લોકો દાઉદ માટે એરેજ ૃક્ષોનાં અસં લાકડાં લા ા હતા.
5 દાઉદે ક ું, “મારો ુત્ર ુલેમાન ુવાન તથા બનઅ ુભવી છે અને યહોવાહ માટે જે ભ ક્ત ાન બાંધવા ું છે તે ૂબ ભ
હો ું જોઈએ, જથેી બીજા સવર્ પ્રદેશોમાં તે વ ાત અને શોભાયમાન થાય. તેથી હુ તેની તૈયાર કર શ.” તેથી દાઉદે, પોતાના
ૃત્ ુ અગાઉ ુષ્કળ તૈયાર કર .
6પછ તેણે પોતાના ુત્ર ુલેમાનને બોલા ો અને ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહના ભ ક્ત ાન બાંધવા માટે તેનેઆજ્ઞાઆપી.

7 દાઉદે ુલેમાનને ક ું “મારા ુત્ર, મારા ઈ ર યહોવાહના નામને માટે, ભ ક્ત ાન બાંધવાનો મારો ઇરાદો હતો. 8પણ યહોવાહે
માર પાસે આવીને ક ું કે, ‘તેં ઘણું લોહ વહેવડા ું છે અને ું ઘણાં ુદ્ધો લડ્યો છે. ું મારા નામને માટે ભ ક્ત ાન બાંધશે
ન હ કારણ કે તેં, ૃથ્વી પર, માર નજર સમક્ષ, ઘણું લોહ વહેવડા ું છે.

9જો કે, તને એક ુત્ર થશે જે શાં તશીલ માણસ હશે. હુ તેને ચારેતરફના શ ુઓથી રાહતઆપીશ. તે ું નામ ુલેમાન અપાશે
અને તેના રા કાળ દર મયાન ઇઝરાયલમાં ુલેહ તથા શાં ત જળવાશે. 10 તે મારા નામને સારુ ભ ક્ત ાન બાંધશ.ે તે મારો
ુત્ર થશે અને હુ તેનો પતા થઈશ. હુ ઇઝરાયલ પર તે ું રા સવર્કાળ માટે ા પત કર શ.’ ” 11 “હવે, મારા ુત્ર ુલેમાન,

યહોવાહ તાર સાથે હો અને સફળ થવા માટે તને સહાય કરો. અને તેમના ક ા પ્રમાણે ું ભ ક્ત ાન બાંધ. 12 યહોવાહે, તને
ઇઝરાયલીઓ પર અ ધકાર ઠરા ો છે, માટે તે તને ડહાપણ અને વવેક ુ દ્ધ આપે, જથેી ું તારા ઈ ર યહોવાહનો નયમ
પાળે. 13 યહોવાહે, ઇઝરાયલને માટે ૂસાને જે નયમો અને કા ૂનો આપ્યાં છે તે ું ું કાળજી ૂવર્ક પાલન કરશે ત્યારે ું સફળ
થશે. બળવાન તથા હમતવાન થા. બીશ ન હ કે ગભરાઈશ ન હ.

14હવે, જો, મેં યહોવાહના ભ ક્ત ાન માટે ુષ્કળ મહેનત કર ને એક લાખ તાલંત સો ું, દસ લાખ તાલંત ચાંદ , પ ળઅને
લોખંડ ુષ્કળ પ્રમાણમાં એકત્ર કયાર્ છે. લાકડાં અને પથ્થર એ બ ું તને આ ું છુ. તેમા ું વધારો કર શકે છે. 15તાર પાસે ઘણાં
પથ્થર કાપનારાઓ, ક ડયાઓ, ુથારો અને દરેક કામમાં ન ુણ ુષ્કળ કાર ગરો છે, 16 તેઓ સોના, ચાંદ , કાંસા અને લોખંડના
ઉપયોગવાળા કામ પણ કર શકે છે. માટે હવે બાંધકામ શરૂ કર દે અને યહોવાહ તાર સાથે હો.”

17 પછ દાઉદે, પોતાના ુત્ર ુલેમાનને સહાય કરવાની આજ્ઞા, ઇઝરાયલના સવર્ આગેવાનોને કર ને ક ું કે, 18 “યહોવાહ,
તમારા ઈ ર તમાર સાથે છે અને તેમણે ચારેતરફ તમને શાં તઆપી છે. પ્રદેશના રહેવાસીઓને મારા હાથમાં સોંપ્યા છે. યહોવાહ
તથા તેમના લોકોની સામ,ે પ્રદેશ પરા જતથયો છે. 19હવે ૂરા હૃદયથી યહોવાહ તમારા ઈ રની ભ ક્તમાં મન લગાડો. તૈયાર થઈ
જાઓઅને યહોવાહ ઈ ર માટે પ વત્ર ાન બાંધો. પછ તમે યહોવાહના કરારકોશને અને ઈ રનાં પ વત્ર પાત્રોને યહોવાહના
નામે જે ભ ક્ત ાન બાંધવામાં આવે છે તેમાં લાવો.”

23
લેવીઓની ફરજો

1જયારે દાઉદ ઘણો ૃદ્ધ થયો. ત્યારે તેણે રાજપદેથી ન ૃ લીધી. અને તેણે તેના ુત્ર ુલેમાનને ઇઝરાયલ પર રાજા તર કે
નીમ્યો. 2 દાઉદે ઇઝરાયલના સવર્આગેવાનોને, યાજકોને અને લેવીઓને એકઠા કયાર્. 3ત્રીસ વષર્ના અને તેથી વધારે વય ધરાવતા
લેવીઓની ગણતર કરવામાં આવી. તેઓની સં ા આડત્રીસ હજાર થઈ.

4 તેઓમાંના ચોવીસ હજારને ઈ રના ભ ક્ત ાનના કામની દેખરેખ સોંપવામાં આવી અને છ હજારને અમલદારો અને
ન્યાયાધીશો તર કે નીમ્યા. 5ચાર હજારને દ્વારપાળો તર કે નીમ્યા. દાઉદે પોતે બનાવેલા વા જત્રો સાથે ઈ રની સ્ ુ ત કરવા માટે,
ચાર હજાર ગાયકોને નમ ૂક આપી. 6 દાઉદે તેઓને; ગેશ ન, કહાથ અને મરાર , એમ ત્રણ વભાગમા,ં લેવીઓના ુત્રોના નામ
પ્રમાણે વહેંચ્યા.

7ગેશ નના કુળના વંશજો: લાદાન અને શમઈ.
8લાદાનના ત્રણ દ કરા: યહ એલ ઝેથામ અને યોએલ.
9 શમઈના ત્રણ દ કરા: શલોમોથ, હઝ એલ, હારાન. તેઓ લાદાનના કુળના ુ આગેવાનો હતા.
10 શમઈના ચાર દ કરા: યાહાથ, ઝ ના, યેઉશ, અને બ રયા.
11 યાહાથ ે હતો, તેની પછ બીજા ક્રમે ઝ ઝાહ, પણ યેઉશ અને બ રયાને ઘણાં ુત્રો ન હતા, તેથી તેઓ એક જ કુટુબ

તર કે ગણાયા.
12 કહાથના ચાર દ કરા:

આમ્રામ, યસ્હાર, હેબ્રોન અને ઉ ઝયેલ.
13આમ્રામના દ કરા : હારુન અને ૂસા. હારુન અને તેના વંશજોન;ે
પરમપ વત્ર વસ્ ુઓ અપર્વા, યહોવાહ આગળ ૂપ બાળવા,
તેમની સેવા કરવા અને તેમના નામે આશીવાર્દ આપવા માટે કાયમી ધોરણ,ે
પસંદ કરવામાં આ ા હતા.
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14 પણ ઈ રના સેવક ૂસાના સંદભર્મા,ં
તેના દ કરાઓને, લેવીઓમાં ગણવામાં આ ા હતા.
15 ૂસાના દ કરા: ગેશ મ અને એ લએઝેર.
16ગેશ મના વંશજોમાં શ ુએલ, ે હતો.
17એ લએઝેરનો ે દ કરો રહાબ્યા.
એલીએઝેરને બીજા દ કરા ન હતા, પણ રહાબ્યાનાં ઘણાં સંતાનો હતા.
18 યસ્હારનો ે દ કરો, શલો મથ.
19 હેબ્રોનના દ કરા: સૌથી મોટો ય રયા,
બીજો અમાયાર્, ત્રીજો યાહઝ એલ અને ચોથો યકામામ.
20ઉ ઝયેલના દ કરામાં ે મખા અને બીજો ય શ્શયા.
21 મરાર ના દ કરા માહલી અને ુશી.
માહલીના દ કરા: એલાઝાર અને ક શ.
22એલાઝાર ૃત્ ુ પામ્યો ત્યારે તેને એકપણ દ કરો નહોતો.
તેને ફક્ત દ કર ઓ જ હતી.
ક શના દ કરાઓએ તેઓની સાથે લ કયાર્.
23 ુશીના ત્રણ દ કરા: માહલી, એદેર અને યેરેમોથ.

24તેઓ પોતાનાં કુટુબો પ્રમાણે લેવીઓના દ કરા હતા. જઓે નામવાર ગણતર માં ગણાયા હતા. તેઓ વીસ તથા તેથી વધારે
ઉંમરના હતા. તેઓ યહોવાહના ભ ક્ત ાનમાં સેવા ું કામ કરતા હતા. તેઓ પોતાના કુટુબોનાં ુ આગેવાનો હતા. 25 દાઉદે
ક ું, “ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહે, તેમના લોકોને વશ્રામ આપ્યો છે. તેઓ* સવર્કાળ યરુશાલેમમાં નવાસ કરશ.ે 26 હવે
લેવીઓને, પ વત્ર મંડપ અને તેની સેવાને સારુ સામગ્રી ઊંચકવાની જરૂર ન હ પડ.ે”

27 દાઉદના અં તમ શ ોથી, વીસ અને તેથી વધારે વષર્ની વયના લેવી ુત્રોની ગણતર કરવામાં આવી હતી. 28 તેઓ ું
કામ, યહોવાહના ભ ક્ત ાનમાં સેવાને સારુ હારુનના ુત્રોને મદદ કરવા ું હ ું. તેઓએ આંગણાઓમા,ં ઓરડાઓમા,ં સવર્
પ વત્ર વસ્ ુઓના ુ દ્ધકરણમાં અને ઈ રના ભ ક્ત ાનમાં સેવાના કામમા,ં હારુન ુત્રોને સહાયરૂપ થવા ું કામ કરવા ું હ ું.
29ઈ રને અપલી રોટલી માટે, ખાદ્યાપર્ણો માટેના લોટ માટે, ખમીર વગરની રોટલીના કે તવામાં શેકેલા કે તળેલા ખાદ્યાપર્ણ માટે
અને તમામ વસ્ ુઓના તોલ અને માપ માટે પણ તેઓએ ધ્યાન રાખવા ું હ ું.

30વળ તેઓએ દરરોજ સવારે યહોવાહનોઆભાર માનવા અને સ્ ુ ત કરવા માટે ઊભા રહેવા ું હ ું. એજ ર તે સાંજે પણ
31 તથા યહોવાહની આગળ કાયમના ઠરાવેલા કા ૂન પ્રમાણે વશ્રામવારે તથા ચંદ્રદશર્ન અને નયત તહેવારોને દવસે ઠરાવેલી
સં ામાં યહોવાહને દહનીયાપર્ણો અપર્ણ કરવાની સેવામાં ઊ ું રહેવા ું હ ું.

32 યહોવાહના સભા ાનની સેવાને સારુ ુલાકાતમંડપની, પ વત્ર ાનની અને તેમના ભાઈઓ હારુનના ુત્રોની સંભાળ
રાખવી એ તેઓની જવાબદાર હતી.

24
યાજકોને સોંપવામાં આવેલાં કામ

1 હારુનના ુત્રો; નાદાબ, અબીહૂ, એલાઝાર તથા ઈથામાર. 2 નાદાબ અને અબીહૂ પોતાના પતાની અગાઉ મરણ પામ્યા
હતા. તેઓને સંતાન ન હતા, તેથી એલાઝાર તથા ઈથામાર યાજક ું કામ કરતા હતા. 3સાદોક, એલાઝારના વંશજોમાંનો એક
અને અહ મેલેખ,ે ઈથામારના વંશજોમાંનો એકની સાથે મળ , દાઉદે, યાજકો તર કેના કામ માટે તેઓને વ વધ જૂથોમાં ગોઠ ા.

4એલાઝારના ુત્રોમા,ં ઈથામારના ુત્રો કરતાં ુ ુરુષો સં ામાં વધારે હતા, તેથી એલાઝારના ુત્રોના સોળ વગર્ પાડવામાં
આ ાં. ઈથામારના ુત્રોનાં કુટુબોના આઠ ુ ુરુષો હતા, માટે તેઓનાઆઠ વગર્ પાડવામાં આ ા. 5 તેમણે ચઠ્ઠ ઓ નાંખી
બનપક્ષપાતીપણે તેઓને ન ુક્ત કયાર્ તેથી પ વત્ર ાનના કારભાર ઓ તથા ઈ રના કારભાર ઓ, એલાઝાર અને ઈથામાર,
બ ેના વંશજોમાંથી હતા.

6 નથાનએલનો ુત્ર શમાયા ચીટનીસ, લેવીઓમાંનો એક હતો. તેણે રાજાની, સરદારોની, સાદોક યાજકની, અબ્યાથારના ુત્ર
અહ મેલેખની તથા યાજકો અને લેવીઓના કુટુબોના ુ ુરુષોની સમક્ષ તેઓની નોંધ કર . એલાઝાર તથા ઈથામારના કુટુબ,
વારાફરતી એક પછ એક ગણવામાં આવ ું હ ું. 7 પહેલી ચઠ્ઠ યહોયાર બની અને બીજી યદાયાની નીકળ . 8ત્રીજી હાર મની,
ચોથી સેઓર મની, 9 પાંચમી મા લ્કયાની, છઠ્ઠ મીયામીનની, 10 સાતમી હા ોસની, આઠમી અ બયાની, 11 નવમી યે ૂઆની,
દસમી શખાન્યાની, 12 અ ગયારમી એલ્યા શબની, બારમી યાક મની, 13 તેરમી હુ પાની, ચૌદમી યશેબાબની, 14 પંદરમી
બલ્ગાની, સોળમી ઈમ્મેરની, 15સ રમી હેઝ રની, અઢારમી હા પીસ્સેસની, 16ઓગણીસમી પથા ાની, વીસમી હઝ કયેલની,
17એકવીસમી યાખીનની, બાવીસમી ગા ૂલની, 18 ત્રેવીસમી દલાયાની અને ચોવીસમી ચઠ્ઠ માઝયાની નીકળ હતી.

19 ઇઝરાયલના ઈ ર, યહોવાહે તેઓના પતા હારુનને આપેલી આજ્ઞા ુજબ તેની મારફતે અપાયેલા હુકમ ુજબ સેવા
કરવાને યહોવાહના ભ ક્ત ાનમાં આવવાનો તેઓનો અ ુક્રમ એ ુજબનો હતો.

લેવીઓની નામ-યાદ
20લેવીના બાક ના ુત્રો નીચે ુજબ છે:

આમ્રામના ુત્રોમાંનો ુબાએલ; ુબાએલના ુત્રોમાંનો યહદયા.
21 રહાબ્યાના ુત્રોમાંનો ય શ્શયા જે આગેવાન હતો.
22ઈસહાર ઓમાંનો શલોમોથ. શલોમોથના ુત્રોમાં યાહાથ.
23 હેબ્રોનના ુત્રોમાં સૌથી મોટો ય રયા, બીજો અમાયાર્, ત્રીજો યાહઝ એલ અને ચોથો યકામામ.

* 23:25 23:25 ઈ ર
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24 ઉ ઝયેલનો ુત્ર મખા. મખાના ુત્રોમાંનો શામીર.
25 મખાનો ભાઈ ય શ્શયા. ય શ્શયાનો ુત્ર ઝખાયાર્.
26 મરાર ના ુત્રો: માહલી તથા ુશી. યા ઝયાનો ુત્ર બનો.
27 મરાર ના ુત્રો: યા ઝયાનો બનો, શોહામ, ઝા ૂર અને ઈબ્રી.
28 માહલીના ુત્રો એલાઝાર, તે ન:સંતાન હતા.
29 ક શનો ુત્ર: યરાહમેલ.
30 ુશીના ુત્રો: માહલી, એદેર તથા ય રમોથ.
તે બધા તેમના કુટુબ પ્રમાણે લેવીઓહતા. 31તેઓએપણહારુનના ુત્રોની માફક દાઉદ રાજા, સાદોક, અહ મેલેખઅને યાજકો
તથા લેવીઓનાં કુટુબનાં ુ ુરુષોની હાજર માં ચઠ્ઠ ઓ નાખી. કુટુબના ુ માણસોએ પોતાના નાના ભાઈઓની કુટુબોની
માફક જ ચઠ્ઠ ઓ નાખી.

25
મં દરના સંગીતકારો

1 દાઉદે અને સૈન્યના અમલદારોએ સેવાને માટે આસાફના, હેમાનના અને યદૂ ૂનના ુત્રોમાંથી કેટલાકને વીણા, સતાર અને
ઝાંઝ વડે સ્તોત્ર ગાવા સારુ જુદા કયાર્. તેઓને સોંપેલી સેવા પ્રમાણે ફરજ બજાવનારાઓની યાદ આ ુજબ છે: 2આસાફના
ુત્રો:

ઝા ૂર, ૂસફ, નાથાન્યા અને અશારેલા;
આસાફના હાથ નીચે હતા.
રાજાની દેખરેખમાં, આસફ પ્રબોધવાણી ું કામ કરતો હતો.
3 યદૂ ૂનના છ ુત્રો :
ગદાલ્યા, સર , યશાયા, શમઈ, હશાબ્યા અને મા થ્યા.
તેઓ પોતાના પતા યદૂ ૂન કે જે વીણા વડે આભાર માનતો તથા ઈ રની સ્ ુ ત કરતી વખતે બોધક ું કામ કરતો હતો,
તેના હાથ નીચે હતા.

4 હેમાનના ુત્રો:
ુ યા, મા ાન્યા, ઉ ઝયેલ, શ ુએલ, ય રમોથ, હનાન્યા, હનાની,

અ લયાથા, ગદાલ્તી, રોમામ્તી-એઝેર, યોશ્બકાશા, માલ્લોથી, હોથીર અને માહઝ ઓથ.
5 તેઓ રાજાના દ્ર ા હેમાનના ુત્રો હતા.
તેઓ શગ વગાડનારા હતા.
ઈ રે હેમાનને ચૌદ ુત્રો અને ત્રણ ુત્રીઓઆપ્યાં હતા.

6 તેઓ સવર્ પોતાના પતાના હાથ નીચે ફરજ બજાવતા હતા. અને ઈ રના ભ ક્ત ાનમાં ઝાંઝો, સતાર અને વાદન તથા
ગાયન કર ને પ્ર ુની સેવા કરતા હતા. આસાફ, યદૂ ૂન તથા હેમાન પોતે તો રાજાના હાથ નીચે હતા. 7તેઓના ભાઈઓઈ રની
આગળ સંગીતમાં કુશળ તથા બાહોશ ગાયકો હતા. તેઓની કુલ સં ા બસો અઠ્ઠયાસી હતી. 8 તેઓએ સરખે ભાગે, નાના તેમ
જ મોટાએ, ુરુએ તેમ જ શષ્યએ, ચઠ્ઠ ઓ નાખીને પોતા ું કામ વહેંચી લી ુ.ં

9 પહેલી ચઠ્ઠ આસાફના ુત્ર ૂસફની નીકળ .
બીજી ચઠ્ઠ ગદાલ્યાની, તે, તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર હતા.
10 ત્રીજી ચઠ્ઠ ઝા ૂરની. તે તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર હતા;
11ચોથી ચઠ્ઠ યસ્રીની તે, તેના ુત્રો અને તેના ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર હતા.
12 પાંચમી ચઠ્ઠ નાથાન્યાની. તે, તેના ભાઈઓઅને ુત્રો મળ ને કુલ બાર હતા.
13છઠ્ઠ ુ યાની. તે, તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર હતા.
14સાતમી યશારેલાની. તે તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર હતા;
15આઠમી યશાયાની. તે, તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર હતા.
16 નવમી મા ાન્યાની. ત,ે તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર હતા.
17 દસમી શમઈની. તે, તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર હતા.
18અ ગયારમી અઝારેલની. તે, તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર હતા.
19બારમી હશાબ્યાની. તે, તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર હતા.
20 તેરમી ુબાએલની. તે, તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર હતા.
21ચૌદમી મા થ્યાની. તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર હતા.
22 પંદરમી યેરેમોથની. તે, તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર હતા.
23સોળમી હનાન્યાની, તે, તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર હતા;
24સ રમી યોશ્બકાશાની. તે, તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર હતા.
25અઢારમી હનાનીની. તે, તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર હતા;
26ઓગણીસમી માલ્લોથીની. તે, તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર હતા.
27 વીસમી અલીયાથાની. તે, તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર હતા.
28એકવીસમી હોથીરની. તે, તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર હતા.
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29બાવીસમી ગદાલ્તીની. તે, તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર હતા.
30 ત્રેવીસમી માહઝ ઓથની. તે, તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર હતા.
31ચોવીસમી રોમામ્તી-એઝેરની. તે, તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર હતા.

26
મં દરના દ્વારપાળો

1 દ્વારપાળો*ની ટુકડ ઓ નીચે દશાર્ ાં પ્રમાણે પાડવામાં આવી હતી: કોરાહ ઓમાં, આસાફના ુત્રોમાંના કોરેનો ુત્ર
મશેલેમ્યા. 2 મશેલેમ્યાના ુત્રો: ે ુત્ર ઝખાયાર્ બીજો યદ એલ, ત્રીજો ઝબાદ્યા, ચોથો યાથ્નીએલ, 3 પાંચમો એલામ,
છઠ્ઠો યહોહાનાન, સાતમો એલ્યહોએનાય.
4ઓબેદ-અદોમના ુત્રો: જયે શમાયા, બીજો યહોઝાબાદ,
ત્રીજો યોઆહ, ચોથો શાખાર, પાંચમો નથાનએલ,
5છઠ્ઠો આમ્મીએલ, સાતમો ઇસ્સાખાર, આઠમો ુલ્લથાઈ.
ઈ રે ઓબેદ-અદોમને આશીવાર્દ આપ્યો હતો.
6 તેના ુત્ર શમાયાને પણ ુત્રો હતા તેઓ તેઓના કુટુબનાં અ ધકાર ઓ હતા;
કેમ કે તેઓ ૂરવીર હતા.
7શમાયાના ુત્રો: ઓથ્ની, રફાએલ, ઓબેદ, અને એલઝાબાદ.
તેના ભાઈઓઅ લહૂ અને સમા ા ૂરવીર ુરુષો હતા.
8 તેઓ સવર્ ઓબેદ-અદોમના ુત્રો હતા.
તેઓ, તેમના ુત્રો અને ભાઈઓ ુલાકાતમંડપ ની સેવાને માટે ૂરવીર અને શ ક્તશાળ ુરુષો હતા.
ઓબેદ-અદોમના બાસઠ વંશજો હતા.
9 મશેલેમ્યાના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ અઢાર ૂરવીર ુરુષો હતા.
10 મરાર ના ુત્રોમાંના હોસાનાને પણ ુત્રો હતા.
તેઓમાં ુ શમ્રી જો કે તે જયે ુત્ર ન હતો,
પણ તેના પતાએ તેને ુ ઠરા ો હતો.
11બીજો હ લ્કયા, ત્રીજો ટબાલ્યા, ચોથો ઝખાર્યા.
હોસાના ુત્રો અને ભાઈઓ કુલ મળ ને તેર હતા.

12એ ુ દ્વારપાળોની તેમના આગેવાનો દ્વારા ક્રમવાર ટુકડ ઓ પાડવામાં આવી હતી. તેઓને પોતાના ભાઈઓની માફક
ઈ રના ભ ક્ત ાનમાં સેવા કરવા ું કામ સોંપવામાં આ ું હ ું. 13તેઓએ નાનાએ તેમ જ મોટાએ પોતાના કુટુબો પ્રમાણે દરેક
દરવાજાને માટે ચઠ્ઠ ઓ નાખી. 14 ૂવર્ તરફની ચઠ્ઠ શેલેમ્યાની નીકળ . ત્યાર બાદ તેનો ુત્ર ઝખાયાર્ જે ુ દ્ધમાન મંત્રી હતો
તેને માટે તેઓએ ચઠ્ઠ ઓ નાખી. અને તેની ચઠ્ઠ ઉ ર તરફની નીકળ .

15ઓબેદ-અદોમની દ ક્ષણ તરફના દરવાજાની અને તેના ુત્રોની ચીઠ્ઠ ભંડારના દરવાજાની નીકળ . 16 ુ પીમ તથા હોસાની
ચઠ્ઠ પ મ તરફના દરવાજાની એટલે ચઢતા ઢોળાવની સડક ઉપર આવેલા શાલ્લેખેથ દરવાજા પાસેની સામસામી બીજી
ચોક ના દરવાજાની નીકળ .

17 ૂવર્ તરફના દરવાજે રોજ છ લેવીઓ હાજર રહેતા હતા, તથા ઉ ર તરફના દરવાજે ચાર, ‘દ ક્ષણ તરફના દરવાજે ચાર
અને દરેક દરવાજાને માટે બબ્બ.ે 18પ મના દરવાજાનીઓસર તરફ સડક પર ચાર દ્વારપાળો અને ઓસર તરફ બે દ્વારપાળો
હતા. 19 કોરાહ તથા મરાર ના વંશજોને દ્વારપાળો તર કે ું કામ વહેંચી આપવામાં આ ું હ ું.

લેવીઓની મં દરને લગતી અન્ય ફરજો
20 લેવીઓ પૈક અ હયા ઈ રના ભ ક્ત ાનના ભંડારો તથા અ પત વસ્ ુઓના ભંડાર પર હતો. 21 લાદાનના વંશજો:

ગેશ નના કુટુબમાં ુ યહ એલી જે તેમનોઆગેવાન હતો. 22 ઝેથામઅને તેનો ભાઈ યોએલ ઈ રના ભ ક્ત ાનના ભંડારોની
સંભાળ રાખતા હતા.

23આમ્રામીઓ, ઈસહાર ઓ, હેબ્રોનીઓ અને ઉ ઝયેલીઓમાંથી પણ ટુકડ ઓ પસંદ કરવામાં આવી હતી. 24 ૂસાના ુત્ર
ગેશ મનો ુત્ર શ ુએલ ભંડારો પર કારભાર હતો. 25શ ુએલનાં ભાઈઓ: એ લએઝેરનો ુત્ર રહાબ્યા,
રહાબ્યાનો ુત્ર યશાયા,
યશાયાનો ુત્ર યોરામ,
યોરામનો ુત્ર ઝખ્રી,
ઝ ખ્રીનો ુત્ર શેલોમોથ.

26 આ શલોમોથ અને તેના કુટુબીઓ પ વત્ર વસ્ ુઓના જે સવર્ ભંડારો દાઉદ રાજાએ તેના કુટુબોના આગેવાનોએ,
સહસ્રા ધપ તઓએ શતા ધપ તઓએ સૈન્યના સરદારોએ અપર્ણ કયા હતા, તેની જવાબદાર સંભાળતા હતા. 27 તે લોકોએ
ુદ્ધ દર મયાન મળેલી ૂંટમાંનો કેટલોક ભાગ ઈ ર ું ભ ક્ત ાન સમારવા માટે આપ્યો હતો. 28જે બ ું શ ુએલ પ્રબોધકે,

ક શના ુત્ર શાઉલે, નેરના ુત્રઆબ્નેરે તથા સરુયાના ુત્ર યોઆબે અપર્ણ ક ુ હ ું. તથા જે કઈ બીજા કોઈએઅપર્ણ ક ુ હ ું.
તે સાચવવા ું શલોમોથ અને તેના ભાઈઓના હવાલામાં હ ું.

29ઈસહાર ઓના વંશજોમાંથી કનાન્યા અને તેના ુત્રો બહારના કામ માટે ઇઝરાયલ પર અ ધકાર ઓ તથા ન્યાયાધીશો હતા.
30 હેબ્રોનીઓમાંના હશાબ્યા તથા તેના ભાઈઓ એક હજાર સાતસો ૂરવીર ુરુષો હતા. તેઓ ઈ રના સવર્ કામ માટે તથા
રાજાની સેવાની માટે યદન પાર પ મ તરફના ઇઝરાયલના અ ધકાર ઓ હતા.
* 26:1 26:1 મં દરના દ્વારપાળો
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31 હેબ્રોનીઓના પ ૃઓના વંશજોના કુટુબીઓમાં ુ ય રયાઆગેવાન હતો. દાઉદની કાર કદ ના ચાળ સમાં વષર્માં તેઓની
ૂંટણી થઈઅને તેઓમાંના કેટલાક પરાક્રમી ુરુષો ગલ્યાદમાં આવેલા યાઝેરમાં મળ આ ા. 32ય રયાના ભાઈઓમાં પરાક્રમી
ુરુષો તથા તેઓના કુટુબોના સરદારોની સં ા બે હજાર સાતસો હતી. તેઓને દાઉદ રાજાએ ઈ ર સંબંધી પ્રત્યેક બાબતને

માટે તથા રાજાના કામ માટે રુબેનીઓ, ગાદ ઓ, તથા મનાશ્શાના અધર્કુળ પર દેખરેખ રાખવાની જવાબદાર સોંપી.

27
લશ્કર અને ૂલક વ ા

1 ઇઝરાયલ ુત્રોની સં ા, એટલે તેઓનાં કુટુબોના સરદારો, સહસ્રા ધપ તઓ, શતા ધપ તઓ તથા સૈન્યના અ ધકાર ઓ,
જઓેની ટુકડ ઓમાંથી એકેક ટુકડ ના સૈ નકો પોતાના નયતક્રમ પ્રમાણે વષર્માં માસવાર ફરજ બજાવતા હતા. તથા જઓે દરેક
બાબતમાં રાજાની સેવા કરતા હતા. દરેક ટુકડ ઓમાં તેઓની સં ા ચોવીસ હજારની હતી.
2 પહેલા માસને માટે ટુકડ નો ઉપર ઝા એલનો ુત્ર યાશોબામ હતો.
તેની ટુકડ માં ચોવીસ હજાર હતા.
3 તે પેરેસના ુત્રોમાંનો હતો. તે પ્રથમ માસની ટુકડ ના સવર્ સરદારોનો ઉપર હતો.
4બીજા માસની ટુકડ નો ઉપર દોદાય અહોહ હતો. મક્લોથ બીજા ક્રમે હતો.
તેની ટોળ માં ચોવીસ હજાર માણસો હતા.
5 ત્રીજા માસની ટુકડ નો ઉપર સૈન્યનો આગેવાન યહોયાદા યાજકનો ુત્ર બનાયા હતો.
તેની ટુકડ માં ચોવીસ હજાર ુરુષો હતા.
6જે ત્રીસ ૂરવીરોમાં પરાક્રમી તથા તેમનો જે સરદાર હતો તે જ એ બનાયા હતો.
તેની ટુકડ માં તેનો ુત્ર આમ્મીઝાબાદ હતો.

7ચોથા માસને માટે ટુકડ નો ઉપર યોઆબનો ભાઈ અસાહેલ હતો. તેના પછ તેનો ુત્ર ઝબાદ્યા હતો. તેની ટુકડ માં ચોવીસ
હજાર ુરુષો હતા. 8 પાંચમા માસને માટે પાંચમો સરદાર શામ્હૂથ યઝાહ નો વંશજ હતો. તેની ટુકડ માં ચોવીસ હજાર ુરુષો
હતા. 9છઠ્ઠા માસને માટે છઠ્ઠો સરદાર તકોઈ ઇ ેશનો ુત્ર ઈરા હતો. તેની ટુકડ માં ચોવીસ હજાર ુરુષો હતા.

10 સાતમા માસને માટે સાતમો સરદાર એફ્રાઇમ ુત્રોમાંનો હેલેસ પલોની હતો. તેની ટુકડ માં ચોવીસ હજાર ુરુષો હતા.
11 આઠમા માસને માટે આઠમો સરદાર ઝેરાહ ઓમાંનો સબ્બખાય હુશાથી હતો. તેની ટુકડ માં ચોવીસ હજાર ુરુષો હતા.
12નવમા માસને માટે નવમો સરદાર બન્યામીનીઓમાંના અબીએઝેર અનાથોથી હતો. તેની ટુકડ માં ચોવીસ હજાર ુરુષો હતા.

13 દસમા માસને માટે દસમો સરદાર ઝેરાહ ઓમાંનો મહારાય નટોફાથી હતો. તેની ટુકડ ઓમાં ચોવીસ હજાર ુરુષો હતા.
14 અ ગયારમા માસને માટે અ ગયારમો સરદાર એફ્રાઇમ ુત્રોમાંનો બનાયા પરઆથોની હતો. તેની ટુકડ માં ચોવીસ હજાર
ુરુષો હતા. 15બારમા માસને માટે બારમો સરદાર ઓથ્નીએલનો હેલદાઈ નટોફાથી હતો. તેની ટુકડ માં ચોવીસ હજાર ુરુષો

હતા.
16 તે ઉપરાંત ઇઝરાયલનાં કુળો પર નમાયેલા અ ધકાર ઓની યાદ :

રુબેનીઓનો અમલદાર ઝખ્રીનો ુત્ર એ લએઝેર,
શમયોનીઓનો માકાનો ુત્ર શફાટયા,
17લેવીના કુળનો ક ુએલનો ુત્ર હશાબ્યા, હારુનના ુત્રોમાંનો સાદોક,
18 યહૂદાકુળનો અલીહૂ, તે દાઉદના ભાઈઓમાંનો એક હતો.
ઇસ્સાખારકુળનો, મખાએલનો ુત્ર ઓમ્રી,
19ઝ ુલોનનાકુળનો ઓબાદ્યાનો ુત્ર ઇશ્માયા, નફતાલી
કુળનો આઝ્ર એલનો ુત્ર ય રમોથ,
20એફ્રાઇમકુળના અઝાઝયાનો ુત્ર હો શયા,
મનાશ્શાના અધર્કુળનો પદાયાનો ુત્ર યોએલ,
21 ગલ્યાદમાં મનાશ્શાના અધર્કુળનો ઝખાયાર્ ુત્ર ઇદ્દો,
બન્યામીનકુળનો, આબ્નેરનો ુત્ર યા સયેલ,
22 દાનકુળનો યરોહામનો ુત્ર અઝારેલ,
તેઓ ઇઝરાયલનાં કુળોના અ ધકાર ઓ હતા.

23 દાઉદે તેની પ્રજામાંથી વીસ વષર્ના તથા તેથી ઓછ વયના લોકોની વસ્તી ગણતર કરાવી નહોતી, કારણ કે યહોવાહે,
ઇઝરાયલીઓની સં ા આકાશના તારાઓની જમે વધારવા ું વચન આપ્ ું હ ું. 24સરુયાના ુત્ર યોઆબે વસ્તી ગણતર શરૂ
કર પણ તેણે ૂર કર નહોતી. ગણતર કરવાને લીધે ઇઝરાયલ પર કોપઆ ો. દાઉદ રાજાના કાળ ૃ ાંતના ઇ તહાસમાં આ
ગણતર નોંધાવામાં આવી ન હતી.

રાજાની મલકતના વહ વટદારો
25 રાજાના ભંડારો ઉપર અદ એલનો ુત્રઆઝમાવેથ નમાયેલો હતો. સીમમાંના નગરોમાંના, ગામોમાંના અને કલ્લાઓમાંના

ભંડારો ઉપર ઉ ઝયાનો ુત્ર યોનાથાન નમાયેલો હતો. 26 ખેતી કરનારાઓ ઉપર દેખરેખ રાખવા ક ૂબનો ુત્ર એઝ્ર હતો.
27 રામાથી શમઈ દ્રાક્ષવાડ ઓ ઉપર દેખરેખ રાખતો હતો, દ્રાક્ષારસના ભંડાર પર ઝા શફ્મી દેખરેખ રાખતો હતો.

28જૈ ૂન ૃક્ષો તથા ુલ્લર ૃક્ષો નીચાણના પ્રદેશમાં જે હતા,ં તેઓ પર બાલ-હાનાન ગદેર દેખરેખ રાખતો હતો. યોઆશની
જવાબદાર તેલના ભંડાર પર હતી. 29 શારોનમાં ચરનારાં જાનવરો પર શટ્રાય શારોની અને અદલાયનો ુત્ર શાફાટ ખીણોમાં
ચરતાં જાનવરો પર દેખરેખ રાખતા હતા.
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30ઓ બલ ઇશ્માએલી ઊંટોની અને મેરોનોથી યહદયા ગધેડાંની સંભાળ રાખતા હતા. યાઝ ઝ હાગ્રી ઘેટાંબકરાં સંભાળતો
હતો. 31આબધા માણસો દાઉદ રાજાની સંપ સંભાળનારા અ ધકાર ઓ હતા.

દાઉદના અંગત સલાહકારો
32 દાઉદના કાકા યોનાથાન, કુશળ સલાહકાર અને ચીટનીસ હતો. હાખ્મોનીનો ુત્ર યહ એલ રાજાના ુત્રોનો શક્ષક હતો.

33અ હથોફેલ રાજાનો સલાહકાર હતો અને હુશાય આક રાજાનો અંગત સલાહકાર હતો. 34 બનાયાનો ુત્ર યહોયાદા અને
અબ્યાથાર એ બ ે અ હથોફેલના મદદનીશો હતા. અને યોઆબ રાજાના સૈન્યનો સેનાપ ત હતો.

28
મં દર અંગેના દાઉદનાં ૂચનો

1 દાઉદે ઇઝરાયલના તમામ અ ધકાર ઓ, કુળના આગેવાનો, રાજાની સેવા કરનારા ઉપર ઓ, સહસ્રા ધપ તઓ અને
શતા ધપ તઓ તથા રાજાની અને તેના ુત્રોની તમામ સંપ અને જાનવરોને સંભાળનાર કારભાર ઓ તેમ જ અમલદારો તથા
પરાક્રમી ુરુષો અને બધા ૂરવીરોને યરુશાલેમમાં એકત્ર કયાર્.

2 દાઉદ રાજાએતેઓસમક્ષઊભા થઈને સંબોધન ક ુર્, “મારા ભાઈઓઅને મારા પ્રજાજનો, માર વાત સાંભળો. યહોવાહના
કરારકોશને માટે તથાઆપણા ઈ રના પાયાસનને માટે વશ્રાં ત ું ભ ક્ત ાન બાંધવા ું મારા મનમાં હ ું અને મેં તેની તૈયાર ઓ
પણ કર હતી. 3પણ ઈ રે મને ક ું, ‘ ું મારે નામે ભ ક્ત ાન બાંધીશ ન હ, કારણ કે, તેં ઘણાં ુદ્ધો કયાર્ છે અને ુષ્કળ લોહ
વહેવડા ું છે.’ ”

4 તેમ છતાં ઇઝરાયલના ઈ ર પ્ર ુએ મારા પતાના આખા કુટુબમાંથી ઇઝરાયલ પર રાજા થવા માટે મને પસંદ કય છે.
યહૂદાના કુળમાંથી મારા પતાના કુટુબને પસંદ ક ુ છે અને તેઓ મારા પર એટલા બધાં કૃપા ુ હતા કે પતાના ુત્રોમાંથી તેમણે
મને પસંદ કર ને આખા ઇઝરાયલનો રાજા બના ો. 5 યહોવાહે મને ઘણાં ુત્રો આપ્યાં તેમાંથી ઇઝરાયલ પર ઈ ર ું જે રા
છે તેના સહાસન પર બેસવા માટે મારા ુત્ર ુલેમાનને જ પસંદ કય .

6 ઈ રે મને ક ું કે, ‘તારો ુત્ર ુલેમાન મારે માટે ભ ક્ત ાન બાંધશે, કારણ કે, મેં તેને મારા ુત્ર તર કે પસંદ કય છે. અને
હુ તેનો પતા થઈશ. 7જો તે માર આજ્ઞાઓ તથા ૂચનો ું પાલનઆજે કરે છે તે પ્રમાણે દૃઢતાથી કાયમ કરતો રહેશે, તો હુ તે ું
રા સદાને માટે ાપન કર શ.’ ”

8 માટે હવે ઈ રની પ્રજા એટલે સવર્ ઇઝરાયલના જોતાં તથા આપણા ઈ રના સાંભળતાં કહુ છુ કે, તમે પોતાના ઈ ર
પ્ર ુની સવર્ આજ્ઞાઓ પાળો તથા તે પર ધ્યાન રાખો, કે તમે આ સારા દેશ ું વતન ભોગવો અને તમારાં બાળકોને માટે સદાને માટે
તેનો વારસો ૂક જાઓ.

9 “વળ મારા ુત્ર ુલેમાનને જણા ું છુ કે, ું તારા પતાના ઈ રને ઓળખ અને સં ૂણર્ અંત: કરણથી અને રાજી ુશીથી
તેમની સેવા કર, ઈ ર સવર્નાં અંત: કરણો તપાસે છે, અને તેઓના વચારોની સવર્ કલ્પનાઓ તે સમજે છે. જો ું પ્ર ુને શોધશે
તો તે તને પ્રાપ્ત કરશ.ે પણ જો ું તેમનો ત્યાગ કરશે તો તેઓ તને સદાને માટે તજી દેશે. 10 ું યાદ રાખજે કે, ઈ રે તને
ભ ક્ત ાન બાંધવા માટે પસંદ કય છે. બળવાન થા, અને કાળજી ૂવર્ક તે કામ ૂરુ કરજ.ે”

11 પછ દાઉદે પોતાના ુત્ર ુલેમાનને સભા ાનનો, તેના આંગણાનો, તેના ઓરડાઓનો ભંડારોનો, તેના માળ પરના અને
અંદરના ખંડોનો અને દયાસનની જગાની રૂપરેખાનો નકશો પણઆપ્યો. 12ઈ રના ભ ક્ત ાનનાં આંગણાને માટે ચારે તરફના
સવર્ ઓરડાઓને યહોવાહના ભ ક્ત ાનનાં ભંડારો માટે તથા અ પત વસ્ ુઓના ભંડારોને માટે જે કઈ ઈ રના આત્માએ તેના
મનમાં ના ું હ ું તે સવર્ વગતો એ નકશામાં દશાર્વેલી હતી.

13 યાજકો અને લેવીઓની વારા પ્રમાણે ટુકડ ઓ ન ુક્ત કરવા માટે, યહોવાહના સભા ાનની સેવાના સવર્ કામને માટે
તથા યહોવાહના સભા ાનની સેવાનાં પાત્રોને માટે કરેલી સવર્ વ ા દાઉદે ુલેમાને કહ જણાવી. 14સવર્ પ્રકારની સેવાનાં
તમામ પાત્રોને માટે જોઈ ું સો ું તથા દરેક જાતની સેવાને માટે રૂપાનાં તમામ પાત્રોને સારુ જોઈ ું ચાંદ પણ તેણે તોળ ને આપ્ ુ.ં
15સોનાનાં દ પ ૃક્ષોને માટે તથા તેઓની સોનાની દ વીઓને માટે જોઈ ું સો ું તથા રૂપાનાં દ પ ૃક્ષોને માટે તથા તેઓની દ વીઓને
માટે જોઈ ું ચાંદ તોળ ને આપ્ ુ.ં

16અ પત રોટલીની મેજોને સારુ જોઈ ું સો ું અને રૂપાની મેજોને સારુ જોઈ ું ચાંદ તોળ ને આપ્ ુ.ં 17 વળ તેણે ચોખ્ખા
સોનાનાં ત્રપાંખી સાધનો, થાળ ઓ, વાટકાઓ અને પ્યાલાંને સારુ સો ું અને રૂપાનાં પ્યાલાને સારુ ચાંદ તોળ ને આપ્ ુ.ં

18 ૂપ વેદ માટે ગાળે ું સો ું અને રથ માટે એટલે યહોવાહના કરારકોશ ઉપર પાંખો પ્રસાર ને તે ું આચ્છાદન કરનાર કરુબોનો
પ્ર તકૃ તને માટે જોઈ ું સો ું પણ તોળ નેઆપ્ ુ.ં 19 દાઉદે ક ું, “આનકશાની સવર્ વગતોઅને સવર્ કામ વષેના યહોવાહ તરફના
લેખની મને સમજણ પાડવામાં આવી છે.”

20વળ દાઉદે પોતાના ુત્ર ુલેમાનને ક ું કે, બળવાન અને ૂબ હમતવાન થઈને એ કામ કરજ.ે બીશ ન હ અને ગભરાઈશ
પણ ન હ. કેમ કે ઈ ર યહોવાહ, મારા ઈ ર, તાર સાથે છે. ાં ુધી યહોવાહના સભા ાનની સવર્ સેવા ું કામ સં ૂણર્ થાય
ત્યાં ુધી તે તને સહાય કયાર્ વગર રહેશે ન હ. અને તને તજી દેશે ન હ. 21યાજકોની અને લેવીઓની યહોવાહના ભ ક્ત ાનમાં
સેવા કરવા માટે ટુકડ ઓ ન ુક્ત કરેલી છે. બધાં કામોમાં કુશળ કાર ગરો તને રાજી ુશીથી મદદ કરશે અને બધા અમલદારો
તેમ જ લોકો પણ તાર આજ્ઞા ું પાલન તને આધીન રહેશે.”

29
મં દરના બાંધકામ માટે ભેટો

1 પછ દાઉદ રાજાએ સમગ્ર સભાને ક ું, ઇઝરાયલીઓમાંથી મારા ુત્ર ુલેમાન ને જ ઈ રે પસંદ કય છે, તે હજી જુવાન
અને બનઅ ુભવી છે અને કામ મોટુ છે, કારણ કેઆભ ક્ત ાન માણસને માટે ન હ પણ ઈ ર યહોવાહને માટે છે. 2મેં માર
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તમામ શ ક્તઅ ુસાર મારા ઈ રના ભ ક્ત ાન માટે સોનાની વસ્ ુઓ માટે સો ુ,ં રૂપાની વસ્ ુઓ માટે ચાંદ , પતળની વસ્ ુઓ
માટે પતળ, લોખંડની વસ્ ુઓ માટે લોખંડ એકત્ર કયાર્ છે. અને લાકડાની વસ્ ુઓ માટે લાકડુ, મ ણ જડાવકામને સારુ દરેક
જાતનાં ૂલ્યવાન જવા હરો, અક ક તથા સંગેમરમરના ુષ્કળ પાષાણો તૈયાર કરા ાં છે.

3 તદપુરાંત, પ વત્ર ાનના બાંધકામ માટે મારા ફાળા રૂપે મારા ભંડારમાં જે કઈ સો ું અને ચાંદ છે તે બ ું હુ મારા ઈ રના
ભ ક્ત ાન માટે આપી દઉં છુ. 4સભા ાનની ઇમારતોની દ વાલોને મઢવા માટે ઓફ રમાંથી ત્રણ હજાર તાલંત સો ું એકસો
દસ ટન અને સાત હજાર તાલંત ચોખ્ખી ચાંદ બસો સાઠ ટન; 5 કાર ગરો જે વસ્ ુઓ બનાવવાના છે તેને માટે હુ સો ું ચાંદ આ ું
છુ. હવે આજે તમારામાંથી બીજા કોણ યહોવાહને માટે રાજી ુશીથી ઉદારતા ૂવર્ક પોતાનો ફાળો આપવા ઇચ્છે છે?”

6 પછ પ ૃઓના કુટુબોના વડાઓ, ઇઝરાયલના કુળોના આગેવાનો, હજારના અને સેના અ ધપ તઓ તથા રા સેવાના
અ ધકાર ઓએ રાજી ુશીથી અપર્ણઆપ્યા.ં 7તેઓએ ઈ રના ભ ક્ત ાનના કાયર્ માટે સ્વેચ્છાથી પાંચ હજાર તાલંત* સો ુ,ં
દસ હજાર સોનાની દાર ક†, દસ હજાર તાલંત ચાંદ ‡ અને અઢાર હજાર તાલંત પ ળ§ તેમ જ એક લાખ તાલંત લોખંડ*
આપ્ ુ.ં

8વળ , જમેની પાસે રત્નો હતાં તેમણે તે રત્નો યહોવાહના ભ ક્ત ાનના ભંડારમાંઆપી દ ધા.ં તેનો વહ વટ ગેશ નનો વંશજ
યહ એલ કરતો હતો. 9 તેઓએ સવર્ રાજી ુશીથી યહોવાહને માટે ઉદાર મનથી આપ્ ું હોવાથી લોકો ઘણાં હરખાયા. રાજા
દાઉદ પણ ઘણો ુશ થયો.

દાઉદની આભાર પ્રાથર્ના
10સમગ્ર સભાની સમક્ષ દાઉદે યહોવાહની સ્ ુ ત કરતાં ક ું, “અમારા પ ૃઓના, ઇઝરાયલના ઈ ર, યહોવાહ, સદા સવર્દા

તમાર સ્ ુ ત હો! 11 યહોવાહ તમે જ મહાન, શ ક્તશાળ , ગૌરવવંત, ભ અને પ્રતાપી છો. આ ૃથ્વી પર અને આકાશમાં જે
કઈ છે તે સવર્ તમારુ છે. હે યહોવાહ રા તમારુ છે અને એ બધાં પર તમારો જ અ ધકાર છે.

12તમારાથી જ ધનઅને પ્રતાપ પ્રાપ્ત થાય છે. તમે જ સવર્ પ્રજા પર શાસન કરો છો. સામથ્યર્ અને સ ા તમારા જ હાથમાં છે.
તમે જ સૌને મહાન તથા બળવાન કરો છો, 13 હવે અત્યારે, હે અમારા ઈ ર, અમે તમારો આભાર માનીએ છ એ અને તમારા
મ હમાવંત નામની સ્ ુ ત કર એ છ એ.

14 પર ુ હુ કે માર પ્રજા કોણ કે રાજી ુશીથી અપર્ણ આપવા માટે અમે સમથર્ હોઈએ? કારણ કે જે સવર્સ્વને અમે પોતા ું
માનીએ છ એ તે તમારાથી જ અમને મળે ું છે અને જે અમે તમને આપીએ છ એ તે સવર્ તમારુ જ છે. 15 કેમ કે અમે અમારા
ૂવર્જોની જમે તમાર આગળ ુસાફર તથા પરદેશી જવેા છ એ, આ ૃથ્વી પરના અમારા દવસો પડછાયા જવેા છે. ૃથ્વી પર

અમને કઈ જઆશા નથી.
16યહોવાહ અમારા ઈ ર, તમારા પ વત્ર નામને માટે ભ ક્ત ાન બાંધવા સારુ અમે ભેગી કરેલી બધી સંપ તમારા તરફથી

મળેલી છે, એ બ ું તમારુ જ છે. 17 હુ જાણું છુ, મારા ઈ ર કે તમે અંત:કરણને તપાસો છો અને મન ું ખરાપણું તમને આનંદ
પમાડે છે. આ બ ું મેં સ્વેચ્છાએ સાચા હૃદયથી અપ્ ુ છે અને અત્યારે અહ હાજર રહેલ તમામ લોકોને રાજી ુશીથી અપર્ણ
કરતા જોઈને મને આનંદ થાય છે.

18 હે યહોવાહ, અમારા પ ૃઓ, ઇબ્રા હમ, ઇસહાક અને ઇઝરાયલના પ્ર ,ુ તમારા લોકોનાં હૃદય અને વચારો સદા એવા
જ રાખો અને તેમના હૃદયને તમાર તરફ વાળો. 19 મારા ુત્ર ુલેમાનને સં ૂણર્ સમ પત હૃદય આપો જથેી તે તમાર બધી જ
આજ્ઞાઓ, વ ધઓઅને નયમો ું પાલન કરે અને આ બધાં કામો કરે. જે મહેલને માટે મેં તૈયાર કર છે તે મહેલ પણ તે બાંધ.ે”

20 દાઉદે સમગ્ર સભાના લોકોને ક ું, “યહોવાહ તમારા ઈ રની સ્ ુ ત કરો!” અનેઆખી સભાએ યહોવાહ તેમના પ ૃઓના
ઈ ર સમક્ષ પોતાના માથા નમાવીને તેમનીઆરાધના કર અને રાજા ું અ ભવાદન ક ુર્. 21બીજે દવસે યહોવાહના માટે તેઓએ
બ લદાન આપ્યાં અને દહનીયાપર્ણ ચઢા ા. તેઓએ એક હજાર બળદો, એક હજાર હલવાન અને એક હજાર ઘેટાંના અપર્ણ
સ હતઆખા ઇઝરાયલ માટે પેયાપર્ણ ક ુ.

22 તે દવસ,ે તેઓએ યહોવાહ સમક્ષ ખાં ુપી ું અને ૂબ આનંદ કય .
તેમણે દાઉદના ુત્ર ુલેમાનને બીજીવાર રાજા જાહેર કય અને તેનો યહોવાહના નામે શાસક તર કે અને સાદોકને ઈ રના

યાજક તર કેઅ ભષેક કય . 23પછ ુલેમાન પોતાના પતા દાઉદનાઅ ુગામી તર કે યહોવાહે ાપેલા સહાસન પર બરાજયો.
તે સ ૃદ્ધ થયો અને સમગ્ર ઇઝરાયલ લોકો તેને આધીન થયા. 24 તમામ અ ધકાર ઓએઅને યોદ્ધાઓએ તેમ જ રાજા દાઉદના
બધા ુત્રોએ રાજા ુલેમાન પ્રત્યે વફાદાર ના શપથ લીધાં. 25 યહોવાહે, ુલેમાનને ઇઝરાયલની નજરમાં ૂબ મહાન કય અને
ઇઝરાયલના કોઈ પણ રાજાએ પહેલાં કદ મેળવી ના હોય તેવી જાહોજલાલી તેને આપી.

દાઉદના રા કાળ ું સાર ૃ ાંત
26 યશાઈના ુત્ર દાઉદે આખા ઇઝરાયલ પર શાસન ક ુ. 27 તેણે ઇઝરાયલ પર ચાળ સ વષર્ ુધી સ ા ભોગવી. તેણે સાત

વષર્ હેબ્રોનમાં અને તેત્રીસ વષર્ યરુશાલેમમાં રાજય ક ુર્ હ ું. 28 સંપ અને સન્માન સાથે દ ધાર્ ુથી પ ર ૂણર્ થઈને તે ૃત્ ુ
પામ્યો અને તેના પછ તેના ુત્ર ુલેમાને રાજય ક ુ.

29 રાજા દાઉદના શાસનમાં બનેલા બધા જ બનાવો પહેલેથી છેલ્લે ુધી પ્રબોધક શ ુએલ, પ્રબોધક નાથાન અને પ્રબોધક
ગાદના ુસ્તકોમાં લખેલા છે. 30 તેની આખી કાર કદ , તેના પરાક્રમ તથા તેના ઉપર ઇઝરાયલ પર તેમ જ દેશોના સવર્ રા ો
ઊપર જે સમય ુજાય તે સવર્ વષે તેમાં લખે ું છે.

* 29:7 29:7 લગભગ 188 ટન સો ું † 29:7 29:7 10,000 સોનાનો સ ો ‡ 29:7 29:7 લગભગ 375 ટન ચાંદ § 29:7 29:7 લગભગ

675 ટન પ ળ * 29:7 29:7 લગભગ 3,750 ટન લોખંડ
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2 કાળ ૃતાંત
લેખક

યહૂદ પરપરા એઝરા શા ીને લેખક માને છે. 2 કાળ ૃતાંતની શરૂઆત ુલેમાનના રાજશાસનના હેવાલથી શરૂ થાય છે.
ુલેમાનના ૃત્ ુ બાદ રા ના ભાગલા થયા હતા. 2 કાળ ૃતાંત કે જે 1 કાળ ૃતાંત ું સાથી ુસ્તક છે તે ુલેમાનના રા થી

બા બલના બંદ વાસ ુધીનો હ ૂ લોકોનો ઇ તહાસ જણાવવાં ું ચા ુ રાખે છે.
લખાણનો સમય અને ળ

લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. .ૂ 450 થી 425 વચ્ચેનો છે.
જો કે કાળ ૃતાંતોના લખાણોનો સમય બા બલના દેશ નકાલમાંથી ઇઝરાયલના પાછા ફરવા બાદનો છે તો પણ તે ન કરવો
ૂબ જ કઠ ન છે.

વાંચકવગર્
પ્રાચીન યહૂદ લોકો તથા ત્યાર બાદના બાઇબલના બધા જ વાંચકો.
હે ુ

2 કાળ ૃતાંત ું ુસ્તક મોટાભાગે 2 શ ુએલ તથા 2 રાજાના ુસ્તકોની મા હતી સમાન જ મા હતીઆવરે છે. 2 કાળ ૃતાંત ું
ુસ્તક તે સમયગાળાના યાજક ય પાસા પર વધારે દ્ર કરે છે. 2 કાળ ૃતાંત ું ુસ્તક ૂળ ૂત ર તે રા ના ધા મક ઇ તહાસ ું
ૂલ્યાંકન છે.

ુદ્રાલેખ
ઇઝરાયલનો ધા મક વારસો

રૂપરેખા
1. ુલેમાન હેઠળ ઇઝરાયલનો ઇ તહાસ — 1:1-9:31
2. રહાબઆમ થી આહાઝ — 10:1-28:27
3. હ ઝકયાથી યહૂદાનો અંત — 29:1-36:23

ુલેમાનની જ્ઞાન માટેની પ્રાથર્ના
1 રાજા. 3:1-5

1 દાઉદનો દ કરો ુલેમાન પોતાના રા માં પરાક્રમી થયો કારણ કે તેના પ્ર ુ ઈ ર તેની સાથે હતા અને તેમણે તેને ઘણો
સામથ્યર્વાન બના ો હતો.

2 ુલેમાને સવર્ ઇઝરાયલન,ેસહસ્રા ધપ તઓન,ેશતા ધપ તઓન,ે ન્યાયાધીશોન,ેઇઝરાયલના દરેક રાજકુમારોને તથા કુટુબનાં
ુ વડ લોને આજ્ઞા કર . 3પછ ુલેમાન પોતાની સાથે સમગ્ર પ્રજાને લઈને ગબ્યોનના ઉચ્ચ ાનમાં ગયો; કેમ કે ત્યાં ઈ રનો
ુલાકાતમંડપ હતો, એ ુલાકાતમંડપ ૂસા અને ઈ રના સેવકોએ અરણ્યમાં બનાવેલો હતો. 4 દાઉદ ઈ રના કરારકોશને
કયાર્થ-યાર મથી યરુશાલેમમાં લા ો હતો, ત્યાં તેણે તેને માટે તં ુ તૈયાર કય હતો. 5આઉપરાંત, હૂરના દ કરા, ઉર ના દ કરા,
બસાલેલે પ ળની જે વેદ બનાવી હતી, તે ત્યાં ઈ રના મંડપની આગળ હતી; ુલેમાન તથા આખી સભા ત્યાં ગયા.

6 ુલાકાતમંડપમાં ઈ રની આગળ જે પ ળની વેદ હતી, ત્યાં ુલેમાન ગયો. અને તેના પર એક હજાર દહનીયાપર્ણો
ચઢા ાં.

7 તે રાત્રે ઈ રે ુલેમાનને દશર્ન આપીને ક ું, “માગ! હુ તને ું આ ુ?ં”
8 ુલેમાને ઈ રને ક ુ,ં “તમે મારા પતા દાઉદ પ્રત્યે ઘણાં વ ા ુ ર ા હતા. અને તેની જગ્યાએ મને રાજા બના ો છે.

9હવે, પ્ર ુ ઈ ર, મારા પતા દાઉદને જે વચનઆપ્ ું હ ું તે ફળ ૂત કરો, કેમ કે તમે મને ૃથ્વીની ૂળની રજ જટેલા અસં
લોકો પર રાજા બના ો છે. 10 હવે તમે મને ડહાપણ તથા જ્ઞાન આપો, કે જથેી હુ આ લોકોનો ન્યાયાધીશ થઈ શકુ. કારણ કે
તમાર આ મહાન પ્રજાનો ન્યાય કોણ કર શકે?” 11ઈ રે ુલેમાનને ક ું, “તારા હૃદયમાં આ મહાન બાબત છે. તેં ધન, સંપ ,
આદર અથવા તને જે ધ ારે છે તેઓના જીવ, તેમ જ પોતાના માટે લાં ુ આ ુષ્ય માગ્ ું ન હ; પણ તેં તારા માટે ડહાપણ તથા
જ્ઞાન માગ્ ુ,ં કે જથેી ું મારા લોકો પર રાજ અને ન્યાય કર શકે. જો કે એ માટે જ મેં તને રાજા બના ો છે.

12 હવે તને ડહાપણ તથા જ્ઞાન બ યાં છે; હુ તને એટ ું બ ું ધન, સંપ અને આદર આપીશ કે તાર અગાઉ જે રાજાઓ
થઈ ગયા તેઓની પાસે એટ ું ન હ ું. અને તારા પછ ના કોઈને મળશે પણ ન હ.” 13 તેથી ુલેમાન ગબ્યોનના ઉચ્ચ ાનમાંથી
ુલાકાતમંડપ આગળથી યરુશાલેમ આ ો; અને તેણે ઇઝરાયલ ઉપર રાજ ક ુ.

ુલેમાનની જાહોહલાલી
1 રાજા. 10:26-29

14 ુલેમાને રથો તથા ઘોડસેવારોને એકત્ર કયાર્: તેની પાસે એક હજાર ચારસો રથો તથા એક હજાર બસો ઘોડસેવારો હતા,
તેમાંના કેટલાકને તેણે રથો રાખવાના નગરોમાં અને પોતાની પાસે યરુશાલેમમાં રા ા. 15 રાજાએ યરુશાલેમમાં સો ું તથા ચાંદ
એટલાં બધાં વધાર દ ધાં કે તે પથ્થરની તોલે થઈ ગયા.ં અને દેવદારનાં લાકડાં એટલા બધાં વધી ગયા કે તે નીચાણના પ્રદેશમાંનાં
ુલ્લર ૃક્ષોનાં લાકડા જવેા થઈ પડ્યાં.
16 ુલેમાનના ઘોડાને તેના વેપાર ઓ મસરમાંથી વેચાતા લા ા હતા. 17 મસરથી તેઓ દરેક રથ ચાંદ ના છસો શેકેલ ૂકવીને

ખર દ લાવતા હતા. એ જ પ્રમાણે હ ીઓના સવર્ રાજાઓને માટે તથા અરામના રાજાઓને માટે પણ તે સોદાગરો ઘોડા લઈ
આવતા.
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2
મં દર બાંધવાની તૈયાર
1 રાજા. 5:1-18

1 હવે ુલેમાને ઈ રના માટે સભા ાન તથા પોતાના રા ને માટે રાજમહેલ બાંધવાનો હુકમ ફરમા ો. 2 ુલેમાને સ ેર
હજાર માણસોને ભાર ઊંચકવા માટે, એંશી હજાર માણસોને પવર્તોમાં લાકડાં કાપવા માટે તથા ત્રણ હજાર છસો માણસોને
તેઓના પર દેખરેખ રાખવા ુકાદમ તર કે કામે રા ા. 3 ુલેમાને ૂરના રાજા હ રામની* પાસે સંદેશો મોકલીને જણા ુ,ં “ ું
મારા પતા દાઉદની સાથે જમે વત્ય અને તેને રાજમહેલ બાંધવા માટે દેવદારનાં લાકડાં મોકલીઆપ્યાં હતા,ં તેમ જ ું માર સાથે
વતર્જ.ે

4 જુઓ, હુ મારા ઈ ર યહોવાહ માટે ઘર બાંધવા મા ું છુ, ત્યાં તેમની સમક્ષ ુશ ુદાર ુગંધીઓનો ૂપ બાળવાને, નત્યની
અ પત રોટલીને સારુ, વશ્રામવારોએ, ચંદ્રદશર્નના દવસોએ અને અમારા પ્ર ુ ઈ રનાં ન કરેલાં પવ ને માટે, સવાર તથા
સાંજના દહનીયાપર્ણોને સારુ તથા તેમના નામને સારુ, હુ ઘર બાં ુ છુ. ઇઝરાયલને માટે સવર્કાળને સારુઆ વ ધઓ ઠરાવેલા
છે. 5 હુ જે ઘર બાંધવાનો છુ તે ઘણું મોટુ છે, કારણ કે આપણા ઈ ર બીજા સવર્ દેવો કરતાં મહાન છે.

6 તો પણ તેમને માટે સભા ાન બાંધવાને કોણ સમથર્ છે? કારણ કે સમગ્ર વ માં અને આકાશોના આકાશમાં તેમનો
સમાવેશ થઈ શકે તેમ નથી. તો પછ હુ કોણ કે તેમને માટે સભા ાન બાં ુ?ં એતો માત્ર તેમની સમક્ષઅપર્ણ કરવાને માટે જ છે.
7 તેથી સોનાના, ચાંદ ના, પ ળના, લોખંડના, જાં ુ ડયા, ઘાટા લાલ, આસમાની રગના વ ના કામમાં બાહોશ તથા કોતરણી
કોતરવામાં ન ુણ એવા માણસોને માર પાસે મોકલ. યહૂ દયામાં તથા યરુશાલેમમાં માર પાસે જે કુશળ ુરુષો છે, તેઓને તો
મારા પતા દાઉદે ૂરા પાડ્યા છે. ું જઓેને મોકલે તેઓ તેઓની સાથે રહ ને કામ કરશ.ે

8 લબાનોનમાંથી એરેજ ૃક્ષો, દેવદારનાં ૃક્ષો, ચંદનના ૃક્ષો મારા માટે મોકલી આપો; કેમ કે હુ જાણું છુ કે તારા ચાકરો
લબાનોનમાં લાકડાં કાપવામાં કુશળ છે. જુઓ, મારા ચાકરો, 9 મારા માટે ુષ્કળ લાકડાં તૈયાર કરવા તમારા ચાકરોની સાથે
રહેશે; કેમ કે જે સભા ાન બનાવવા હુ જઈ ર ો છુ તે ઘણું અદ્દ ુત અને ભ થશ.ે 10 જુઓ, હુ તમારા ચાકરોન,ે એટલે
લાકડાં કાપનારાઓને વીસ હજાર માપ ઝૂડલેા ઘઉં, વીસ હજાર ૂણ જવ, વીસ હજાર બાથ એક લાખ એંશી હજાર ગેલન
દ્રાક્ષારસ અને વીસ હજાર બાથ તેલ આપીશ.”

11 પછ ૂરના રાજા હ રામે ુલેમાનને જવાબ લખી મોકલ્યો: “ઈ રને પોતાના લોકો પર પ્રેમ છે, માટે તેમણે તને તેઓના પર
રાજાબના ો છે.” 12આઉપરાંત, હ રામે ક ું, “ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહની પ્રશંસા હો! તેમણેઆકાશ તથા ૃથ્વી બના ાં
અને તેમણે દાઉદ રાજાને જ્ઞાની, ુ દ્ધશાળ તથા સમજણથી ભર ૂર એવો દ કરો આપ્યો છે, જે ઈ રના નામે સભા ાન અને
પોતાના માટે રાજમહેલ બંધાવનાર છે.

13હવે હુ તાર પાસે મારો એક ન ુણ માણસ તે ઘણો હો શયાર છે તેને હ રામ અબીને ભેટ તર કે મોક ું છુ, 14તે દાન કુળની
એક ીનો દ કરો છે. તેનો પતા ૂરનો માણસ હતો. તે સોનાચાંદ ની, પ ળની, લોખંડની, કમતી પથ્થરની, લાકડાની તેમ જ
જાં ુ ડયા, કરમજી, ૂરા રગની ઊન અને બાર ક શણની કામગીર માં કુશળ છે. તે કોઈપણ પ્રકાર ું કોતરકામ કરવામાં પણ
હો શયાર છે. તો મારા મા લક તથા તારા પતા દાઉદના કાર ગરોની સાથે તેની નમ ૂક કરજ.ે

15 હવે, મારા મા લકે જણા ાં ુજબ ઘઉં, જવ, તેલ અને દ્રાક્ષારસ તે સવર્ તારા ચાકરોને માટે ું મોકલી આપ. 16 તારે
જોઈએ તેટલાં લાકડાં અમે લબાનોનમાંથી કાપી ું. અને તેના તરાપા બાંધીને અમે તે સ ુદ્રના માગ યાફામાં તાર પાસે લાવી ું
અને ત્યાંથી ું તે યરુશાલેમ લઈ જજ.ે”

મં દર ું બાંધકામ
1 રાજા. 6:1-38

17જે વદેશીઓઇઝરાયલના દેશમાં રહેતા હતા તેઓસવર્ની ુલેમાન,ે તેના પતા દાઉદે ગણતર કર હતી. તે પ્રમાણે, તેઓની
સં ા એક લાખ ત્રેપન હજાર છસો હતી. 18તેણે તેઓમાંના સ ેર હજારને ભાર ઊંચકવા માટે, એંસી હજારને પવર્તમાં લાકડાં
કાપવા તથા ત્રણ હજાર છસોને આ કામ કરનારા લોકોની દેખરેખ રાખવા માટે ુકાદમ તર કે નીમ્યા.

3
1 પછ ુલેમાને યરુશાલેમમાં મો રયા પવર્ત પર ઈ ર ું સભા ાન બાંધવાની શરૂઆત કર . ત્યાં તેના પતા દાઉદને ઈ રે

દશર્ન આપ્ ું હ ું. તેના પર જે જગ્યા દાઉદે ય ૂસી ઓનાર્નની ઘઉં ઝૂડવાની ખળ માં તૈયાર કર હતી, ત્યાં ઈ ર ું સભા ાન
બાંધવાનો પ્રારભ કય . 2આબાંધકામની શરૂઆત તેણે પોતાના શાસનના ચોથા વષર્ના બીજા માસના બીજા દવસથી કર . 3હવે
ુલેમાન ઈ ર ું જે સભા ાન બાંધવાનો હતો તેના પાયાનાં માપઆ પ્રમાણે હતા.ં તેની લંબાઈ સાઠ હાથ તથા પહોળાઈ વીસ

હાથ હતી.
4સભા ાનના આગળના દ્વારમંડપની લંબાઈ સભા ાનની પહોળાઈ જટેલી વીસ હાથ હતી. તેની ઊંચાઈ પણ વીસ હાથ

હતી અને ુલેમાને તેની અંદરના ભાગને ુદ્ધ સોનાથી મઢા ો હતો. 5 તેણે મોટા ઓરડાની અંદરની દ વાલોને દેવદારના પા ટયાં
જડ દ ધા,ં તેમને ુદ્ધ સોનાથી મઢ્યાં અને તેમના ઉપર ખજૂર ઓ તથા સાંકળ ઓ કોતરાવી.

6 તેણે સભા ાનને ૂલ્યવાન રત્નોથી શણગા ુ; એ સો ું પાવાર્ઈમથી લાવવામાં આ ું હ ું. 7 વળ તેણે સભા ાનના
મોભને, તેના ઊમરાઓન,ે તેની દ વાલોને અને તેનાં બારણાંઓને સોનાથી મઢા ાં; દવાલો પર કરુબો કોતરા ા.

8તેણે પરમપ વત્ર ાન બના ું. તે ું માપઆ પ્રમાણે હ ું: તેની લંબાઈ સભા ાનની પહોળાઈ પ્રમાણે વીસ હાથ, પહોળાઈ
પણ વીસ હાથ અને ઊંચાઈ વીસ હાથ હતી. તેણે તેને છસો તાલંત ચોખ્ખા સોનાથી મ ું હ ું. 9 સોનાના ખીલાઓ ું વજન
પચાસ શેકેલ હ ું. તેણે ઉપરના ઓરડાઓને પણ સોનાથી મઢા ા.

* 2:3 2:3 હુરામ
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10 તેણે પરમપ વત્ર ાનને માટે બે કરુબોની કલાકૃ તઓ બનાવી; તેઓને ચોખ્ખા સોનાથી મઢા ાં. 11 કરુબોની પાંખો વીસ
હાથ લાંબી હતી; એક કરુબની એક પાંખ પાંચ હાથ લાંબી હતી, તે ફેલાઈને સભા ાનની દ વાલ ુધી સ્પશર્તી હતી; બીજી
પાંખ પણ પાંચ હાથ લાંબી હતી, તે પણ ફેલાઈને બીજા કરુબની પાંખને પહોંચતી હતી. 12એ જ પ્રમાણે બીજા કરુબની એક
પાંખ ફેલાઈને સભા ાનની બીજી દવાલને સ્પશર્તી હતી; બીજી પાંખ પણ પાંચ હાથ લાંબી હતી, તે પહેલા કરુબની પાંખ ુધી
પહોંચતી હતી.

13આપ્રમાણે કરુબોની પાંખો વીસ હાથ ફેલાયેલી હતી. કરુબો પોતાના પગો ઉપર ઊભા રહેલા અને તેઓનાં ચહેરા અંદરની
બાજુએ હતા. 14તેણે આસમાની, જાં ુડા, કરમજીઊનના અને લાલ રગના શણના પડદા બના ા અને તેણે કરુબો બના ા.

પ ળના બે સ્તંભો
1 રાજા. 7:15-22

15 ુલેમાને સભા ાન આગળ પાંત્રીસ હાથ ઊંચા બે સ્તંભ બના ા, દરેકની ટોચે કળશ ૂકા ા હતા. તે પાંચ હાથ ઊંચા
હતા. 16તેણે સાંકળો બનાવીને સ્તંભોની ટોચે કળશો પર ૂક ; તેણે સો દાડમો બના ાં અને તેને સાંકળો પર લટકા ાં. 17તેણે
તે સ્તંભો સભા ાન આગળ ઊભા કયાર્, એક જમણે હાથે અને બીજો ડાબા હાથે; જમણા હાથ બાજુના સ્તંભ ું નામ યાખીન

ાપના અને ડાબા હાથ બાજુના સ્તંભ ું નામ બોઆઝ બળ રા ુ.ં

4
મં દર માટેની સામગ્રી
1 રાજા. 7:23-51

1આઉપરાંત તેણે પ ળની એક વેદ બનાવી; તેની લંબાઈ વીસ હાથ, તેની પહોળાઈ વીસ હાથ હતી અને તેની ઊંચાઈ દસ
હાથ હતી. 2 તેણે ઢાળેલી ધા ુનો કુડ પણ બના ો, તેનો આકાર ગોળ હતો, તેનો ાસ દસ હાથ હતો. તેની ઊંચાઈ પાંચ હાથ
હતી અને કુડનો ઘેરાવો ત્રીસ હાથનો હતો. 3એ કુડની નીચે ચારે તરફ ફરતી બળદના ૂતળાની કળ ઓ હતી, એટલે દરેક હાથે
દસ કળ ઓ પડલેી હતી, કળ ઓની જે હારો હતી તે કુડની સાથે જ ઢાળવામાં આવી હતી.

4તે કુડ બાર બળદની ઉપર ગોઠવેલો હતો. આબળદોમાંથી ત્રણનાં ુખ ઉ ર તરફ, ત્રણનાં ુખ ૂવર્ તરફ, ત્રણનાં ુખ પ મ
તરફ અને ત્રણનાં ુખ દ ક્ષણ તરફ હતા.ં કુડ તેમના ઉપર ગોઠવેલો હતો અને તેમનો સવર્ પાછળનો ભાગ અંદરની બાજુએ હતો.
5 તેની જાડાઈ ચાર આંગળ હતી, તેના કાનાની બનાવટ વાટકાના કાનાની માફક કમળના લ જવેી હતી. તેમાં આશરે છ હજાર
બેડાં પાણી સમાતાં હતા.ં 6 તેણે વસ્ ુઓ ધોવા માટે દસ કૂડાં બના ાં; તેણે પાંચને જમણી તરફ અને પાંચને ડાબી તરફ ૂ ા;ં
તેઓમાં દહનીયાપર્ણને લગતા પદાથ ધોવામાં આવતા હતા. કુડ તો યાજકોને માટે નાહવાધોવા માટે હતો.

7 તેણે મળેલા વ ધ પ્રમાણે સોનાનાં દસ દ પ ૃક્ષ બના ાં; તેણે તેમને ઘરમાં પાંચ જમણી તરફ અને પાંચ ડાબી તરફ ૂ ા.ં
8તેણે દસ મેજ બનાવીને ઘરમાં પાંચ મેજ જમણી બાજુએઅને પાંચ મેજ ડાબી બાજુએ ૂ ા.ં તેણે સોનાનાં સો કુડાં બના ાં.

9 આ ઉપરાંત તેણે યાજકો માટેનો ચોક તથા મોટા ચોક બાંધ્યા અને ચોકના દરવાજા બના ા; તેણે દરવાજાને પ ળથી
મઢ્યા. 10 તેણે કુડને સભા ાનની જમણી બાજુએ ૂવર્ તરફના, દ ક્ષણની સામે ૂ ો.

11હ રામે ઘડા, પાવડા અને ડોયા બના ા.
હરામ ઈ રના ઘરમાં ુલેમાન રાજા માટે જે કામ કરતો હતો તે તેણે ૂરુ ક ુ. 12 તેણે બે સ્તંભો, વાટકા તથા સ્તંભોની ટોચો

ઉપરના બે કળશ તથા સ્તંભોની ટોચો ઉપરના કળશોને ઢાંકવા સારુ બે જાળ ઓ, 13એ બે જાળ ને માટે ચારસો દાડમ એટલે
સ્તંભો ઉપરના કળશોને ઢાંકનાર દરેક જાળ ને માટે દાડમની બબ્બે હારો બનાવી.

14 તેણે બાજઠો તથા તેના પરનાં કુડાં પણ બના ા.ં 15અને એક કુડ અને તેની નીચે બાર બળદ બના ા. 16આ ઉપરાંત
હ રામે ઘડા, પાવડા, ત્રપાંખી ું ઓજાર તથા તેને લગતાં બીજાં કેટલાંકઓજારો ઈ રના સભા ાનને માટે તથા ુલેમાન રાજાને
માટે ચળકતા પ ળના બના ાં.

17 રાજાએ તેમને યદનના સપાટ પ્રદેશમાં ુ ોથ તથા ઝેરેદાહની વચ્ચેની ચીકણી માટ ની જમીનમાં ઢા ાં. 18 આ ર તે
ુલેમાને ઘણાં પ્રમાણમાં સવર્ પાત્રો બના ાં; એમાં વપરાયેલા પ ળના વજનનો કોઈ હસાબ નહોતો.
19 ુલેમાને ઈ રના સભા ાનનાં સવર્ પાત્રો,સોનાની વેદ તથાઅ પત રોટલીની મેજો પણચોખ્ખાસોનાની બનાવી. 20સૌથી

પ વત્ર ળઆગળ સળગાવવા માટે દ પ ૃક્ષોને ચોખ્ખા સોનાથી બના ાં; 21 દ પ ૃક્ષોનાં લો, દ વા, ચી પયા.
22 ઉપરાંત કાતરો, તપેલા,ં ચમચા અને સગડ ઓ પણ ચોખ્ખા સોનાનાં બના ાં. તેમ જ સભા ાનનાં સવર્ પ્રવેશદ્વારો તથા

અંદર ું પરમપ વત્ર ાન કે જે સભા ાન છે તે સવર્ પણ ચોખ્ખા સોનાથી બનાવવામાં આ ાં હતા.ં

5
1આમ ઈ રના સભા ાન ું સવર્ કામ સમાપ્ત થ ુ.ં ુલેમાન તેના પતા દાઉદની અ પત કરેલી વસ્ ુઓ સ હત ચાંદ , સો ું

તથા સવર્ પાત્રો અંદર લાવીને ઈ રના સભા ાનના ભંડારમાં ૂ ાં.

કરારકોશ મં દરમાં લાવવામાં આ ો
1 રાજા. 8:1-9

2પછ દાઉદ નગરમાંથી એટલે સયોનમાંથી ઈ રનો કરારકોશ લઈઆવવા માટે ુલેમાને ઇઝરાયલના વડ લોને, દરેક કુળના
આગેવાનોન,ે એટલે ઇઝરાયલી લોકોના કુટુબોના આગેવાનોને યરુશાલેમમાં એકત્ર કયાર્. 3 ઇઝરાયલના સવર્ ુરુષો સાતમા
મ હનાના પવર્માં રાજાની આગળ ભેગા થયા.

4 ઇઝરાયલના સવર્ વડ લો આ ા એટલે લેવીઓએ કરારકોશ ઉપાડ્યો. 5 તેઓ કરારકોશન,ે ુલાકાતમંડપને તથા તં ુની
અંદરનાં સવર્ પ વત્ર પાત્રોને લઈઆ ા. જે યાજકો લેવીઓનાં કુળના હતા તેઓઆ વસ્ ુઓ લઈઆ ા. 6 ુલેમાન રાજાએ
તથા તેની આગળ એકત્ર મળેલી ઇઝરાયલની સમગ્ર પ્રજાએ કરારકોશની આગળ, અસં ઘેટાં તથા બળદો ું અપર્ણ ક ુ.
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7 યાજકોએ ઈ રના કરારકોશને ઈ રવાણી ાનમાં, એટલે પરમપ વત્ર ાનમા,ં કરુબોની પાંખો નીચે લાવીને ૂ ો.
8 કરુબોની પાંખો કરારકોશ પર પસારેલી હતી, તેથી કરુબોની પાંખો દ્વારા કોશ તથા તેના દાંડાઓ પરઆચ્છાદન કરા ું.

9 કરારકોશના દાંડા એટલા લાંબા હતા કે તેના છેડા પરમપ વત્ર ાન આગળ કોશ પાસેથી દેખાતા હતા પણ તે બહારથી
દેખાતા ન હતા. ત્યાં તે આજ દવસ ુધી છે. 10જયારે ઇઝરાયલી લોકો મસરમાંથી બહાર આ ા ત્યારે હોરેબ કે ાં ઈ રે
તેઓની સાથે કરાર કય , ત્યાં ૂસાએ જે બે શલાપાટ ઓ કોશમાં ૂ ા હતાં તે સવાય બીજુ ક ું એમાં ન હ ું.

પ્ર ુનો મ હમા
11અને એમ થ ું કે યાજકો સભા ાનમાંથી બહાર આ ા. જે સવર્ યાજકો હાજર હતા તેઓએ પોતાને પ વત્ર કયાર્ હતા;

તેઓએ તેમના વભાગોમાં જુદા પાડ્યા.ં 12આઉપરાંત સવર્ ગાનારા લેવીઓ, એટલે આસાફ, હેમાન, યદૂ ૂન તથા તેઓના સવર્
દ કરાઓ તથા ભાઈઓ બાર ક શણનાં વ પહેર ને ઝાંઝો, સતાર તથા વીણા લઈને વેદ ની ૂવર્ બાજુએ ઊભા હતા. તેઓની
સાથે એકસો વીસ યાજકો રણ શગડાં વગાડતા હતા.

13 અને એમ થ ું કે રણ શગડાં વગાડનારા તથા ગાનારાઓએ ઈ રની સ્ ુ ત કરવા તથા આભાર માનવા ઊંચે સ્વરે એક
સરખો અવાજ કય . તેઓએ ઈ રની સ્ ુ ત કરવા રણ શગડાં, ઝાંઝ અને બીજા વા જત્રો સ હત ઊંચા સ્વરે સ્ ુ ત કર .
તેઓએગા ું, “તે ઉ મ છે, કેમ કે તેમની કૃપા સવર્કાળ ટકે છે.” પછ ઈ ર ું સભા ાન વાદળ સ્વરૂપે ઈ રના ગૌરવથી ભરાઈ
ગ ું. 14 યાજકો ઘરમાં સેવા કરવા ઊભા રહ શ ા ન હ. કેમ કે ઈ રના મ હમાથી સભા ાન ભરાઈ ગ ું હ ું.

6
મં દરમાં ુલેમાન ું બોધભાષણ
1 રાજા. 8:12-21

1 પછ ુલેમાને ક ું, “ઈ રે ક ું છે, ‘હુ તો ગાઢ અંધકારમાં રહ શ.’ 2 પણ મેં તમારા માટે રહેવા ું સભા ાન બાંધ્ ું છે કે
જમેાં તમે સદાકાળ રહ શકો.” 3પછ જયારે ઇઝરાયલની સમગ્ર પ્રજા ુલેમાનની સમક્ષઊભી હતી ત્યારે તેણે લોકો તરફ દ્ર
કર ને તેઓને આશીવાર્દ આપ્યો.

4 તેણે ક ું, “ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહની સ્ ુ ત હો. તેમણે મારા પતા દાઉદને જે ક ું હ ું તે પોતાના પરાક્રમી હાથે ૂરુ
ક ુ છે કે, 5 ‘હુ મારા લોકોને મસર દેશમાંથી બહાર લા ો, તે દવસથી, મારુ નામ ત્યાં રહે તે માટે સભા ાન બાંધવા માટે, મેં
ઇઝરાયલના સવર્ કુળોમાંથી કોઈ નગરને પસંદ ક ુ નથી. તેમ જ મારા ઇઝરાયલ લોકો પર મેં કોઈ ુરુષને રાજા તર કે પસંદ કય
નથી. 6 તો પણ, મેં યરુશાલેમને પસંદ ક ુ કે, મારુ નામ ત્યાં રહે અને મારા ઇઝરાયલી લોકોનો અ ધકાર થવા મેં દાઉદને પસંદ
કય છે.’ ”

7હવે મારા પતા દાઉદના હૃદયમાં હ ું કે, પ્ર ુ, ઇઝરાયલના ઈ રને નામે સભા ાન બાંધ ું. 8પણ ઈ રે મારા પતા દાઉદને
ક ું, ‘તારા હૃદયમાં મારા નામે સભા ાન બનાવવાનો વચાર છે તે સારો છે. 9 તેમ છતાં, તારે સભા ાન બાંધ ું ન હ; પણ તને
જે દ કરો થશ,ે તે મારા નામને માટે સભા ાન બાંધશ.ે’ ”

10 યહોવાહ પોતે જે વચન બોલ્યા હતા તે તેમણે ૂરુ ક ુ, કેમ કે હુ મારા પતા દાઉદને ાને ઊભો છુ અને ઈ રનાં વચનો
પ્રમાણે ઇઝરાયલના રા ાસન પર બેઠો છુ. મેં ઇઝરાયલના પ્ર ુ ઈ રના નામને માટે સભા ાન બાંધ્ ું છે. 11 મેં ત્યાં કોશ
ૂ ો છે, તે કોશમાં ઈ રે ઇઝરાયલી લોકોની સાથે જે કરાર કય હતો તે છે.”

ુલેમાનની પ્રાથર્ના
1 રાજા. 8:22-53

12 ુલેમાને ઈ રની વેદ ની સમક્ષ ઇઝરાયલની સમગ્ર પ્રજા આગળ ઊભા રહ ને પોતાના હાથ પ્રસાયાર્. 13 તેણે પ ળનો
પાંચ હાથ લાંબો, પાંચ હાથ પહોળો અને ત્રણ હાથ ઊંચો બાજઠ બના ો હતો. તેને આંગણાની વચ્ચે ૂ ો હતો. ુલેમાન
તેના પર ઊભો ર ો. અને સવર્ ઇઝરાયલી લોકોની આગળ ૂંટણે પડ ને તેણે આકાશ તરફ પોતાના હાથ ઊંચા કયાર્.

14તેણે ક ું, “પ્ર ુ, ઇઝરાયલના ઈ ર, આકાશમાં તથા ૃથ્વી પર તમારા જવેા બીજા કોઈ ઈ ર નથી, તમારા જે સવર્ સેવકો
પોતાના ખરા અંતઃકરણથી તમાર આગળ ચાલે છે તેઓની સાથે તમે કરાર પાળો છો તથા તેઓ પર કૃપા રાખો છો; 15 તમારા
સેવક મારા પતા દાઉદને આપે ું વચન તમે પા ું છે. હા, તમે તમારા ુખથી જે બોલ્યા અને તમારા હાથોથી તે ૂરુ ક ુ છે, જમે
અગાઉ ક ુ હ ું તે ું આજે પણ કરો છો.

16 હવે પછ , પ્ર ુ ઇઝરાયલના ઈ ર, તમે તમારા સેવક મારા પતા દાઉદને જે વચન આપ્ ું હ ું તે ૂરુ કરો, તમે તેને ક ું
હ ું, ‘જો તારા વંશજો મારા વચનો સાંભળ ને ચાલશે અને તાર જમે મારા નયમો ું સદા પાલન કરશે તો માર નજર આગળ
ઇઝરાયલના રા ાસન પર બેસનાર ુરુષની ખોટ તને પડશે ન હ.’ 17હવે પછ , ઇઝરાયલના ઈ ર, હુ તમને પ્રાથર્ના કરુ છુ કે
તમે તમારા સેવક દાઉદને જે વચનઆપે ું તે ૂણર્ કરો.

18તો પણ ું ઈ ર ખરેખર માણસોની સાથે ૃથ્વી પર રહે ખરા? જુઓ, આકાશ તથાઆકાશોનાઆકાશમાં તમારો સમાવેશ
થાય તેમ નથી, ત્યારે આજે સભા ાન મેં બાંધ્ ું છે તેમાં તમારો સમાવેશ થવો એ કેટ ું અશ છે! 19 તેમ છતાં હે મારા ઈ ર
યહોવાહ આ તમારા સેવકની પ્રાથર્નાઓ તથા વનંતીઓ ધ્યાનમાં લઈને તમારો સેવક તમાર આગળ જે પોકાર તથા પ્રાથર્ના કરે
તે તમે સાંભળજો. 20 રાત અને દવસ તમાર દ્ર આસભા ાન પર રાખજો. તેને વષે તમે ક ું હ ું કે મારુ નામ હુ ત્યાં કાયમ
રાખીશ. જયારે તમારો સેવક એટલે હુ આ ળ બાજુ ફર ને પ્રાથર્ના કરુ, ત્યારે તમે તે કાન ધરજો.

21 તેથી જયારે તમારો સેવક તથા તમારા ઇઝરાયલ લોકો આ સભા ાન તરફ જોઈને પ્રાથર્ના કરે ત્યારે તેઓની વનંતીઓ
તમે સાંભળજો. હા, તમે તમારા નવાસ ાનમાં, એટલે આકાશમા,ં તે સાંભળજો; અને જયારે તમે સાંભળો, ત્યારે માફ કરજો.

22 જો કોઈ ક્ત પોતાના પડોશી વરુદ્ધ પાપ કરે તથા તેને સમ આપીને પ્ર તજ્ઞા અપાવે અને જો તે ક્ત આ
સભા ાનમાંની વેદ આગળ શપથ લઈને પ્ર તજ્ઞા લ,ે 23 ત્યારે આકાશમાં તમારા સેવક ું સાંભળ અને દુ નાં કામો તેના પોતાના
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માથા પર નાખીને તેનો બદલોઆપીને તમારા સેવકોનો ન્યાય કરજો. અને ન્યાયી માણસને પ્રામા ણક ઠરાવીને, તેની પ્રામા ણકતાનો
બદલો આપજો.

24જયારે તમારા ઇઝરાયલી લોકો તમાર વરુદ્ધ પાપ કયાર્ને કારણે દશુ્મનોથી હાર જાય, ત્યારબાદ જો તેઓ પાછા ફર ને
તમારા નામે પસ્તાવો કરે અનેઆ ઘરમાં આવીને માફ માટે પ્રાથર્ના તથા વનંતીઓ કરે, 25 ત્યારે તમેઆકાશમાં સાંભળ ને તમારા
સેવકોના તથા તમારા ઇઝરાયલી લોકોનાં પાપની ક્ષમા કરજો; તમે જે દેશ તમારા લોકોને તથા તેઓના ૂવર્જોને આપ્યો છે તેમાં
તેઓને પાછા લાવજો.

26 તેઓએ તમાર વરુદ્ધ પાપ કયાર્ને કારણે ારે આકાશ બંધ થઈ જાય અને વરસાદ ન વષ, ત્યારે જો તેઓ આ ળ
તરફ ફર ને પ્રાથર્ના કરે અને તમારા નામે પસ્તાવો કરે અને એ તમાર શક્ષાને કારણે તેઓ પોતાના પાપોથી પાછા ફરે, 27 તો પછ
તમે આકાશમાં તે સાંભળ ને તમારા સેવકોના તથા તમારા ઇઝરાયલી લોકોનાં પાપ માફ કરજો, કેમ કે સારા માગ તેઓએ ચાલ ું
જોઈએ તે તમે તેઓને શીખવો છો. તમારા લોકોને જે દેશ વારસા તર કે તમે આપ્યો છે તે પર વરસાદ મોકલજો.

28 કદાચ તે દેશમાં દકુાળ પડે અથવા રોગ ફેલાય, વનાશ કે ગ ફેલાય, તીડ કે ઈયળો પડ;ે અથવા દશુ્મનો તે દેશના પ્રવેશદ્વારો
પર હુમલો કરે અથવા ગમે ત્યાં તે મરક અથવા બીમાર આવે, 29 ત્યારે તમારા લોકો તથા ઇઝરાયલી લોકોમાંના જો કોઈ આ
સભા ાન તરફ પોતાના હાથ પ્રસાર ને પોતાની પીડામાં અને પોતા ું દઃુખ જાણીને પ્રાથર્ના તથા વનંતીઓ કરે; 30 તો પછ તમે
તમારા નવાસ ાનમા,ં એટલે કે આકાશમાં તે સાંભળ ને માફ આપજો અને દરેકને તેના માગ પ્રમાણે યોગ્ય બદલો આપજો;
તમે તેમ ું હૃદય જાણો છો, કેમ કે તમે અને કેવળ તમે જ દરેક મ ુષ્યનાં હૃદયો જાણો છો. 31આપ્રમાણે તમે કરો કે જથેી તેઓ
તમારો ભય રાખે, જથેી તેઓ તમારા માગ માં ચાલે અને જે દેશ તમે અમારા ૂવર્જોને આપ્યો છે તેમાં તેઓ રહે.

32આઉપરાંત, વદેશીઓ કેજઓે તમારા ઇઝરાયલી લોકોમાંના નથી તેઓસંબંધી: ારે તેઓ તમારા મહાન નામને કારણે,
તમારા પરાક્રમી હાથ તથા તમારા લંબાવેલા ુજની ખાતર દૂર દેશથી આવે; જયારે તેઓ આવીને આ સભા ાન તરફ ફર ને
પ્રાથર્ના કરે, 33 તો કૃપા કર તમે તમારા નવાસ ાનમાં, એટલે આકાશમાં તે સાંભળજો અને વદેશીઓજે કઈ તમને કહે તે તમે
કરજો, જથેી ૃથ્વી પરની સવર્ પ્રજાઓ તમારુ નામ જાણે, જથેી તમારા ઇઝરાયલી લોકોની જમે તેઓ તમારો ભય રાખે અને કે
આ સભા ાન જે મેં બાંધ્ ું છે તે તમારા નામથી ઓળખાય.

34 કદાચ તમારા જે લોકો કોઈપણ માગ તમે તેઓને મોકલો તે માગ પોતાના દશુ્મનોની વરુદ્ધ ુદ્ધ કરવા જાય અને ત્યાંથી
જો તમે પસંદ કરેલ નગર તથા જે સભા ાન મેં તમારા નામે બાંધ્ ું છે, તેની તરફ ફર ને પ્રાથર્ના કરે; 35 ત્યારે તેઓની પ્રાથર્ના તથા
વનં ત સ્વગર્થી સાંભળજો અને તેઓની મદદ કરજો.
36 તેઓ તમાર વરુદ્ધ પાપ કરે, એ ું કોણ છે કે જે પાપ નથી કર ુ?ં અને કદાચ રોષે ભરાઈને તમે તેઓને શ ુઓના હાથમાં

સોંપી દો, જથેી તેઓ તેમને કેદ કર ને તેમના દેશમાં લઈ જાય પછ તે દૂર હોય કે નજીક હોય. 37 પછ કદાચ જે દેશમાં તેઓને
બંદ વાન કરાયા હોય તે દેશમાં તેમને ભાન થાય અને તેઓ પ ાતાપ કર ને ાં તેઓ બંદ વાન હોય તે દેશમાં તમાર કૃપા શોધે.
તેઓ કહે, ‘અમે પાપ ક ુર્ છે અને સ્વછદ પણે વત્યાર્ છ એ. અમે દુ કાય કયાર્ છે.’ 38 કદાચ જો તેઓ તેમના બંદ વાસમાંથી
કે ાંથી તેઓને બંદ બનાવવામાં આ ા હતા ત્યાંથી તેમના ૂરા મનથી તથા આત્માથી તમાર તરફ પાછા ફરે અને કદાચ
તેઓ તેમના પ ૃઓને આપેલી ૂ મ અને તમે પસંદ કરેલા શહેર તથા તમારા નામ માટે મેં બાંધેલા આ સભા ાન તરફ મોં કર ને
પ્રાથર્ના કરે. 39 તો પછ તમે ાં રહો છો ત્યાં એટલે સ્વગર્માં તેમની પ્રાથર્ના અને અરજ સાંભળજો અને તેમને મદદ કરજો.
તમારા જે લોકોએ તમાર વરુદ્ધ પાપ ક ુ છે તેઓને માફ કરજો.

40 હવે, મારા ઈ ર, હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે આ જગ્યાએથી કરાતી પ્રાથર્ના માટે તમાર આંખો ુલ્લી રાખો અને તમારા
કાન સચેત રાખો. 41 હવે, ઈ ર યહોવાહ, તમે ઊઠો અને ાં તમારુ સામથ્યર્ દશાર્વતો કરારકોશ ૂકવામાં આ ો છે તેમાં
તમારા વસામાના ળમાં પ્રવેશ કરો. ઈ ર યહોવાહ, તમારા યાજકો ઉદ્ધારના વ ો પહેરે અને તમારા ભક્તો તમાર ભલાઈમાં
આનંદ કરે. 42 ઈ ર યહોવાહ, તમારુ ુખ તમારા અ ભ ષક્તને તરછોડો ન હ. તમારા સેવક દાઉદ પરની કૃપા ું અને કરારના
કાય ું સ્મરણ કરો.”

7
મં દરની પ્ર ત ા
1 રાજા. 8:62-66

1જયારે ુલેમાન પ્રાથર્ના ૂર કર ર ો ત્યારે આકાશમાંથી અ એ ઊતર ને દહનીયાપર્ણ તથા બ લદાન ભસ્મ કયા અને
ઈ રના ગૌરવથી સભા ાન ભરાઈ ગ ું. 2 જથેી યાજકો ઈ રના ઘરમાં પ્રવેશ કર શ ા ન હ, કેમ કે ઈ રના ગૌરવે
સભા ાનને ભર દ ું હ ું. 3 ઇઝરાયલના સઘળા લોકોએ અ ને ઊતરતો અને ઈ રના ગૌરવને સભા ાન ઉપર ર
થતો જોયો. તેઓએ મા ું નમાવીને સા ાંગ પ્રણામ કર ને સ્ ુ ત કર અને ઈ રનો આભાર માન્યો. તેઓએ ક ું, “કેમ કે તે
ઉ મ છે, તેમના કરારને તે હમેશા નભાવી રાખે છે.”

4 પછ રાજા અને સવર્ લોકોએ ઈ રને અપર્ણ કયા. 5 રાજા ુલેમાને બાવીસ હજાર બળદ અને એક લાખ વીસ હજાર
ઘેટાં ું અને બકરા ું બ લદાનઆપ્ ુ.ં આર તે, રાજાએઅને બધા લોકોએ ઈ રના સભા ાનની પ્ર ત ા કર . 6યાજકો તેમની
સેવાના નયત ાને ઊભા ર ા, એ જ ર તે લેવીઓ પણ ઈ રનાં કતર્ન વખતે વગાડવા માટે દાઉદે બનાવેલાં વા જત્રો લઈને
ઊભા ર ા અને દાઉદે રચેલા સ્તવનો ગાવા લાગ્યા કે, “ઈ રની કૃપા સવર્કાળ ટકે છે.” તેઓની આગળ યાજકો રણ શગડાં
વગાડતા હતા અને બધા ઇઝરાયલીઓ ત્યાં ઊભા હતા.

7 ુલેમાને ઈ રના સભા ાનની સામે આવેલા ચોકનો મધ્ય ભાગ પ વત્ર કય . ત્યાં તેણે દહનીયાપર્ણો તથા શાંત્યપર્ણોના
ચરબીવાળા ભાગો અપર્ણ કયાર્, કારણ કે ુલેમાને જે પ ળની વેદ બનાવડાવી હતી તે આ બ લદાનો એટલે દહનીયાપર્ણો,
ખાદ્યાપર્ણ તથા ચરબીને સમાવવાને અસમથર્ હતી.

8આ ર તે ુલેમાને અને તેની સાથે સવર્ ઇઝરાયલીઓએ ઉ રમાં છેક હમાથની ઘાટ થી તે દ ક્ષણમાં મસર ુધીના સમગ્ર
સ ુદાયે સાત દવસ ુધી પવર્ની ઊજવણી કર . 9આઠમે દવસે વશેષ સભા રાખી, કેમ કે તેઓએ સાત દવસ ુધી વેદ ના
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સમપર્ણની અને સાત દવસ ુધી તે પવર્ની ઉજવણી કર હતી. 10 ઈ રે દાઉદ ુ,ં ુલેમાન ું, ઇઝરાયલ ું તથા તેમના લોકો ું
સારુ ક ુર્ હ ું તેના કારણે સાતમા મ હનાના ત્રેવીસમા દવસે ુલેમાને લોકોને આનંદ અને હષર્થી ઉભરાતા હૃદયે તેઓના ઘરે
મોકલી દ ધા.

ુલેમાનને પ્ર ુનાં ુનદશર્ન
1 રાજા. 9:1-9

11આર તે ુલેમાને ઈ રના સભા ાન ું અને તેના મહેલ ું બાંધકામ ૂરુ ક ુ. જે કઈ તેણે સભા ાન તથા તેના ઘર સંબંધી
વચા ુ હ ું તે બ ું જ તેણે સફળતાથી ૂરુ ક ુર્. 12 રાત્રે ઈ રે ુલેમાનને દશર્ન આપીને ક ું, “મેં તાર પ્રાથર્ના સાંભળ છે અને
મેં પોતે આ જગ્યાને અપર્ણના સભા ાન માટે પસંદ કર છે.

13 કદાચ હુ આકાશને બંધ કર દઉં કે જથેી વરસાદ ન વષ, અથવા જો હુ તીડોને પાક ખાઈ જવાની આજ્ઞા કરુ, અથવા જો
હુ મારા લોકોમાં રોગચાળો મોક ું. 14 પછ જો મારા લોકો, મારા નામથી ઓળખાતા મારા લોકો, પોતાને નમ્ર કરશે અને પ્રાથર્ના
કર ને મારુ ુખ શોધશ,ે તેમના દુ માગ થી પાછા ફરશે તો હુ આકાશમાંથી તેઓ ું સાંભળ ને તેઓના પાપોને માફ કર શ અને
તેઓના દેશને સાજો કર શ. 15હવે આ ળે કરેલી પ્રાથર્ના સંબંધી માર આંખો ુલ્લી તથા મારા કાન સચેત રહેશે.

16 કેમ કે મારા સદાકાળના નામ માટે મેં આ સભા ાનને પસંદ કર ને પ વત્ર ક ુર્ છે; માર આંખો અને મારુ અંત:કરણ સદાને
માટે અહ જ રહેશે. 17જો ું માર સમક્ષ તારા પતા દાઉદની જમે ચાલશે, મેં તને જે આજ્ઞા આપી છે તેને ું આધીન રહેશે
અને મારા વ ધઓઅને નયમો ું પાલન કરશે, 18 તો જે કરાર મેં તારા પતા દાઉદ સાથે કય હતો ત્યારે મેં કહે ું, ‘ઇઝરાયલમાં
શાસક થવા માટે તારો વંશ કદ નષ્ફળ જશે ન હ.’ તે પ્રમાણે હુ તારુ રા કાયમને માટે ા પત કર શ.

19 પણ જો ું અને લોકો મારાથી ફર જશો, મારા વ ધઓ અને માર આજ્ઞાઓ જનેે મેં તમાર આગળ ૂક છે તેનો ત્યાગ
કર બીજા દેવોની ૂજા અને તેઓને દડવત કરશો, 20 તો મેં તમને જે દેશ આપ્યો છે તેમાંથી તમારો નાશ કર શ અને મારા નામ
માટે પ વત્ર કરેલા આ સભા ાનનો હુ ત્યાગ કર શ. માર સં ુખથી હુ તેને દૂર કર શ અને હુ તેને સવર્ લોકોમાં કહેવતરૂપ તથા
હાસ્યાસ્પદ કર શ.

21અને જોકે અત્યારે આ સભા ાન ું ગૌરવ ઘણું છે તોપણ તે સમયે પસાર થનારાઓ આ યર્ પામીને ૂછશે, ‘ઈ રે આ
દેશ અને આ સભા ાનની આવી દદુશા શા માટે કર હશે?’ 22 તે લોકો જવાબ આપશે, ‘કેમ કે તેઓએ પોતાને મસરમાંથી
બહાર લાવનાર તેમના પ ૃઓના ઈ ર પ્ર ુનો ત્યાગ કય અને બીજા દેવોનો સ્વીકાર કય . તેઓને દડવત કર ને તેઓની ૂજા
કર . તેથી આ બધી આફતો ઈ ર તેઓના પર લા ા છે.”

8
ુલેમાનની સ દ્ધઓ

1 રાજા. 9:10-28
1 ુલેમાનને ઈ ર ું સભા ાન અને પોતાનો રાજમહેલ બાંધતા વીસ વષર્ લાગ્યા હતા, 2 રાજા હ રામે ુલેમાનને જે નગરો

આપ્યાં હતા,ં તે નગરોને ુલેમાને ફર બાંધ્યાં અને તેણે ઇઝરાયલના લોકોને ત્યાં વસા ા.
3 ુલેમાને હમાથ-સોબા પર હુમલો કય અને તેને હરા ુ.ં 4 તેણે અરણ્યમાં આવેલા તાદમોરને ફર થી બાંધ્ ું અને હમાથમાં

ભંડારના સવર્ નગરો બાંધ્યા.
5 વળ તેણે ઉપ ું બેથ-હોરોન અને નીચ ું બેથ-હોરોન પણ બાંધ્યાં અને તેણે સઘળાં નગરોને કોટ, દરવાજા અને સ ળયાથી

કલ્લાબંધ ક ુ. 6 ુલેમાને બાલાથ અને ભંડારના સવર્ નગરો કે જે તેની મા લક નાં હતાં તે, તેના રથોનાં સવર્ શહેરો, ઘોડસેવારોનાં
શહેરો, તેની મોજમજા માટે યરુશાલેમમા,ં લબાનોનમાં અને તેના શાસન હેઠળના સવર્ દેશોમાં જે શહેરો બાંધવા ું તેણે ઇચ્ ું
તે સવર્ તેણે બાંધ્યાં.

7 હ ીઓ, અમોર ઓ, પ રઝ ઓ, હવ્વીઓઅને ય ૂસીઓજઓે બન ઇઝરાયલીઓહતા, તે લોકોમાંના જે સઘળા બાક
ર ા હતા, 8તેઓના વંશજો જઓે તેઓની પાછળ દેશમાં રહેલા હતા અને ઇઝરાયલ લોકોએ જઓેનો નાશ કય નહોતો, તેઓ
પાસે ુલેમાને ભારે મજૂર કરાવી, જેઆજે પણ એ જ મજૂર કરે છે.

9 પણ ઇઝરાયલના લોકો પાસે ુલેમાને ુલામ ું કામ કરા ું ન હ. તેના બદલે તેઓ તેના યોદ્ધા, સેનાપ તઓ, અ ધકાર ઓ,
રથસેનાના તથા ઘોડસેવારોના અ ધકાર થયા. 10 લોકો ઉપર અ ધકાર ચલાવનાર, ુલેમાન રાજાના ુ અ ધકાર ઓ બસો
પચાસ હતા.

11 ુલેમાન ફારુનની દ કર ને દાઉદનગરમાંથી બહાર તેને માટે બંધાવેલ મહેલમાં લઈઆ ો; કેમ કે તેણે ક ું, “ઇઝરાયલના
રાજા દાઉદના મહેલમાં માર પત્નીએ રહે ું જોઈએ ન હ, કારણ કે ત્યાં ઈ રનો કરારકોશઆ ો હોવાથી તે ાન પ વત્ર છે.”

12 ત્યાર બાદ પરસાળની સામે ુલેમાને ઈ રની જે વેદ બાંધી હતી તે વેદ ઉપર તે ઈ રને દહનીયાપર્ણો ચઢાવતો હતો.
13 રોજબરોજના કાયર્ક્રમ અ ુસાર, વશ્રામવારને દવસ,ે ચંદ્રદશર્નને દવસ,ે ઠરાવેલા પવ ના દવસે તથા વષર્માં ત્રણ વાર; એટલે
કે બેખમીર રોટલીના પવર્મા,ં અઠવા ડયાનાં પવર્મા,ં અને માંડવાપવ માં તે ૂસાની આજ્ઞા પ્રમાણે અપર્ણ કરતો હતો.

14 દૈ નક કાયર્ક્રમ અ ુસાર, તેના પતા દાઉદની વ ધઓ પ્રમાણે, ુલેમાને યાજકોનાં કાય માટે યાજકોની ટોળ ને ન ુક્ત
કર , યાજકોની સેવા કરવા માટે અને ઈ રનાં સ્તોત્ર ગાવા માટે લેવીઓને તેઓના કામ પ્રમાણે ન ુકત કયાર્. તેણે દરેક દરવાજે
દરવાનોની પણ નમ ૂક કર , કેમ કે દાઉદે ઈ રના સેવકે, એ આજ્ઞા કર હતી. 15 આ લોકો ભંડાર સંબંધી, યાજકો અને
લેવીઓને રાજાએ જેઆજ્ઞાઓઆપી હતી તે ું તેઓ ઉલ્લંઘન કરતા ન હતા.

16 હવે ઈ રના સભા ાનનો પાયો નંખાયો તે દવસથી માંડ ને તેની સમા પ્ત ુધી ું બ ું કામ ુલેમાને ૂણર્ ક ુર્. આ ર ત,ે
ઈ રના સભા ાન ું કામ સં ૂણર્ થ ું અને તેનો ઉપયોગ કરવા ું શરૂ કરા ું.
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17 પછ ુલેમાન અદોમ દેશમાં દ રયા કનારે આવેલા એસ્યોન-ગેબેર અને એલોથમાં ગયો. 18 હ રામે દ રયાના જાણકાર
અ ધકાર ઓ મારફતે તેને વહાણો મોકલી આપ્યા;ં તેઓ ુલેમાનના માણસો સાથે ઓફ ર ગયા. અને ત્યાંથી તેઓ ચારસો
પચાસ તાલંત સો ું ુલેમાન રાજા માટે લા ા.

9
શેબાની રાણીની ુલાકાત
1 રાજા. 10:1-13

1 જયારે શેબાની રાણીએ ુલેમાનની ક ત વષે સાંભ ું ત્યારે તે તેની કસોટ કરવા માટે અટકટા પ્ર ો લઈને યરુશાલેમ
આવી. તે મોટા રસાલા સ હત પોતાની સાથે ુગંધીઓથી લાદેલાં ઊંટો, ુષ્કળ સો ું, ૂલ્યવાન રત્નો લઈને યરુશાલેમમાં આવી.
જયારે તે ુલેમાન પાસેઆવી, ત્યારે તેણે પોતાના અંત:કરણમાં જે કઈ હ ું તે સવર્ તેને ક ું. 2 ુલેમાને તેના સવર્ પ્ર ોના જવાબ
તેને આપ્યા;ં ુલેમાન માટે કઈ જ અઘરુ હ ું ન હ; જનેો જવાબ તેણે આપ્યો ના હોય એવો કોઈ જ પ્ર ન હતો.

3જયારે શેબાની રાણીએ ુલેમાન ું જ્ઞાન અને તેણે બાંધેલો મહેલ, 4 તેના મેજ પરની વાનગીઓ, તેના ચાકરો ું બેસ ું, તેના
ચાકરો ું કામ, તેઓના વ ો, તેના પાત્રવાહકો અને તેઓના વ ો અને ઈ રના ઘરમાં જે ર તથી તે દહનીયાપર્ણ કરતો હતો તે
સવર્ જોઈને તે સ્તબ્ધ થઈ ગઈ.

5 તેણે રાજાને ક ું, “મેં મારા દેશમાં તારા વષે તથા તારા જ્ઞાન વષે જે સાંભ ું હ ું તે બ ું સા ું છે. 6અહ આવીને મેં માર
આંખોએ આ જો ું નહો ું ત્યાં ુધી હુ તે માનતી નહોતી. તારા જ્ઞાન અને સંપ વષે મને અડ ું પણ કહેવામાં આ ું નહો ું!
મેં જે સાંભ ું હ ું તેના કરતાં તારુ જ્ઞાન અ ત વશાળ છે.

7 તારા લોકો કેટલા બધાઆશીવાર્ દત છે અને સદા તાર આગળઊભા રહેનારા તારા ચાકરો પણ કેટલાઆશીવાર્ દત છે કેમ
કે તેઓ તારુ જ્ઞાન સાંભળે છે! 8 ઈ ર તારા પ્ર ુની સ્ ુ ત થાઓ કે જમેણે તારા પર પ્રસ થઈને તારા પ્ર ુ ઈ રને માટે રાજા
થવા સારુ તને સહાસન પર બેસાડ્યો છે. તેઓ ઇઝરાયલને પ્રેમ કરતા હોવાથી તેને કાયમ માટે ા પત ક ુ છે. તેથી તેમણે તને
રાજા બના ો કે જથેી ું તેઓનો ન્યાય કરે.”

9 રાણીએ એકસો વીસ તાલંત સો ુ,ં ુષ્કળ માત્રામાં ુગંધીઓઅને કમતી રત્નો આપ્યા.ં જે ભારે માત્રામાં શેબાની રાણીએ
રાજા ુલેમાનને અ રો આપ્યાં હતા તેવાં અ ર ફર કદ કોઈએ તેને આપ્યાં નહોતાં.

10 હ રામ રાજાના ચાકરો અને ુલેમાન રાજાના ચાકરો ઓફ રથી સો ું લા ા, વળ સાથે ચંદનના લાકડાં અને ૂલ્યવાન
રત્નો પણ લા ા. 11 તે ચંદનના લાકડામાંથી રાજાએ ઈ રના સભા ાનના અને તેના મહેલના પગ થયાં અને સંગીતકારો માટે
સતાર તથા વીણા બના ાં. યહૂ દયાના દેશમાં અગાઉ આવાં લાકડાં કદ પણ જોવામાં આ ાં નહોતાં. 12 રાજા ુલેમાને
શેબાની રાણીને તેણે જે જે માગ્ ું હ ું તે બ ું આપ્ ુ.ં ઉપરાંત, રાણી ુલેમાન રાજાને માટે જે ભેટસોગાદ તે લઈ આવી હતી
તેટલી જ કમતની સમી ભેટ ુલેમાને પણ તેને આપી. વળ તેણે તેની સવર્ ઇચ્છા ૃપ્ત કર . તે પોતાના રસાલા સાથે પોતાને દેશ
પાછ ગઈ.

ુલેમાનનો વૈભવ
1 રાજા. 10:14-25

13હવે દર વષ ુલેમાન રાજાની પાસે છસો છાસઠ તાલંત સો ું આવ ું હ ું. 14આસોના ઉપરાંત વેપાર ઓ પાસેથી કરવેરા
તર કે મળ ુ.ં અરબસ્તાનના સવર્ રાજાઓ તથા દેશના રા પાલ તરફથી ુલેમાન રાજાને જે સો ું અને ચાંદ મળતાં હતાં તે તો
વધારાના હતા.ં

15 રાજા ુલેમાને સોનાની બસો ઢાલો બનાવી. દરેક ઢાલમાં છ હજાર શેકેલ સો ું વપરા ું હ ું. 16 વળ તેણે ઘડલેા સોનાની
ત્રણસો નાની ઢાલો બનાવી. દરેક ઢાલ દસ તોલાના સોનાની બનેલી હતી; રાજાએ તેઓને લબાનોનના વન ૃહના મહેલમાં ૂક .

17 પછ ુલેમાન રાજાએ હાથીદાંત ું એક મોટુ સહાસન બના ુ,ં તેને ચોખ્ખા સોનાથી મ ુ.ં 18 સહાસનને છ પગ થયાં
તથા સોના ું એક પાયાસન હ ું. તેઓ સહાસનની સાથે જડલેાં હતાં તથા બેઠકની જગ્યા પાસે બ ે બાજુએ હાથા હતા અને
હાથાઓની બ ે બાજુએ બે ઊભેલા સહોની પ્ર તકૃ ત હતી.

19છ પગ થયાં પર દરેક બાજુએ બાર સહ ઊભા હતા. બીજા કોઈપણ રા માં આ ું સહાસન કદ બનાવવામાં આ ું
ન હ ું. 20 ુલેમાન રાજાનાં પીવાનાં સવર્ પાત્રો અને લબાનોન વન ૃહનાં સવર્ પાત્રો ુદ્ધ સોનાનાં હતા.ં ુલેમાનના દવસોમાં
ચાંદ ની કશી વસાત ગણાતી ન હતી. 21 રાજાનાં વહાણો હ રામના ના વકોની સાથે તાશ શ જતા.ં દર ત્રણ વષ વહાણો એકવાર
તાશ શથી સો ુ,ં ચાંદ , હાથીદાંત, વાનરો તથા મોર લઈને આવતાં હતા.ં

22 તેથી દ્ર તથા ડહાપણમાં ૃથ્વી પરના સવર્ રાજાઓ કરતાં ુલેમાન સૌથી શ્રે રાજા હતો. 23 સમગ્ર દુ નયાના સવર્
રાજાઓઈ રે ુલેમાનના હૃદયમાં જે જ્ઞાન ૂ ું હ ું તે સાંભળવા તેની પાસે આવતા. 24 દર વષ તેઓ પોતપોતાની ભેટ, એટલે
સોનાચાંદ નાં પાત્રો, વ ો, શ ો, ુગંધીદ્ર ો, ઘોડાઓ અને ખચ્ચરો ખંડણી તર કે લાવતા હતા.

25 ુલેમાનની પાસે ઘોડા અને રથોને માટે ચાર હજાર તબેલા હતા અને બાર હજાર ઘોડસેવારો હતા, તેણે તેઓને રથોનાં
નગરોમાં તેમ જ યરુશાલેમમાં પોતાની પાસે રા ા હતા. 26 નદ થી તે પ લસ્તીઓના દેશ ુધી તથા મસરની સરહદ ુધી સવર્
રાજાઓ ઉપર તેની હકૂમત વસ્તરેલી હતી.

27 ુલેમાને યરુશાલેમમાં ચાંદ એટલી બધી વધાર દ ધી કે તે ું ૂલ્ય જમીન પરના પથ્થરના જે ું થઈ પ ું. તેણે દેવદારનાં
લાકડાં ું પ્રમાણ એટ ું બ ું વધાર દ ું કે તે નીચાણના પ્રદેશના ુલ્લર ૃક્ષના લાકડાને તોલે થઈ પ ું. 28લોકો ુલેમાનને માટે
મસરમાંથી તથા બીજા સવર્ દેશોમાંથી ઘોડા લાવતા હતા.

ુલેમાનનો રા કાળ સં ક્ષપ્તમાં
1 રાજા. 11:41-43
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29 ુલેમાનનાં અન્ય કૃત્યો તથા બીજીબાબતો વષે પહેલેથી તે છેલ્લે ુધી નાથાન પ્રબોધકનાં ઇ તહાસમાં, શીલોનીઅ હયાના
ભ વષ્યના ુસ્તકમાં અને નબાટના દ કરા યરોબામ સંબંધીના ઇદ્દો પ્રેરકને થયેલાં દશર્નનોના ુસ્તકમાં લખવામાં આવે ું છે.
30 ુલેમાને યરુશાલેમમાં સમગ્ર ઇઝરાયલ ઉપર ચાળ સ વષર્ રાજ ક ુર્. 31 તે પોતાના ૂવર્જોની સાથે ઊંઘી ગયો અને તેને તેના
પતા દાઉદના નગરમાં દફનાવવામાં આ ો; તેના પછ તેનો દ કરો રહાબામ રાજા થયો.

10
ઉ રનાં કુળોનો બળવો
1 રાજા. 12:1-20

1 રહાબામ શખેમ ગયો, કેમ કે સવર્ ઇઝરાયલીઓ તેને રાજા બનાવવા શખેમમાં આ ા હતા. 2એમ બન્ ું કે નબાટના ુત્ર
યરોબામેઆ વષે સાંભ ું ત્યારે તે મસરમાં હતો. તે ુલેમાન રાજાની પાસેથી મસરમાં નાસી ગયો હતો; રહાબામઅંગેજાણીને
યરોબામ મસરમાંથી પાછો આ ો.

3માણસમોકલીને તેને મસરમાંથી બોલાવવામાંઆ ો હતો. યરોબામે તથા સવર્ ઇઝરાયલીઓએઆવીને રહાબામને વનંતી
કર , 4 “તારા પતાએ અમારા પર ભારે ઝંૂસર ૂક હતી. માટે હવે, તારા પતાની સખત મહેનત તથા તેણે ૂકેલો ભારે બોજ
ું કઈક હલકો કર, એટલે અમે તાર સેવા કર ું.” 5 રહાબામે તેઓને ક ું, “ત્રણ દવસ પછ તમે માર પાસે પાછા આવજો.”

તેથી લોકો ત્યાંથી પાછા ગયા.
6 રહાબામ રાજાએ, જયારે તેના પતા ુલેમાન જીવતા હતા ત્યારે તેની હજૂરમાં જે વડ લો ઊભા રહેતા તેઓની સલાહ લેતાં

તેઓને ૂ ુ,ં “આલોકોને શો જવાબઆપવો તેના વષે તમે મને શી સલાહઆપો છો?” 7 તેઓએ તેને ક ું, “જો ું આ લોકો
સાથે માયા ુપણે વતર્શે, તેઓને રાજી ુશીમાં રાખશે અને તેઓની સાથે મીઠાશથી વાત કરશે, તો તેઓ હમેશા તાર આધીનતામાં
રહેશે.”

8 પર ુ ૃદ્ધ માણસોએ જે સલાહ આપી હતી તેની રહાબામે અવગણના કર ને તેની સાથે ઊભેલા જુવાનોની સલાહ લીધી.
9 તેણે ુવાનોને ૂ ુ,ં “આ લોકોએ મને એમ ક ું છે કે, ‘તારા પતાએ અમારા ઉપર જે બોજ ૂ ો હતો તે કઈક હલકો કર,’
હવે મારે તેઓને શો જવાબઆપવો તે વષે તમે શી સલાહઆપો છો?”

10જે જુવાનો રહાબામ સાથે મોટા થયા હતા તેઓએ ક ું, “જે લોકોએ તારા પતાએ ૂકેલો ભારે બોજો હલકો કરવા ું તને
ક ું હ ું. તેઓને ું કહેજે કે, ‘માર ટચલી આંગળ મારા પતાની કમર કરતાં જાડ છે. 11 તેથી હવે, મારા પતાએ તમારા ઉપર
જે ભારે બોજો ૂ ો હતો, તે બોજાનો ભાર હલકો કરવાને બદલે હુ તમારા પર વધાર શ. મારા પતા તમને ચા ુકોથી શક્ષા
કરતા, પણ હુ તો વીંછ ઓથી શક્ષા કર શ.’ ”

12 રાજાએ કહે ું હ ુ,ં “ત્રીજા દવસે માર પાસે પાછા આવજો.” તેથી યરોબામ અને સવર્ લોકો ત્રીજા દવસે રહાબામ
પાસે પાછા આ ા. 13 રહાબામ રાજાએ તેઓને ઉદ્ધતાઈથી જવાબ આપ્યો; અને વડ લોની સલાહને ગણકાર ન હ. 14 પણ
જુવાનોની સલાહ પ્રમાણે તેણે તેઓ સાથે વાત કર ; તેણે ક ું,
“હુ તમારા પરની ઝંૂસર ભારે કર શ; હુ એ ઝંૂસર નો ભાર વધાર શ.
મારા પતા તમને ચા ુકોથી સજા કરતા હતા, પણ હુ તમને વીંછ ઓથી સજા કર શ.”

15આમ, રાજાએ લોકોની વાત સાંભળ ન હ, આ સવર્ ઈ રની ઇચ્છાથી થ ું હ ું, કેમ કે ઈ રે શીલોની અ હયા મારફતે
નબાટના દ કરા યરોબામને જે વચનઆપ્ ું હ ું તેને તે ૂણર્ કરે.

16 ારે આખા ઇઝરાયલે જો ું કે રાજા તેઓ ું સાંભળતો નથી ત્યારે લોકોએ તેને ઉ ર આપ્યો, “દાઉદમાં અમારો શો
ભાગ? યશાઈના દ કરામાં અમારો શો વારસો? દરેક જણ પોતપોતાના ઘરે પાછા જાઓ. હે દાઉદ ુત્ર, હવે તારુ પોતા ું ઘર ું
સંભાળજ.ે” એ ું કહ ને તમામ ઇઝરાયલી લોકો પોતપોતાને ઘરે પાછા ગયા.

17પણ યહૂ દયાના નગરોમાં જે ઇઝરાયલી લોકો રહેતા હતા તેઓ પર રહાબામે રાજ ક ુ. 18પછ રહાબામ રાજાએહદોરામ,
જે મજૂરોનો ઉપર હતો અને જુલમથી કામ કરાવતો હતો તેને ઇઝરાયલના લોકો પાસે મોકલ્યો, પણ ઇઝરાયલના લોકોએ તેને
પથ્થરે માર ને માર ના ો. તેથી રાજા તેના રથ પર બેસીને ઉતાવળે યરુશાલેમ નાસી ગયો. 19એમ, ઇઝરાયલે દાઉદના ઘર
વરુદ્ધ બળવો કય , જેઆજ દવસ ુધી ચાલતો ર ો છે.

11
શમાયાની ભ વષ્યવાણી
1 રાજા. 12:21-24

1જયારે રહાબામ યરુશાલેમ પહોંચ્યો ત્યારે તેણે પોતા ું રાજય ુન: ા પત કરવા માટે અને ઇઝરાયલ સામે ુદ્ધ કરવા માટે
યહૂદા અને બન્યામીનના કુળમાંથી પસંદ કરેલા કુલ એક લાખ એંશી હજાર યોદ્ધાઓને ભેગા કયાર્.

2 પર ુ ઈ ર ું વચન ઈ રભક્ત શમાયાની પાસે આ ુ,ં 3 “યહૂ દયાના રાજા અને ુલેમાનના દ કરા રહાબામને, યહૂ દયા
અને બન્યામીનમાંના સવર્ ઇઝરાયલના લોકોને કહે; 4 ‘ઈ ર આમ કહે છે: તમારે તમારા ભાઈઓ તથા સંબંધીઓની* વરુદ્ધ
હુમલો કે લડાઈ કરવી ન હ. દરેક માણસ પોતપોતાના ઘરે પાછા જાઓ, કેમ કે આ કામ મારાથી થ ું છે.’ ” તેથી તેઓએ ઈ ર ું
ક ું માન્ ું અને યરોબામની વરુદ્ધ ન જતા તેઓ પોતપોતાને ઘરે પાછા ગયા.

રહાબામે બાંધેલાં નગરો અને કોટ
5 રહાબામ યરુશાલેમમાં ર ો અને યહૂ દયાની ુરક્ષા માટે નગરો બાંધ્યા.ં 6 તેણે બેથલેહેમ, એટામ, તકોઆ, 7 બેથ- ૂર,

સોખો, અદલુ્લામ, 8ગાથ, મારેશા, ઝ ફ, 9અદોરાઈમ, લાખીશ, અઝેકા, 10સોરાહ, આયાલોન, અને હેબ્રોન નગરો બાંધ્યા.ં એ
યહૂ દયામાં અને બન્યામીનમાં આવેલા કલ્લાવાળાં નગરો છે.

* 11:4 11:4 ઉ ર દેશ-યહૂદા



2 કાળ ૃતાંત 11:11 360 2 કાળ ૃતાંત 12:16

11 તેણે ત્યાં મજ ૂત કલ્લા બંધા ા અને સેનાપ તઓને અનાજ, તેલ અને દ્રાક્ષારસના ભંડાર આગળ ચોક કરવા ૂ ા.
12 દરેક નગરમાં તેણે ઢાલો અને ભાલાઓ ૂ ા અને તે નગરોને મજ ૂત કયા. યહૂ દયા અને બન્યામીન તેના તાબામાં હતા.ં

યાજકો અને લેવીઓ યહૂ દયામાં પાછા આ ા
13 યાજકો અને લેવીઓ કે જઓે ઇઝરાયલમાં હતા તેઓ તેમના ળોમાંથી તેની પાસે આ ા. 14 લેવીઓ પોતાના ગોચર

અને મલકત ૂક ને યહૂ દયા અને યરુશાલેમ આ ા હતા કેમ કે યરોબામે અને તેના દ કરાઓએ તેઓને નસાડ ૂ ા હતા કે
જથેી તેઓ ઈ ર માટે યાજકની જવાબદાર બજાવી ન શકે. 15 યરોબામે સભા ાનને માટે, પોતે બનાવેલા વાછરડાની અને
બકરાની ૂ તની ૂજા માટે, તેઓના ાને અન્ય યાજકો ન ુકત કયાર્.

16તેઓની પાછળઇઝરાયલનાં કુળોના સવર્ લોકો, જઓેએપોતાનાં અંત:કરણઇઝરાયલના પ્ર ુ, ઈ રને શોધવામાં લગા ાં
હતાં તેઓ પોતાના પ ૃઓના પ્ર ુ ઈ રને યજ્ઞ કરવા યરુશાલેમ આ ા. 17 તે લોકોના કારણે યહૂ દયા ું રાજય બળવાન થ ું.
તે ત્રણ વષર્ દર મયાન તેઓએ ુલેમાનના ુત્ર, રહાબામને બળવાન કય , કેમ કે ત્રણ વષર્ ુધી તેઓ દાઉદ અને ુલેમાનને પગલે
ચાલ્યા હતા.

રહાબામ ું કુટુબ
18 રહાબામે માહાલાથની સાથે લ ક ુ. માહલાથ દાઉદના દ કરા ય રમોથની દ કર હતી. યશાઈના દ કરા અ લયાબની

દ કર અ બહાઈલ તેની માતા હતી. 19 તેને ત્રણ ુત્રો થયા; યેઉશ, શમાયાર્ અને ઝાહામ.
20માહલાથ પછ રહાબામે આબ્શાલોમની ુત્રી માકા સાથે લ ક ુ. તેણે અ બયા, આ ાય, ઝ ઝાહ અને શલોમીથને જન્મ

આપ્યો. 21પોતાની બધી પત્નીઓઅને ઉપપત્નીઓ કરતાં રહાબામ માકા ઉપર વધારે પ્રેમ રાખતો હતો. તેને બધી મળ ને અઢાર
પત્નીઓ અને સાઠ ઉપપત્નીઓ હતી. તેના અઠ્ઠાવીસ દ કરા અને સાઠ દ કર ઓ હતી.

22 રહાબામે માકાના દ કરા અ બયાને તેના બધા ભાઈઓમાં અ ધકાર નીમ્યો; તે તેને રાજા બનાવવા ું વચારતો હતો.
23 રહાબામે કુશળતા ૂવર્ક રાજ ક ુ; તેણે તેના બધા ુત્રોને યહૂ દયાના અને બન્યામીનનાં સવર્ કલ્લાવાળાં નગરોમાં મોકલી
દ ધા. તેણે તેઓને માટે ખાવાપીવાની સામગ્રી ુષ્કળ પ્રમાણમાં ૂર પાડ . ઘણી ીઓ સાથે તેઓના લ કરા ા.ં

12
મસરના લશ્કર ું આક્રમણ
1 રાજા. 14:25-28

1અને એમ થ ું કે, જયારે રહાબામ ું રાજય ર થ ું અને તે બળવાન બન્યો, ત્યારે તેણે તથા તેની સાથેના સવર્ ઇઝરાયલે
ઈ રના નયમનો ત્યાગ કય .

2એ તે લોકો ઈ રને અ વ ા ુ બન્યા હોવાથી રહાબામ રાજાના શાસનના પાંચમાં વષ, મસરના રાજા શશાકે યરુશાલેમ
ઉપર હુમલો કય . 3 તે બારસો રથો તથા સાઠ હજાર ઘોડસેવારો સ હત ચઢ આ ો. મસરમાંથી તેની સાથે અસં સૈ નકો
આ ા હતા: તેઓમાં ૂબીઓ, ુ ઓ તથા કૂશીઓ હતા. 4 યહૂ દયા સાથે સંકળાયેલાં પસ્તાળ સ નગરોનો કબજો કર ને
તે યરુશાલેમ આ ો.

5હવે રહાબામ તથા યહૂદાનાઆગેવાનો, જઓે શશાકને લીધે યરુશાલેમમાં એકત્ર થયા હતા, તેઓની પાસે શમાયા પ્રબોધકે
આવીને તેઓને ક ું, “ઈ રઆમ કહે છે: ‘તમે મને તજી દ ધો છે, તેથી મેં પણ તમને શશાકના હાથમાં સોંપી દ ધાં છે.’ ” 6પછ
ઇઝરાયલના આગેવાનોએ તથા રાજાએ પોતાને નમ્ર બનાવીને ક ું, “ઈ ર ન્યાયી છે.”

7 ઈ રે જયારે જો ું કે તેઓએ પોતાને નમ્ર બના ા છે, ત્યારે ઈ રની વાણી શમાયાની પાસે આવી, “તેઓએ પોતાને નમ્ર
બના ા છે. માટે હુ તેમનો નાશ ન હ કરુ; હુ તેમને થોડ વારમાં છોડાવીશ અને હુ મારો ક્રોધ શશાકની મારફતે યરુશાલેમ પર
ન હ ઉતારુ. 8 તેમ છતાં, તેઓ તેના ુલામો થશે, કે જથેી તેઓને સમજાય કે માર સેવા કરવામાં તથા વદેશી રાજાઓની સેવા
કરવામાં કેટલો ફેર છે.”

9 મસરના રાજા શશાકે યરુશાલેમ ઉપર ચઢાઈ કર ને ઈ રના સભા ાનનો ખજાનો તથા રાજાના મહેલનો બધો ખજાનો
ૂંટ લીધો. તેણે બ ું જ ૂંટ લી ું; ુલેમાને સોનાની જે ઢાલો બનાવી હતી એ પણ તે લઈ ગયો. 10 રહાબામ રાજાએ તેમને
ાને પ ળની ઢાલો બનાવીને અંગરક્ષકોના ઉપર અમલદારના, એટલે કે જઓે રાજાના મહેલની ચોક કરતા તેઓના હાથમાં

સોંપી.
11 જયારે રાજા ઈ રના ઘરમાં પ્રવેશ કરતો, ત્યારે રક્ષકો તે ઢાલોને ઊંચક લેતા; પછ તેઓ તે ઢાલોને પરત લાવતા અને

રક્ષક ૃહમાં ૂક દેતા. 12જયારે રહાબામે પોતાને નમ્ર કય ત્યારે ઈ રનો ક્રોધ ઊતય , કેમ કે તે તેનો સં ૂણર્ નાશ કરવા ચાહતા
નહોતા; આઉપરાંત, યહૂ દયામાં પણ કઈક સાર વતર્ ૂક મા ૂમ પડ .

રહાબામના રા કાળ ું ટૂક વણર્ન
13 તેથી રહાબામ રાજાએ યરુશાલેમમાં બળવાન થઈને રાજ ક ુર્. રહાબામ રાજા બન્યો ત્યારે તે એકતાળ સ વષર્નો હતો.

તેણે યરુશાલેમ નગર કે, જનેે ઈ રે પોતા ું નામ રાખવા માટે ઇઝરાયલનાં સવર્ કુળોમાંથી પસંદ ક ુ હ ું, ત્યાં સ ર વષર્ ુધી
રાજ ક ુ. તેની માતા ું નામ નાઅમાહ હ ું, તે આમ્મોની ી હતી. 14 તેણે દુ તા કર , તેણે સાચા હૃદયથી ઈ રની ભ ક્ત
કરવા ું મન લગા ું ન હ.

15 રહાબામનાં કૃત્યો, પ્રથમથી તે છેલ્લે ુધી, શમાયા પ્રબોધકની તથા ઇદ્દો દ્ર ાનાં લખાણોમાં વંશાવળ ના અ ુક્રમે નોંધેલા
છે. રહાબામ તથા યરોબામ વચ્ચે સતત વગ્રહ ચાલતો ર ો હતો. 16 રહાબામ પોતાના ૂવર્જોની સાથે ઊંઘી ગયો અને તેને
દાઉદનગરમાં દફનાવવામાં આ ો; તેની જગ્યાએ તેનો દ કરો અ બયા રાજા થયો.



2 કાળ ૃતાંત 13:1 361 2 કાળ ૃતાંત 14:11

13
ઇઝરાયલ અને યહૂ દયા વચ્ચે ુદ્ધ
1 રાજા. 15:1-8

1 રાજા યરોબામના અઢારમા વષ, અ બયા યહૂ દયા પર રાજ કરવા લાગ્યો. 2 તેણે ત્રણ વષર્ યરુશાલેમમાં રાજ ક ુર્; તેની
માતા ું નામ મખાયા હ ું. તે ગબયાના ઉર એલની દ કર હતી. અ બયા તથા યરોબામ વચ્ચે ુદ્ધ ચાલ્ ુ.ં 3અ બયાએ પસંદ
કરેલા ચાર લાખ ૂરવીર યોદ્ધાઓને લઈને ુદ્ધમાં ગયો. યરોબામઆઠ લાખ પસંદ કરેલા ૂરવીર લડવૈયાઓને લઈને સામે ગયો.

4અ બયાએએફ્રાઇમના પહાડ પ્રદેશમાં આવેલા સમારાઈમ પવર્ત પર ઊભા રહ ને ક ું, “યરોબામ તથા સવર્ ઇઝરાયલ મારુ
સાંભળો! 5 ું તમે નથી જાણતા કે પ્ર ુ, ઇઝરાયલના ઈ રે દાઉદન,ે એટલે તેને તથા તેના દ કરાઓને, ઇઝરાયલ પર સદા રાજ
કરવાને માટે કરાર કરેલો છે?

6 તેમ છતાં દાઉદના દ કરા ુલેમાનના સેવક નબાટના દ કરા યરોબામે પોતાના મા લક સામે બળવો કય . 7 હલકા માણસો
તથા અધમ માણસો તેની પાસે એકત્ર થયા. ુલેમાનનો દ કરો રહાબામ જુવાન તથા બનઅ ુભવી હોવાથી તેમની સામે લડવાને
અશક્ત હતો, ત્યારે તેઓ તેની સામે લડવાને તૈયાર થયા.

8 હવે તમે દાઉદના વંશજોના હાથમાં ઈ ર ું રાજ છે, તેની સામે થવાનો ઇરાદો રાખો છો. તમારુ સૈન્ય બહુ મોટુ છે અને
યરોબામે જે સોનાના દેવો બના ા છે તે પણ તમાર પાસે છે. 9 ું તમે ઈ રના યાજકોન,ે એટલે હારુનના વંશજોને તથા
લેવીઓને કાઢ ૂ ા નથી? ું તમે બીજા દેશોના લોકોના રવાજ પ્રમાણે પોતાને માટે ૂ ત ૂજક યાજકો નીમ્યા નથી? તમારામાં
તો કોઈપણ માણસ એક જુવાન બળદ તથા સાત ઘેટાં લઈને પોતાને પ વત્ર કરવા માટે આવે છે; તે પોતે, તમારા દેવો જઓે દેવ
નથી, તે તેઓનો યાજક થાય છે.

10પર ુ અમારા માટે તો પ્ર ુ એ જઅમારા ઈ ર છે અને અમે તેમને તજી દ ધા નથી. ઈ રની સેવા કરનારા અમારા યાજકો
તો હારુનના વંશજો છે તથા લેવીઓ પણ પોતપોતાનાં કામ કરે છે. 11 તેઓ રોજ સવારે તથા સાંજે ઈ રને માટે દહનીયાપર્ણો
તથા ુવા સત ૂપ બાળે છે. તેઓ અ પત રોટલી પણ ુદ્ધ મેજ પર ગોઠવે છે; દરરોજ સાંજે સોનાના દ પ ૃક્ષ પર દ વા પણ
સળગાવે છે. અમે તો અમારા પ્ર ુ, ઈ રની આજ્ઞાઓ પાળ એ છ એ, પણ તમે તો તેમને તજી દ ધા છે.

12 જુઓ, ઈ ર અમાર સાથે છે તથા અમારા આગેવાન છે અને તેમના યાજકો ચેતવણીનાં રણ શગડાં લઈને તમાર વરુદ્ધ
અમાર સાથે છે. તમે ઇઝરાયલના લોકોની સામ,ે તમારા ૂવર્જોના પ્ર ુ, ઈ રની સામે ન લડો, તેમાં તમે સફળ થવાના નથી.”

13 યરોબામે તેઓની પાછળ છુપાઈને હુમલો કરનારા સૈ નકોની એક ટુકડ ને તૈયાર કર ; તે ું સૈન્ય યહૂદાની આગળ હ ું અને
એ ટુકડ તેઓની પાછળ હતી. 14જયારે યહૂદાએ પાછળ જો ુ,ં તો જુઓ, પોતાની આગળ તથા પાછળ ુદ્ધની તૈયાર કર
રાખી હતી. તેઓએ ઈ રને પોકાર કય અને યાજકોએ રણ શગડાં વગાડ્યા.ં 15 પછ યહૂદાના માણસોએ ઊંચા સાદે પોકાર
કય ; તેઓએ પોકાર કય તે સાથે જ ઈ રે યરોબામ અને ઇઝરાયલને અ બયા અને યહૂદાની આગળ માયાર્.

16 ઇઝરાયલના લોકો યહૂદાની આગળથી નાસી ગયા અને ઈ રે યહૂદાના હાથે યરોબામને તથા ઇઝરાયલને હરા ા.
17 અ બયા અને તેના સૈન્યએ તેઓની ભારે ુવાર કર ને તેઓનો સંહાર કય ; ઇઝરાયલના પાંચ લાખ ુનંદા માણસો માયાર્
ગયા. 18આ ર તે, તે સમયે ઇઝરાયલીઓ હાર ગયા અને યહૂ દયાના લોકો જીતી ગયા યહૂ દયાના લોકોએ પોતાના પ ૃઓના
ઈ ર, પ્ર ુ પર આધાર રા ો હતો.

19અ બયાએ યરોબામનો પીછો કય ; તેણે તેની પાસેથી બેથેલ, યશાના અને એફ્રોન નગરો તેના ગામો સ હત જીતી લીધા.ં
20અ બયાના દવસો દર મયાન યરોબામ ફર બળવાન થઈ શ ો ન હ; ઈ રે તેને સજા કર અને તે મરણ પામ્યો. 21 પર ુ
અ બયા બળવાન થતો ગયો; તેણે ચૌદ ીઓ સાથે લ કયા. તેને બાવીસ દ કરા તથા સોળ દ કર ઓ હતી. 22અ બયાના
બાક નાં કાય , તે ું આચરણ અને તેનાં વચનો ઇદ્દો પ્રબોધકના ટ કાગ્રંથમાં લખેલાં છે.

14
પ્ર ુને વફાદાર આસા રાજા

1 પછ અ બયા તેના પ ૃઓની જમે ઊંઘી ગયો. તેને દાઉદનગરમાં દફનાવવામાં આ ો. તેની જગ્યાએ તેનો દ કરો આસા
ગાદ નશીન થયો. યહૂ દયાના રાજાઆસાના શાસનકાળના દસ વષર્ દર મયાન દેશમાં શાં ત હતી. 2આસાએ તેના ઈ ર, પ્ર ુની
નજરમાં જે સારુ અને યોગ્ય હ ું તે ક ુર્. 3 તેણે અન્ય દેવોની વેદ ઓ અને ઉચ્ચ ાનો દૂર કયા. તેણે તેઓના ભજનસ્તંભના
પ વત્ર પથ્થરોને ભાંગી ના ાં અને અશેર મ ૂ તને કાપી નાખી. 4તેણે યહૂ દયાના લોકોન,ે તેઓના પ ૃઓના ઈ રને શોધવાનો,
તેના વ ધઓઅને આજ્ઞાઓ ું પાલન કરવાનો હુકમ કય .

5 તેણે યહૂ દયાના દરેક નગરમાંના ઉચ્ચ ાનો અને ૂપવેદ ઓને દૂર કયાર્. તેના શાસન દર મયાન રાજયમાં શાં ત પ્રવતલી
રહ . 6 તેણે યહૂ દયામાં કલ્લાવાળાં નગરો બાંધ્યાં. તે વષ માં ુદ્ધ ન હોવાના કારણે તે દેશમાં શાં ત ાપેલી રહ હતી. કેમ કે
ઈ રે તેને શાં ત આપી હતી.

7 આસાએ યહૂ દયાના લોકોને ક ું, “ચાલો, આપણે આ નગરો બાંધીએ, તેમની ફરતે કોટ કર એ. ુરજો, દરવાજા અને
ૂંગળો બાંધીએ; આ દેશ હજી પણ આપણો છે, કારણ કે, આપણે આપણા ઈ રની પાસે માગ્યો છે. તેમણે આપણને ચારે

બાજુએથી શાં ત આપી છે.” તેથી તેમણે નગરો બાંધવા માંડ્યાં તેમાં તેઓ સફળ થયા. 8આસા પાસે યહૂદા કુળના ઢાલ અને
ભાલાથી સજ્જ ત્રણ લાખ ુરુષો અને હજાર ઢાલ તથા ધ ુષ્યથી સજ્જ બન્યામીન કુળના બે લાખ એંશી હજાર ુરુષો હતા.
તેઓ બધા શ ક્તશાળ ૂરવીર યોદ્ધાઓ હતા.

કૂશી ઝેરાનો પરાજય
9 કૂશ દેશનો ઝેરાહ દસ લાખ સૈ નકો અને ત્રણસો રથ ું સૈન્ય લઈને તેઓ સામે ુદ્ધ કરવા આ ો; તે મારેશા ુધી આવી

પહોંચ્યો. 10 પછ આસા તેની સામે ગયો અને તેઓએ મારેશા આગળ સફાથાના મેદાનમાં ુદ્ધ માટે ૂહ રચ્યો. 11આસાએ
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તેના ઈ રને પોકાર કય , “ઈ ર, બળવાનની વરુદ્ધમાં નબર્ળને સહાય કરનાર, તમારા સવાય અમારો બીજો કોઈ આશ્રય
નથી; હે ઈ ર, અમારા પ્ર ુ, અમને સહાય કરો; કેમ કે અમે માત્ર તમારા પર જઆધાર રાખીએ છ એઅને તમારા નામના લીધે
જ અમે આ મોટા સૈન્ય સામે આ ા છ એ; હે ઈ ર, તમે અમારા પ્ર ુ છો; માણસો તમને હરાવી શકશે ન હ.”

12 તેથી ઈ રે આસા અને યહૂ દયાના સૈન્યની સામે કૂશીઓને હરા ા અને તેઓ નાસી ગયા. 13આસા અને તેના સૈ નકોએ
ગેરાર ુધી તેમનો પીછો કય . ઈ થયો પયાના કૂશી લોકોમાંથી એટલા બધા માણસો માયાર્ ગયા કે તેઓમાંથી કોઈ બચ્યો ન હ,
તેઓ સં ૂણર્ ર તે ઈ ર અને તેમની સેના દ્વારા ન થયા. સૈ નકોએ ૂંટ ચલાવીને ુષ્કળ પ્રમાણમાં સંપ મેળવી.

14યહૂ દયાના સૈ નકોએ ગેરારની આસપાસના બધાં નગરોનો નાશ કય , ત્યાંના રહેવાસીઓને ઈ રનો ભય લાગ્યો. તેઓએ
બધાં ગામો ૂંટ્યાં અને તેઓ પાસે ુષ્કળ ૂંટ હતી. 15 તેઓએ ઘેટાંપાળકોનાં જાનવર રાખવાના માંડવા તોડ ના ા અને
સં ાબંધ ઘેટાં તથા ઊંટો લઈને પછ તેઓ યરુશાલેમ પાછા આ ા.

15
આસાએ કરાવેલી ધમર્ ુધારણા

1ઈ રનો આત્મા ઓદેદના દ કરા અઝાયાર્ પર આ ો. 2 તેથી તે આસાને મળ ને બોલ્યો, “આસા તથા સમગ્ર યહૂ દયા અને
બન્યામીનના બધા લોકો, માર વાત સાંભળો ાં ુધી તમે ઈ ર સાથે રહેશો ત્યાં ુધી તેઓ તમાર સાથે રહેશે. તમે જો
તેમને શોધશો તો તે તમને મળશ;ે પણ જો તમે તેમનો ત્યાગ કરશો, તો તે તમારો ત્યાગ કરશ.ે

3હવે ઘણાં લાંબા સમયથી, ઇઝરાયલીઓ ખરા ઈ રની ભ ક્ત કરતા ન હતા. તેઓ સદ્દબોધઆપનાર યાજક વનાના અને
નયમશા વનાના હતા. 4 પર ુ સંકટના સમયે તેઓ ઇઝરાયલના ઈ ર, એટલે પોતાના પ્ર ુ તરફ ફયાર્ અને તેમનો પોકાર
કય ત્યારે ઈ ર તેમને મ ા. 5 તે દવસોમાં ત્યાં કોઈ માણસમાં શાં ત નહોતી, દેશના સવર્ રહેવાસીઓ બહુ દઃુખી હતા.

6 પ્રજાઓએકબીજાની વરુદ્ધ અને નગરો એકબીજા વરુદ્ધ લડ ને પાયમાલ થતાં હતા,ં તેઓ ૂટ ગયા હતા, કેમ કે ઈ ર
તેઓને દરેક પ્રકારની આફતો વડે શક્ષા કરતા હતા. 7 પણ તમે બળવાન થાઓ અને તમારા હાથોને ઢ લા પડવા ન દો, કેમ કે
તમાર મહેનત ું ફળ તમને મળશ.ે”

8જયારે આસાએ પ્રબોધક ઓદેદની પ્રબોધવાણી સાંભળ ત્યારે હમત રાખીને યહૂ દયા તથા બન્યામીનના સવર્ દેશમાંથી
તથા જે નગરો એફ્રાઇમના પહાડ પ્રદેશમાં કબજે કર લીધાં હતા, તે બધામાંથી ધ ારપાત્ર ૂ તઓને હઠાવી દ ધી. અને તેણે
ઈ રના સભા ાનના દ્વારમંડપઆગળની ઈ રની વેદ ને ફર થી બાંધી. 9તેણેઆખા યહૂ દયા તથા બન્યામીનન,ે તેમજજઓે
તેઓની સાથે રહેતા હતા તેઓમાં -એફ્રાઇમ, મનાશ્શા તથા શમયોનમાંથીઆવી વસેલાઓને એકત્ર કયાર્. જયારે તેઓએજો ું
કે પ્ર ુ તેઓના ઈ ર તેની સાથે છે, ત્યારે ઇઝરાયલમાંથી ઘણાં લોકો તેના પક્ષમાં આ ા.

10આસાની કાર કદ ના પંદરમા વષ ત્રીજા મ હનામાં યરુશાલેમમાં તેઓ ભેગા થયા. 11 તેઓએ પોતાને મળેલી ૂંટમાંથી તે
દવસે ઈ રને સાતસો બળદો તથા સાત હજાર ઘેટાં ું અપર્ણ ક .ુ
12 તેઓએ ઈ રને શોધવાને માટે પોતાના પ ૃઓના પ્ર ુ ઈ રની સાચા હૃદયથી તથા સં ૂણર્ ભાવથી સ્ ુ ત કરવાનો કરાર

કય . 13 નાનો હોય કે મોટો, ી હોય કે ુરુષ, જે કોઈ ઇઝરાયલના પ્ર ુ ઈ રની સ્ ુ ત ન કરે તેને ૃત્ ુદડ આપવાને એકમત
થયા.

14 તેઓએ ઈ રની આગળ ઊંચા અવાજે પોકાર ને તથા રણ શગડાં અને શરણાઈ વગાડ ને સોગન ખાધા. 15 તે સોગનથી
યહૂ દયાના સવર્ લોકો ૂબ આનંદ પામ્યા, કારણ કે તેઓએ પોતાના ૂરા અંત:કરણથી સોગન ખાધા હતા અને તેઓએ પોતાની
સં ૂણર્ ઇચ્છાથી ઈ રને શોધ્યા અને તે તેઓને મ ા. ઈ રે તેઓને ચારેતરફની શાં ત આપી.

16આસાએ પોતાની દાદ માકાને પણ રાજમાતાની પદવી પરથી દૂર કર , કારણ કે તેણે અશેરાને માટે ધ ારપાત્ર ૂ ત બનાવી
હતી. આસાએ તે ૂ તને કાપી નાખી, તેનો ૂકો કર ને કદ્રોન નાળાં આગળ તેને સળગાવી દ ધી. 17જો કે ઇઝરાયલમાંથી ધમર્

ાનો કાઢ નંખાયા ન હ. તોપણઆસા ું હૃદય તેના દવસોમાં ઈ ર પ્રત્યે સં ૂણર્ હ ું.
18તેના પતાની પ વત્ર વસ્ ુઓ તથા તેની પોતાની પ વત્ર વસ્ ુઓ, એટલે સો ું તથા ચાંદ ની વસ્ ુઓ તે ઈ રના ઘરમાં લા ો.

19આસાની કાર કદ ના પાંત્રીસમા વષર્ ુધી ત્યાં એક પણ ુદ્ધ થ ું ન હ.

16
ઇઝરાયલ સાથે અથડામણ
1 રાજા. 15:17-22

1 આસાની કાર કદ ના છત્રીસમા વષર્મા,ં ઇઝરાયલના રાજા બાશાએ યહૂ દયા વરુદ્ધ આક્રમણ ક ુ. યહૂ દયાના રાજા
આસાની મદદે બીજા કોઈને આવતા અટકાવી દેવા સારુ તેણે રામાનો કલ્લો બાંધ્યો.

2 પછ આસાએ ઈ રના સભા ાનના તથા રાજાના મહેલના ભંડારોમાંથી સો ુંચાંદ લઈને દમસ્કસમાં રહેનાર અરામના
રાજા બેન-હદાદ પર મોકલીને તેને કહેવડા ું, 3 “જમે તારા પતા તથા મારા પતા વચ્ચે સંપ હતો, તેમ માર તથા તાર વચ્ચે
છે. આ ચાંદ તથા સો ું મેં તારા માટે મોકલ્ ું છે. ઇઝરાયલના રાજા બાશાની સાથે તારો સંબંધ તોડ નાખ, કે જથેી તે અહ થી
ચાલ્યો જાય.”

4 બેન-હદાદે આસા રાજા ું સાંભળ ને પોતાના સૈન્યના સેનાપ તઓને ઇઝરાયલનાં નગરો પર ચઢાઈ કરવા મોકલી આપ્યા.ં
તેઓએ ઇયોન, દાન, આબેલ-માઈમ તથા નફતાલીનાં સવર્ ભંડાર નગરો પર હુમલો કય . 5જયારે બાશાએઆ સાંભ ું, ત્યારે
તેણે રામાનો કલ્લો બાંધવા ું કામ બંધ કરાવી દ ું. 6પછ આસા રાજાએ યહૂ દયાના લોકોને સાથે લીધા. તેઓજે પથ્થરો તથા
જે લાકડાં બાશાએ રામાના કલ્લાના બાંધકામમાં વાપરવા માટે તૈયાર કયા હતાં તે લઈ ગયા. પછ તે વડે આસા રાજાએ ગેબા
તથા મસ્પા બાંધ્યાં.

પ્રબોધક હનાનીની ચીમક
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7 તે જ સમયે હનાની પ્રબોધક યહૂ દયાના આસા રાજા પાસે આવીને તેને ક ું, “તમે પ્ર ુ ઈ રને બદલે અરામના રાજા
ઉપર ભરોસો રા ો છે, માટે અરામના રાજા ું સૈન્ય તમારા હાથમાંથી છટક જઈ શ ું છે. 8 ું તને યાદ નથી કે કૂશીઓ તથા
ૂબીઓના સૈન્યની સાથે અસં રથો તથા ઘોડસેવારો હતા છતાં તેઓની શી હાલત થઈ હતી? પણ તે સમયે તેં ઈ ર પર

ભરોસો રા ો હતો, એટલે તેમણે તને તેઓ પર વજય અપા ો હતો.
9 કેમ કે ઈ રની દ્ર સમગ્ર ૃથ્વી ું નર ક્ષણ કયાર્ કરે છે. અને જઓે ું અંત:કરણ તેમના પ્રત્યે સં ૂણર્ છે, તેઓને સહાય

કર ને તે પોતે બળવાન છે એમ બતાવી આપે છે. પણ તેં તેમની બાબતમાં ૂખાર્ઈ કર છે. હવેથી તારે ુદ્ધો લડવાં પડશ.ે”
10એ સાંભળ ને આસા તે પ્રબોધક પર ુસ્સે થયો; તેણે તેને જલેમાં ૂર દ ધો, કેમ કે તે આ બધી બાબતોને લઈને તે તેના પર
કોપાયમાન થયો હતો. એજ સમયે આસાએ કેટલાક લોકો પર ત્રાસ વતાર્ ો.

આસાના રા કાળનો અંત
1 રાજા. 15:23-24

11 જુઓ, આસાનાં કૃત્યો, પ્રથમથી તે છેલ્લે ુધી, યહૂ દયાના રાજાઓના તથા ઇઝરાયલના ુસ્તકમાં લખેલાં છે. 12 તેના
રાજયના ઓગણચાળ સમા વષર્માં આસાના પગમાં કોઈ રોગ થયો, તે રોગની પીડા ત્રાસજનક હતી. તોપણ તેણે બીમાર માં
ઈ રની ન હ, પણ વૈદોની સહાય લીધી.

13 આસા પોતાના ૂવર્જોની સાથે ઊંઘી ગયો; તેની કાર કદ ના એકતાળ સમા વષ તે મરણ પામ્યો. 14 દાઉદનગરમાં તેણે
પોતાને માટે જે કબર ખોદાવી હતી તેમાં તેને દફનાવવામાં આ ો. તેના કફનમાં ુગંધીઓ તથા ગાંધીએ તૈયાર કરેલાં વ વધ
પ્રકારનાં ુગંધીદ્ર ો ભર ને તેઓએ તેમાં તેને ુવાડ્યો. પછ તેઓએ મોટા પ્રમાણમાં ુગંધીદ્ર ો ું દહન ક ુ.

17
યહોશાફાટ યહૂ દયાની ગાદ એ

1 તેની જગ્યાએ તેનો દ કરો યહોશાફાટ ગાદ એ બેઠો. તેણે ઇઝરાયલની સામે ુદ્ધ ક ુ. 2 યહૂ દયાના કલ્લાવાળાં બધાં
નગરોમાં લશ્કર તહેનાત ક ુ અને યહૂ દયા દેશમાં તેમ જ તેના પતા આસાએ કબજે કરેલાં એફ્રાઇમના નગરોમાં થાણાં ા પત
કયાર્.

3 ઈ ર યહોશાફાટની સાથે હતા, કેમ કે તેના પ ૃ દાઉદ શરૂઆતના વષ માં જે માગ ચાલ્યા હતા તે જ માગર્ પર યહોશાફાટ
ચાલ્યો અને તે બઆ લમ તરફ ફય ન હતો. 4 પણ તેના બદલે તે તેના પતાના ઈ ર પર આધાર રાખતો અને તેમની આજ્ઞાઓ
પ્રમાણે ચાલતો હતો, ઇઝરાયલના લોકો કરતાં તે ું જીવન જુદા જ પ્રકાર ું હ ું; તેણે ઇઝરાયલ ું ખોટુ અ ુસરણ ક ુ ન હ.

5 તેથી ઈ રે તેના હાથમાં રાજ ર ક ુ; આ ું યહૂદા યહોશાફાટને ખંડણીઆપ ું હ ું. તે ુષ્કળ માન અને સંપ પામ્યો.
6ઈ રના માગ માં તે ું અંત:કરણ લાગે ું હ ું. તેણે યહૂ દયામાંથી ઉચ્ચ ાનો તેમ જઅશેર મ ૂ તના સ્તંભોનો પણ નાશ કય .

7 તેના શાસનકાળના ત્રીજા વષ તેણે પોતાના અ ધકાર ઓ બેન-હા યલ, ઓબાદ્યા, ઝખાયાર્, નથાનએલ અને મખાયાને
યહૂ દયાના નગરોમાં બોધ કરવાને મોકલ્યા. 8 વળ તેઓની સાથે લેવીઓને એટલે શમાયા, નાથાન્યા, ઝબાદ્યા, અસાહેલ,
શ મરામોથ, યોનાથાન, અદો નયા, ટો બયા અને ટોબ-અદો નયાને તેમ જ યાજકોને એટલે અ લશામા અને યહોરામને પણ
મોકલ્યા. 9 તેઓએ યહૂ દયામાં શક્ષણ આપ્ ુ.ં તેઓની પાસે ઈ ર ું નયમશા હ ું. યહૂદાનાં સવર્ નગરોમાં જઈને તેઓએ
નયમશા અ ુસાર લોકોને શક્ષણઆપ્ ુ.ં

યહોશાફાટની મહાનતા
10 આથી યહૂ દયાની આસપાસના બધા પ્રદેશોનાં રાજયોને ઈ રનો ભય લાગ્યો તેથી તેઓએ યહોશાફાટ સાથે ુદ્ધ ક ુ

ન હ. 11 કેટલાક પ લસ્તીઓ યહોશાફાટ પાસે ઉપહાર અને ખંડણી તર કે ચાંદ લા ા. આરબો પણ પ ુઓએટલે સાત હજાર
સાતસો બકરો અને સાત હજાર સાતસો ઘેટાં ભેટ તર કે લા ા.

12 યહોશાફાટ ક્રમે ક્રમે વધારે બળવાન થતો ગયો. તેણે યહૂ દયામાં કલ્લાઓ અને ભંડાર માટે નગરો બાંધ્યા.ં 13 તેની પાસે
યહૂ દયાના નગરોમાં ુષ્કળ સામગ્રી તેમ જ યરુશાલેમમાં ઘણાં સૈ નકો તથા પરાક્રમી અને શ ક્તશાળ ુરુષો હતા.

14 તેઓના પ ૃઓના ઘરનાં નામ પ્રમાણે તેઓની યાદ આ પ્રમાણે છે:
યહૂ દયાના હજારો સેનાપ તઓનો ુ સેનાપ ત આદના હતો.
તેની પાસે ત્રણ લાખ લડવૈયા ુરુષો હતા;

15 તેનાથી ઊતરતા દરજ્જાનો સેનાપ ત યહોહાનાન હતો. તેની હકૂમતમાં બે લાખ એંશી હજાર લડવૈયા હતા;
16 તેના હાથ નીચે સ્વેચ્છાથી ઈ રની સેવા કરનાર ઝખ્રીનો દ કરો અમાસ્યા હતો; તેની પાસે બે લાખ લડવૈયા હતા.

17એલ્યાદા બન્યામીનના કુળનો ૂરવીર માણસ હતો અને તેની પાસે બે લાખ ધ ુષ્ય અને ઢાલથી સજ્જ સૈ નકો હતા;
18 તેનાથી ઊતરતો દરજ્જો યહોઝાબાદ હતો અને તેની પાસે ુદ્ધ માટે સજ્જ એવા એક લાખ એંશી હજાર યોદ્ધાઓ હતા.
19આખા યહૂ દયામાં કલ્લાવાળાં સવર્ નગરોમાં જઓેને રાજાએ રા ા હતા.
તે ઉપરાંત આ લોકો પણ રાજાની સેવામાં તત્પર રહેતા હતા.

18
મખાયા પ્રબોધકની આહાબને ચેતવણી
1 રાજા. 22:1-28

1 યહોશાફાટ રાજાની પાસે ુષ્કળ પ્રમાણમાં સંપ હતી અને તે ઘણો લોક પ્રય હતો. તેણે પોતાના દ કરા ું લ આહાબની
ુત્રી સાથે કર ને તેની સાથે આહાબની સાથે સગાઈના સંબંધ બાંધ્યો. 2 થોડાં વષ પછ , તે આહાબને મળવા સમરુન ગયો.

આહાબે તેની અને તેની સાથે જે માણસો હતા તેઓની મોટ સં ામાં ઘેટાં અને બળદોની મજબાની આપી. અને પોતાની
સાથે રામોથ ગલ્યાદ પર ચઢાઈ કરવા આહાબને સમજા ો. તેથી રામોથ ગલ્યાદ પરની ચઢાઈમાં આહાબે પણ યહોશાફાટને



2 કાળ ૃતાંત 18:3 364 2 કાળ ૃતાંત 18:34

સાથ આપ્યો. 3 ઇઝરાયલના રાજાઆહાબે યહૂ દયાના રાજા યહોશાફાટને ક ું, “તમે માર સાથે રામોથ ગલ્યાદ પર ચઢાઈમાં
આવશો?” યહોશાફાટે ઉ ર આપ્યો, “હુ તારા જવેો છુ અને મારા લોકો પણ તારા લોકો છે; અમે તાર સાથે ુદ્ધમાં રહ ુ.ં”

4 યહોશાફાટે ઇઝરાયલના રાજાને ક ું, “તમારા ઉ ર માટે પ્રથમ તમે ઈ રની ઇચ્છાને શોધો.” 5 પછ ઇઝરાયલના રાજાએ
ચારસો પ્રબોધકોને ભેગા કયાર્ અને તેઓને ૂ ું, “અમારે રામોથ ગલ્યાદ ઉપર ચઢાઈ કરવી કે ન હ?” તેઓએ ક ું, “હુમલો
કરો, કેમ કે ઈ ર રાજાને વજયઆપશ.ે”

6પણ યહોશાફાટે ૂ ું, “અહ ઈ રનો બીજો કોઈ પ્રબોધક નથી કે જનેીઆપણે સલાહ ૂછ એ?” 7ઇઝરાયલનો રાજાએ
તેને ક ું, “હજી એક માણસ છે જનેી મારફતે આપણે ઈ રની સલાહ ૂછ શક એ, પણ હુ તેનો તરસ્કાર કરુ છુ, કારણ કે
તેણે કદ મારા વષે સારુ ભ વષ્ય ક ું નથી, પણ ફક્ત માઠુ જ ક ું છે, તે તો ઈમલાહનો ુત્ર મખાયા છે.” પણ યહોશાફાટે
ક ું, “રાજાએએ ું ન બોલ ું જોઈએ, આપણે તે ું પણ સાંભળ એ.” 8 પછ ઇઝરાયલના રાજાએએક અ ધકાર ને બોલાવીને
ક ું, “ઈમલાહના દ કરા મખાયાને જલ્દ બોલાવી લાવો.”

9હવે, ઇઝરાયલનો રાજાઆહાબ અને યહૂદાનો રાજા યહોશાફાટ રાજપોશાક પહેર ને સમરુનના દરવાજાનીઆગળ ુલ્લી
જગ્યામાં પોતપોતાનાં સહાસન પર બેઠા અને બધા પ્રબોધકો તેઓની આગળ પોતપોતાની પ્રબોધવાણીઓ સંભળાવતા હતા.
10 કેનાહના દ કરા સદ કયાએ પોતાને માટે લોખંડનાં શગડાં બનાવડા ા હતા.ં તે બતાવીને બોલ્યો, “ઈ ર એ ું કહે છે,
‘અરામીઓનો નાશ થતાં ુધી આવાં શગ વડે તમે તેમને હઠાવશો.’ ” 11સવર્ પ્રબોધકોએ એવો જ પ્રબોધ કય હતો, “રામોથ
ગલ્યાદ પર ચઢાઈ કર ને વજયી થાઓ; કારણ કે ઈ રે તેને રાજાના હાથમાં આપી દ ું છે.”
12જે સંદેશવાહક મખાયાને બોલાવવા ગયો હતો તેણે મખાયાને ક ું, “હવે જો, બધા પ્રબોધકો એક સાથે રાજાને માટે સારુ

ભ વષ્ય કહે છે. કૃપા કર તારુ કહે ું પણ તેમના જે ું જ હોય તો સારુ.” 13 મખાયાએ જવાબઆપ્યો, “જીવતા ઈ રના સમ
કે, મારા પ્ર ુ મને જે કહેશે તે જ હુ બોલીશ.” 14જયારે તે રાજા પાસે આ ો, ત્યારે રાજાએ તેને ક ું, “ મખાયા, અમે રામોથ
ગલ્યાદ પર ચઢાઈ કર એ કે ન કર એ?” મખાયાએ જવાબઆપ્યો, “ચઢાઈ કર ને વજય પામો! કેમ કે એ મોટો વજય હશે.”
15 પછ રાજાએ તેને ક ુ,ં “ઈ રને નામે મને કેવળ સત્ય જ કહેવા માટે મારે તાર પાસે કેટલી વાર સમ લેવડાવવા?” 16 તેથી

મખાયાએ ક ું, “મેં સવર્ ઇઝરાયલીઓને પાળક વગરનાં ઘેટાંની જમે પવર્તો ઉપર વખેરાઈ ગયેલા જોયા અને ઈ રે ક ું,
‘એમનો કોઈ પાળક નથી. તેઓ દરેક પોતપોતાને ઘરે શાં તથી પાછા જાય.’ ”

17 તેથી ઇઝરાયલના રાજાએ યહોશાફાટને ક ું, “ ું મેં તને નહો ું ક ું કે તે મારા સંબંધી સારુ ન હ, પણ માઠુ ભ વષ્ય
ભાખશ?ે” 18 પછ મખાયાએ ક ુ,ં “તમે સવર્ ઈ ર ું વચન સાંભળો મેં ઈ રને તેમના સહાસન પર બેઠેલા જોયા છે અને
આકાશ ું આ ું સૈન્ય તેમને જમણે હાથે તથા ડાબે હાથે ઊભે ું હ ું.

19 ઈ રે ક ું, ‘કોણ ઇઝરાયલના રાજા આહાબને ફોસલાવીને રામોથ ગલ્યાદ લઈ જાય કે ત્યાં તે માય જાય?’ ત્યારે એકે
આમ ક ું અને બીજાએ તેમ ક ું.

20 પછ એક આત્માએ આગળ આવીને ઈ રની સમક્ષ ઊભા રહ ને ક ું, ‘હુ તેને ફોસલાવીશ.’ ઈ રે તેને ૂ ું, ‘કેવી
ર તે?’ 21આત્માએ જવાબ આપ્યો, ‘ત્યાં જઈને હુ તેના બધા પ્રબોધકોના ુખમાં જૂઠુ બોલનાર આત્મા થઈશ.’ ઈ રે જવાબ
આપ્યો, ‘ ું તેને ફોસલાવશે અને ું સફળ પણ થશ.ે હવે જઈને એમ કર.’ ”

22હવે જો, ઈ રે આ તારા પ્રબોધકોના ુખમાં જૂઠુ બોલનાર આત્મા ૂ ો છે અને ઈ ર તારા સંબંધી અ ુભ બોલ્યા છે.”
23 ત્યારે કેનાહના દ કરા સદ કયાએ ઉપરઆવીને મખાયાને તેના ગાલ પર તમાચો માર ને ક ું, “ઈ રનોઆત્મા તાર સાથે

બોલવાને માર પાસેથી ા માગ થઈને ગયો?” 24 મખાયાએ ક ું, “જો, જે દવસે ું સંતાવાને અંદરના ઓરડામાં ભરાઈ જશે
તે દવસે ું તે જોશે.”

25 ઇઝરાયલના રાજાએ કેટલાક ચાકરોને ક ું, “ મખાયાને પકડ ને તેને નગરના રા પાલ આમોનની પાસે તથા મારા દ કરા
યોઆશની પાસે પાછો લઈ જાઓ. 26 તમે તેમને કહેજો કે, ‘રાજા કહે છે, આને જલેમાં ૂરો અને હુ ુર ક્ષત પાછો આ ું ત્યાં
ુધી તેને થોડ જ રોટલી તથા થોડુ જ પાણી આપજો.’ ” 27 પછ મખાયાએ ક ું, “જો ું ુર ક્ષત પાછો ફરે તો ઈ ર મારા

દ્વારા બોલ્યા નથી એમ સમજ ું.” વળ તેણે ક ું, “હે સવર્ લોકો તમે આ સાંભળો.”
આહાબ ું ૃત્ ુ
1 રાજા. 22:29-35

28 તેથી ઇઝરાયલના રાજા આહાબે તથા યહૂ દયાના યહોશાફાટે રામોથ ગલ્યાદ પર ચઢાઈ કર . 29 ઇઝરાયલના રાજાએ
યહોશાફાટને ક ું, “હુ મારો વેશ બદલીને ુદ્ધમાં જઈશ, પણ તમે તમારો રાજપોષાક પહેર રાખજો.” તેથી ઇઝરાયલના રાજાએ
વેશ બદલ્યો અને તેઓ ુદ્ધમાં ગયા. 30 હવે અરામના રાજાએ પોતાના રથા ધપ તઓને એવી આજ્ઞા આપી હતી કે, “તમારે
ઇઝરાયલના રાજા સવાય બીજા કોઈની પર હુમલો કરવો ન હ.”

31અને એમ થ ું કે જયારે રથા ધપ તઓએ યહોશાફાટને જોયો ત્યારે તેઓએ ક ું કે, “આ ઇઝરાયલનો રાજા છે.” માટે
તેઓ તેની સાથે લડવાને આ ા, પણ યહોશાફાટે ૂમ પાડ અને ઈ રે તેને મદદ કર . ઈ રે તેઓનાં મન ફેર ાં. 32અને એમ
થ ું કે જયારે રથા ધપ તઓએજો ું કે એ તો ઇઝરાયલનો રાજા નથી, ત્યારે તેઓ તેની પાછળ ન પડતાં પાછા ફયાર્.

33પણએક માણસે અનાયાસે ધ ુષ્ય ખેંચીને ઇઝરાયલના રાજાને કવચના સાંધાની વચમાં બાણ મા ુ. પછ આહાબે પોતાના
સાર થને ક ું, “રથ ફેરવીને મને ુદ્ધમાંથી બહાર લઈજા, કેમ કે હુ બહુ ખરાબ ર તે ઘવાયો છુ.” 34તે દવસે ભીષણ ુદ્ધ ખેલા ું
અને ઇઝરાયલના રાજાને ટેકો આપીને અરામીઓની સામે રથમાં સાંજ ુધી ટટ્ટાર બેસાડ રા ો હતો. આશરે ૂયાર્સ્ત થતાં તે
મરણ પામ્યો.
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યહોશાફાટને પ્રબોધકનો ઠપકો



2 કાળ ૃતાંત 19:1 365 2 કાળ ૃતાંત 20:19

1 યહૂ દયાનો રાજા યહોશાફાટ ુર ક્ષત ર તે યરુશાલેમમાં પોતાના ઘરે પાછો ફય . 2 ત્યારે પ્રબોધક હનાનીનો દ કરો યેહૂ
યહોશાફાટ રાજાને મળવા ગયો અને તેને ક ું, “ ું તારે દજુનોને મદદ કરવી જોઈએ? અને જઓે ઈ રને ધ ારે છે તેઓ પર
ું તારે પ્રેમ કરવો જોઈએ? એને લીધે ઈ રનો કોપ તારા પર પ્રગટ થયો છે. 3 તોપણ તારામાં કઈક સાર બાબતો મા ૂમ પડ

છે, કેમ કે તેં દેશમાંથી અશેરોથ ૂ તને હઠાવી દ ધી છે. અને ઈ ર પ્રત્યે વ ા ુ રહેવામાં તારુ મન વા ું છે.”
યહોશાફાટે કરાવેલી ધમર્ ુધારણા

4 યહોશાફાટ યરુશાલેમમાં ર ો; અને ફર થી બેરશેબાથી માંડ ને એફ્રાઇમના પહાડ પ્રદેશ ુધી લોકોમાં ફર ને તેણે તેઓના
પ ૃઓના પ્ર ુ ઈ ર તરફ તેઓનાં મન ફેર ાં. 5 તેણે દેશમાં, એટલે યહૂ દયાના સવર્ કલ્લાવાળાં નગરોમાંના પ્રત્યેક નગરમા,ં
ન્યાયાધીશો નીમ્યા.

6 તેણે ન્યાયાધીશોને ક ું, “તમે જે ન્યાય કરો તે વચાર ને કરજો કેમ કે તમે માણસો તરફથી ન્યાય કરતા નથી પણ ઈ રના
નામે ન્યાય કરો છો; યાદ રાખજો કે તમે ારે ઇનસાફ કરો ત્યારે ઈ ર તમાર સાથે હોય છે. 7 માટે હવે ઈ રનો ડર રાખીને
ચાલજો. જયારે તમે ન્યાય કરો ત્યારે સાંભળ ને કરજો, કેમ કેઆપણા પ્ર ુ, ઈ રને અન્યાય, પક્ષપાત અને લાંચ રુશવત પસંદ
નથી.”

8 ઉપરાંત, યહોશાફાટે ઈ રના નયમ સંબંધી ન્યાય ૂકવવા માટે અને તકરારો માટે યરુશાલેમમાં લેવીઓ, યાજકો અને
ઇઝરાયલના કુટુબોના વડ લોમાંથી કેટલાકને ન ુકત કયાર્. તેઓ યરુશાલેમમાં આ ા. 9 તેણે તેઓને ૂચનો આપ્યા,ં “ઈ રને
આદરઆપતા તમારે વ ા ુપણાથી અને સં ૂણર્ હૃદયથી વતર્ ું.

10જયારે પોતાનાં નગરોમાં રહેતા તમારા ભાઈઓના ૂન, નયમો અને આજ્ઞાઓ, ૂ તઓઅથવા વ ા સંબંધી કોઈપણ
તકરાર તમાર પાસે આવે ત્યારે તમારે લોકોને ચેતવણી આપવી કે, તેઓ ઈ રની વરુદ્ધ પાપ ન કરે અને તેથી ઈ રનો કોપ
તમારા ઉપર અને તમારા ભાઈઓઊપર ઊતરે ન હ. જો તમે આ પ્રમાણે વતર્શો તો તમે દો ષત ઠરશો ન હ.

11 જુઓ, તે ુ યાજક અમાયાર્, ઈ ર સંબંધી બધી બાબતોમાં તમારો અ ધકાર છે. રાજાને લગતી તમામ બાબતોમાં
યહૂદા કુળનો આગેવાન ઇશ્માએલનો ુત્ર ઝબાદ્યા તમારો અ ધકાર થશ.ે લેવીઓ પણ તમારા અ ધકાર ઓની સેવા માટે હશ.ે
હમત ૂવર્ક વતર્જો. નદ ષ ું રક્ષણ કરવા માટે ઈ ર તમારો ઉપયોગ કરો.”
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અદોમ સાથે ુદ્ધ

1આપછ એ ું બન્ ું કે, મોઆબીઓઅનેઆમ્મોનીઓઅને તેઓની સાથે કેટલાક મેઉનીઓયહોશાફાટ સામે લડવાઆ ા.
2 કેટલાકે યહોશાફાટને ખબર આપી, “એક મોટુ લશ્કર ૃતસ ુદ્રને સામે કનારે આવેલા અરામથી તાર વરુદ્ધ આવી ર ું છે,”
તે લોકો હાસસોન-તામાર એટલે કે એન-ગેદ માં છે.

3 યહોશાફાટ ગભરાઈ ગયો અને તેણે પોતે ઈ રની સહાય માગી. તેણે આખા યહૂ દયામાં ઉપવાસ જાહેર કય .
4 યહૂ દયાવાસીઓ ઈ રની મદદ માગવા ભેગા થયા. તેનાં સવર્ નગરોમાંથી તેઓ ઈ રની પ્રાથર્ના કરવા આ ા.

5 યહોશાફાટ ઈ રના સભા ાનની સામે નવા ચોક સામે યરુશાલેમ અને યહૂ દયાની લોકોની સભામાં ઊભો થયો. 6 તેણે
ક ું, “હે ઈ ર, અમારા પ ૃઓના પ્ર ુ, ું તમે સ્વગર્માંના ઈ ર નથી? ું બધી પ્રજાઓના રા ો ઉપર તમે અ ધકાર નથી?
બળઅને પરાક્રમ તમારા હાથમાં છે. તેથી કોઈ તમાર સામે ટક શક ું નથી. 7અમારા ઈ ર, ું તમે જઆ દેશના રહેવાસીઓને
નસાડ ૂક ને ઇબ્રા હમના વંશજોને, ઇઝરાયલના લોકોને એ દેશઆપ્યો નહોતો?

8 તમારા લોકો એ દેશમાં ર ા અને તેઓએ તમારા નામ માટે એક પ વત્ર ાન બાંધ્ ું અને ક ું, 9 ‘આપ વત્ર ાનમાં તમારો
વાસ છે. એટલે જો અમારા પર કોઈઆફતઆવ,ે એટલે ન્યાયાસનની તલવાર, મરક કે દકુાળઆવે તો અમે આ સભા ાનની
સમક્ષ ઊભા રહ ને તમારુ નામ આ ઘરમાં છે માટે તે સંકટ સમયે અમે તમને પ્રાથર્ના કર ું અને તમે અમને સાંભળજો અને
બચાવી લેજો.’ ”

10અગાઉ જો, આ આમ્મોનીઓ, મોઆબીઓ અને સેઈર પવર્ત પરના લોકો પર ઇઝરાયલીઓ મસરમાંથી બહાર આવતા
હતા ત્યારે તમે હલ્લો કરવા દ ધો ન હતો પણ તેના બદલે ઇઝરાયલ તેઓ દૂર વળ ગયા અને એ લોકોનો નાશ થવા દ ધો ન હ.
11હવે જુઓ, તેઓ અમને કેવો બદલો આપે છે? તમે અમને જે દેશ વારસા તર કે આપ્યો છે તેમાંથી અમને કાઢ ૂકવાને તેઓ
આ ા છે.

12અમારા ઈ ર, ું તમે તેઓનો ન્યાય ન હ કરો? કેમ કે અમાર સામે જે મોટુ સૈન્ય ધસીઆવી ર ું છે તેનો સામનો કરવાને
અમારામાં શ ક્ત નથી. ું કર ું એની અમને સમજ પડતી નથી, પણ અમે તો તમારા તરફ જોઈએ છ એ.” 13 યહૂ દયાના બધા
લોકો, નાનામોટાં સવર્, તેઓની પત્નીઓ અને તેઓનાં બાળકો ઈ ર સમક્ષ ઊભા ર ાં.

14 પછ તે સભાની વચ્ચે યાહઝ એલ, જે લેવી આસાફના ુત્ર, મા ાન્યાના ુત્ર, યેઈએલના ુત્ર, બનાયાના ુત્ર, ઝખાયાર્નાં
ુત્ર હતો તેના ઉપર ઈ રનોઆત્માઆ ો. 15યાહઝ એલે ક ું, “સમગ્ર યહૂ દયાના તથા યરુશાલેમના બધા રહેવાસીઓઅને

રાજા યહોશાફાટ સાંભળો ઈ ર તમને કહે છે: ‘ડરશો ન હ; આમોટા સૈન્યથી ના હમત થશો ન હ. કેમ કે આ ુદ્ધ તમારુ ન હ
પણ ઈ ર ું છે.

16આવતી કાલે તમે તેઓની સામે લડવા નીકળ પડો. જુઓ, તેઓસીસના ઢોળાવ પર થઈનેઆવે છે, યરુએલના અરણ્યની
સામે ખીણના છેડે તેઓ તમને સામે મળશે. 17આ ુદ્ધમાં તમારે લડવાની જરૂર નથી. હે યહૂ દયા અને યરુશાલેમના લોકો તમે
તમારા ાને જ ઊભા રહેજો અને જોજો કે ઈ ર તમને કઈ ર તે બચાવી લે છે. ગભરાશો ન હ કે ના હમત થશો ન હ.
આવતીકાલે તેમનો સામનો કરવા બહાર જજો, ઈ ર તમાર સાથે છે.’ ”

18 રાજા યહોશાફાટે સા ાંગ દડવત પ્રણામ કયાર્ અને યહૂ દયા તથા યરુશાલેમના સવર્ લોકોએ પણ સા ાંગ દડવત પ્રણામ
કર ને ઈ રની આરાધના કર . 19 કહાથ અને કોરાહના કુળના લેવીઓ ઇઝરાયલના ઈ રની ઊંચા સ્વરે સ્ ુ ત કરવા ઊભા
થયા.
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20બીજે દવસે તેઓ સવારમાં વહેલા ઊઠયા અને તકોઆના અરણ્યમાં ગયા. તેઓજતા હતા ત્યારે યહોશાફાટે ઊભા થઈને
ક ું, “યહૂ દયા અને યરુશાલેમના રહેવાસીઓ મને ધ્યાનથી સાંભળો! તમારા પ્ર ુ ઈ ર ઉપર વ ાસ રાખો અને તમે ર
થશો. તેના પ્રબોધકો ઉપર વ ાસ રાખો. તમે સફળ થશો.” 21જયારે તેણે લોકોને બોધ શક્ષા આપવા ું ૂરુ ક ુ ત્યારપછ
સૈન્યની આગળ ચાલતાં ચાલતાં ઈ રની સમક્ષ ગાયન કરનારાઓને, પ વત્ર વ ો ધારણ કર ને તેમની સ્ ુ ત કરનારાઓને તથા
‘ઈ રનો આભાર માનો કેમ કે તેમની કૃપા સદાકાળ ટકે છે’ એ સ્તોત્ર ગાનારાઓને ન ુક્ત કયાર્.”

22 તેઓએ ગાયન ગાવા ું અને સ્ ુ ત કરવા ું શરૂ ક ુર્, ત્યારે ઈ રે જઓે યહૂ દયાની સામે ચઢ આ ા હતા તેઓએ એટલે
આમ્મોનીઓ, મોઆબીઓ અને સેઈર પવર્તના લોકો વરુદ્ધ ઓ ચતો હુમલો કરા ો અને તેઓને હરા ા. 23આમ્મોન અને
મોઆબના સૈન્યોએ સેઈર પવર્તના સૈન્યની વરુદ્ધ લડ ને તેનો સં ૂણર્ નાશ કય , તેમ કયાર્ પછ તેઓએ માંહોમાંહે ુદ્ધ કર ને
એકબીજાનો સંહાર કય .

24 યહૂ દયાના માણસો ારે અરણ્ય તરફ નજર કર શકાય તેવી જગ્યાએ આવી પહોંચ્યા, ત્યારે તેમણે શ ુઓના સૈન્ય
તરફ ફર ને જો ું અને તેમણે ચારે બાજુ ૂ મ ઉપર ૃતદેહો પડલેા જોયા. એક પણ માણસજીવતો ર ો નહોતો.

25જયારે યહોશાફાટ રાજા અને તેના લોકો તેઓ પાસેથી ૂંટ એકત્ર કરવા લાગ્યા ત્યારે તેઓને ુષ્કળ દ્ર , પોશાક, કમતી
દાગીનાઓ મ ા તેઓ ઊંચક ના શકે તેટ ું બ ું તેઓએ પોતાના માટે ઉતાર લી ું. આ ૂંટ એટલી બધી હતી કે તે બધી લઈ
જવા માટે તેઓને ત્રણ દવસ લાગ્યા. 26 ચોથે દવસે તેઓ બરાખાની ખીણમાં ભેગા થયા અને ત્યાં તેમણે ઈ રની સ્ ુ ત કર
તેથી તે જગ્યા ું નામ બરાખા આશીવાર્દની ખીણ પાડવામાં આ ું અને આજે પણ તે એ જ નામે ઓળખાય છે.

27 પછ યહૂ દયા તથા યરુશાલેમના તમામ માણસો આનંદ સાથે યરુશાલેમ પાછા આ ા. યહોશાફાટ તેઓને આગેવાની
આપતો હતો; ઈ રે તેઓના શ ુઓનો પરાજય કર ને તેઓને હષર્ પમાડ્યો હતો. 28 તેઓ સતાર, વીણા તથા રણ શગડાં
વગાડતા વગાડતા યરુશાલેમમાં ઈ રના ઘરમાં આ ા.

29 ઈ રે ઇઝરાયલના શ ુઓ સામે જે ક ુર્ તે જયારે આસપાસના સવર્ રા ોએ સાંભ ું ત્યારે તેઓ ઈ રથી ભયભીત
થઈ ગયા. 30 તેથી યહોશાફાટના રા માં શાં ત થઈ, તેને ઈ રે સં ૂણર્ વશ્રામ આપ્યો હતો.

યહોશાફાટના રા કાળનો અંત
1 રાજા. 22:41-50

31 યહોશાફાટ યહૂ દયા પર રાજ કરવા લાગ્યો: ારે તે રાજ કરવા લાગ્યો ત્યારે તેની ઉંમર પાંત્રીસ વષર્ની હતી. તેણે
યરુશાલેમમાં પચીસ વષર્ ુધી રાજ ક ુ. તેની માતા ું નામ અઝૂબાહ હ ું, એ શલ્હ ની દ કર હતી. 32તે પોતાના પતાઆસાને
માગ ચાલ્યો; તે તેના માગેથ જરા પણઆડોઅવળો ગયો ન હ; ઈ રની દ્ર માં જે સારુ હ ું તે તેણે ક ુ. 33પણ દેવદેવીઓનાં
ઉચ્ચ ાનો ન કરવામાં આ ાં ન હ. લોકો હજુ ુધી પોતાના પ ૃઓના ઈ ર પર ખરા અંતઃકરણથી ભરોસો રાખતા થયા
ન હતા.

34યહોશાફાટ સંબંધી બાક ના બનાવો પ્રથમથી તે છેલ્લે ુધી હનાનીના ુત્ર યેહૂની તવા રખમાં કે જે ઇઝરાયલના રાજાઓના
ુસ્તકમાં દાખલ કરેલી છે, તેમાં નોંધેલા છે.
35 ત્યાર પછ યહૂ દયાના રાજા યહોશાફાટે ઇઝરાયલના રાજા અહાઝયાહની સાથે સંપ કય , તે તો ઘણો દરુાચાર હતો.

36 તેણે તેની સાથે મળ જઈને તાશ શ જવા માટે એસ્યોન-ગેબેરમાં વહાણો બના ાં. 37 પછ મારેશાના વતની દોદાવાહુના ુત્ર
અલીએઝેરે યહોશાફાટની વરુદ્ધમાં પ્રબોધ કર ને ક ું, “તેં અહાઝયાહની સાથે સંપ કય છે, માટે ઈ રે તારાં કામોનો નાશ કય
છે.” એ વહાણો ભાંગી ગયાં અને તેથી તેઓ તાશ શ જઈ શ ા ન હ.

21
યહૂ દયા પર યહોરામ રાજા
2 રાજા. 8:17-24

1યહોશાફાટ પોતાના પ ૃઓની સાથે ઊંઘી ગયોઅને તેને દાઉદનગરમાં તેના ૂવર્જો સાથે દફનાવવામાંઆ ો; તેની જગ્યાએ
તેનો ુત્ર યહોરામ ગાદ પર બરાજમાન થયો. 2 યહોરામના ભાઈઓ, એટલે ઇઝરાયલના રાજા યહોશાફાટના દ કરાઓ:
અઝાયાર્, યહ એલ, ઝખાયાર્, અઝાયાર્, મખાએલ તથા શફાટયા હતા. 3 તેઓના પતાએ તેઓને ુષ્કળ પ્રમાણમાં સો ુ,ં ચાંદ
તથા કમતી વસ્ ુઓ ભેટમાં આપી. તે ઉપરાંત યહૂ દયામાં કલ્લાવાળાં નગરો પણ આપ્યા.ં પણ રાજગાદ તો તેણે યહોરામને
આપી હતી, કારણ કે તે જયે ુત્ર હતો.

4 હવે યહોરામ પોતાના પતાના રાજયાસન પર બેઠો. પછ જયારે તે બળવાન થયો ત્યારે પોતાના સવર્ ભાઈઓને તથા
ઇઝરાયલના કેટલાક સરદારોને તલવારથી માર ના ા. 5જયારે યહોરામ રાજ કરવા લાગ્યો, ત્યારે તે બત્રીસ વષર્નો હતો અને
તેણે યરુશાલેમમાં આઠ વષર્ ુધી રાજ ક ુ.

6જમે આહાબના કુટુબીઓએ ક ુ તેમ તે પણ ઇઝરાયલના રાજાઓના માગ ચાલ્યો; તેણે આહાબની દ કર સાથે લ ક ુ
હ ું; અને ઈ રની દ્ર માં જે ખરાબ હ ું તે તેણે ક ુ. 7 તોપણ ઈ રે દાઉદની સાથે જે કરાર કય હતો અને તેને તથા તેના
વંશજો તેઓ ું રાજય કાયમ રાખવા ું પ્ર ુએ જે વચનઆપ્ ું હ ું તેને લીધે તે દાઉદના કુટુબનો નાશ કરવા ઇચ્છતો ન હતો.

8 યહોરામના દવસોમા,ં અદોમે યહૂ દયાની વરુદ્ધ બળવો કર ને પોતાના પર રાજ કરવા માટે એક બીજો રાજા ન ુક્ત કય .
9પછ યહોરામે તેના સેનાપ તઓતથા પોતાની સાથે સવર્ રથો લઈને તેઓના પર ચઢાઈ કર . તેણે રાત્રે ઊઠ ને પોતાનીઆસપાસ
ઘેરો કરનાર અદોમીઓને તથા રથા ધપ તઓને માર ના ા. 10 તેથી અદોમ બળવો કર ને યહૂ દયાના તાબા નીચેથી જતો ર ો.
પછ તે જ સમયે લબ્નાહએ પણ યહૂ દયા સામે બળવો કય , કારણ કે યહોરામે તેના પ ૃઓના પ્ર ુ, ઈ રનો ત્યાગ કય હતો.

11 આ ઉપરાંત યહોરામે યહૂ દયાના પવર્તોમાં ધમર્ ાનો પણ બના ાં; તેણે યરુશાલેમના રહેવાસીઓની પાસે ૂ ત ૂજા
કરાવી અને યહૂ દયાના લોકોને ભચારની માગ દોયાર્.
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12એ લયા પ્રબોધક તરફથી યહોરામ ઉપર એક એવો પત્રઆ ો કે, “તારા પતા દાઉદના પ્ર ,ુ ઈ ર કહે છે: ું તારા પતા
યહોશાફાટને માગ કે યહૂ દયાના રાજા આસાને માગ ન ચાલતાં, 13 ઇઝરાયલના રાજાઓને માગ ચાલ્યો છે અને આહાબના
કુટુબની જમે તેં યહૂ દયા તથા યરુશાલેમના રહેવાસીઓની પાસે ભચાર કરાવી છે અને તારા પતાના કુટુબનાં તારા ભાઈઓ
જે તારા કરતા સારા હતા, તેઓને તેં માર ના ા છે. 14 તે માટે, ઈ ર તારા લોકોન,ે તારાં બાળકોન,ે તાર પત્નીઓને તથા તાર
બધી સંપ પર મોટ મરક લાવશ.ે 15તને પોતાને આંતરડાંના રોગની ભારે બીમાર લા ુ પડશે અને એ રોગ એટલો બધો ાપી
જશે કે તેથી તારાં આંતરડાં બહાર આવી જશ.ે”

16 ઈ રે પ લસ્તીઓ તથા કૂશીઓની પડોશમાં રહેતા આરબોને યહોરામની વરુદ્ધ ઉશ્કેયાર્. 17 તેઓએ યહૂ દયા દેશ પર
આક્રમણ ક ુ અને દેશમાં ૂસી આ ા. તેઓ રાજાના મહેલમાં જે સવર્ સંપ હતી તેને ૂંટ લીધી. અને તેના દ કરાઓ ું તથા
તેની પત્નીઓ ું હરણ ક .ુ તેના દ કરાઓમાં સૌથી નાના દ કરા યહોઆહાઝ સવાય તેને એકે દ કરો ર ો ન હ.

18આસવર્ બનાવો બન્યા પછ , ઈ રે તેને આંતરડાંનો અસાધ્ય રોગ લા ુ કય . 19 કેટલોક સમય પસાર થયા પછ , એટલે બે
વષર્ને અંતે, તે રોગને કારણે તેનાં આંતરડાં ખર પડ્યાં. એવા દઃુખદાયક રોગથી તે મરણ પામ્યો. તેના લોકોએ તેના પ ૃઓને માટે
જવેો દફન વ ધ કય હતો, તેવો તેનો દફન વ ધ કય ન હ. 20જયારે તે રાજપદે ન ુક્ત થયો, ત્યારે તે બત્રીસ વષર્નો હતો; તેણે
યરુશાલેમમાં આઠ વષર્ ુધી રાજ ક ુ. અને તે ૃત્ ુ પામ્યો ત્યારે તે લોકોમાં અ પ્રય થઈ પડ્યો હતો. તેઓએ તેને દાઉદનગરમાં
દફના ો ખરો, પણ રાજાઓની કબરોમાં ન હ.

22
યહૂ દયા પર અહાઝયાહ રાજા
2 રાજા. 8:25-29; 9:21-28

1 યરુશાલેમના રહેવાસીઓએ તેના ાને યહોરામના સૌથી નાના દ કરા અહાઝયાહને રાજા તર કે ન ુક્ત કય ; કેમ કે
આરબો સાથે જે માણસો છાવણીમાં આ ા હતા, તેઓએ તેના બધા મોટા દ કરાઓને માર ના ા હતા. તેથી યહોરામનો
દ કરો અહાઝયાહ યહૂદાનો રાજા બન્યો. 2અહાઝયાહ રાજા થયો ત્યારે તે બેતાળ સ વષર્નો હતો; તેણે યરુશાલેમમાં એક વષર્
રાજય ક ુર્. તેની માતા ું નામ અથાલ્યા હ ું. તે ઓમ્રીની દ કર હતી. 3 તે પણ આહાબના કુટુબનાં માગર્માં ચાલ્યો કેમ કે તેની
માતા તેને ખોટા કાય કરવાની સલાહઆપતી હતી.

4આહાબના કુટુબની જમે અહાઝયાહએ ઈ રની દ્ર માં જે ખોટુ હ ું તે ક ુર્, કારણ કે તેના પતાના ૃત્ ુ પછ તેઓ તેનો
નાશ થાય એવાં સલાહ ૂચનો આપતા હતા. 5અને તે તેઓની ખોટ સલાહ માનતો હતો; રામોથ ગલ્યાદ તરફ હઝાએલની
વરુદ્ધ ુદ્ધ કરવા માટે તે ઇઝરાયલના રાજા, આહાબના દ કરા યોરામ સાથે ગયો. અરામીઓએ યોરામને ઘાયલ કય .
6 રામાઆગળઅરામના રાજા હઝાએલ વરુદ્ધ લડતાં જે ઘા થયેલો તેમાંથી સાજો થવા માટે યહોરામ યઝ્એલ પાછો ગયો.

તેથી યરોહામનો દ કરો અહાઝયાહ જે યહૂદાનો રાજા હતો, યોરામની ખબર કાઢવા યઝ્રએલ ગયો. યોરામ અરામના સૈન્યથી
ઘવાયેલો હતો.

7હવે અહાઝયાહ યોરામને ત્યાં ગયો માટે ઈ રઅહાઝયાહ પર નાશ લાવવાના હતા. ારે તે ત્યાં પહોંચ્યો ત્યારે તે યહોરામ
સાથે નમ્શીના દ કરા યેહૂ કે જનેે ઈ રે આહાબના કુટુબનો નાશ કરવા અ ભ ષક્ત કય હતો, તેની સામે ગયો. 8એ ું બન્ ું
કે જયારે યેહૂ આહાબના કુટુબ પર ઈ રના ન્યાયાસનનો અમલ કરતો હતો ત્યારે તે યહૂદાના આગેવાનો અને અહાઝયાહની
સેવામાં રહેતા તેના ભાઈઓને મ ો. યેહૂએ તેઓને માર ના ા.

9યેહૂએ અહાઝયાહને શોધ્યો. તે સમરુનમાં સંતાઈ ગયો હતો, પણ યેહૂના માણસો તેને ત્યાંથી પકડ ને યેહૂ પાસે લા ા અને
તેઓએ તેને માર ના ો. પછ તેઓએ તેને દફના ો. કેમ કે, તેઓએ ક ું, “યહોશાફાટ કે જે ખરા હૃદયથી ઈ રની શોધ કરતો
હતો તેનો તે દ કરો છે.” તેથી અહાઝયાહ પછ તેના કુટુબમાં યોઆશ વના રાજય ચલાવી શકે એવો કોઈ સામથ્યર્ ર ો ન હતો.

યહૂ દયાની રાણી અથાલ્યા
2 રાજા. 11:1-3

10હવે ારે અહાઝયાહની માતા અથાલ્યાએજો ું કે તેનો દ કરો ૃત્ ુ પામ્યો છે. તેણે ત્યારે ઊઠ ને યહૂ દયાના રાજ કુટુબનાં
સવર્ રાજકુવરોને માર ના ા. 11 પણ રાજાની દ કર યહોશાબાથ અહાઝયાહના દ કરા યોઆશને જે રાજાના દ કરાઓને માર
નાખવામાં આવતા હતા તેઓની વચ્ચેથી સંતાડ ને તેની દાઈના શયનખંડમાં લઈ ગઈ. યહોશાબાથ, રાજા યહોરામની દ કર
અને યાજક યહોયાદાની પત્ની હતી. તે અહાઝયાહની બહેન પણ હતી. તેણે યોઆશને અથાલ્યાથી સંતાડ દ ધો હતો, તેથી
અથાલ્યા તેને માર શક ન હ. 12 રાજકુવર યોઆશ તેઓની સાથે છ વરસ ુધી ઈ રના ઘરમાં સંતાઈ ર ો. તે સમય દર મયાન
દેશ ઉપર અથાલ્યા રાજય કરતી હતી.

23
રાણી અથાલ્યા સામે બળવો
2 રાજા. 1:4-16

1સાતમે વષ યહોયાદા બળવાન થયો. તેણે શતા ધપ ત એટલે યરોહામનો દ કરો અઝાયાર્, યહોહાનાનનો દ કરો ઇશ્માએલ,
ઓબેદનો દ કરો અઝાયાર્, અદાયાનો દ કરો માસેયા તથા ઝખ્રીનો દ કરો અલીશાફાટને લઈને તેઓની સાથે કોલકરાર કયાર્.
2 તેઓએ સમગ્ર યહૂ દયામાં ફર ને ત્યાંના બધાં નગરોમાંથી લેવીઓને તેમ જ ઇઝરાયલી કુટુબોના વડ લોને એકઠા કયાર્ અને
તેઓ યરુશાલેમ આ ા. 3 તે આખી સભાએ ઘરમાં રાજા સાથે કોલકરાર કય . યહોયાદાએ તેઓને ક ું, “જે પ્રમાણે ઈ રે
દાઉદનાં સંતાનો સંબંધી વચનઆપ્ ું હ ું કે તેના વંશજો રાજ કરશે તેમ જુઓ, રાજાનો દ કરો રાજ કરશે.

4તમારેઆ પ્રમાણે કામ કરવા ું છે: વશ્રામવારે સેવા કરનાર તમારે એટલે યાજકો અને લેવીઓ ત્રીજાભાગે દરવાજાઆગળ
દ્વારપાળ તર કે ઊભા રહે ું. 5અને બીજા એક ૃતીયાંશ ભાગે રાજાના મહેલઆગળ ખડા રહે ું; બાક ના ત્રીજા ભાગે ઘોડાના
દરવાજાઆગળ ઊભા રહે ું. બધા લોકોએ ઈ રના સભા ાનના આંગણામાં રહે ું.



2 કાળ ૃતાંત 23:6 368 2 કાળ ૃતાંત 24:12

6 યાજકો તથા લેવીઓ જે સેવા કરતા હોય તેઓના સવાય કોઈને પણ ઘરમાં પ્રવેશ કરવા દેવો ન હ; માત્ર તેઓએ જઅંદર
જ ુ,ં કેમ કે તેઓ પ વત્ર હોઈને આજના દવસના કામ માટે તેઓને નયત કરાયા છે. સવર્ લોકોએ ઈ રની આજ્ઞા પાળવી.
7લેવીઓએ પોતપોતાની તલવાર હાથમાં રાખીને રાજાની આસપાસ ઊભા રહે ું. જે કોઈ ઘરમાં પ્રવેશે તેને માર નાખવો. રાજા
અંદર આવે કે બહાર જાય ત્યારે તમારે તેની સાથે રહે ું.”

8તેથી યહોયાદા યાજકે જે જેઆજ્ઞા કર તે સવર્નો લેવીઓએતથા યહૂ દયાના બધાં લોકોએ પાલન ક ુર્. તેઓએપોતપોતાનાં
માણસોને એટલે વશ્રામવારે અંદર આવનાર અને બહાર જનારને ભેગા કયાર્; કેમ કે યહોયાદા યાજકે વારા પ્રમાણે પાછા
જનારાઓને જવા દ ધાં નહોતા. 9 યાજક યહોયાદાએ ઈ રના ઘરમાં દાઉદ રાજાની જે નાનીમોટ ઢાલો અને ભાલા હતા
તે શતા ધપ ત અ ધકાર ઓને આપ્યા.ં

10 યહોયાદાએ લોકોના હાથમાં હ થયાર આપીને સભા ાનની જમણી બાજુ અને ડાબી બાજુ ુધી વેદ અને સભા ાનને
ઘેર ને રાજા ું રક્ષણ કરવા તેઓને ગોઠવી દ ધા. 11 પછ યહોયાદા રાજાના દ કરાને લઈ આ ો. અને તેના માથા ઉપર ુગટ
પહેરા ો. તેણે તેને નયમશા ના ગ્રંથની નકલ આપી. પછ તેને રાજા તર કે જાહેર કય . યહોયાદા અને તેના ુત્રોએ તેનો
રાજયા ભષેક કય . પછ તેઓએ ક ું, “રાજા ઘણું જીવો.”

12 જયારે અથાલ્યાએ લોકોની ભાગદોડનો અવાજ અને રાજાની સ્ ુ તનો અવાજ સાંભ ો ત્યારે તે યહોવાહના ઘરમાં
આવી. 13અને તેણે જો ું કે રાજા સ્તંભ પાસે દરવાજા આગળ ઊભો હતો. તેની પાસે લશ્કર અ ધકાર ઓ અને રણ શગડાં
વગાડનારાઓ ઊભા હતા. દેશના બધા લોકો આનંદ કરતા હતા અને રણ શગડાં વગાડતા હતા. ગાયકો વા જત્રો સાથે ગીતો
ગાઈને ઈ રની સ્ ુ ત કરતા હતા. તે જોઈને અથાલ્યાએ પોતાનાં વ ો ફાડ્યાં અને તેણે મોટે સાદે ૂમ પાડ , “રાજદ્રોહ,
રાજદ્રોહ!”

14 પછ યાજક યહોયાદાએ સૈન્યના ઉપર સેના ધપ તઓને બોલાવીને ક ું, “તેને સૈ નકોની હરોળની વચમાં થઈને બહાર
લાવો; જે કોઈ તેની પાછળ જાય તેને માર નાખો.” યાજકે ચેતવણી આપતા ક ું, “ઈ રના ઘરમાં તેને માર નાખવી ન હ.”
15તેથી તેઓએતેને રસ્તોઆપ્યોઅને તે ઘોડા-દરવાજાના પ્રવેશદ્વાર પાસેથી પસાર થઈને તે રાજમહેલ પાસેઆવી. ત્યાં તેઓએ
તેને માર નાખી.

યહોયાદાની ધમર્ ુધારણા
16 પછ યહોયાદાએ પોતે, સવર્ લોકો અને રાજાની વચ્ચે કરેલ કરાર કય કે, તેઓ ઈ રના લોકો જ બનીને રહેશે. 17 તેથી

બધા લોકોએ જઈને બઆલના મં દરને તોડ ના ુ;ં તેઓએ બઆલની વેદ ઓ અને ૂ તઓને ભાંગીને તેના ટુકડાં કર ના ા.
અને બઆલના યાજક મા ાનને તે વેદ ઓની સામે જ માર ના ો.

18 ૂસાના નયમશા પ્રમાણે ઈ રને દહનીયાપર્ણ ચઢાવવા માટે દાઉદ રાજાએ જે લેવી યાજકોની ઈ રના ઘરમાં સેવા
આપવા નમ ૂક કર હતી તેઓના હાથ નીચે આનંદ તથા કતર્ન કરવાને દાઉદના સંચાલન ુજબ યહોયાદાએ સભા ાન માટે
કારભાર ઓ નીમ્યા. 19 તેણે ઈ રના સભા ાનના દરવાજાઓ આગળ દ્વારપાળો ગોઠવી દ ધા જથેી કોઈ પણ ર તે અ ુદ્ધ
હોય એવો માણસ તેમાં દાખલ ન થાય.

20 યહોયાદા પોતાની સાથે શાતા ધપ તઓન,ે કુલીન ુરુષોન,ે લોકોના અ ધકાર ઓને તથા દેશના બધા લોકોને લઈને રાજાને
સભા ાનથી નીચે લઈ આ ો અને પછ ઈ રના સભા ાનના ‘ઉપલા દરવાજાથી’ તેને રાજમહેલમાં લઈ ગયો અને તેને
રાજ સહાસન ઉપર બેસાડ્યો. 21 દેશના સવર્ લોકો ૂબ આનંદ પામ્યા અને નગરમાં સવર્ત્ર શાં ત ાપી ગઈ. કેમ કે તેઓએ
અથાલ્યાને તલવારથી માર નાંખી હતી.

24
યહૂ દયાની ગાદ એ યોઆશ
2 રાજા. 12:1-16

1જયારે યોઆશ રાજ કરવા લાગ્યો ત્યારે તેની ઉંમર સાત વષર્ની હતી; તેણે યરુશાલેમમાં ચાળ સ વષર્ ુધી રાજ ક ુ. તેની
માતા ું નામ સબ્યાહ હ ું, તે બેરશેબાની હતી. 2 યોઆશે યહોયાદા યાજકના દવસોમાં ઈ રની દ્ર માં જે સારુ હ ું તે ક ુ.
3 યહોયાદાએ બે ીઓ સાથે તેના લ કરા ાં અને તેને દ કરા તથા દ કર ઓ થયાં.

4એ પછ એમ થ ું કે યોઆશે ઈ રના ઘરને ુનઃ ા પત કરવા ું ન ક ુ. 5 તેણે યાજકોને તથા લેવીઓને ભેગા કર ને
તેઓને ક ું, “યહૂ દયાના નગરોમાં જાઓ. અને સવર્ ઇઝરાયલીઓ પાસેથી તમારા પ્ર ુ, ઈ રના ઘરને ુનઃ ા પત કરવા માટે
નાણાં ઉઘરાવી લાવો. આ કામ કાળજી રાખીને ઉતાવળથી કરજો.” તોપણ લેવીઓએ તે ઉતાવળથી ક ુ ન હ.

6 તેથી રાજાએ પ્ર ુખ યાજક યહોયાદાને બોલાવીને ક ું, “સા યમંડપને માટે ઈ રના સેવક ૂસાએ તથા ઇઝરાયલી લોકોએ
ઠરાવેલો ફાળો યહૂ દયામાંથી તથા યરુશાલેમમાંથી ઉઘરાવવાને તેં લેવીઓને શા માટે ફરમા ું ન હ?” 7 કેમ કે પેલી દુ ી
અથાલ્યાના ુત્રોએ ઈ ર ું ઘર ભાંગી ના ું હ ું અને તેઓએ ઈ રના ઘરની સવર્ અ પત વસ્ ુઓ પણ બઆલ દેવોની ૂજાના
કામમાં લઈ લીધી હતી.

8તેથી રાજાએઆજ્ઞા કર તે પ્રમાણે તેઓએએક પેટ બનાવીને તેને ઈ રના ઘરના પ્રવેશદ્વારે ુકાવી. 9પછ ઈ રના સેવક
ૂસાએઅરણ્યમાં ઇઝરાયલ પરજે ફાળો ના ો હતો તે ઈ રને માટે ભર જવાને તેઓએઆખા યહૂ દયામાં તથા યરુશાલેમમાં

જાહેરાત કર . 10સવર્ આગેવાનો તથા સવર્ લોકો ઉત્સાહ ૂવર્ક તે કરના પૈસા ત્યાં લાવવા લાગ્યા અને પેટ માં નાખવા લાગ્યા.
11જયારે પણ પેટ ભરાઈ જતી ત્યારે લેવીઓની મારફતે તે પેટ રાજાની કચેર માં લાવવામાં આવતી અને જયારે પણ તેઓ

જોતા કે તેમાં ઘણાં પૈસા જમા થયા છે, ત્યારે રાજાનો પ્રધાન તથા ુ યાજકનો અ ધકાર આવીને તે પેટ ને ખાલી કરતા અને
તેને ઉપાડ ને પાછ તેની જગ્યાએ લઈ જઈને ૂકતા. દરરોજઆ પ્રમાણે કરવામાં આવ ું અને તેઓએ ુષ્કળ પૈસા એકત્ર કયાર્.
12 રાજાએ તથા યહોયાદાએ ઈ રના ઘરની સેવા ું કામ કરનારાઓને તે આપ્યા.ં ઈ રના ઘરને ુનઃ ા પત કરવા માટે ક ડયા
તથા ુથારોને તેઓએ કામે રા ા અને લોખંડ ું તથા પ ળ ું કામ કરનાર કાર ગરોને પણ ુનઃ ા પત કરવા માટે રા ા.



2 કાળ ૃતાંત 24:13 369 2 કાળ ૃતાંત 25:10

13 તેથી કાર ગરો કામે લાગી ગયા અને તેઓના હાથથી કામ સં ૂણર્ થ ું; તેઓએ ઈ રના ઘરને પહેલાંના જે ું જ મજ ૂત
બનાવી દ ું. 14તેઓ તે કામ સમાપ્ત કર ર ા, ત્યારે તેઓ બાક ના પૈસા રાજા તથા યહોયાદાની પાસે લા ા. તેમાંથી ઈ રના
ઘરને માટે સેવાના તથા અપર્ણનાં પાત્રો, ચમચાઓ તથા સોના ચાંદ ની બીજી વસ્ ુઓ બનાવવામાં આવી. યહોયાદાના દવસો
ુધી તેઓ ઈ રના ઘરમાં નત્ય દહનીયાપર્ણ ચઢાવતા હતા.

યોઆશનો ધમર્ત્યાગ
15યહોયાદા ૃદ્ધ થયો અને પાક ઉંમરે તે મરણ પામ્યો; જયારે તે મરણ પામ્યો, ત્યારે તે એકસો ત્રીસ વષર્નો હતો. 16તેઓએ

તેને રાજાઓની સાથે દાઉદનગરમાં દફના ો, કેમ કે તેણે ઇઝરાયલમાં તથા ઈ રના અને ઈ રના ઘરના સંબંધમાં સાર સેવા
બજાવી હતી.

17હવે યહોયાદાના ૃત્ ુ પછ યહૂ દયાના સરદારોએઆવીને રાજાને વનંતી કર . પછ રાજાએતેઓ ું સાંભ ું. 18તેઓએ
તેમના પ ૃઓના પ્ર ુ, ઈ રના ઘરને તજી દ ું અને અશેર મની તથા ૂ તઓની ૂજા કરવા લાગ્યા. તેઓના આ અપરાધને
કારણે યહૂ દયા તથા યરુશાલેમ ઉપર ઈ ર કોપાયમાન થયા. 19 તોપણ તેઓને પોતાની તરફ પાછા લાવવાને ઈ રે તેઓની
પાસે પ્રબોધકોને મોકલ્યા; પ્રબોધકોએ લોકોને ચેતવણી આપી, પણ તેઓએ તેઓ ું કઈ સાંભ ું ન હ.

20 યહોયાદા યાજકના ુત્ર ઝખાયાર્ પર ઈ રનો આત્મા આ ો; ઝખાયાર્એ લોકોની સમક્ષ ઊભા થઈને ક ું, “ઈ ર એમ
કહે છે: ‘શા માટે તમે ઈ રની આજ્ઞાઓ ું ઉલ્લંઘન કર ને પોતાને માથે આફત લાવો છો? તમે ઈ રને ત ા છે, માટે તેમણે
તમને ત ા છે.’ ” 21 પણ તેઓએ તેની વરુદ્ધમાં કાવતરુ કર ને રાજાની આજ્ઞાથી ઈ રના ઘરના ચોકમાં તેને પથ્થરા માર ને
માર ના ો. 22એ પ્રમાણ,ે યોઆશ રાજાએ ઝખાર્યાના પતા યહોયાદાએ તેના પર જે કૃપા કર હતી, તે ન સંભારતા તેના ુત્રને
માર ના ો. મરતા સમયે ઝખાયાર્એ ક ું, “ઈ રઆ કૃત્ય ધ્યાનમાં લઈને તેનો જવાબઆપશ.ે”

યોઆશનો રા કાળ ૂરો
23 વષર્ના અંતે એમ બન્ ું કે અરામીઓ ું સૈન્ય યોઆશ ઉપર ચઢ આ ુ.ં તેઓએ યહૂ દયા તથા યરુશાલેમ આવીને

લોકોના બધાઆગેવાનોને માર ના ા અને તેઓની માલ મલકત ૂંટ લઈને તેઓએ દમસ્કસના રાજાની પાસે તે મોકલીઆપી.
24અરામીઓ ું સૈન્ય ઘણું ના ું હ ું, પણઈ રે તેઓને ઘણાં મોટા સૈન્ય પર વજયઆપ્યો, કેમ કે યહૂ દયાએ પોતાના પ ૃઓના
પ્ર ુ ઈ રનો ત્યાગ કય હતો. આ ર તે અરામીઓએ યોઆશને શક્ષા કર .

25 જે સમયે અરામીઓ પાછા ગયા, તેઓ તો યોઆશને ગંભીર બીમાર ની હાલતમાં ૂક ગયા. તેના પોતાના સેવકોએ
યહોયાદા યાજકના ુત્રના ૂનને લીધે તેની વરુદ્ધ કાવતરુ રચીને તેને તેના બછાનામાં માર ના ો, એ પ્રમાણે તે મરણ પામ્યો.
તેઓએ તેને દાઉદનગરમાં દફના ો, તેને રાજાઓના કબ્રસ્તાનમાં દફના ો ન હ. 26 ત્યાં એવા કેટલાક લોકો હતા કે જઓે
તેની વરુદ્ધ કાવતરુ રચનારા હતા: આમ્મોની મ હલા શમાથનો દ કરો ઝાબાદ, મોઆબણ શમ્રીથનો દ કરો યહોઝાબાદ એ બે
કાવતરાખોર હતા.

27 હવે તેના દ કરાઓ ના ૃતાંત, તેના માટે બોલાયેલી ભ વષ્યવાણી તથા ઈ રના ઘર ું ુનઃ ાપન એ સવર્ રાજાઓના
ુસ્તકના ટ કાગ્રંથમાં લખેલાં છે. અને તેને ાને તેનો દ કરો અમાસ્યા રાજા બન્યો.

25
યહૂ દયાની ગાદ પર અમાસ્યા
2 રાજા. 14:2-6

1અમાસ્યા રાજ કરવા લાગ્યો ત્યારે તેની ઉંમર પચીસ વષર્ની હતી; તેણે યરુશાલેમમાં ઓગણત્રીસ વષર્ ુધી રાજ ક ુ. તેની
માતા ું નામ યહોઆદ્દ ન હ ું અને તે યરુશાલેમની હતી. 2 તેણે ઈ રની દ્ર માં જે સારુ હ ું તે ક ુ, પણ ૂરા હૃદયથી ન હ.

3જયારે રાજ તેના હાથમાં ર થ ુ,ં ત્યારે તેના જે ચાકરોએ તેના પતાને માર ના ો હતો તેઓને તેણે માર ના ા. 4 પણ
તેણે તેઓનાં બાળકોને માર ના ાં ન હ, પણ ૂસાના નયમશા માં જમે લખે ું છે તેમ ક ુ, એમાં ઈ રે એવી આજ્ઞા આપી
હતી, “બાળકોના કારણે પતાઓને માર નાખવાં ન હ, તેમ જ પતાઓને કારણે બાળકોને માર નાખવા ન હ. તેના બદલે, દરેક

ક્ત પોતાનાં જ પાપનાં કારણે માય જાય.”

અદોમ સામે ુદ્ધ
2 રાજા. 14:7

5 પછ , અમાસ્યાએ યહૂ દયાના લોકોને એકત્ર કયાર્ અને તેઓના ૂવર્જોના કુટુબો પ્રમાણે તેઓન,ે એટલે સવર્ યહૂ દયાના
લોકોને તથા બન્યામીનીઓને સહસ્રા ધપ તઓ તથા શતા ધપ તઓના હાથ નીચે નીમ્યા. તેણે તેઓમાંના વીસ વષર્ના તેથી
ઉપરની વય ધરાવનારાઓની ગણતર કર . તો ભાલા તથા ઢાલ વાપર શકે તેવા તથા ુદ્ધમાં જઈ શકે તેવા પસંદ કરેલા એવા
ત્રણ લાખ માણસો મળ આ ા. 6 તેણે એકસો તાલંત ચાંદ ત્રણ હજાર ચારસો કલો ચાંદ આપવા ું કહ ને ઇઝરાયલમાંથી
એક લાખ લડવૈયાઓને નીમ્યા.

7 પણ એવામાં એક ઈ રભક્તે આવીને તેને ક ું, “હે રાજા, ઇઝરાયલી સૈન્યને તાર સાથે આવવા ન દઈશ, કેમ કે
ઇઝરાયલીઓ એટલે એફ્રાઇમીઓની સાથે ઈ ર નથી. 8 પણ તેમ છતાં જો તમે જશો અને તમે ગમે તેટલી નીડરતાથી લડશો,
તો પણ ઈ ર તમને દશુ્મનો આગળ પરાજય અપાવશે. કેમ કે, સહાય કરવાને તથા પાડ નાખવાને પણ ઈ ર સમથર્ છે.”

9અમાસ્યાએ તે ઈ રભક્તે ક ુ,ં “પણ ઇઝરાયલના સૈન્ય માટે જે એકસો તાલંત ચાંદ મેં આપી છે તે ું આપણે ું કર ુ?ં”
તેણે ઉ ર આપ્યો, “ઈ ર તને એથી પણ વશેષ આપવાને સમથર્ છે.” 10 તેથી અમાસ્યાએ એફ્રાઇમમાંથી જે સૈ નકો આ ા
હતા તેઓને પોતાના સૈન્યથી જુદા પાડ ને ઘરે પાછા મોકલી દ ધા; તેથી તે લોકો યહૂ દયા પર ઘણાં નારાજ થયા અને ક્રોધાયમાન
થઈને પોતાના ઘરે ચાલ્યા ગયા.



2 કાળ ૃતાંત 25:11 370 2 કાળ ૃતાંત 26:10

11અમાસ્યા પોતાના સૈન્યને હમત ૂવર્ક મીઠાની ખીણમાં લઈ ગયો અને ત્યાં તેણે સેઈરના દસ હજાર માણસોને હરા ા.
12 યહૂ દયાના સૈન્યએ બીજા દસ હજારને જીવતા પકડ ને તેઓને ખડકની ટોચ પરથી નીચે ફેંક દ ધા.ં તેથી તેઓ બધાના ટુકડે
ટુકડાં થઈ ગયા.

13 તે દર મયાન અમાસ્યાએ જે સૈન્યના સૈ નકોને પાછા મોકલી દ ધા હતા કે જથેી તેઓ તેની સાથે ુદ્ધમાં ના જાય, તેઓએ
સમરુનથી બેથ-હોરોન ુધીના યહૂ દયાના નગરો પર હુમલો કર ને ત્રણ હજાર માણસોને માર ના ા અને મોટ ૂંટ એકત્ર કર ને
ચાલ્યા ગયા.

14તે પછ અદોમીઓની કતલ કર ને અમાસ્યા પાછોઆ ોઅને સેઈરના લોકોના દેવોને સાથે લઈઆ ો, તેણે પોતાના દેવો
તર કે તેઓની ાપના કર . તેણે તેઓની ૂજા કર અને તેઓની આગળ ૂપ બા ો. 15 તેથી ઈ રનો રોષ તેના ઉપર સળગી
ઊઠ્યો. તેમણે એક પ્રબોધકને તેની પાસે મોકલ્યો. તેણે અમાસ્યાને ક ું, “જે લોકોના દેવોએ પોતાના લોકોને તારા હાથમાંથી
બચા ા નથી તે દેવોની ૂજા તેં શા માટે કર ?”

16 એ ું થ ું કે તે પ્રબોધક હજી અમાસ્યાની સાથે વાત કરતો હતો તેટલામાં જ રાજાએ તેને ક ું, “ ું અમે તને રાજાનો
સલાહકાર ઠરા ો છે? ૂપ રહે. શા માટે હાથે કર ને મરવા માગે છે?” પછ પ્રબોધકે જતાં જતાં ક ું, “હુ જાણું છુ કે, ઈ રે
તારો નાશ કરવાનો નણર્ય કય છે, કારણ કે તેં આ કામ ક ુ છે. અને માર સલાહ સાંભળ નથી.”

ઇઝરાયલ સામે ુદ્ધ
2 રાજા. 14:8-20

17 પછ યહૂદાના રાજા અમાસ્યાએ સલાહ મસલત કર ને ઇઝરાયલના રાજા યેહૂના ુત્ર યહોઆહાઝના ુત્ર યોઆશ પાસે
સંદેશાવાહક મોકલીને કહેવડા ું કે, “આવો, આપણે ુદ્ધમાં સામસામા લડ એ.”

18 પણ ઇઝરાયલના રાજા યોઆશે યહૂદાના રાજા અમાસ્યાને પ્ર તઉ ર મોકલ્યો કે, “લબાનોન પરના એક ઉટકટાએ
લબાનોનમાંના દેવદાર ૃક્ષને સંદેશો મોકલ્યો, ‘મારા ુત્ર સાથે તાર ુત્રીનાં લ કર.’ પણ લબાનોનના એક વન્ય પ ુએ ત્યાંથી
પસાર થતી વખતે પેલા ઉટકટાને પોતાના પગ તળે કચડ ના ો. 19 ું કહે છે, ‘જો, મેં અદોમને માય છે’ અને ું તારા મનમાં
લાઈ ગયો છે. તાર જીતમાં ું ઘણો અ ભમાની થયો છે, પણ ું તારે ઘરે રહે કેમ કે તારુ પોતા ું ુકસાન તારે શા માટે વહોર
લે ું જોઈએ કે જથેી તાર સાથે યહૂ દયાના લોકો પણ માયાર્ જાય?”

20 પણ અમાસ્યાએ તે ું સાંભ ું ન હ કેમ કે તે ઘટના તો ઈ રથી થઈ હતી. તેઓ અદોમના દેવને ૂજતા હતા તેથી તેઓને
તેઓના શ ુઓના હાથમાં સોંપ્યાં હતા. 21માટે ઇઝરાયલના રાજા યોઆશે ચઢાઈ કર ; અને તે તથા યહૂ દયાનો રાજાઅમાસ્યા
યહૂ દયાના બેથ-શેમેશમાં એકબીજાની સામે જગે ચઢ્યા. 22યહૂ દયાના માણસો ઇઝરાયલના માણસોથી હાર ને પોતપોતાને ઘરે
નાસી ગયા.

23 ઇઝરાયલનો રાજા યોઆશ યહોઆહાઝના ુત્ર યોઆશના ુત્ર યહૂ દયાના રાજા અમાસ્યાને બેથ-શેમેશમાં પકડ ને
યરુશાલેમ લઈ ગયો. ત્યાં તેણે એફ્રાઇમના દરવાજાથી ૂણાના દરવાજા ુધીનો ચારસો હાથ જટેલો યરુશાલેમનો કોટ તોડ
નંખા ો. 24 તેણે ઈ રના સભા ાનમાંથી બ ું સો ુંચાંદ તથા જે સવર્ પાત્રો તેને મ ા હતાં તે, રાજાના મહેલમાંથી કમતી
વસ્ ુઓ લઈ લીધી તે તથા ઓબેદ-અદોમના કુટુબને તથા થોડા કેદ ઓને લઈને સમરુન પાછો ફય .

25ઇઝરાયલના રાજા યહોઆહાઝના ુત્ર યોઆશના ૃત્ ુ પછ યહૂ દયાના રાજા યોઆશનો ુત્ર અમાસ્યા પંદર વષર્ જી ો.
26અમાસ્યાનાં બાક નાં કૃત્યો પહેલેથી તે છેલ્લે ુધી યહૂ દયાના તથા ઇઝરાયલના રાજાઓના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ું?

27 હવે અમાસ્યા ઈ ર ું અ ુકરણ ન કરતાં અલગ માગર્ તરફ વ ો, તે સમયથી યરુશાલેમમાં લોકોએ તેની વરુદ્ધમાં બંડ
ક ુર્. તેથી તે લાખીશ નાસી ગયો, પણ લાખીશ ુધી તેનો પીછો કરવામાં આ ો અને ત્યાં તેને માર નાખવામાં આ ો. 28 તેઓ
તેનો ૃતદેહ ઘોડા ઉપર યરુશાલેમ લઈઆ ા અને ત્યાં યહૂદાના નગરમાં તેના પ ૃઓ સાથે તેને દફનાવવામાં આ ો.

26
યહૂ દયાની ગાદ એ ઉ ઝયા રાજા
2 રાજા. 14:21-22; 15:1-7

1 યહૂ દયાના બધા લોકોએ સોળ વષર્ની ઉંમરના ઉ ઝયાને પસંદ કય અને તેને તેના પતા અમાસ્યા પછ રાજગાદ પર
બેસાડ્યો. 2અમાસ્યાના ૃત્ ુ પછ ઉ ઝયાએ યહૂ દયા માટે એલોથ પાછુ મેળ ુ.ં તેને ફર બંધા ું. 3ઉ ઝયા રાજા થયો ત્યારે
તે સોળ વષર્નો હતો. તેણે યરુશાલેમમાં બાવન વષર્ રાજ ક ુ. તેની માતા ું નામ યકોલ્યા હ ું. તે યરુશાલેમની વતની હતી.

4તેના પતા અમાસ્યાએ ઈ રની દ્ર માં જે સારુ હ ું તે ક ુ, તે જ પ્રમાણે ઉ ઝયાએ પણ ક ુ. 5ઝખાયાર્એ ઉ ઝયાને ઈ ર
વશે ું શક્ષણ*આપ્ ું હ ું અને તેની હયાતીમાં તે ઈ રની આરાધના કરતો હતો. જમે જમે તે ઈ રના માગ ચાલતો ગયો તેમ
તેમ ઈ રે તેને સ ૃ દ્ધ આપી.

6ઉ ઝયાએપ લસ્તીઓઉપરચઢાઈ કર ને ગાથ, યાબ્નેઅનેઆશ્દોદનો કોટ તોડ પાડ્યો. તેણેઆશ્દોદમાં અને પ લસ્તીઓના
દેશમાં નગરો બંધા ાં. 7 ઈ રે તેને પ લસ્તીઓ, ૂર-બઆલમાં વસતા આરબો અને મેઉનીઓની વરુદ્ધ સહાય કર .
8 આમ્મોનીઓ ઉ ઝયાને નજરાણું આપતા હતા અને તેની ક ત મસરની સરહદ ુધી ફેલાઈ ગઈ, કેમ કે તે ઘણો પરાક્રમી
થયો હતો.

9આ ઉપરાંત, ઉ ઝયાએ યરુશાલેમમાં ૂણાના દરવાજ,ે ખીણને દરવાજે તથા દવાલને ૂણાઓમાં ુરજો બાંધીને તેઓને
મજ ૂત કયાર્. 10 તેણે અરણ્યમાં ુરજો બાંધ્યાં અને ઘણાં કૂવા ખોદા ા, કારણ કે તેની પાસે નીચાણના પ્રદેશમાં તેમ જ
મેદાનમાં ઘણાં જાનવર હતા.ં તેણે દ્રાક્ષવાડ ઓ ઉગાડનાર ફળદ્રપ ૂ મમાં તથા પવર્તોમાં કામ કરનાર ખેડૂતો રા ા હતા, કેમ કે
તેને ખેતીવાડ નો શોખ હતો.

* 26:5 26:5 ઝખાયાર્ ઈ રના પ્રકાશનમાં પ્રવીણ હતો
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11 આ ઉપરાંત, ઉ ઝયા પાસે ુદ્ધ માટે સૈન્ય હ ું. તેના સૈ નકો યેઈએલ ચટનીસ તથા માસેયા અ ધકાર એ નયત કરેલી
સં ા પ્રમાણે, રાજાના સેનાપ તઓમાંના એકના, એટલે હનાન્યાના હાથ નીચે ટુકડ ઓપ્રમાણે લડવા નીકળ પડતા. 12 ૂવર્જોનાં
કુટુબોના સરદારોની, એટલે ુ લડવૈયા ુરુષોની કુલ સં ા બે હજાર છસોની હતી. 13 તેમના હાથ નીચે ત્રણ લાખ, સાત
હજાર પાંચસો ુરુષો ું કેળવાયે ું સૈન્ય હ ું, તેઓ રાજાના શ ુઓની વરુદ્ધ મહા પરાક્રમથી લડ ને તેને મદદ કરતા હતા.

14 ઉ ઝયાએ આખા સૈન્યને માટે ઢાલો, ભાલાઓ, ટોપ, બખતરો, ધ ુષ્યો તથા ગોફણોના ગોળા તૈયાર કરા ા. 15 તેણે
યરુશાલેમમાં ુરજો પર, મોરચાઓ પર ગોઠવવા માટે બાણો તથા મોટા પથ્થરો ફેંકવા માટે બાહોશ કાર ગરો દ્વારા યાં ત્રક
ઉપકરણો બનાવડા ા. તેની ક ત ઘણે દૂર ુધી ફેલાઈ ગઈ, કેમ કે તે બળવાન થયો ત્યાં ુધી અજાયબ ર તે તેને સહાય મળ
હતી.

ઉ ઝયા ું ઉન્મતપણું અને તેની સજા
16 પણ જયારે ઉ ઝયા બળવાન થયો, ત્યારે તે ું હૃદય ભ્ર થ ુ,ં તેથી તેનો નાશ થયો; તેણે પોતાના પ્ર ુ, ઈ રની વરુદ્ધ

પાપ ક ુ. તે ૂપવેદ ઉપર ૂપ ચઢાવવા માટે ઈ રના ઘરમાં ગયો. 17 અઝાયાર્ યાજક તથા તેની સાથે ઈ રના એંશી ુ
યાજકો તેની પાછળ અંદર ગયા. 18 તેઓએ ઉ ઝયા રાજાને અટકાવતાં તેને ક ું, “હે ઉ ઝયા, ઈ રની આગળ ૂપ ચઢાવવો
એ તારુ કામ નથી, પણ હારુનના જે દ કરાઓ ૂપ ચઢાવવા માટે પ વત્ર થયેલા છે, તે યાજકો ું એ કામ છે. સભા ાનમાંથી
બહાર આવ, કેમ કે તેં પાપ ક ુ છે. ત્યાં પ્ર ુ, ઈ ર તરફથી તને સન્માન મળશે ન હ.”

19 પછ ઉ ઝયાને ક્રોધ ચઢયો. તેના હાથમાં ૂપદાની હતી. જયારે તે યાજકો પર કોપાયમાન થયો હતો, ત્યારે ઈ રના ઘરમાં
યાજકોના જોતાં ૂપવેદ ની બાજુમાં જ તેના કપાળમાં કોઢ ટ નીક ો. 20અઝાયાર્ ુ યાજકે તથા બીજા સવર્ યાજકોએ
તેની તરફ જો ું, તો તેઓએ તેના કપાળ પર કોઢ જોયો. તેઓએ તેને ત્યાંથી એકદમ કાઢ ૂ ો. તેણે પોતે પણ બહાર નીકળ
જવાને ઉતાવળ કર , કેમ કે ઈ રે તેને રોગી કય હતો.

21 ઉ ઝયા રાજા પોતાના મરણના દવસ ુધી કુ રોગી ર ો. તેને કારણે તેને અલગ ખંડમાં રહે ું પ ું હ ું. તેને ઈ રના
ઘરમાં આવવાથી વં ચત રાખવામાં આ ો હતો. તેનો ુત્ર યોથામ રાજાના મહેલનો ઉપર થઈને દેશના લોકોનો ન્યાય ૂકવતો
હતો.

22 ઉ ઝયાના બાક નાં કૃત્યો પહેલેથી તે છેલ્લે ુધી આમોસના ુત્ર યશાયા પ્રબોધકે લ ાં છે. 23 તેથી ઉ ઝયા પોતાના
ૂવર્જોની સાથે ઊંઘી ગયો; તેઓએ તેને રાજાઓના કબ્રસ્તાનની બાજુના ખેતરમાં તેના ૂવર્જોની સાથે દફના ો, કેમ કે તેઓએ

ક ું, “તે કુ રોગી છે.” તેનો ુત્ર યોથામ તેની જગ્યાએ રાજા બન્યો.

27
યહૂ દયાની ગાદ એ યોથામ
2 રાજા. 15:32-38

1 યોથામ જયારે રાજ કરવા લાગ્યો, ત્યારે તેની ઉંમર પચીસ વષર્ની હતી; તેણે યરુશાલેમમાં સોળ વષર્ રાજ ક ુ. તેની માતા ું
નામ યરુશા હ ું; તે સાદોકની દ કર હતી. 2તેના પતા ઉ ઝયાએ જે સારુ ક ુ હ ું તે પ્રમાણે તેણે ઈ રની દ્ર માં જે સારુ હ ું
તે ક ુ. તેણે ઉ ઝયાની માફક ઈ રના ઘરમાં પ્રવેશીને પાપ ક ુ ન હ. પણ લોકો તો હજી ુધી દુ કાય કયાર્ કરતા હતા.

3 તેણે ઈ રના ઘરનો ઉપલો દરવાજો બાંધ્યો અને ઓફેલના કોટ ઉપર ુષ્કળ પ્રમાણમાં બાંધકામ કયાર્. 4આ ઉપરાંત તેણે
યહૂ દયાના પહાડ પ્રદેશમાં નગરો બાંધ્યાં અને જગલોમાં કલ્લાઓ તથા ુરજો બાંધ્યાં.

5વળ તેણે આમ્મોનીઓના રાજાની સાથે ુદ્ધ કર ને તેઓના ઉપર વજય મેળ ો. તે જ વષઆમ્મોનીઓએ તેને સો તાલંત
ચાંદ , દસ હજાર માપ ઘઉં તથા દસ હજાર માપ જવ ખંડણી તર કે આપ્યા.ં આમ્મોનીઓએ તેને બીજા તથા ત્રીજા વષર્માં પણ
એટલી ખંડણી ભર આપી.

6યોથામ બળવાન થતો ગયો, કેમ કે તે પોતાના પ્ર ુ ઈ રના માગ માં યથાથર્ ર તે ચાલ્યો. 7યોથામનાં બાક નાં કૃત્યો સંબંધી,
તેના વગ્રહો તથા તેનાં આચરણો વષે ઇઝરાયલ તથા યહૂ દયાના રાજાઓના ુસ્તકમાં લખવામાં આવે ું છે.

8 તે ારે રાજ કરવા લાગ્યો, ત્યારે તેની ઉંમર પચીસ વષર્ની હતી; તેણે યરુશાલેમમાં સોળ વષર્ રાજ ક ુ. 9 યોથામ પોતાના
ૂવર્જોની સાથે ઊંઘી ગયો અને તેઓએ તેને દાઉદનગરમાં દફના ો. તેનો ુત્ર આહાઝ તેને ાને રાજા બન્યો.
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યહૂ દયાની ગાદ એઆહાઝ
2 રાજા. 16:1-4

1 આહાઝ ારે રાજ કરવા લાગ્યો, ત્યારે તેની ઉંમર વીસ વષર્ની હતી અને તેણે યરુશાલેમમાં સોળ વષર્ રાજ ક ુ. તેના
ૂવર્જ દાઉદે જમે સારુ ક ુ હ ું તેમ તેણે ઈ રની દ્ર માં જે સારુ હ ું તે પ્રમાણે ક ુ ન હ. 2 પણ તે ઇઝરાયલના રાજાઓને

માગ ચાલ્યો; તેણે બઆ લમની ઢાળેલી ૂ તઓ બનાવી અને તેની ૂજા કર .
3આ ઉપરાંત, જે વદેશીઓને ઈ રે ઇઝરાયલીઓની આગળથી હાંક કાઢ્યાં હતા તેઓની ધ ારપાત્ર વતર્ ૂક પ્રમાણે તે

હ ોમ ુત્રની ખીણમાં ૂપ બાળતો અને પોતાનાં બાળકોનો અ માં હોમ કરતો. 4 પવર્તો પર આવેલા ધમર્ ાનોમા,ં પવર્ત પર
તથા પ્રત્યેક લીલા ૃક્ષ નીચે તે બ લદાન ચઢાવતો અને ૂપ બાળતો.

સજારૂપ ુદ્ધ (અરામ અને ઇઝરાયલ સામ)ે
2 રાજા. 16:5

5આથી તેના પ્ર ુ ઈ રે તેને અરામના રાજાના હાથમાં સોંપી દ ધો. અરામીઓ તેને હરાવીને તેની પ્રજામાંથી ઘણાં માણસોને
બંદ વાન કર ને દમસ્કસમાં લઈ ગયા. આહાઝઇઝરાયલના રાજાના હાથમાં કેદ પકડાયો. અને ઇઝરાયલના રાજાએતેના સૈન્યનો
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ભારે સંહાર કર ને તેને હરા ો. 6 રમાલ્યાના ુત્ર પેકાહે જે ઇઝરાયલનો રાજા હતો તે યહૂ દયામાં એક જ દવસમાં એક લાખ
વીસ હજાર ૂરવીર યોદ્ધાઓને માર ના ા. કારણ કે તેઓએ તેમના પ ૃઓના ઈ રને તજી દ ધા હતા.

7 એફ્રાઇમના ૂરવીર ઝખ્રીએ રાજાના ુત્ર માસેયાને અને રાજમહેલના કારભાર આઝ્ર કામ તેમ જ રાજાથી થોડા નીચા
દરજજાના એલ્કાનાને માર ના ા. 8ઇઝરાયલીઓના સૈ નકોએ પોતાના ભાઈઓમાંથી ીઓઅને બાળકો મળ ને બે લાખને
પકડ્યા અને ુષ્કળ ૂંટ મેળવીને તેઓ સમરુનમાં પાછા આ ા.

આદેદ પ્રબોધકની ચેતવણી
9 પણ ત્યાં ઓદેદ નામે ઈ રનો એક પ્રબોધક રહેતો હતો. તે સમરુન પાછા ફરતાં ઇઝરાયલી સૈન્યને મળવા ગયો અને તેણે

ક ું, “યહોવાહ તમારા પ ૃઓના ઈ ર યહૂ દયાના લોકો ઉપર ક્રોધે ભરાયા છે અને તેથી તેમણે તેઓને તમારા હાથમાં સોંપી
દ ધા, પણ તમે તેઓને માર ના ા અને તેથી તે ક્રોધઆકાશ ુધી ઉપર પહોંચ્યો છે. 10અને હવે તમે યહૂ દયા અને યરુશાલેમનાં

ી ુરુષોને ુલામ તર કે રાખો છો. એ ું કર ને તમે પોતે પણ તમારા ઈ ર પ્ર ુની વરુદ્ધ અપરાધ કયાર્ નથી? 11 હવે પછ
મારુ કહે ું સાંભળો, આતમારા ભાઈઓમાંથી જઓેને તમે બંદ વાન કયાર્ છે તેઓને ુક્ત કરો અને ઘરે પાછા મોકલી દો. કેમ કે
ઈ રનો ઉગ્ર કોપ તમારા ઉપર છે.”

12 ત્યાર બાદ કેટલાક એફ્રાઇમીઆગેવાનો, યોહાનાનનો ુત્ર અઝાયાર્, મ શલ્લેમોથનો ુત્ર બેરે ા, શાલ્ ુમનો ુત્ર હઝ કયા
અને હાદલાઈનો ુત્ર, અમાસા ુદ્ધમાંથી પાછા ફરતા માણસોની સામે ઊભા ર ા. 13 તેઓએ તેઓને ક ું, “તમે આ કેદ ઓને
અહ લાવશો ન હ. કેમ કે તમેએ ું કરવા ધારો છોજથેીઅમે ઈ રઆગળ ુનેગાર ઠર ું અનેઅમારા પાપોમાં તથા ઉલ્લંઘનોમાં
વધારો થશ.ે ઈ રનો ઉગ્ર રોષ ઇઝરાયલ ઉપરનો ઝઝૂમી ર ો છે.”

14તેથી સૈન્યના માણસોએઆગેવાનોઅનેઆખી સભાઆગળ કેદ ઓઅને ૂંટના સામાનને ૂક દ ધા.ં 15પછ જે ુરુષોનાં
નામ ઉપર દશાર્વેલાં છે તેઓએઊઠ ને બંદ વાનોમાંથી જઓે નવર્ હતા તેઓને ૂંટમાંથી વ પહેરા ાં. તેઓએ તેમને વ
ઉપરાંત પગરખાં તેમ જ ખોરાક અને દ્રાક્ષારસ પણ આપ્યા,ં વળ તેઓએ તેમના ઘા પર મલમ લગા ો અને જે અશક્ત હતા
તેઓને ગધેડા પર બેસાડ ને ખજૂર ઓનાં નગર યર ખોમાં તેઓનાં કુટુબ પાસે લઈ ગયા. પછ તેઓ સમરુનમાં પાછા ફયાર્.

આહાઝઆશ્ ૂરની સહાય માગે છે
2 રાજા. 16:7-9

16 તે વખતે રાજા આહાઝે આશ્ ૂરના રાજાને પોતાની સહાય માટે સંદેશ મોકલા ો. 17 કેમ કે, અદોમીઓ ફર એકવાર
યહૂ દયા પર ચઢ આ ા અને ઘણાં લોકોને બંદ વાન તર કે પકડ ગયા. 18 પ લસ્તીઓએ પણ યહૂ દયાના નીચાણના પ્રદેશોમાં
તેમ જ દ ક્ષણનાં શહેરો ઉપર હુમલો કય અને આજુબાજુ ગામડાંઓ સ હત બેથ-શેમેશ, આયાલોન, ગદેરોથ, સોખો, તમ્ના
અને ગમ્ઝો નગરો કબજે કયા અને તેમાં વસવાટ કય .

19 ઇઝરાયલના રાજા આહાઝને લીધે ઈ રે યહૂ દયાને નમા ુ.ં કેમ કે તે રાજા યહૂ દયામાં ઉદ્ધતાઈથી વત્ય હતો અને
તેણે ઈ રની વરુદ્ધ પાપ કયા હતા.ં 20આશ્ ૂરના રાજા તલ્ગાથ- પલ્નેસેરે તેને મદદ કરવાને બદલે આવીને તેને હેરાન કય .
21 આહાઝે યહોવાહના સભા ાનમાંથી, રાજમહેલમાંથી અને પોતાના આગેવાનોના ઘરોમાંથી ૂંટ ચલાવીને એ ૂંટનો માલ
આશ્ ૂરના રાજાને આપ્યો. પણ તેનાથી તેને કશો લાભ થયો ન હ, ક ું વ ું ન હ.

22અ ત સંકટના આ સમયે રાજા આહાઝ યહોવાહનો વરુદ્ધ વ ુ અને વ ુ પાપ કરતો ગયો. 23 દમસ્કસના જે દેવોએ તેને
હાર આપી હતી તેઓને તેણે બ લદાનો ચઢા ા. તેણે ક ું, “કેમ કે અરામના રાજાઓના દેવોએ તેઓને સહાય કર છે તો આ
બ લદાનો ચઢાવવાને લીધે એ દેવો માર પણ મદદ કરશ.ે” પણ તેમ કરવાથી ઊલટુ તેને અને આખા ઇઝરાયલને ભારે ુકસાન
થ ું.

24આહાઝે ઈ રના સભા ાનના પાત્રો ભાંગીને તેના ટુકડટુેકડાં કર ના ા. તેણે ઈ રના સભા ાનના બારણાં બંધ કર ને
યરુશાલેમમાં ૂણેખાંચરે બીજા દેવોની વેદ બનાવી. 25 યહૂ દયાના એકે એક નગરમાં દેવોની આગળ ૂપ બાળવા ઉચ્ચ ાનો
બાંધીને પોતાના પ ૃઓના ઈ રનો રોષ વહોર લીધો.

26 હવે તેનાં બાક નાં કૃત્યો અને તેનાં બધાં આચરણોની વગતો યહૂ દયા અને ઇઝરાયલના રાજાઓનાં ુસ્તકમાં લખેલી છે.
27આહાઝ તેના પ ૃઓ સાથે ઊંઘી ગયો અને તેને યરુશાલેમ નગરમાં દફનાવવામાં આ ો, જો કે તેને ઇઝરાયલના રાજાઓના
કબ્રસ્તાનમાં દફનાવવામાં આ ો ન હ. તેના પછ તેનો ુત્ર હઝ કયા રાજા બન્યો.

29
યહૂ દયાની ગાદ પર હઝ કયા
2 રાજા. 18:1-3

1 પચીસ વષર્ની ઉંમરે હઝ કયા રાજા બન્યો અને તેણે યરુશાલેમમાં ઓગણત્રીસ વષર્ ુધી રાજ ક ુર્. તેની માતા ું નામ
અ બયા હ ું. તે ઝખાયાર્ની ુત્રી હતી. 2 હઝ કયાએ પોતાના પ ૃ દાઉદની જમે ઈ રની દ્ર માં જે સારુ હ ું તે ક ુર્.

મં દર ું ુ દ્ધકરણ
3તેના શાસનના પહેલા વષર્ના પહેલા મ હનામાં તેણે ઈ રના સભા ાનના દરવાજાખોલી ના ાં અને તેમની મરામત કરાવી.

4 તેણે યાજકોને અને લેવીઓને બોલાવીને ૂવર્ તરફના ચોકમાં એકત્ર કયાર્. 5 તેણે તેઓને ક ું, “લેવીઓ, માર વાત સાંભળો!
તમે પોતાને ુદ્ધ કરો, તમારા પ ૃઓના ઈ રના સભા ાનને પણ ુદ્ધ કરો અને એ પ વત્ર ાનમાં જે કઈ મ લનતા હોય તેને
દૂર કરો.

6આપણા પ ૃઓએ પાપ કર ને આપણા ઈ રની દ્ર માં ખરાબ કામો કયા છે. તેઓ તેમનો ત્યાગ કર ને ાં ઈ ર રહે છે
ત્યાંથી વ ુખ થઈ ગયા. 7 તેઓએ મં દરના દરવાજા બંધ કર દ ધા હતા, દ પ હોલવી ના ા હતા અને ઇઝરાયલના ઈ રના
પ વત્ર ાનમાં ૂપ કે દહનીયાપર્ણ કરવા ું બંધ કર દ ું હ ું.



2 કાળ ૃતાંત 29:8 373 2 કાળ ૃતાંત 30:2

8 તેથી ઈ રનો કોપ યહૂ દયા અને યરુશાલેમ ઉપર ઊતય છે અને તેમણે તમે જુઓ છો તેમ, તેઓને આમતેમ હડસેલા
ખાવાને અચંબારૂપ તથા ફટકારરૂપ કયાર્ છે. 9આ કારણે આપણા પ ૃઓ તલવારથી મરણ પામ્યા છે અને એને લીધે આપણા
દ કરા, દ કર ઓ તથા આપણી ીઓને બંદ વાન કર લઈ જવામાં આ ા છે.

10હવે મેં ઇઝરાયલના પ્ર ુ ઈ ર સાથે કરાર કરવા મારા મનને વા ું છે, કે જથેી તેમનો ભયંકર ક્રોધઆપણા ઉપરથી ઊતર
જાય. 11 માટે હવે, મારા દ કરાઓ, આળ ુ ન બનો, કેમ કે ઈ રે તેની આગળ ઊભા રહ ને તેમની સેવા કરવા માટે તથા તેમના
સેવક થઈને ૂપ બાળવા માટે તમને પસંદ કયા છે.”

12 પછ લેવીઓ ઊઠ્યા: કહાથીઓના ુત્રોમાંના અમાસાયનો ુત્ર માહાથ તથા અઝાયાર્નો ુત્ર યોએલ; મરાર ના ુત્રોમાંના
આ નો ુત્ર ક શ તથા યહાલ્લેલેલનો ુત્ર અઝાયાર્; ગેશ નીઓમાંના ઝમ્માનો ુત્ર યોઆહ તથા યોઆનો ુત્ર એદેન;
13અ લસાફાનના ુત્રોમાંના શમ્રી તથા યેઈએલ; આસાફના ુત્રોમાંના ઝખાયાર્ તથા મા ાન્યા; 14 હેમાનના ુત્રોમાંના યહ એલ
તથા શમઈ; યદૂ ૂનના ુત્રોમાંના શમાયા તથા ઉ ઝયેલ.

15 તેઓએ પોતાના ભાઈઓને ભેગા કયાર્ અને પોતાને પ વત્ર કર ને તેઓ ઈ રના વચનથી રાજાની આજ્ઞા પ્રમાણે ઈ રના
ઘરને ુદ્ધ કરવા સારુ અંદર ગયા. 16 યાજકો ઈ રના ઘરના અંદરના ભાગમાં સફાઈ કરવા ગયા; જે સવર્ અ ુ ધ્ધ ઈ રના
સભા ાનમાંથી તેઓને મળ તે તેઓ ઈ રના ઘરના આંગણામાં બહાર લા ા. લેવીઓ તે અ ુ ધ્ધ કદ્રોન નાળાં આગળ
બહાર લઈ ગયા. 17 હવે તેઓએ પહેલા મ હનાના પહેલા દવસે ઘરમાં સ્વચ્છતા ું કામ શરૂ ક ુ. અને તે જ મ હનાને આઠમે
દવસે તેઓ ઈ રના ઘરની પરસાળમાં આ ા. તેઓએ આઠ દવસમાં ઈ રના ઘરને ુદ્ધ કર ને પહેલા મ હનાના સોળમા
દવસે તે કામ ૂરુ ક ુ.

મં દરની ુન:પ્ર ત ા
18 પછ તેઓએ રાજમહેલમાં હઝ કયા રાજાની હજૂરમાં જઈને તેને ક ું, “અમે ઈ ર ું આ ું ઘર, દહનીયાપર્ણની વેદ

અને તેનાં ઓજારો તથા અપલી રોટલીની મેજ અને તેનાં સવર્ ઓજારો સ્વચ્છ કયા. 19 વળ જે સવર્ પાત્રો આહાઝ રાજાની
કાર કદ માં તેણે ઉલ્લંઘન ક ુ ત્યારે દૂર કયા, તેઓને પણ અમે સાફ કર ને ુદ્ધ કયા છે. જુઓ, તે ઈ રની વેદ આગળ ૂકેલાં
છે.”

20 પછ હઝ કયાએ વહેલી સવારે ઊઠ ને નગરના આગેવાનોને એકત્ર કર ને ઈ રના ઘરમાં ગયો. 21 તેઓ રા ને માટે,
પ વત્ર ાનને માટે તથા યહૂ દયાના લોકો માટે પાપાથાર્પર્ણને માટે સાત બળદ, સાત ઘેટા,ં સાત હલવાન તથા સાત બકરા લા ા.
હઝ કયાએ હારુનના વંશજોન,ે એટલે યાજકોન,ે ઈ રની વેદ પર તેમ ું અપર્ણ કરવાની આજ્ઞા આપી.
22 તેથી તેઓએ બળદોને માર ના ા અને યાજકોએ તેમ ું લોહ વેદ પર છાં ું. તેઓએ ઘેટાંઓને માર નાખીને તેમ ું

લોહ પણ વેદ પર છાં ું; તેઓએ હલવાનને માર ને તેમ ું લોહ પણ વેદ ઉપર છાં ું. 23 પછ રાજા તથા પ્રજાની આગળ
પાપાથાર્પર્ણના બકરાઓને નજીક લાવીને તેઓએ તેમના ઉપર હાથ ૂ ા. 24 યાજકોએ તેમને કાપી નાખીને તેમ ું લોહ
સમગ્ર ઇઝરાયલના પાપના પ્રાય ત માટે વેદ ઉપર તેમ ું પાપાથાર્પર્ણ ક ુ; કેમ કે રાજાએ એવી આજ્ઞા આપી હતી કે, સવર્
ઇઝરાયલીઓને માટે દહનીયાપર્ણ તથા પાપાથાર્પર્ણ કર ું જોઈએ.

25 દાઉદના પ્રબોધક ગાદની તથા નાથાન પ્રબોધકની આજ્ઞા પ્રમાણે તેણે લેવીઓને ઝાંઝો, સતારો તથા વીણાઓ સ હત
ઈ રના ઘરમાં સેવા કરવા માટે ન ુક્ત કયાર્. કેમ કે ઈ રે પોતાના પ્રબોધકો દ્વારા એવીઆજ્ઞાઆપી હતી. 26લેવીઓ દાઉદનાં
વા જત્રો તથા યાજકો રણ શગડાં લઈને ઊભા ર ા.

27 હઝ કયાએ વેદ ઉપર દહનીયાપર્ણ ચઢાવવાની આજ્ઞા આપી. જયારે દહનીયાપર્ણ ચઢાવવા ું શરૂ થ ું તે જ સમયે
તેઓ ઈ રનાં ગીત ગાવા લાગ્યા અને તેની સાથે રણ શગડાં તથા ઇઝરાયલના રાજા દાઉદનાં વા જત્રો પણ વગાડવામાં આ ા.ં
28 આખી સભાએ સ્ ુ ત કર , સંગીતકારોએ ગીતો ગાયા તથા રણ શગડાં વગાડનારાઓએ રણ શગડાં વગાડ્યાં; એ પ્રમાણે
દહનીયાપર્ણ ૂરુ થતાં ુધી ચા ુ ર ું.

29જયારે તેઓ અપર્ણ કર ર ા ત્યારે રાજાએ તથા તેની સાથે જઓે હાજર હતા તે સવર્એ નમન કર ને સ્ ુ ત કર . 30 વળ
હઝ કયા રાજાએ તથા આગેવાનોએ, દાઉદે તથા પ્રેરક આસાફે રચેલાં ગીતો ગાઈને લેવીઓને ઈ રની સ્ ુ ત કરવાની આજ્ઞા
કર . તેઓએઆનંદથી સ્ ુ તનાં ગીતો ગાયા અને તેઓએ સા ાંગ પ્રણામ કર ને તેમની સ્ ુ ત કર .

31પછ હઝ કયાએ ક ું, “હવે તમે પોતાને ઈ રને માટે પ વત્ર કરો. પાસેઆવીને ઈ રના ઘરમાં યજ્ઞો તથાઆભારાથાર્પર્ણો
લાવો.” આથી સમગ્ર પ્રજા યજ્ઞો તથા આભારાથાર્પર્ણો લાવી; જઓેના મનમાં આ ું તેઓ રાજી ુશીથી દહનીયાપર્ણો લાવી.

32 જે દહનીયાપર્ણો પ્રજા લાવી હતી તેઓની સં ા સ ેર બળદો, સો ઘેટાં તથા બસો હલવાન હતા.ં આ સવર્ ઈ રને
દહનીયાપર્ણ તર કે ચઢાવવામાં આ ા. 33 વળ આભારાથાર્પર્ણ તર કે છસો બળદ તથા ત્રણસો ઘેટાં ચઢાવવામાં આ ા.ં

34 પણ યાજકો ઓછા હોવાથી તેઓએ સવર્ દહનીયાપર્ણોનાં ચમર્ ઉતાર શ ા ન હ, માટે તેઓના ભાઈઓ લેવીઓએ એ
કામ ૂરુ થતાં ુધી તથા યાજકોએ પોતાને પ વત્ર કયાર્ ત્યાં ુધી તેઓને મદદ કર ; કેમ કે પોતાને પ વત્ર કરવા વષે યાજકો કરતાં
લેવીઓ વધારે ઉત્ ુક હતા.

35 વળ દહનીયાપર્ણો, તથા દરેક દહનીયાપર્ણને માટે શાંત્યપર્ણોની ચરબી તથા પેયાપર્ણો પણ ુષ્કળ હતા.ં તેથી ઈ રના
ઘરની સેવા કરવાની વ ા કરવામાં આવી. 36ઈ રની ભ ક્ત લોકો કરે તેને માટે તેમણે જે સદ્ધ ક ુ હ ું તે જોઈને હઝ કયા
તથા સવર્ લોકોએઆનંદ કય ; કેમ કે એ કામ એકાએક કરા ું હ ું.

30
પાસ્ખાપવર્ની તૈયાર

1 હઝ કયાએઆખા ઇઝરાયલઅને યહૂ દયાને સંદેશો મોકલ્યો અને એફ્રાઇમઅને મનાશ્શાના લોકોને પત્રો લ ા. “તેઓએ
ઇઝરાયલના ઈ ર ું પાસ્ખાપવર્ પાળવા માટે યરુશાલેમમાં ઈ રના ઘરમાં આવ ુ.ં” 2 કેમ કે રાજાએ, તેના અ ધકાર ઓએઅને
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યરુશાલેમમાં આખી સભાએ ભેગા થઈને નણર્ય કય હતો કે વષર્ના બીજા મ હનામાં પાસ્ખાપવર્ ઊજવ ું. 3 તે સમયે તેઓ તે
ઊજવી શ ા નહોતા કેમ કે ૂરતી સં ામાં યાજકો પ વત્ર થયા ન હતા અને યરુશાલેમમાં સવર્ લોકો એકત્ર થયા નહોતા.

4આયોજના રાજાને તેમ જ સમગ્ર સભાને સાર લાગી. 5 તેથી એ ું ન કરવામાં આ ું કે દાનથી તે બેરશેબા ુધી સમગ્ર
ઇઝરાયલમાં એવી જાહેરાત કરવી કે, બધા લોકોએ ઇઝરાયલના ઈ ર ું પાસ્ખાપવર્ પાળવા માટે યરુશાલેમ આવ ુ,ં કેમ કે
નયમશા માં લખેલી ર ત ુજબ તેઓએ લાંબા સમય ુધી પા ું નહો ું.
6 તેથી રાજાના હુકમથી રાજાના અને તેના આગેવાનોના પત્રો લઈને સંદેશાવાહકો સમગ્ર ઇઝરાયલમાં અને યહૂ દયામાં ગયા.

તેઓએક ું, “ઇઝરાયલના લોકો, તમે ઇબ્રા હમ, ઇસહાકઅને ઇઝરાયલના ઈ ર તરફ પાછા ફરો, જથેીઆશ્ ૂરના રાજાઓના
હાથમાંથી તમારામાંના જે બચી ગયા છે, તેઓના પર ઈ ર કૃપાદ્ર કરે.

7તમે તમારા પ ૃઓ કે ભાઈઓજવેા થશો ન હ; તેઓએ તો પોતાના પ ૃઓના ઈ રની વરુદ્ધ પાપ કયા હતા.ં તેથી ઈ રે
તેઓનો નાશ કય , તે તમે જો ું છે. 8 હવે તમે તમારા પ ૃઓના જવેા હઠ લા થશો ન હ. ઈ રને આધીન થાઓ. સદાને માટે
જનેે તેમણે પ વત્ર ક ુ છે તે પ વત્ર ાનમાં આવો, તમારા ઈ રની આરાધના કરો, કે જથેી તેનો રોષ તમારા પરથી દૂર થઈજાય.
9જો તમે ખરા અંત:કરણથી ઈ ર તરફ પાછા વળશો તો તમારા ભાઈઓઅને તમારા ુત્રો તેમને પકડ ને લઈ જનારાની નજરમાં
કૃપા પામશ.ે તેઓ પાછા આ દેશમાં આવી શકશ,ે કારણ, તમારો ઈ ર કૃપા ુ અને દયા ુ છે. તમે જો તેના તરફ પાછા ફરશો
તો તેઓ તમારાથી કદ ુખ ન હ ફેરવે.”

10સંદેશાવાહકો એફ્રાઇમ અને મનાશ્શા તેમ જ છેક ઝ ુલોન ુધી નગરેનગર ફર વ ા, પણ લોકોએ તેઓની હાંસી ઉડાવી
તેમ જ તેઓને હસી કાઢ્યા.ં 11 જો કે આશેર, મનાશ્શા અને ઝ ુલોનમાંથી થોડા માણસો નમ્ર થઈને યરુશાલેમમાં આ ા.
12ઈ રના વચન દ્વારા રાજાની તથા આગેવાનોની આજ્ઞા પ્રમાણે કરવાને ઈ રે યહૂ દયાના લોકોને એક હૃદયના કયાર્ હતા.

પાસ્ખાપવર્ પાળવામાં આ ું
13બેખમીર રોટલી ું પવર્ પાળવા માટે બીજા મ હનામાં મોટો લોકસ ુદાય યરુશાલેમમાં એકત્ર થયો. 14તેઓએયરુશાલેમમાં

આવેલી અન્ય દેવોની વેદ ઓનો નાશ કય , સવર્ ૂપવેદ ઓતોડ નાખી અને તેઓને કદ્રોન નાળાંમાં નાખી દ ધી. 15પછ તેઓએ
બીજા મ હનાના ચૌદમા દવસે પાસ્ખા ું હલવાન કાપ્ ુ.ં યાજકો અને લેવીઓ શર મદા થઈ ગયા અને તેઓએ પોતાને પ વત્ર
કર ને ઈ રના ઘરમાં દહનીયાપર્ણો કયાર્.

16 તેઓ ઈ રભક્ત ૂસાના નયમ ુજબ પોતાના દરજ્જા પ્રમાણે પોતપોતાની જગ્યાએ ઊભા ર ા; યાજકોએ લેવીઓ
પાસેથી લોહ લઈને વેદ પર છાં ું. 17જે લોકો ભેગા થયા હતા તેઓમાંના ઘણાએ પોતાને ુદ્ધ કયાર્ નહોતા, એટલે એ લોકો
રવાજ પ્રમાણે પાસ્ખાના હલવાન ચઢાવી શકે તેમ નહોતા. તેથી તેઓના વતી ઈ ર માટે હલવાનો પ વત્ર કર ન,ે પાસ્ખા કાપવા ું
કામ લેવીઓને સોંપવામાં આ ું.

18 કેમ કે એફ્રાઇમ, મનાશ્શા, ઇસ્સાખાર અને ઝ ુલોનના ઘણાં લોકો ુદ્ધ થયા નહોતા, છતાં તેમણે વ ધ ૂવર્ક નયમો પા ા
વગર જ પાસ્ખા ું ભોજન લી ું હ ું. પણ હઝ કયાએ તેઓને માટે પ્રાથર્ના કર કે, “દરેકને ઈ ર માફ કરો; 19 કે જઓેએ પોતાના
પ ૃઓના ઈ રની શોધ ખરા અંત:કરણથી કર છે - પછ ભલે તેઓ પ વત્ર ાનના ુ દ્ધકરણના નયમ પ્રમાણે પ વત્ર ના થયા
હોય.” 20ઈ રે હઝ કયાની પ્રાથર્ના સાંભળ અને લોકોને માફ કયાર્.

21આર તે ઇઝરાયલના લોકો જઓે યરુશાલેમમાં હતા તેઓએસાત દવસ ુધી બહુઆનંદ સાથે બેખમીર રોટલીના પવર્ની
ઊજવણી કર . તે દર મયાન લેવીઓ અને યાજકો દરરોજ ગીતો અને વા જત્રો સાથે ઈ રની સ્ ુ ત કરતા હતા. 22 ઈ રની
સેવામાં ઊભા રહેનારા તમામ લેવીઓને હઝ કયા રાજાએ ઘણું ઉ ેજન આપ્ ુ.ં આમ તેઓએ સાત દવસ ુધી તહેવારમાં
શાંત્યપર્ણો કર ને ઈ ર આગળ પસ્તાવો કર ને લોકોએ તેઓના પ ૃઓના ઈ રની સ્ ુ ત કર .

બીજી વાર પાસ્ખાપવર્ની ઉજવણી
23આખી સભાએબીજાસાત દવસ ુધી ઉત્સવઊજવવાનો નણર્ય કય . અને તેમણે બીજાસાત દવસ ુધીઆનંદોત્સવ

કય . 24 કારણ કે, યહૂદાના રાજા હઝ કયાએ પ્રજાને એક હજાર બળદો અને સાત હજાર ઘેટાં અપર્ણ માટે આપ્યાં હતાં અને
તેના અ ધકાર ઓએ તે ઉપરાંત બીજા એક હજાર બળદો અને દસ હજાર ઘેટાં આપ્યાં હતા. મોટ સં ામાં યાજકોએ પોતાને
પ વત્ર કયાર્ હતા.

25 યાજકો અને લેવીઓ સ હત યહૂ દયાની આખી સભાએ તેમ જ ઇઝરાયલથી આવેલા સમગ્ર લોકોની સભાએ તથા
જે વદેશીઓ ઇઝરાયલથી આ ા હતા તેમ જ જઓે યહૂદામાં વસતાં હતા એ બધાએ આનંદોત્સવ કય . 26 યરુશાલેમમાં
ઘણો મોટો આનંદ ઉત્સવ ઊજવાયો; ઇઝરાયલના રાજા દાઉદના ુત્ર ુલેમાનના સમય પછ યરુશાલેમમાં આવો ઉત્સવ કદ
ઊજવાયો નહોતો. 27 ત્યાર બાદ યાજકો અને લેવીઓએઊભા થઈને આશીવાર્દઆપ્યા.ં તેઓનો અવાજઅને તેઓની પ્રાથર્ના
ઈ રના પ વત્ર નવાસમાં-સ્વગર્માં સાંભળવામાં આવી.

31
હઝ કયાની ધમર્ ુધારણા

1 હવે આ સવર્ ૂરુ થ ું. એટલે જે સવર્ ઇઝરાયલીઓ ત્યાં હાજર હતા તેઓ યહૂ દયાના નગરોમાં ગયા. અને તેઓએ
ઉચ્ચ ાનોને ભાંગીને ટુકડટુેકડાં કર ના ા તથા અશેર મ ૂ તઓને કાપી નાખી. આખા યહૂ દયા તથા બન્યામીનમાંથી, તેમ
જ એફ્રાઇમ તથા મનાશ્શામાંથી પણ ઉચ્ચ ાનો તથા વેદ ઓ તોડ પાડ ને તે સવર્નો નાશ કય . પછ સવર્ ઇઝરાયલી લોકો
પોતપોતાના વતનનાં નગરોમાં પાછા ગયા.

2 હઝ કયાએ યાજકોના તથા લેવીઓના ક્રમ પ્રમાણે સેવાને અથ વગ પાડ્યા, બ ેને એટલે યાજકોને તથા લેવીઓને તેણે
ન ત કામ ન કર આપ્ ુ.ં તેણે તેઓને દહનીયાપર્ણ તથા શાંત્યપર્ણો ચઢાવવા, તેમ જ સેવા કરવા, આભાર માનવા અને
ઈ રના સભા ાનના પ્રવેશદ્વારે સ્ ુ ત કરવાને માટે નીમ્યા. 3 રાજાની સંપ નો એક ભાગ પણ દહનીયાપર્ણોને માટે, એટલે
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સવારનાં તથા સાંજનાં દહનીયાપર્ણોને માટે, તેમ જ વશ્રામવારના, ચંદ્રદશર્નના દવસોનાં તથા ન ુક્ત પવ નાં દહનીયાપર્ણોને
માટે ઈ રના નયમશા માં લ ા પ્રમાણે આપવાનો નણર્ય કય .

4 તે ઉપરાંત તેણે યરુશાલેમના લોકોને આજ્ઞા કર કે તેઓ પોતાની ઊપજનો થોડો ભાગ યાજકોને તથા લેવીઓને આપે, કે
જથેી તેઓ ઈ રના નયમશા ને પાળવાને પોતાને પ વત્ર કર શકે. 5એ હુકમ બહાર પડતાં જ ઇઝરાયલી લોકોએ અનાજ,
દ્રાક્ષારસ, તેલ, મધ તથા ખેતીવાડ ની સવર્ ઊપજનો પ્રથમ પાક આપ્યો; અને સવર્ વસ્ ુઓનો ૂરે ૂરો દશાંશ પણ તેઓ લા ા.

6ઇઝરાયલી લોકો તથા યહૂ દયાના માણસો જઓે યહૂ દયાના નગરોમાં રહેતા હતા, તેઓએ પણ બળદો તથા ઘેટાંનો દશાંશ
તથા પોતાના પ્ર ુ ઈ રને માટે પ વત્ર કરેલી વસ્ ુઓ લાવીને તેમના ઢગલા કયાર્. 7 તેઓએ આ ઢગલા ત્યાં કરવા ું કામ ત્રીજા
માસમાં શરૂ ક ુ અને સાત માસમાં જ ૂરુ ક ુ. 8જયારે હઝ કયાએ તથાઆગેવાનોએઆવીને તે ઢગલા જોયા, ત્યારે તેઓએ
ઈ રને મ હમા આપ્યો. તથા તેમના ઇઝરાયલી લોકોને ધન્યવાદ આપ્યો.

9 પછ હઝ કયાએ યાજકોને તથા લેવીઓને એ ઢગલાઓ વષે ૂ ું. 10 સાદોકના કુટુબનાં ુ યાજક અઝાયાર્એ તેને
જવાબ આપ્યો, “લોકોએ ઈ રના ઘરમાં અપર્ણો લાવવા ું શરૂ ક ુ, ત્યારથી અમે ધરાઈને જમ્યા છ એ. તેમાંથી ધરાતાં ુધી
જમ્યા પછ પણ જે વધ્ ું છે, કારણ કે ઈ રે પોતાના લોકોને ુષ્કળઆશીવાર્દ આપ્યો છે. વધારા ું જે બાક રહે ું છે તેનો આ
મોટો સંગ્રહ છે.”

11 પછ હઝ કયાએ ઈ રના ઘરમાં ભંડારોના ઓરડા તૈયાર કરવાની આજ્ઞા આપી અને તેઓએ તે તૈયાર કયાર્. 12 તેઓ
વ ા ુપણે અપર્ણો, દશાંશ અને પ વત્ર કરેલી વસ્ ુઓ ભંડારમાં લા ા. લેવી કોનાન્યા તેઓની સંભાળ રાખતો હતો અને
તેનો ભાઈ શમઈ તેનો મદદગાર હતો. 13 યહ એલ, અઝાઝ્યા, નાહાથ, અસાહેલ, ય રમોથ, યોઝાબાદ, અ લયેલ, યસ્મા ા,
માહાથ તથા બનાયા, તેઓ રાજા હઝ કયાના અને ઈ રના ઘરના કારભાર અઝાયાર્ના હુકમથી કોનાન્યા તથા તેના ભાઈ
શમઈના હાથ નીચે નમાયેલા ુકાદમ હતા.
14 લેવી યમ્નાનો દ કરો કોરે ૂવર્નો દ્વારપાળ હતો. વળ તે ઈ રનાં અપર્ણો તથા પરમપ વત્ર વસ્ ુઓ વહેંચી આપવા માટે,

ઈ રનાં ઐ ચ્છકાપર્ણો પર કારભાર હતો. 15 તેના હાથ નીચે એદેન, મન્યામીન, યે ૂઆ, શમાયા, અમાયાર્ તથા શખાન્યાન,ે
યાજકોના નગરોમાં નીમવામાં આ ા હતા. નગરોમાં સવર્ કુટુબોના જુવાનોને તથા ૃધ્ધોને દાનનો હસ્સો વહેંચી આપવાની
જવાબદાર તેઓની હતી.

16 તેઓ સવાય ુરુષોની વંશાવળ થી ગણાયેલા ત્રણ વષર્ના તથા તેથી વધારે વયના ુરુષો, જઓે પોતપોતાનાં વગ પ્રમાણે
તેમને સોંપાયેલાં કામોમાં સેવા કરવા માટે દરરોજના કાયર્ક્રમ પ્રમાણે ઈ રના ઘરમાં જતા હતા, તેઓનો તેમાં સમાવેશ થતો ન
હતો.

17 તેઓની વંશાવળ પરથી તેઓના ૂવર્જોનાં કુટુબો પ્રમાણે યાજકોની યાદ તૈયાર કરવામાં આવી હતી. લેવીઓને તેઓના
વગ પ્રમાણે તેઓને સોંપાયેલા કામ પર હાજર રહેનાર વીસ વષર્ના તથા તેથી વધારે ઉંમરના ગણવામાં આ ા હતા. 18સમગ્ર
પ્રજામાંનાં સવર્ બાળકો, પત્નીઓ, દ કરા તથા દ કર ઓની, તેઓની વંશાવળ પ્રમાણે ગણતર કરવામાં આવી હતી. તેઓ
પોતાના પ વત્ર કામ પર પ્રામા ણકપણે હાજર રહેતા હતા. 19 વળ જે યાજકો હારુનના વંશજો હતા તેઓ પોતાના દરેક
નગરની આસપાસનાં ગામોમાં રહેતા હતા, તેઓને માટે પણ કેટલાક પસંદ કરેલા માણસોને નીમવામાં આ ા હતા, જથેી તેઓ
યાજકોમાંના સવર્ ુરુષોને તથા લેવીઓમાં જઓે વંશાવળ પ્રમાણે ગણાયા હતા, તેઓ સવર્ને ખોરાક તથા અન્ય સામગ્રી વહેંચી
આપે.

20 હઝ કયાએ સમગ્ર યહૂ દયામાં આ પ્રમાણે ક ુ. તેણે પ્ર ુ પોતાના ઈ રની દ્ર માં જે સારુ તથા સા ું હ ું તે વ ા ુપણે
ક ુ. 21 ઈ રના ઘરને લગ ું, નયમશા ને લગ ું તથા ઈ રની આજ્ઞાઓને લગ ું જે કઈ કામ પોતાના ઈ રની સેવાને અથ
તેણે હાથમાં લી ુ,ં તે તેણે પોતાના ખરા અંતઃકરણથી ક ુ અને તેમાં તે ફતેહ પામ્યો.

32
યરુશાલેમ ઉપર આશ્ ૂર ું આક્રમણ
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1 હઝ કયા રાજાએઆસેવાભ ક્તના કાય ન ા ૂવર્ક કયા. તેના થોડા સમય પછ આશ્ ૂરના રાજા સાન્હેર બે યહૂ દયા પર
ચઢાઈ કર અને કલ્લેબંદ વાળાં નગરો સામે પડાવ ના ો. અને હુમલો કર ને આ નગરોને કબજે કરવાનો હુકમઆપ્યો. 2 ારે
હઝ કયાએ જો ું કે સાન્હેર બ આ ો છે અને તેનો ઇરાદો યરુશાલેમ ઉપર આક્રમણ કરવાનો છે, 3 ત્યારે જે ઝરાઓ નગરની
બહાર હતા તે ઝરાઓ ું પાણી બંધ કર દેવા વષે તેણે પોતાના આગેવાનો તથા સામથ્યર્વાન ુરુષોની સલાહ ૂછ . તેઓએ તેને
માગર્દશર્ન આપ્ ુ.ં 4 ઘણાં લોકો ભેગા થયા અને તેઓએ સવર્ ઝરાઓને તથા દેશમાં થઈને વહેતાં નાળાંને ૂર દ ધા.ં તેઓએ
ક ું, “શા માટે આશ્ ૂરના રાજાઓને ઘણું પાણી મળ ું જોઈએ?”

5 હઝ કયાએ ભાંગી ગયેલો કોટ હમત રાખીને ફર થી બાંધ્યો; તેના પર ુરજો બાંધ્યા અને કોટની બહાર બીજો કોટ પણ
બાંધ્યો. તેણે દાઉદનગરમાંના મલ્લોને મજ ૂત ક ુ અને ુષ્કળ બરછ ઓ તથા ઢાલો બનાવી.

6 તેણે લશ્કરના સેનાપ તઓની નમ ૂક કર ને તેઓને નગરના દરવાજા પાસેના ચોકમાં પોતાની હજૂરમાં એકત્ર કયાર્. અને
તેઓને ઉ ેજન આપતા ક ું, 7 “તમે બળવાન તથા હમતવાન થાઓ. આશ્ ૂરના રાજાથી તથા તેની સાથેના મોટા સૈન્યથી
ગભરાશો તથા ના હમત થશો ન હ, કેમ કે તેની સાથેના સૈન્ય કરતાં આપણી સાથે જઓે છે તેઓ વધારે છે. 8 તેની પાસે
ફક્ત માણસો જ છે, પણ આપણને સહાય કરવાને તથા આપણાં ુદ્ધો લડવાને આપણી સાથે આપણા પ્ર ુ ઈ ર છે.” પછ
યહૂ દયાના રાજા હઝ કયાના ઉ ેજનથી લોકો ઉત્સા હત થયા હતા.

9 તે પછ , આશ્ ૂરના રાજા સાન્હેર બે પોતાના ચાકરોને યરુશાલેમમાં મોકલ્યા તે તો પોતાના સવર્ બળવાન સૈન્ય સાથે
લાખીશની સામે પડલેો હતો તથા યહૂ દયાના રાજા હઝ કયાને અને યરુશાલેમમાં રહેતા યહૂ દયાના સવર્ લોકોને કહેવડા ુ,ં
10 “આશ્ ૂરનો રાજા સાન્હેર બ કહે છે કે, ‘તમે કોના ઉપર ભરોસો રાખીને યરુશાલેમની ઘેરાબંધી સહન કર ર ા છો?
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11 “ ‘ઈ ર અમારા પ્ર ુ અમને આશ્ ૂરના રાજાના હાથમાંથી બચાવશે’,એ ું તમને કહ ને હઝ કયા ગેરમાગ દોર ર ો છે,
તે તમને દકુાળ અને તરસથી ર બાઈને ૃત્ ુને સોંપી ર ો છે. 12 ું એ જ હઝ કયાએ તેના ઉચ્ચ ાનો અને તેની વેદ ઓ કાઢ
નાખીને યહૂદાને તથા યરુશાલેમને આજ્ઞા નહોતી આપી કે તમારે એક જ વેદ આગળ આરાધના કરવી તથા તેના જ ઉપર ૂપ
બાળવો?

13 તમને ખબર નથી કે મેં અને મારા પ ૃઓએ બીજા દેશોના લોકોના શા હાલ કયાર્ છે? તે દેશોના લોકોના દેવો પોતાના
દેશોને મારા હાથમાંથી બચાવી શકવાને સમથર્ છે? 14 મારા પ ૃઓએ નાશ કર નાખેલી પ્રજાઓના દેવોમાં એવો કોણ હતો કે
જે પોતાના લોકોને મારા હાથમાંથી બચાવી શ ો હોય? તો પછ તમારા ઈ ર તમને મારા હાથમાંથી બચાવવાને શી ર તે સમથર્
હોઈ શકે? 15 હવે હઝ કયા તમને જે ર તે સમજાવે છે તે ર તે તમે છેતરાશો ન હ. તેનો વ ાસ કરશો ન હ, કેમ કે કોઈ પણ
પ્રજા કે રા નો દેવ પોતાના લોકોને મારાથી કે મારા ૂવર્જોથી બચાવી શ ા નથી. તો પછ મારા હાથમાંથી તમને બચાવવાને
તમારા ઈ ર કેટલા શ ક્તમાન છે?”

16આ ુજબ, સાન્હેર બના માણસો ઈ ર પ્ર ુ અને તેના સેવક હઝ કયાની વરુદ્ધમાં બકવાસ કયાર્. 17સાન્હેર બે પોતે પણ
ઇઝરાયલના ઈ ર ું અપમાન કરતા પત્રો લ ા અને તેમની વરુદ્ધ ઉદ્દગારો કયા. તેણે ક ું કે, “જમે બીજા દેશોની પ્રજાઓના
દેવો પોતાના લોકોને મારા હાથથી બચાવી શ ા નથી તેમ હઝ કયાના ઈ ર પણ તેમની પ્રજાને મારા હાથથી ન હ બચાવી શકે.”

18યરુશાલેમના જે લોકો કોટ ઉપર ઊભેલા હતા તેઓ ુશ્કેલીમાં ુકાઈજાયઅને ડર જાય કે જથેી તેઓ નગરને કબજે કર
શકે તે માટે તેઓએ તેઓને યહૂદ ભાષામાં મોટા અવાજથી ધમક આપી. 19જગતના બીજા લોકોના દેવો જવેા યરુશાલેમના
ઈ ર પણ માણસોના હાથથી બનાવેલા હોય તેમ તેઓ તેમના વષે એલફેલ બોલતા હતા.

20આવી વકટ પ ર તમાં આ બાબતને માટે રાજા હઝ કયાએ અને આમોસના ુત્ર યશાયા પ્રબોધકે આકાશ તરફ દ્ર
કર ને પ્રાથર્ના કર . 21 યહોવાહે એક દૂતને મોકલ્યો. તેણે આશ્ ૂરના રાજા સાન્હેર બની છાવણીમાં જે યોદ્ધાઓ, સેનાપ તઓ
અને અ ધકાર ઓ હતા તે સૌને માર ના ા. તેથી સાન્હેર બને શર મદા થઈને પોતાને દેશ પાછા જ ું પ ું. તે પોતાના દેવના
મં દરમાં ગયો. અને ત્યાં તેના પોતાના જ કોઈ એક ુત્રએ તેને તલવારથી માર ના ો.

22આર તે ઈ રે હઝ કયાને તથા યરુશાલેમના રહેવાસીઓને આશ્ ૂરના રાજા સાન્હેર બના તથા બીજા બધાના હાથમાંથી
બચાવી લીધા અને ચારે બાજુથી તેઓ ું રક્ષણ ક ુર્. 23 ઘણાં લોકો યરુશાલેમમાં ઈ રને માટે અપર્ણો લા ા તથા યહૂદાના
રાજા હઝ કયાને પણ ઉ મ વસ્ ુઓ ભેટમાં આપી. તેથી આ સમયથી તે સવર્ પ્રજાઓમાં પ્રય અને આદરપાત્ર થયો.

હઝ કયાની માંદગી
2 રાજા. 20:1-3,12-19

24 પછ ના થોડા દવસો બાદ હઝ કયા મરણતોલ બીમાર નો ભોગ થયો. તેણે ઈ રને પ્રાથર્ના કર ; તેના જવાબમાં ઈ રે
તેની સાથે વાત કર અને તે તેને સાજો કરશે તે ું દશાર્વવા માટે તેને એક ચ આપવામાં આ ુ.ં 25 પણ હઝ કયાને ઈ ર
તરફથી જે સહાય મળ હતી તેનો બદલો તેણે યોગ્ય ર તે વા ો ન હ. તે પોતાના હૃદયમાં ગ વ થયો. તેથી તેના પર, તેમ જ
યહૂદા તથા યરુશાલેમ પર ઈ રનો કોપ ઊતર આ ો. 26આ ું થવાથી હઝ કયા પોતાનો ગવર્ છોડ ને છેક દ ન થઈ ગયો.
યહૂ દયા અને યરુશાલેમના રહેવાસીઓ પણ રાજાની માફક નમ્ર થયા. તેથી હઝ કયાના જીવનકાળ દર મયાન ઈ રનો રોષ
ફર તેમના પર ઊતય ન હ.

હઝ કયાનો વૈભવ
27 હઝ કયા ુષ્કળ સંપ અને ક ત પામ્યો. તેણે સો ુ,ં ચાંદ , રત્નો, ુગંધીઓ, ઢાલઅને બીજી કમતી ઘરેણાંઓ* રાખવા

ભંડારો બના ા. 28 તેમ જ અનાજની ફસલ, દ્રાક્ષારસ અને તેલ માટે કોઠારો, બધી જાતનાં જાનવરો માટે તબેલા તથા ઘેટાં માટે
વાડા બંધા ા. 29 વળ આ ઉપરાંત તેણે પોતે નગરો વસા ાં અને ુષ્કળ પ્રમાણમાં ઘેટાંબકરાં તથા અન્ય જાનવરોની સંપ
પ્રાપ્ત કર . ઈ રે તેને ુષ્કળ સંપ આપી હતી.

30 હઝ કયાએ ગહોનના ઉપલાણે વહેતા ઝરણાંને બંધ કયાર્ અને તેનાં પાણીને તે દાઉદનગરની પ મે વાળ લા ો.
હઝ કયા તેના દરેક કાયર્માં સફળ થયો. 31 બા બલના સ ાધાર ઓએ દેશમાં બનેલા ચમત્કાર વષે તેને ૂછવા એલચીઓ
મોકલ્યા હતા. તેની પર ક્ષા થાય અને તેના હૃદયમાં જે હોય તે સવર્ જાણવામાં આવે માટે ઈ રે તેને સ્વતંત્રતા બક્ષી હતી.

હઝ કયાના રા કાળનો અંત
2 રાજા. 20:20-21

32 હઝ કયાની અન્ય બાબતો અને તેણે જે સારાં કાય કયા હતાં તે વષેની નોંધઆમોસના ુત્ર યશાયા પ્રબોધકના ુસ્તકમાં
તથા યહૂ દયાના અને ઇઝરાયલના રાજાઓના ઇ તહાસના ુસ્તકમાં લખેલી છે. 33 હઝ કયા તેના પ ૃઓની સાથે ઊંઘી
ગયો અને તેને તેના પ ૃઓ સાથે દાઉદના વંશજોના કબ્રસ્તાનમાં ઉપરના ભાગમા†ં દફનાવવામાં આ ો. તે ૃત્ ુ પામ્યો ત્યારે
યહૂ દયાના બધા લોકોએ અને યરુશાલેમના બધા રહેવાસીઓએ તેને અં તમઆદરઆપ્યો. તેના પછ તેનો ુત્ર મનાશ્શા રાજા
બન્યો.

33
યહૂ દયાની ગાદ એ મનાશ્શા અને તેનાં પાપ
2 રાજા. 21:1-9

1 મનાશ્શા બાર વષર્ની ઉંમરે રાજા બન્યો. તેણે પંચાવન વષર્ ુધી યરુશાલેમમાં રાજય ક ુર્. 2 ઇઝરાયલીઓની આગળથી
ઈ રે જે પ્રજાઓને કાઢ ૂક હતી તેઓના જવેાં ધ ારપાત્ર કાય કર ને તેણે ઈ રની દ્ર માં ખરાબ કાયર્ ક ુ. 3 તેના પતા
હઝ કયાએજે ઉચ્ચ ાનો તોડ પાડ્યાં હતાં તે તેણે ફર બંધા ાં. વળ તેણે બઆ લમને માટે વેદ ઓઅને અશેરોથની ૂ તઓ
બનાવી તેમ જઆકાશના બધાં નક્ષત્રોની ૂજા કર .

* 32:27 32:27 વાસણો † 32:33 32:33 પ્ર ત ત



2 કાળ ૃતાંત 33:4 377 2 કાળ ૃતાંત 34:5

4 જે યહોવાહના સભા ાન વષે ઈ રે એમ ક ું હ ું કે, “યરુશાલેમમાં મારુ નામ સદાકાળ કાયમ રહેશે.” તેમાં તેણે
અન્ય દેવોની વેદ ઓ બંધાવી. 5 તે યહોવાહના સભા ાનના બ ે ચોકમાં તેણે આકાશના તારામંડળ માટે વેદ ઓ ા પત
કર . 6 વળ તેણે બેન- હ ોમની ખીણમાં પોતાનાં જ છોકરા ું અ માં બ લદાન ક ુ. તેણે ુકન જોવડા ા, મેલી વદ્યા કર ,
જાદમુંત્રનો ઉપયોગ કય અને ૂવાઓ તથા તાં ત્રકોની સલાહ લીધી. ઈ રની નજરમાં તેણે સવર્ પ્રકારની દુ તા કર ને તેણે
ઈ રને અ તશય કોપાયમાન કયા.

7 મનાશ્શાએ અશેરાની કોતરેલી ૂ તઓ બનાવીને ઈ રના ઘરમાં ૂક . જે સભા ાન વષે ઈ રે દાઉદ તથા તેના ુત્ર
ુલેમાનને ક ું હ ું, “આ ઘરમાં તેમ જ યરુશાલેમ કે, જે નગર મેં ઇઝરાયલનાં સવર્ કુળોમાંથી પસંદ ક ુ છે, તેમાં મારુ નામ

હુ સદા રાખીશ. 8જો તમે માર આજ્ઞાઓને એટલે કે ૂસાએ તમને આપેલા સવર્ નયમો અને આજ્ઞાઓને આધીન રહેશો તો
તમારા ૂવર્જોને મેં આપેલા આ દેશમાંથી ઇઝરાયલને હુ કદ કાઢ ૂક શ ન હ.” 9 મનાશ્શાએ યહૂ દયાના તથા યરુશાલેમનાં
રહેવાસીઓને ુલાવામાં દોયાર્, જથેી જે પ્રજાનો ઈ રે ઇઝરાયલી લોકો આગળથી નાશ કય હતો તેઓના કરતાં પણ તેઓની
દુ તા વધારે હતી.

મનાશ્શાનો પસ્તાવો
10ઈ રે મનાશ્શા તથા તેના લોકોની સાથે વાત કર ; પણતેઓએ ધ્યાનઆપ્ ું ન હ. 11તેથી ઈ રે તેઓની વરુદ્ધઆશ્ ૂરના

રાજાના સૈન્યને તેઓની સામે મોકલ્યા અને તેઓ મનાશ્શાને સાંકળોથી જકડ ને તથા બેડ ઓ પહેરાવીને બા બલમાં લઈ ગયા.
12 મનાશ્શા જયારે સંકટમાં ફસાઈ ગયો, ત્યારે તેણે પોતાના પ્ર ુ ઈ રને પ્રસ કરવાનો પ્રયત્ન કય અને પોતાના ૂવર્જોના

ઈ રની આગળ અ તશય નમ્ર બન્યો. 13 તેણે તેમની પ્રાથર્ના કર ; અને ઈ રે તેની વનંતી કાને ધર ને તેની પ્રાથર્ના માન્ય કર
તેને યરુશાલેમમાં તેના રા માં પાછો લા ા. પછ મનાશ્શાને ખાતર થઈ કે યહોવાહ તે જ ઈ ર છે.

14આ પછ , મનાશ્શાએ દાઉદનગરની બહારની દ વાલ ફર થી બાંધી, ગહોનની પ મ બાજુએ, ખીણમાં મચ્છ દરવાજા
ુધી તે દ વાલ બાંધી. આદ વાલઓફેલનીઆસપાસ વધાર ને તેને ઘણી ઊંચી કર . તેને યહૂ દયાના સવર્ કલ્લાવાળા નગરોમાં

નીડર સરદારોની નમ ૂક કર . 15તેણે વદેશીઓના દેવોન,ે ઈ રના ઘરમાંથી પેલી ૂ તઓને તથા જે સવર્ વેદ ઓ તેણે ઈ રના
ઘરના પવર્ત પર તથા યરુશાલેમમાં બાંધી હતી, તે સવર્ને તોડ પાડ ને તેનો ભંગાર નગરની બહાર નાખી દ ધો.

16 તેણે ઈ રની વેદ ફર બંધાવી. અને તેના પર શાંત્યપર્ણોના તથા આભાર માનવાને કરેલા અપર્ણના યજ્ઞો કયાર્; તેણે
યહૂ દયાને ઇઝરાયલના પ્ર ુ ઈ રની સેવા કરવાનીઆજ્ઞાઆપી. 17તેમ છતાં હજી પણ લોકો ધમર્ ાનોમાં અપર્ણ કરતા, પણ
તે ફક્ત પોતાના પ્ર ુ ઈ રને માટે જ કરતા.

મનાશ્શાના રા કાળનો અંત
2 રાજા. 21:17-18

18મનાશ્શાનાં બાક નાં કાય સંબંધીની, તેણે કરેલી તેમના ઈ રની પ્રાથર્નાની અને ઇઝરાયલના પ્ર ુ ઈ રને નામે પ્રબોધકોએ
ઉચ્ચારેલાં વચનોની સવર્ વગતો ઇઝરાયલના રાજાઓના ુસ્તકમાં લખેલી છે. 19 તેણે કરેલી પ્રાથર્ના, ઈ રે આપેલો તેનો
જવાબ, તેનાં બધાં પાપો તથા અપરાધ, જે જગ્યાઓમાં તેણે ધમર્ ાનો બાંધ્યાં અને અશેર મ તથા કોતરેલી ૂ તઓ બેસાડ તે
સવર્ બાબતોની નોંધ પ્રબોધકના ુસ્તકમાં કરવામાં આવેલી છે. 20 મનાશ્શા પોતાના ૂવર્જો સાથે ઊંઘી ગયો અને તેઓએ તેને
તેના પોતાના મહેલમાં દફના ો. તેના પછ તેનો દ કરો આમોન રાજા બન્યો.

યહૂ દયાની ગાદ એઆમોન
2 રાજા. 21:19-26

21આમોન જયારે રાજ કરવા લાગ્યો ત્યારે તે બાવીસ વષર્નો હતો; તેણે યરુશાલેમમાં બે વષર્ ુધી રાજ ક ુ. 22જમે તેના
પતા મનાશ્શાએ ક ુ હ ું તેમ તેણે ઈ રની દ્ર માં ખોટુ હ ું તે જ પ્રમાણે ક ુ. તેના પતા મનાશ્શાએ કોતરેલી ૂ તઓ બનાવી
હતી તે સવર્ને આમોને બ લદાન આપ્યાં અને તેઓની ૂજા કર . 23જમે તેનો પતા મનાશ્શા નમ્ર થઈ ગયો હતો તેમ તે ઈ રની
આગળ નમ્ર થયો ન હ. પર ુ આમોન ઉ રો ર અ ધક અપરાધ કરતો ગયો.

24તેના ચાકરોએ તેની વરુદ્ધમાં બળવો કર ને તેને તેના પોતાના જ મહેલમાં જ માર નાં ો. 25 પણ દેશના લોકોએ, આમોન
રાજાની વરુદ્ધ બંડ ઉઠાવનારાઓને માર ના ા અને તેના ુત્ર યો શયાને તેની જગ્યાએ રાજા બના ો.

34
યહૂ દયાની ગાદ એ યો શયા
2 રાજા. 22:1-2

1 ારે યો શયા રાજ કરવા લાગ્યો, ત્યારે તે આઠ વષર્નો હતો; તેણે યરુશાલેમમાં એકત્રીસ વષર્ ુધી રાજ ક ુ. 2 તેણે
ઈ રની દ્ર માં જે સારુ હ ું તે પ્રમાણે ક ુ અને પોતાના ૂવર્જ દાઉદને માગ ચાલીને તેની જમણે કે ડાબે ખસ્યો ન હ.

યો શયાની ૂ ત ૂજા સામે ઝંૂબેશ
3 તેના શાસનના આઠમે વષ, એટલે કે જયારે તે માત્ર સોળ વષર્નો કશોર હતો, ત્યારે તેણે પોતાના ૂવર્જ દાઉદના ઈ રની

શોધ કરવાની શરૂઆત કર . બારમા વષર્માં તેણે ધમર્ ાનો, અશેર મ ૂ તઓ, કોતરેલી ૂ તઓતથા ઢાળેલી ૂ તઓને તોડ ફોડ
નાખીને યહૂ દયા તથા યરુશાલેમને તે ુદ્ધ કરવા લાગ્યો.

4લોકોએ તેની આગળ બઆ લમની વેદ ઓ તોડ પાડ ; જે ૂયર્ ૂ તઓ ઉચ્ચ ાનો પર હતી તેઓને તેણે કાપી નાખી. તેણે
અશેર મ ૂ તઓ, કોતરેલી ૂ તઓ તથા ઢાળેલી ૂ તઓનો ભાંગીને ૂકો કર ના ો. તેઓનીઆગળજઓેએ યજ્ઞો કયાર્ હતા
તેઓની કબરો પર તે ૂકો વેય . 5તેણે તેઓની વેદ ઓ પર યાજકોના હાડકાં બા ાં. આર તે તેણે યહૂ દયાને તથા યરુશાલેમને
ુદ્ધ કયા.



2 કાળ ૃતાંત 34:6 378 2 કાળ ૃતાંત 34:33

6તેણે મનાશ્શા,એફ્રાઇમ, શમયોન તથા નફતાલીના નગરો ુધી તેઓનીઆસપાસનાં ખંડરેોમાંઆપ્રમાણે ક ુ. 7તેણે વેદ ઓ
તોડ પાડ , અશેર મ ૂ તઓનો તથા કોતરેલી ૂ તઓનો કૂટ ને ૂકો કય અને ઇઝરાયલના આખા દેશમાં સવર્ ૂયર્ ૂ તઓને
કાપી નાખીને તે યરુશાલેમ પાછો આ ો.

નયમશા ું ુસ્તક જ ું
2 રાજા. 22:3-20

8 હવે તેના રા ના અઢારમાં વષ, દેશને તથા સભા ાનને ુદ્ધ કયાર્ પછ , તેણે અસાલ્યાના ુત્ર શાફાનને, નગરના ૂબા
માસેયાને તથા ઇ તહાસકાર યોઆહાઝના ુત્ર યોઆને પોતાના પ્ર ુ ઈ ર ું સભા ાન સમારવા માટે મોકલ્યા. 9 તેઓ ુ
યાજક હ લ્કયાની પાસે ગયા અને જે પૈસા ઈ રના ઘરમાં લોકો લા ા હતા તે તથા દ્વારરક્ષક લેવીઓએ મનાશ્શા, એફ્રાઇમ
તથા ઇઝરાયલના જે બાક રહેલા હતાં તેમની પાસેથી તથા યહૂ દયા, બન્યામીન તથા યરુશાલેમના સવર્ રહેવાસીઓ પાસેથી,
ઉઘરાવેલાં હતાં તે દાનના નાણાં તેઓએ તેને સોંપ્યા.ં

10તેઓએ તે નાણાં ઈ રના સભા ાન પર દેખરેખ રાખનારા કામદારોને સોંપ્યા.ં તે માણસોએ ઘરમાં કામ કરનારા કામદારોને
સભા ાનની મરામત કર ને સમારવા સારુ તે આપ્યા.ં 11 તેઓએ ઘડલેા પથ્થરો જોડવાને માટે જોઈતાં લાકડાં ખર દવા સારુ
તથા જે ઈમારતોનો યહૂ દયાના રાજાઓએ નાશ કય હતો તેઓને સારુ જોઈતા પાટડા લેવાને સારુ તે નાણાં ુથારોને અને
ક ડયાઓને આપ્યા.ં

12 તે માણસો વ ા ુપણે કામ કરતા હતા. મરાર ના ુત્રોમાંના લેવીઓ યાહાથ અને ઓબાદ્યા તથા કહાથીઓના ુત્રોમાંના
ઝખાયાર્ અને મ ુલ્લામ તેઓના પર દેખરેખ રાખતા હતા. બીજા લેવીઓ પણ હતા જઓે કુશળ સંગીતકાર હતા તેઓ પણ
કામદારોને નદશ કરતા હતા. 13આ લેવીઓ ભાર ઊંચકનારાઓ તેમ જ જુદાં જુદાં કામોના કાર ગરો પર પણ દેખરેખ રાખતા
હતા. વળ કેટલાક લેવીઓ સ ચવ, કારભાર ઓઅને દ્વારપાળો તર કે ફરજ બજાવતા હતા.

14ઈ રના ઘરમાં સંગ્રહ કરેલાં નાણાંને જયારે તેઓબહાર કાઢતાં હતા ત્યારે ૂસા દ્વારાઆપવામાં આવે ું ઈ રના નયમો ું
ુસ્તક હ લ્કયા યાજકને હાથ લાગ્ ુ.ં 15તે બતાવતાં હ લ્કયાએ શાફાન શા ીને ક ું, “ઈ રના સભા ાનમાંથી મને નયમ ું

આ ુસ્તક મ ું છે.” હ લ્કયાએ તે ુસ્તક શાફાનને આપી દ ું. 16 શાફાન તે ુસ્તક રાજા પાસે લઈ ગયો અને ક ું, “તારા
સેવકો તેમને સોંપે ું કામ વ ાસ ૂવર્ક કર ર ા છે.

17 જે નાણાં ઈ રના ઘરમાં હતાં તે તેઓએ બહાર કાઢ લીધા છે અને તેને ુકાદમોને અને કાર ગરોને સોંપી દ ધાં છે.”
18 શા ી શાફાને રાજાને એ પણ ક ું કે, “યાજક હ લ્કયાએ મને એક ુસ્તક આપ્ ું છે.” પછ તેણે તે ુસ્તક રાજા સમક્ષ
વાંચ્ ુ.ં 19 રાજાએ જયારે નયમશા નાં વચનો સાંભ ાં ત્યારે તેણે પોતાનાં વ ો ફાડ ના ાં.

20 હ લ્કયાન,ે શાફાનના ુત્ર અ હકામન,ે મખાના ુત્ર આ ોનને, શા ી શાફાનને તથા રાજાના સેવક અસાયાને રાજાએ
હુકમ કય કે, 21 “તમે જાઓ અને માર ખાતર તેમ જ ઇઝરાયલમાં તથા યહૂદામાં બાક રહેલાઓને ખાતર મળ આવેલા આ
ુસ્તકનાં વચનો સંબંધી ઈ રની ઇચ્છા ૂછો. ઈ રનો રોષ આપણા ઉપર થયો છે, તે ભયંકર છે, કારણ કે આ ુસ્તકમાં જે જે

લખે ું છે તે પ્રમાણે આપણા પ ૃઓએ ઈ ર ું વચન પા ું નથી.”
22 તેથી હ લ્કયા અને રાજાએજે માણસોને આજ્ઞાઆપી હતી તે સવર્ પોશાકખાતાના ઉપર , હાસ્રાના ુત્ર, તોક્હાથના ુત્ર,

શાલ્ ુમની પત્ની હુલ્દા પ્રબો ધકા પાસે ગયા. તે તો યરુશાલેમના બીજા વભાગમાં રહેતી હતી. તેઓએ તેની સાથે આ ર તે વાત
કર .

23તેણે તેઓને ક ું, “ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે કે, “જે માણસે તમને મોકલ્યા છે તેનેઆમ કહો, 24 “ઈ ર કહે છે કે, ‘જુઓ,
હુ આ જગ્યા પર અને એના રહેવાસીઓ પરઆફત ઉતારનાર છુ, યહૂ દયાના રાજા સમક્ષ વાંચવામાં આવેલા ુસ્તકમાં લખેલા
બધા શાપો અમલમાં હુ લાવનાર છુ. 25 કારણ, તે લોકોએ મને છોડ દઈને અન્ય દેવોની આગળ ૂપ બા ો છે. અને પોતાનાં
બધાં કૃત્યોથી તેઓએ મને રોષ ચઢા ો છે. તેથી મારો રોષ આ જગ્યા પર સળગશે અને હોલવાશે ન હ.’ ”

26પણઆબાબતમાં ઈ રને ૂછવા માટે તમને મોકલનાર યહૂ દયાના રાજાને કહ દો: “ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે કે જે વાતો
તેં સાંભળ છે તે વષે 27જયારે આ જગ્યા અને તેના રહેવાસીઓ વરુદ્ધમાં મારાં વચનો તેં સાંભ ાં ત્યારે તારુ હૃદય પીગળ
ગ ું હ ું અને માર આગળ ું દ ન બન્યો હતો. તેં તારાં વ ફાડ્યાં અને માર સમક્ષ ું રડ્યો તેથી મેં તાર અરજ સાંભળ છે -
એમ ઈ ર કહે છે. 28 ‘જો, હુ આ જગ્યા અને તેના રહેવાસીઓ ઉપર જે આફતો ઉતારનારો છુ તે ું તાર નજરે જોઈશ ન હ,
તે પહેલાં ું તારા પ ૃઓ સાથે ઊંઘી જશે અને શાં તથી કબરમાં જશ.ે’ ” આજવાબ લઈને તેઓ રાજા પાસે પાછા ગયા.

કરારનાં વચન પાળવા યો શયાની પ્ર તજ્ઞા
2 રાજા. 23:1-20

29 પછ રાજાએ સંદેશાવાહકોને મોકલીને યહૂ દયા અને યરુશાલેમના સવર્ વડ લોને એકત્ર થવાની આજ્ઞા કર . 30 પછ
રાજાએ, યહૂ દયાના સવર્ માણસો તથા યરુશાલેમના સવર્ રહેવાસીઓ, યાજકો, લેવીઓઅને નાનામોટાં સવર્ લોકોને પોતાની સાથે
યહોવાહના ઘરમાં એકત્ર કયાર્. રાજાએ તેઓને સભા ાનમાંથી મળ આવેલા કરારના ુસ્તકમાંથી વચનો વાંચી સંભળા ા.ં

31 રાજાએતેની જગાએઊભા રહ ને ઈ ર સમક્ષએવચનો પ્રમાણે અ ુસરવાની, તેમની બધીઆજ્ઞાઓ, તેમના સા યો અને
વ ધઓ ું ૂણર્ હૃદયથી પાલન કરવાની અને ુસ્તકમાં લખેલા કરારના બધા વચનો પાળવાની પ્ર તજ્ઞા લીધી. 32 બન્યામીનના
લોકો અને યરુશાલેમમાં જઓે હાજર હતા તેઓની તેણે તેમાં સંમં ત લીધી. યરુશાલેમના રહેવાસીઓએઈ રનાએટલે પોતાના
પ ૃઓના ઈ રના કરાર પ્રમાણે ક ુ.
33યો શયાએ ઇઝરાયલી લોકોના તાબામાં જે પ્રદેશ હતા ત્યાંથી સવર્ પ્રકારની ૃણાસ્પદ વસ્ ુઓને દૂર કર . તેણે તેમના ઈ ર

પ્ર ુની આરાધના કરવાની આજ્ઞા કર . તેના બાક ના જીવનકાળ દર મયાન સવર્ લોકો તેઓના પ ૃઓના ઈ રના માગર્માંથી
પાછા ફયાર્ ન હ.



2 કાળ ૃતાંત 35:1 379 2 કાળ ૃતાંત 35:27

35
યો શયા પાસ્ખાપવર્ પાળે છે
2 રાજા. 23:21-23

1 યો શયાએ યરુશાલેમમાં યહોવાહના માટે પાસ્ખાપવર્ પા ુ;ં અને યો શયા સ હત લોકોએ પ્રથમ મ હનાના ચૌદમા દવસે
પાસ્ખા ું હલવાન કાપ્ ુ.ં 2તેણે યાજકોને પોતપોતાને ાને ફર ન ુક્ત કયાર્ અને તેઓને ઈ રના ઘરમાં પોતાની ફરજબજાવવા
માટે ઉ ેજનઆપ્ ુ.ં

3 તેણે ઈ રને માટે પ વત્ર થયેલા અને ઇઝરાયલને બોધ કરનાર લેવીઓને ક ું કે, “ઇઝરાયલના રાજા દાઉદના ુત્ર ુલેમાને
બંધાવેલા ઘરમાં પ વત્ર કોશને ૂકો. તમારે તેને ખભા પર ઊંચકવો ન હ. હવે તમે ઈ ર તમારા પ્ર ુની અને તેમના લોકો,
ઇઝરાયલીઓનીસેવા કરો; 4ઇઝરાયલના રાજા દાઉદઅને તેના ુત્ર ુલેમાનની ૂચનાઓમાં લ ા પ્રમાણે તમે તમારા પ ૃઓના
કુટુબો પોતપોતાના વભાગોમાં ગોઠવાઈ જાઓ.

5તમારા ભાઈઓના પ ૃઓના કુટુબોના વભાગો અને વંશજો પ્રમાણે પ વત્ર ાનમાં ઊભા રહો. અને લેવીઓના પ ૃઓના
જુદાં જુદાં કુટુબોના વભાગ પ્રમાણે તમારુ ાન લો. 6 પાસ્ખા ું હલવાન કાપો; અને પોતાને પ વત્ર કરો. ૂસા દ્વારા અપાયેલા
ઈ રના વચન પ્રમાણે તમારા ઇઝરાયલી ભાઈઓ માટે પાસ્ખાની તૈયાર કરો.”

7 પાસ્ખાનાં અપર્ણો માટે યો શયાએ લોકોને ત્રીસ હજાર ઘેટાંબકરાંના હલવાનો અને લવારાં આપ્યા.ં વળ તેણે ત્રણ હજાર
બળદો પણ આપ્યા.ં તે સવર્ રાજાની સંપ માંથી પાસ્ખાના અપર્ણોને માટે આપવામાં આ ા હતા.ં 8 તેના અ ધકાર ઓએ
યાજકોન,ે લેવીઓને અને બાક ના લોકોને ઐ ચ્છકાપર્ણો આપ્યા.ં ઈ રના સભા ાનના અ ધકાર ઓ હ લ્કયા, ઝખાયાર્
અને યહ એલ યાજકોને પાસ્ખાનાં અપર્ણો તર કે બે હજાર છસો ઘેટાંબકરાં તથા ત્રણસો બળદો આપ્યા.ં 9 કોનાન્યાએ તથા
તેના ભાઈઓએ, એટલે શમાયા તથા નથાનએલે અને લેવીઓના આગેવાનો હશાબ્યા, યેઈએલ તથા યોઝાબાદે લેવીઓને
પાસ્ખાપર્ણને માટે પાંચ હાજર ઘેટાંબકરાં તથા પાંચસો બળદો આપ્યા.ં

10 એમ પાસ્ખા વ ધ સેવાની ૂવર્ વ ા ૂર થઈ અને રાજાની આજ્ઞા પ્રમાણે યાજકો પોતાને ાને અને લેવીઓ પણ
પોતપોતાનાં વગ પ્રમાણે નયત ાને ઊભા ર ા. 11 તેઓએ પાસ્ખાનાં પ ુઓને કાપ્યાં અને યાજકોએ તેઓના હાથમાંથી
તેમ ું લોહ લઈને છા ું અને લેવીઓએ તે પ ુઓનાં ચમર્ ઉતાયા. 12 ૂસાના ુસ્તકમાં લ ા પ્રમાણે ઈ રને ચઢાવવા સારુ,
લોકોનાં કુટુબોના વભાગો પ્રમાણે તેઓને આપવા માટે તેઓએ દહનીયાપર્ણોને અલગ કયા. બળદો ું પણ તેઓએએમજ ક .ુ

13 તેઓએ પાસ્ખાનાં હલવાનો અ માં શે ા.ં તેઓ પ વત્ર અપર્ણોને તપેલાંમાં, કઢાઈઓ તથા તાવડાઓમાં બાફ ન,ે તેમને
લોકોની પાસે ઉતાવળે લઈ ગયા. 14 પછ તેઓએ પોતાને માટે તેમ જ યાજકોને માટે તૈયાર ક ુ, કેમ કે યાજકો જે હારુનના
વંશજો હતા તેઓઆખીરાત દહનીયાપર્ણ તથા મેંદાપર્ણ કરવામાં ૂબ સ્ત હતા, તેથી લેવીઓએ પોતાને સારુ તથા યાજકો
જે હારુનના વંશજો હતા તેઓને સારુ પાસ્ખા તૈયાર ક ુ.

15 દાઉદ, આસાફ, હેમાન તથા રાજાના પ્રબોધકો યદૂ ૂનનીઆજ્ઞા પ્રમાણે આસાફના વંશજો, એટલે ગાનારાઓ, પોતપોતાની
જગ્યાએ ઊભા હતા. દ્વારપાળો દરેક દરવાજે ઊભા હતા; તેઓને પોતાનાં સેવા ાનેથી પાસ્ખા તૈયાર કરવા જવાની જરૂર
નહોતી, કારણ કે તેઓના ભાઈ લેવીઓ તેઓને માટે તૈયાર કરતા હતા.

16 તેથી તે સમયે યો શયા રાજાની આજ્ઞા પ્રમાણે પાસ્ખા પાળવાને લગતી તથા ઈ રની વેદ ઉપર દહનીયાપર્ણ ચઢાવવાને
લગતી ઈ રની સવર્ સેવા સમાપ્ત થઈ. 17 તે સમયે હાજર રહેલા ઇઝરાયલી લોકોએ પાસ્ખા ું પવર્ તથા બેખમીર રોટલી ું પવર્
સાત દવસ ુધી પા ુ.ં

18 શ ુએલ પ્રબોધકના સમયથી આજ ુધી ઇઝરાયલમાં તેના જે ું પાસ્ખાપવર્ આ ર તે ઊજવા ું નહો ુ.ં તેમ જ આ
જે ું પાસ્ખાપવર્ યો શયાએ, યાજકોએ, લેવીઓએ, યહૂ દયાના લોકોએ, હાજર રહેલા ઇઝરાયલીઓએ તથા યરુશાલેમના
વતનીઓએ પા ું તે ું પાસ્ખાપવર્ ઇઝરાયલના રાજાઓમાંના કોઈએ પણઅગાઉ પા ું નહો ું. 19યો શયાના રા ને અઢારમે
વષ આ પાસ્ખાપવર્ ઊજવવામાં આ ું હ ું.

યો શયાના રા કાળનો અંત
2 રાજા. 23:28-30

20આબ ું બન્યા પછ , ારે યો શયા સભા ાન તૈયાર કર ર ો, ત્યારે મસરનો રાજા નકોએ ુદ્ધ કરવા માટે ફ્રાતના કાંઠા
પરના કાકમીશ ઉપર ચઢ આ ો. યો શયા તેનો સામનો કરવા ગયો. 21પર ુ નખોએ તેની પાસે એલચીઓ મોકલીને કહેવડા ું
કે, “ઓ યહૂ દયાના રાજા, મારે અને તારે ું છે? આજે હુ તાર સાથે લડવા નથી આ ો, પણ જનેી સાથે માર દશુ્મનાવટ છે
તે રાજા સાથે લડવા આ ો છુ. ઈ રે મને ઉતાવળ કરવાની આજ્ઞા આપી છે, જે ઈ ર માર સાથે છે તેમની ઇચ્છાની વરુદ્ધ
દખલગીર કર શ ન હ, રખેને તે તારો પણ નાશ કરે.”

22 પણ યો શયાએ તે ું સાંભ ું ન હ અને તેની સાથે લડવા માટે ુપ્તવેશ ધારણ કર ને ગયો. ઈ રના ુખમાંથી આવેલા
નકોનાં વચન તેણે કાન પર લીધાં ન હ અને મ ગદ્દોના મેદાનમાં તે ુદ્ધ કરવા ગયો.

23 નખોના ધ ુધાર્ર ઓ સૈ નકોએ યો શયા રાજાને બાણ માયા. તેથી રાજાએ તેના ચાકરોને ક ું, “મને લઈ જાઓ, કેમ કે હુ
સખત ઘવાયો છુ.” 24 તેના ચાકરો તેને તેના રથમાંથી ઉપાડ ને બીજા રથમાં ૂક ને યરુશાલેમ લઈ ગયા. ત્યાં તે મરણ પામ્યો.
તેને તેના ૂવર્જોની કબરોમાં દફનાવવામાં આ ો. સમગ્ર યહૂ દયા તથા યરુશાલેમે યો શયાને માટે વલાપ કય .

25 ય મયાએ યો શયા માટે વલાપ કય ; સવર્ ગાનારાઓએ તથા ગાનાર ઓએ યો શયા સંબંધી આજ પયત ુધી વલાપનાં
ગીતો ગાતા રહેલાં છે. ઇઝરાયલમાં આ ગીતો ગાવાનો રવાજ હતો. આગીતો વલાપના ુસ્તકમાં લખેલાં છે.

26યો શયાનાં બાક નાં કૃત્યો તથા ઈ રના નયમશા માં લ ા પ્રમાણે તેણે કરેલાં તેનાં ુકૃત્યો તથા 27તેના બીજાં સેવાકાય
વષે પહેલેથી તે છેલ્લે ુધી ઇઝરાયલ તથા યહૂ દયાના રાજાઓના ુસ્તકમાં લખેલાં છે.
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36
યહૂ દયાની ગાદ એ યહોઆહાઝ
2 રાજા. 23:30-35

1પછ દેશના લોકોએ યો શયાના ુત્ર યહોઆહાઝને તેના પતાની જગ્યાએ યરુશાલેમમાં રાજા તર કે પસંદ કય . 2યોઆહાઝ
ારે ગાદ એઆ ો ત્યારે તેની ઉંમર ત્રેવીસ વષર્ની હતી અને તેણે યરુશાલેમમાં માત્ર ત્રણ મ હના ુધી રાજ ક ુર્.
3 મસરના રાજાએતેને યરુશાલેમમાં પદભ્ર કય . અને દેશ ઉપર સો તાલંત ચાંદ નો 3,400 કલોગ્રામ ચાંદ અને એક તાલંત

સોનાનો 34 કલોગ્રામ સો ું કર ઝ ો. એ ર તે દેશને દડ કય . 4 મસરના રાજા નકોએ તેના ભાઈ એલ્યાક મને યહૂ દયાનો
તથા યરુશાલેમનો રાજા બના ો અને તે ું નામ બદલીને યહોયાક મ રા ું. પછ તે એલ્યાક મના ભાઈ યોઆહાઝને મસર લઈ
ગયો.

યહૂ દયાની ગાદ એ યહોયાક મ
2 રાજા. 23:36-24:7

5 યહોયાક મ રાજા બન્યો ત્યારે તે પચીસ વષર્નો હતો અને તેણે યરુશાલેમમાં અ ગયાર વષર્ ુધી રાજય ક ુર્. તેણે ઈ રની
દ્ર માં જે ખરાબ હ ું તે ક ુ. 6 પછ બા બલનો રાજા ન ૂખાદનેસ્સાર તેના ઉપર ચઢ આ ો અને તેને સાંકળથી બાંધીને
બા બલ લઈ ગયો. 7 વળ ન ૂખાદનેસ્સાર ઈ રના સભા ાનની કેટલીક સામગ્રી પણ બા બલ લઈ ગયો અને તેને પોતાના
મહેલમાં રાખી.

8યહોયાક મ સંબંધીના બનાવો, તેણે કરેલાં ૃણાજનક કાય અને જનેે માટે તેને ુનેગાર ઠરાવવાંમાં આ ો હતો તે વષે બ ું
વગતવાર ઇઝરાયલના અને યહૂ દયાના રાજાઓનાં ુસ્તકમાં લખે ું છે. તેના પછ તેનો ુત્ર યહોયાખીન રાજા થયો.

યહૂ દયાની ગાદ એ યહોયાખીન
2 રાજા. 24:8-17

9 યહોયાખીન જયારે રાજા બન્યો ત્યારે તે આઠ વષર્નો હતો. તેણે માત્ર ત્રણ માસ અને દસ દવસ ુધી યરુશાલેમમાં રાજય
ક ુર્. તેણે ઈ રની દ્ર માં જે ખરાબ હ ું તે ક ુ. 10 વસંતઋ ુમાં ન ૂખાદનેસ્સાર રાજાએ યરુશાલેમમાં માણસો મોકલ્યા.
ત્યાંના ઈ રના સભા ાનની કમતી વસ્ ુઓ ૂંટ લીધી. તે સાથે યહોયાખીનને પણ પકડ ને બા બલમાં લઈ જવાયો. અને તેના
ભાઈ* સદ કયાને યહૂ દયા અને યરુશાલેમના રાજા તર કે ન ુક્ત કય .

યહૂ દયાની ગાદ એ સદ કયા
2 રાજા. 24:18-20; ય મ. 52:1-3

11 સદ કયા રાજા બન્યો ત્યારે તે એકવીસ વષર્નો હતો અને તેણે યરુશાલેમમાં અ ગયાર વષર્ ુધી રાજય ક ુર્. 12 તેણે તેના
ઈ ર પ્ર ુની દ્ર માં જે ખરાબ હ ું તે ક ુ. ઈ રનાં વચન બોલનાર પ્રબોધક ય મયાની આગળ તે દ ન થયો ન હ.

યરુશાલેમ ું પતન
2 રાજા. 25:1-2; ય મ. 52:3-11

13 વળ ન ૂખાદનેસ્સાર રાજાએ તેને વફાદાર રહેવાને ઈ રના સમ ખવડા ા હતા છતાં તેણે તેની સામે બળવો કય . તેણે
તેની ગરદનઅ ડ કર અને ઇઝરાયલના ઈ ર વરુદ્ધતે ું હૃદય કઠણ ક ુ. 14તે ઉપરાંત યાજકોના સવર્આગેવાનોઅને લોકોએ
પણબીજા લોકોની જમે ધ ારપાત્ર કાય કર ને પાપ ક ુ. તેઓએ યરુશાલેમમાં આવેલા ઈ રે પ વત્ર કરેલા સભા ાનને ભ્ર
ક ુ.

15 તેઓના પ ૃઓના ઈ રે વારવાર પોતાના પ્રબોધકો મોકલીને તેઓની મારફતે તેઓને ચેતવણી આપી, કારણ કે પોતાના
લોકો પર અને પોતાના નવાસ પર તેને દયા આવતી હતી. 16 પણ તેઓએ ઈ રના સંદેશવાહકોની મશ્કર કર , તેના વચનોની
ઉપેક્ષા કર અને પ્રબોધકોને હસી કાઢ્યા,ં તેથી ઈ રને તેના લોકો પર એટલો બધો રોષ ચઢ્યો કે આખરે કોઈ જ ઉપાય ર ો
ન હ.

17 તેથી ઈ રે ખાલદ ઓના રાજાને તેમના ઉપર ચઢાઈ કરવા મોકલ્યો. તેણે પ વત્ર ાનમાં તેઓના જુવાન માણસોને માર
ના ા. તેણે ુવાન, ુવતી, ૃદ્ધ કે પ્રૌઢ કોઈનાં પર દયા રાખી ન હ. ઈ રે તેઓ સવર્ને તેના હાથમાં સોંપી દ ધા.ં

18ઈ રના સભા ાનની નાનીમોટ બધી જ સામગ્રી તથા તેના ખજાના અને રાજા તેમ જ તેના અ ધકાર ઓનાં ખજાના, એ
બ ું તે બા બલમાં લઈ ગયો. 19 તેઓએ ઈ રના સભા ાન બાળ ના ુ.ં યરુશાલેમનો કોટ તોડ પાડ ને જમીનદોસ્ત કર
ના ો. તેના મહેલોને બાળ ને ભસ્મ કયાર્. બધી જ કમતી વસ્ ુઓનો નાશ કય .

20જે લોકો તલવારની ધારથી બચી ગયા હતા, તે લોકોને તે બા બલ લઈ ગયો. ઇરાનના રાજયના અમલ ુધી તેઓ તેના તથા
તેના વંશજોના ુલામ થઈને ર ા. 21આ ર તે ય મયાના ુખથી બોલાયે ું ઈ ર ું વચન ૂરુ થાય માટે દેશે પોતાના સાબ્બાથો
ભોગ ા ત્યાં ુધી એટલે કે સ ેર વષર્ ુધી દેશ ઉજ્જડ ર ો, તેટલાં સમય ુધી દેશે વશ્રામ પા ો!

યહૂ દઓને પાછા જવા કોરેશની રજા
એઝ. 1:1-4

22હવે ય મયા પ્રબોધક દ્વારા આપવામાં આવેલ યહોવાહ ું વચન ૂણર્ થાય માટે ઇરાનના રાજા કોરેશના પહેલા વષર્માં ઈ રે
કોરેશને પ્રેરણા કર . કોરેશને થયેલી ઈ ર ય પ્રેરણા પ્રમાણે તેણે લ ખત જાહેરાત કરાવી કે, 23 “ઇરાનનો રાજા કોરેશ એમ કહે
છે કે, આકાશના ઈ ર પ્ર ુએ મને ૃથ્વીના સવર્ રાજયો આપ્યાં છે. યહૂ દયામાં આવેલા યરુશાલેમમાં સભા ાન બાંધવાની
તેમણે મને આજ્ઞા આપી છે, તેમના લોકમાંનો જે કોઈ તમારામાં હોય, તે ત્યાં જાય. તેમના ઈ ર પ્ર ુ તેમની સાથે હોજો.”

* 36:10 36:10 તેના ચચેરો ભાઈ



એઝરા 1:1 381 એઝરા 2:2

એઝરા
લેખક

યહૂદ પરપરાઆ ુસ્તકના લેખક તર કેનો શ્રેયએઝરાનેઆપે છે. એક ર તેઅજ્ઞાતએવોએઝરા હારુન ુ યાજકનો પ્રત્યક્ષ
વંશજ હતો (7:1-5),અને આમ તે એક યાજક અને પોતાના હક દ્વારા શા ી હતો. ઈ ર અને તેમના નયમ માટેના એઝરાના
ઉત્સાહેઆતાર્હશાસ્તા રાજાના ઇરાનના સામ્રા પરના રા કાળ દરમ્યાન તેને યહૂદ ઓનાએક જૂથને પાછા ઇઝરાયલ દોરવા
પ્રેય હતો.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 457 થી 440 વચ્ચેનો છે.
આલખાણ બા બલથી પાછા ફયાર્ બાદ યહૂદામાં, કદાચને યરુશાલેમમાં લખા ું હ ું.
વાંચકવગર્

બંદ વાસમાંથી પાછા ફયાર્ બાદ યરુશાલેમમાંના ઇઝરાયલીઓ તથા શા ના ભ વષ્યના બધા જ વાંચકો.
હે ુ

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

ુદ્રાલેખ
ુનઃ ાપના

રૂપરેખા
1. ઝરુબ્બાબેલની આગેવાનીમાં પ્રથમ જૂથ ું પાછા આવ ું — 1:1-6:22
2. એઝરાની આગેવાનીમાં બીજા જૂથ ું પાછા આવ ું — 7:1-10:44

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

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

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

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

7વળ ન ૂખાદનેસ્સાર* રાજાએ, યરુશાલેમના, યહોવાહના ઘરમાંથી લાવીને પોતાના દેવોના મં દરોમાં જે વસ્ ુઓ ૂક હતી,
તે વસ્ ુ સામગ્રી કોરેશ રાજાએ મંગાવી લીધી. 8 કોરેશ રાજાએ તેના ખજાનચી મથ્રદાથ પાસે તે વસ્ ુઓ મંગાવી અને યહૂ દયાના
આગેવાન શેશ્બાસારને ગણી આપી.

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

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

1 બા બલનો રાજા ન ૂખાદનેસ્સાર યહૂ દયાના જે લોકોને બંદ વાન કર ને બા બલ લઈ ગયો હતો, તેઓમાંના રાજાની
ુલામીમાંથી જે ુક્ત થઈને યરુશાલેમમાં તથા યહૂ દયામાં પોતપોતાનાં નગરમાં પાછાઆ ા તે માણસોનાં નામઆ પ્રમાણે છે:

2ઝરુબ્બાબેલ, યે ૂઆ, નહેમ્યા, સરાયા, રએલાયા, મોદખાય, બલ્શાન, મસ્પાર, બગ્વાય, રહૂમ, તથા બાનાહ.

* 1:7 1:7 ન ૂખાદનેસ્સાર બા બલના રાજા હતા જમેણે 605-562બી.સી.માં શાસન ક .ુ તે 597 બી.સી.માં યરુશાલેમને ઘેરો ઘાલ્યો હતો, 586બી.સી.માં મં દરનો
નાશ કય , ઘણા લોકોને 597, 586 અને 582 બી.સી.માં યહૂદામાંથી દેશ નકાલ કય , અને મં દરના કમતી ચીજોને 597 અને 586 બી.સી.માં ૂંટ લીધા. આ સાધનો
બા બલના દેવતાઓની ૂજામાં ઉપયોગ કરવામાં આ ું (જુઓ, ઉદાહરણ તર કે, નગર્. 5:1 - 4).
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ઇઝરાયલી લોકોની સં ા આ પ્રમાણે છે.
3 પારોશના વંશજો: બે હજાર એકસો બોતેર. 4શફાટયાના વંશજો: ત્રણસો બોતેર. 5આરાહના વંશજો: સાતસો પંચોતેર.

6 યે ૂઆ તથા યોઆબથી પાહાથ-મોઆબના વંશજો: બે હજારઆઠસો બાર.
7એલામના વંશજો: એક હજાર બસો ચોપન. 8ઝા ૂના વંશજો: નવસો પસ્તાળ સ. 9ઝાકકાયના વંશજો: સાતસો સાઠ.

10બાનીના વંશજો: છસો બેતાળ સ.
11 બેબાયના વંશજો: છસો ત્રેવીસ. 12આઝગાદના વંશજો: એક હજાર બસો બાવીસ. 13અદો નકામના વંશજો: છસો

છાસઠ. 14 બગ્વાયના વંશજો: બે હજાર છ પન.
15આદ નના વંશજો: ચારસો ચોપન. 16આટેરમાંના, હઝ કયાના વંશજો: અઠ્ઠાણું. 17બેસાયના વંશજો: ત્રણસો ત્રેવીસ.

18 યોરાના વંશજો: એકસો બાર.
19 હા ુમના લોકો: બસો ત્રેવીસ 20 ગબ્બારના લોકો: પંચાણું. 21 બેથલેહેમના લોકો: એકસો ત્રેવીસ. 22 નટોફાના લોકો:

છ પન.
23અનાથોથના લોકો: એકસો અઠ્ઠાવીસ. 24આઝમાવેથના લોકો: બેતાળ સ. 25 કયાર્થ-યાર મ, કફ રા અને બેરોથના લોકો:

સાતસો તેંતાળ સ. 26 રામા અને ગેબાના લોકો: છસો એકવીસ.
27 મખ્માશના લોકો: એકસો બાવીસ. 28બેથેલ અને આયના લોકો: બસો ત્રેવીસ. 29 નબોના લોકો: બાવન. 30માગ્બીશના

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

સાતસો પચીસ.
34 યર ખોના લોકો: ત્રણસો પસ્તાળ સ. 35સનાઆહના લોકો: ત્રણ હજાર છસો ત્રીસ.
36 યાજકોનાં નામ આ પ્રમાણે છે: યે ૂઆના કુટુબના, યદાયાના વંશજો: નવસો તોંતેર. 37 ઈમ્મેરના વંશજો: એક હજાર

બાવન. 38 પાશહૂરના વંશજો: એક હજાર બસો ુડતાળ સ. 39હાર મના વંશજો: એક હજાર સ ર.
40 લેવીઓના નામ આ પ્રમાણે છે: હોદા ાના અને યે ૂઆના તથા કાદમીએલના વંશજો: ુંમોતેર. 41 ભ ક્ત ાનના

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

47 ગદે્દલ, ગહાર, રાયા, 48 રસીન, નકોદા, ગાઝ્ઝામ, 49ઉઝઝા, પાસેઆ, બેસાઈ, 50આસના, મેઉનીમ, નફ સીમના વંશજો.
51બાક ુક, હાકૂફા અને હાહૂર, 52બાસ્ ુથ, મ હદા, હાશાર્, 53બાક સ, સીસરા, તેમા, 54 નસીઆઅને હટ ફાના વંશજો.
55 ુલેમાનના સેવકોના વંશજો: સોટાય, હાસ્સોફેદેથ, પરૂદા, 56યાઅલાહ, દાક નઅને ગદે્દલ, 57શફાટયા, હાટ્ટ લ, પોખરેથ-

હાસ્સબાઈમ અને આમીના વંશજો. 58ભ ક્ત ાનમાં સેવા કરવા માટે ન ુક્ત કરાયેલા અને ુલેમાનના સેવકોના વંશજો: કુલ
ત્રણસો બાણું હતા.

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

64 સમગ્ર પ્રજાની કુલ સં ા બેતાળ સ હજાર ત્રણસો સાઠ હતી. 65 તે ઉપરાંત તેઓનાં દાસો તથા દાસીઓ સાત હજાર
ત્રણસો સાડત્રીસ હતા અને તેઓમાં ભ ક્ત ાનમાં ગાયક ી ુરુષોની સં ા બસો હતી.

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

68 જયારે તેઓ યરુશાલેમમાં, યહોવાહના ઘરમાં ગયા, ત્યારે પ ૃઓના કુટુબોમાંથી કેટલાક વડ લોએ, સભા ાનને તેની
જગ્યાએ ુનઃ ા પત કરવા માટે તેઓએ રાજી ુશીથી અપર્ણો આપ્યા.ં 69 તેઓએ પોતાની શ ક્ત પ્રમાણે બાંધકામને માટે
એકસઠ હજાર દાર ક સો ું*, પાંચ હજાર માનેહ ચાંદ † અને યાજકના સો ગણવેશ આપ્યા.ં

70 યાજકો, લેવીઓ, બીજા કેટલાક લોકો, ગાનારાઓ, દ્વારપાળો તથા ભ ક્ત ાનમાં સેવા માટે ન ુક્ત કરવામાં આવેલા
સેવકોએ, તેમના નગરોમાં વસવાટ કય . સવર્ ઇઝરાયલીઓ પોતપોતાનાં નગરોમાં વસ્યા.

3
આરાધનાની ુન: ાપના

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

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

* 2:69 2:69 લગભગ 500 કલોગ્રામ † 2:69 2:69 લગભગ 2,800 કલોગ્રામ
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6 તેઓએ સાતમા માસના પ્રથમ દવસથી ઈ રને દહનીયાપર્ણો ચઢાવવા ું શરૂ ક ુ, પર ુ સભા ાનનો પાયો હજી નંખાયો
ન હતો. 7 તેથી તેમણે ક ડયાઓને તથા ુથારોને પૈસા આપ્યા;ં અને સદોન તથા ૂરના લોકોને ખોરાક, પીણું તથા તેલ મોકલ્યા,ં
એ માટે કે તેઓ ઇરાનના રાજા કોરેશના હુકમ પ્રમાણે લબાનોનથી યાફાના સ ુદ્ર માગ, દેવદારનાં કા લઈઆવે.

મં દર ફર બાંધવાની શરૂઆત
8 પછ તેઓ યરુશાલેમમાં, ઈ રના ઘરમા આ ા. તેના બીજા વષર્ના બીજા માસમાં, શાલ્તીએલનો દ કરો ઝરુબ્બાબેલ,

યોસાદાકનો દ કરો યે ૂઆ, અન્ય તેઓના યાજકો, લેવી ભાઈઓતથા જઓેબંદ વાનમાંથી ુક્ત થઈને યરુશાલેમ પાછાઆ ા
હતા તે સવર્એ તે કામની શરૂઆત કર . ઈ રના ઘરના બાંધકામની દેખરેખ રાખવા માટે વીસ વષર્ના તથા તેથી વધારે ઉંમરનાં
લેવીઓને નીમ્યા. 9 યે ૂઆએ, તેના દ કરા તથા તેના ભાઈઓ, કાદમીએલે તથા યહૂ દયાના* વંશજોને ઈ રના ઘર ું કામ
કરનારાઓ પર દેખરેખ રાખવા નીમ્યા. તેઓની સાથે લેવી હેનાદાદના વંશજો તથા તેના ભાઈઓ પણ હતા.

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

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

4
મં દર બાંધવા સામે વરોધ

1હવે યહૂ દયાના તથા બન્યામીનના દશુ્મનોએ સાંભ ું કે બંદ વાસમાંથી ુક્ત થયેલા લોકો, ઇઝરાયલના ઈ ર, યહોવાહ ું
ભ ક્ત ાન બાંધે છે. 2 તેથી તેઓએ ઝરુબ્બાબેલ તથા તેઓના ૂવર્જોના કુટુબનાં ુ વડ લો પાસે આવીને તેઓને ક ું,
“અમને પણ તમાર સાથે બાંધકામમાં સામેલ થવા દો, કારણ કે આશ્ ૂરનો રાજા એસાર-હાદ્દોન જે અમને અહ લઈઆ ો તે
દવસોથી, અમે પણ, તમાર જમે તમારા ઈ રના ઉપાસક છ એ અને અમે તેમની આગળ અપર્ણ કરતા આ ા છ એ.”
3 પણ ઝરુબ્બાબેલ, યે ૂઆ અને ઇઝરાયલના ૂવર્જોના કુટુબનાં ુ વડ લોએ તેઓને ક ું, “તમારે ન હ, પણ અમારે

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

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

યરુશાલેમ ફર બાંધવા સામે વરોધ
7આતાર્હશાસ્તાના દવસોમા,ં બ ામે, મથ્રદાથ,ે તાબેલે તથા તેના બીજા સાથીઓએ, ઇરાનના રાજાઆતાર્હશાસ્તા ઉપર

એક પત્ર અરામી લ પમાં લ ો. તેનો અથર્ અરામી ભાષામાં દશાર્વેલો હતો. 8 *ન્યાય ખાતાના વડા રહૂમે તથા પ્રધાન શમ્શાય,ે
યરુશાલેમ વરુદ્ધઆતાર્હશાસ્તા રાજાને પત્ર લ ો.

9 રહૂમ, પ્રધાન શમ્શાય તથા તેના સાથીદારો; દનાયેઓ, અફસાર્તકયેઓ, ટાપલાયેઓ, અફાસાર્યેઓ, આકવાયેઓ, બા બલ
વાસીઓ, ુસા, દેહાયેઓ તથા એલામીઓ 10અને બાક ની બધી પ્રજાઓ, જઓેને મોટા તથા ખાનદાન ઓસ્ના પારે લાવીને
સમરુન નગરમાં તથા નદ પારના બાક ના દેશમાં વસા ા હતા, તે સવર્ પત્ર લખવામાં સામેલ હતા.

11 તેઓએ આતાર્હશાસ્તાને જે પત્ર લ ો તેની નકલ આ પ્રમાણે છે: “નદ પારના આપના સેવકો આપને લખી જણાવે છે:
12 રાજા, આપને મા ુમ થાય કે જે યહૂદ ઓ તમારા ત્યાંથી આ ા છે તેઓ, બળવાખોર નગર યરુશાલેમના ુન: બાંધકામ
કરવા દ્વારા અમાર સામે થયા છે. તેઓ દ વાલો ું બાંધકામ ૂણર્ ક ુ છે અને પાયા ું સમારકામ ક ુ છે.

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

14 ન ે અમે આપના મહેલ ું અ ખા ું છે તેથી આપ ું અપમાન થાય તે જો ુ,ં અમને શોભ ું નથી. તેથી અમે સંદેશો
મોકલીને આપને જાણ કર એ છ એ 15 કે, આપના પતાના હેવાલને તપાસી ખાતર કરવામાં આવે કે આ નગર બંડખોર છે, જે
રાજાઓને તથા પ્રાંતોને ુકસાન કરશ.ે આ નગરે રાજાઓ અને પ્રાંતોને ૂબ તકલીફો પહોંચાડ છે. ઘણાં સમયથી આ નગર
બળવા ું ાન ર ું હ ું અને તે જ કારણસરઆ નગરનો નાશ કરવામાં આ ો હતો. 16 હે રાજાઅમેઆપને જણાવીએ છ એ
કે જો ફર થી આ કોટ તથા નગર બંધાશે, તો પછ મહા નદ ની પાર આપની કઈ પણ હકૂમત રહેશે ન હ.”

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

* 3:9 3:9 હોદા ાહ * 4:8 4:8એઝ: 4:8 થી 6:16અરા મક ભાષામાં લખે ું છે
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20 યરુશાલેમમાં જે પ્રતાપી રાજાઓએ નદ પારના આખા દેશ પર હકૂમત ચલાવી છે, તેમને લોકો કર તથા જકાત આપતા
હતા. 21 માટે હવે તમારે એવો હુકમ ફરમાવવો જોઈએ કે, એ લોકોનાં કામ બંધ કરવામાં આવે અને બીજી આજ્ઞા થતાં ુધી
એ નગર બંધાય ન હ. 22સાવધાન રહેજો, આબાબતની જરાપણ અવગણના કરશો ન હ. રા ને ુકસાન થાય એ ું શા માટે
થવા દે ું જોઈએ?”

મં દર ું બાંધકામ બંધ પ ું
23 ારે આતાર્હશાસ્તા રાજાનો આ પત્ર રહૂમ, શમ્શાય તથા તેમના બીજા સાથીઓને વાંચી સંભળાવવામાં આ ો ત્યારે

તેઓએ ઝડપથી યરુશાલેમ આવીને જોરજુલમથી યહૂદ ઓને બાંધકામ કરતા અટકા ા. 24 તેથી યરુશાલેમમાંના ઈ રના
ઘર ું બાંધકામ અટક ગ ું. અને ઇરાનના રાજા દાયાર્વેશના શાસનકાળના બીજા વષર્ ુધી ગત ર ું.

5
મં દર ું ફર ચા ુ થયે ું બાંધકામ

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

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

6 તા નાય રા પાલ, શથાર-બોઝનાય તથા બીજા તેઓના સાથી અ ધકાર ઓએ દાયાર્વેશ રાજા પર પત્ર મોકલ્યો: 7 તેમાં
તેઓએઆ પ્રમાણે દાયાર્વેશ રાજાને અહેવાલ લખી મોકલ્યો કે: “તમને શાં ત હો.

8 આપને જાણ થાય કે અમે યહૂ દયા પ્રાંતના મહાન ઈ રના ભ ક્ત ાનમાં ગયા હતા. તે મોટા પથ્થરોથી તથા ઈમારતી
લાકડાથી બંધાઈ ર ું હ ું. આકાયર્ ખંતથી કરાઈ ર ું છે અને તેઓને હાથે સફળતા ૂવર્ક આગળ ધપી ર ું છે. 9અમે વડ લોને
ૂ ું, ‘આભ ક્ત ાન બાંધવાની તથાઆ કોટ ૂરો કરવાની પરવાનગી તમને કોણે આપી છે?’ 10વળ અમે તેઓના નામ પણ
ૂછયા,ં જથેી તમે જાણી શકો કે, કોણ તેઓને આગેવાની આપે છે.
11તેઓએઉ રઆપ્યો કે, ‘અમે એક, એટલે જેઆકાશ તથા ૃથ્વીના ઈ ર છે, તેમના સેવકો છ એ, અને ઘણાં વષ અગાઉ

ઇઝરાયલના એક મહાન રાજાએ બંધાવેલ સભા ાનને જ અમે ફર થી બાંધી ર ાં છ એ.
12 જો કે, જયારે અમારા ૂવર્જોએ આકાશના ઈ રને કોપાયમાન કયાર્, ત્યારે તેમણે બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારના

હાથમાં તેઓને સોંપ્યા,ં કે જે આ સભા ાનનો નાશ કર ને લોકોને બા બલના બંદ વાસમાં લઈ ગયો. 13 તેમ છતાં, બા બલના
રાજા કોરેશે પોતાના રા ના પહેલા વષર્માં, ઈ રના એ સભા ાનને ુનઃ બાંધવા ું અમને અ ધકૃત ફરમાન ક ુ.

14ઈ રના સભા ાનની સોનાચાંદ ની વસ્ ુઓ, જે ન ૂખાદનેસ્સાર યરુશાલેમના ભ ક્ત ાનમાંથી બા બલના મં દરમાં લઈ
ગયો હતો, તે બધી વસ્ ુઓ બા બલના મં દરમાંથી પાછ લઈને કોરેશ રાજાએ શેશ્બાસારને, કે જનેે તેણે રા પાલ બના ો
હતો, તેને સોંપી. 15 તેણે તેને ક ું, “આસવર્ વસ્ ુઓ લઈને યરુશાલેમના ભ ક્ત ાનમાં પાછ ૂક. ઈ રના સભા ાનને તેની
ૂળ જગ્યાએ ફર થી બંધાવ.
16 પછ શેશ્બાસારે આવીને ઈ રના એ સભા ાનનો પાયો યરુશાલેમમાં ના ો; અને ત્યારથી તે ું બાંધકામ ચા ુ છે, પણ

તે હજી ૂરુ થ ું નથી.’ ”
17 હવે એ આપની દ્ર માં યોગ્ય લાગે તો, કોરેશ રાજાએ યરુશાલેમમાં ઈ ર ું આ ભ ક્ત ાન બાંધવાનો હુકમ કય હતો

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

6
સમ્રાટ કોરેશનો વટહુકમ મળ આ ો

1 તેથી દાયાર્વેશ રાજાએ બા બલના ભંડારોના કાયાર્લયમાં તપાસ કરવાનો હુકમ કય . 2 માદાય પ્રાંતના એકબાતાનાના
કલ્લામાંથી એક લેખ મળ આ ો; તેમાં આ પ્રમાણે લખે ું હ ું.
3 “કોરેશ રાજાએ પોતાના શાસનના પ્રથમ વષર્ દર મયાન યરુશાલેમમાં આવેલા ઈ રના ભ ક્ત ાનના સંબંધમાં આ હુકમ

ફરમા ો હતો: ‘અપર્ણ કરવા ું ભ ક્ત ાન બાંધ ું. તે દ વાલની ઊંચાઈ સાઠ હાથ તથા પહોળાઈ સાઠ હાથ રાખવી. 4 મોટા
પથ્થરની ત્રણ હારો અને નવા લાકડાની એક હાર રાખવી. અને તેનો ખચર્ રા ના ભંડારમાંથી આપવો. 5તદપુરાંત યરુશાલેમના
ભ ક્ત ાનમાંથી ન ૂખાદનેસ્સાર સોનાચાંદ ના જે વાસણો બા બલના મં દરમાં લઈ આ ો હતો, તે પાછાં યરુશાલેમમાંના
ભ ક્ત ાનમાં મોકલી, અસલ જગ્યાએ ૂકવા.’ ”

મં દર ું કામ ચા ુ રાખવા સમ્રાટ દાયાર્વેશનો હુકમ
6હવે તા નાયે, શથાર-બોઝનાયે તથા નદ ની પેલી પારના તેમના સાથી અમલદારોએ દૂર રહે ું. 7ઈ રના એ ભ ક્ત ાનના

બાંધકામને તમારે છેડ ું ન હ. યહૂ દયાના શાસક તથા યહૂદ ઓના વડ લો ઈ ર ું એ ભ ક્ત ાન ૂળ ાને ફર થી બાંધ.ે
8યહૂદ ઓના વડ લોને ઈ ર ું ભ ક્ત ાન બાંધવામાં તમારે મદદ કરવી એવો મારો હુકમ છે: રા ની મલકતમાંથી, એટલે

નદ પારના દેશની ખંડણીમાંથી, એ માણસોને બનતી તાક દે ખચર્ આપવો કે તેઓને બાંધકામમાં અટકાવ થાય ન હ. 9 તેઓને
જે કોઈ ચીજની જરૂર હોય તે, એટલે આકાશના ઈ રનાં દહનીયાપર્ણો માટે જુવાન બળદો, બકરાં, ઘેટાં તથા હલવાનો, તેમ જ
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યરુશાલેમના યાજકોના કહેવા પ્રમાણે ઘઉં, મીઠુ, દ્રાક્ષારસ તથા તેલ દરરોજ અ ૂક આપવાં. 10આ પ્રમાણે કરો કે જથેી તેઓ
આકાશના ઈ રની આગળ ુવા સત યજ્ઞો કરે અને રાજાના તથા તેના ુત્રોના જીવનને માટે પ્રાથર્ના કરે.

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

મં દરની પ્ર ત ા
13 પછ તા નાયે, શથાર-બોઝનાયે તથા તેમના સાથીઓએ દાયાર્વેશ રાજાએ ફરમા ા પ્રમાણે આ હુકમ ું પાલન ક .ુ

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

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

વગ પ્રમાણે નીમ્યા.

પાસ્ખાપવર્ની ઉજવણી
19 બંદ વાસમાંથી આવેલા માણસોએ પહેલા મ હનાના ચૌદમા દવસે પાસ્ખાપવર્ ઊજ ું. 20 યાજકોએ તથા લેવીઓએ

પોતા ું ુ દ્ધકરણ ક ુ હ ું અને બંદ વાસમાંથી આવેલા સવર્ લોકોને માટે તથા પોતાને માટે લેવીઓએ પાસ્ખા કાપ્ ુ.ં
21બંદ વાસમાંથી પાછા આવેલા ઇઝરાયલી લોકોએ તથા દેશના ૂ ત ૂજકોની અ ુધ્ધતાથી અલગ થઈને ઇઝરાયલના પ્ર ુ

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

7
એઝરા ું યરુશાલેમમાં આગમન

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

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

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

સમ્રાટ આતાર્હશાસ્તાએ એઝરા દ્વારા પાઠવેલો વટહુકમ
11 એઝરા યાજક યહોવાહની આજ્ઞાઓનો તથા ઇઝરાયલીઓને આપેલા પ્ર ુના વ ધઓનો શા ી હતો, તેને જે પત્ર

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

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

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

* 6:22 6:22આશ્ ૂરના રાજાઓના સમય પછ ફારસના રાજાઓ શાસન કયાર્, જમે ું સામ્રા બા બલના લોકો દ્વારા અને પછ ફારસીઓ દ્વારા વારસામાં મેળ ું
હ ુ.ં



એઝરા 7:19 386 એઝરા 8:23

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

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

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

એઝરા ઈ રની સ્ ુ ત કરે છે
27 ત્યારે એઝરાએ ક ું, “અમારા ૂવર્જોના ઈ ર યહોવાહની સ્ ુ ત હો! કારણ કે તેમણે રાજાના મનમાં એવી પ્રેરણા કર કે

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

8
એઝરા સાથે પાછા ફરેલાંની નામાવલી

1 આતાર્હશાસ્તા રાજાના શાસનકાળ દર મયાન બા બલથી માર સાથે જઓે યરુશાલેમ આ ા હતા તેઓના ૂવર્જોના
વડ લોની વંશાવળ આ પ્રમાણે છે; 2 ફ નહાસનો વંશજ ગેશ મ; ઈથામારનો વંશજ દા નયેલ; દાઉદના વંશજ શખાન્યાનો ુત્ર
હા શ. 3શખાન્યાનો વંશજ માં નો, પારોશનો વંશજ માં નો ઝખાયાર્; તેની સાથે વંશના એક્સો પચાસ ુરુષો હતા.

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

8શફાટયાના વંશજ મખાયેલનો ુત્ર ઝબાદ્યા; તેની સાથે એંસી ુરુષો હતા. 9 યોઆબના વંશજ યહ એલનો ુત્ર ઓબાદ્યા;
તેની સાથે બસો અઢાર ુરુષો હતા. 10શલોમીથના વંશજ યો સ ફયાનો ુત્ર તેની સાથે એક્સો સાઠ ુરુષો હતા. 11બેબાયનો
વંશજ ઝખાયાર્; તેની સાથે અઠ્ઠાવીસ ુરુષો હતા.

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

મં દરની સેવા માટે મળેલા લેવીઓ
15આહવા નદ ને કનારે મેં તેઓને એકત્ર કયાર્ અને ત્યાં અમે ત્રણ દવસ માટે છાવણી નાખી. તે દર મયાન મેં બંદ વાસમાંથી

આવેલા લોકોની યાદ તપાસી તો મને ખબર પડ કે તેમાં યાજકો હતા પણ લેવીના વંશજોમાંના કોઈ જોવામાં આ ા ન હ.
16 તેથી મેં એ લએઝેર, અર એલ, શમાયા, એલ્નાથાન, યાર બ, નાથાન ઝખાયાર્ અને મ ુલ્લામ જઓે આગેવાનો હતા તેઓને
તથા યોયાર બ અને એલ્નાથાન કે જઓે શક્ષકો હતા તેઓને પણ બોલા ા.

17 અને તેમને આશ્ ૂરના યહૂદ સમાજના આગેવાન ઇદ્દો પાસે મોકલ્યા અને તેમની મારફતે ઇદ્દોને અને આશ્ ૂરમાં રહેતા
ભ ક્ત ાનના તેના સાથી સેવક ભાઈઓને ક ું કે તેઓ અમારા ઈ રના ભ ક્ત ાન માટે સેવકો મોકલી આપે.

18અમારા પર ઈ રની કૃપા હતી. એટલે તેઓએ અમાર પાસે જે સેવકો મોકલ્યા તેઓ આ પ્રમાણે છે; ઇઝરાયલના ુત્ર
લેવીના ુત્ર માહલીનો વંશજ શેરેબ્યા, તેના ભાઈઓ અને તેના ુત્રો, કુલ અઢાર ુરુષો હતા. શેરેબ્યા ૂબ હો શયાર માણસ
હતો. 19 મરાર ના વંશજો હશાબ્યા અને યશાયા. તેના ભાઈઓ તથા તેઓના ુત્રો, કુલ વીસ ુરુષો હતા. 20 દાઉદે તથા તેના
સરદારોએ સભા ાનની સેવાને માટે જે લેવીઓને નીમ્યા હતા, તેઓમાંના બસો વીસ; તેઓના નામ દશાર્વવામાં આવેલા હતા.ં

સા ૂ હક પ્રાથર્ના અને ઉપવાસ
21અમેઆહવા નદ ને કનારે હતા ત્યારે મેં ઉપવાસ કરવા ું જાહેર ક ુ, કે અમે અમારા ઈ રની સમક્ષ પોતાને નમ્ર બનાવીએ;

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

મં દર માટેની ભેટો

* 7:27 7:27 સજાવટ કરવો
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24 પછ મેં યાજકોમાંથી બાર આગેવાનોને પસંદ કયાર્, શેરેબ્યા, હશાબ્યા તથા તેના ભાઈઓમાંથી દસને પસંદ કયાર્. 25 મેં
તેઓને સો ું ચાંદ , પાત્રો અને અપર્ણો ઈ રના સભા ાનને માટે રાજાએ, તેના સલાહકારોએ, અ ધકાર ઓએઅને ત્યાં હાજર
રહેલા બધા ઇઝરાયલીઓએઆપ્યાં હતા તે સવર્ તોળ ને આપ્યા.ં

26મેં તેમને બાવીસ હજાર એક્સો કલો ચાંદ , ત્રણ હજાર ચારસો કલો વજનના ચાંદ નાં વાસણો, ત્રણ હજાર ચારસો કલો
સો ું, 27 સોનાના વીસ ઘડાઓ, જે ું વજન સાડા આઠ કલો હ ું, પ ળના બે વાસણો, જે સોના જટેલાં જ કમતી હતાં તે
આપ્યા.ં

28 પછ મેં તેઓને ક ું, “તમે યહોવાહને માટે પ વત્ર છો, તેમ આ વાસણો પણ યહોવાહને માટે પ વત્ર છે. આ સો ું અને
ચાંદ તમારા પ ૃઓના ઈ ર યહોવાહને માટે ઐ ચ્છકાપર્ણ છે.” 29 મેં તેઓને ક ું, “આ ખજાનાને કાળજી ૂવર્ક સંભાળજો;
ભ ક્ત ાને પહોંચો ત્યાં ુધી તે ું રક્ષણ કરજો. ત્યાં ઈ રના ભ ક્ત ાનના ભંડારના ઓરડાઓમાં યાજકો, લેવીઓના
આગેવાનો તથા યરુશાલેમમાં ઇઝરાયલીઓના કુટુબનાં ૂવર્જોની સમક્ષ વજન કર ને સોંપી દેજો.” 30 એમ યાજકોને અને
લેવીઓને યરુશાલેમમાં ઈ રના ભ ક્ત ાને લઈ જવા માટે ચાંદ , સો ું અને અન્ય પાત્રો વજન કર આપ્યા.ં

આખરે યરુશાલેમ આ ા
31અમે પહેલા માસના બારમે દવસે આહવા નદ થી યરુશાલેમઆવવા પ્રયાણ ક ુ. અમારા પર ઈ રની કૃપાદ્ર હતી અને

તેમણે માગર્માં દશુ્મનોના હુમલાઓથી અને ચોર ૂંટારાઓથી અમારુ રક્ષણ ક ુર્. 32આપ્રમાણે અમે યરુશાલેમઆવી પહોંચ્યા
પછ અમે ત્યાં ત્રણ દવસઆરામ કય .

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

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

9
બનયહૂ દઓ સાથેનાં લ ોનો પ્ર

1આબ ું ૂરુ થયા પછ કેટલાક સરદારોએમાર પાસેઆવીને ક ું કે, “ઇઝરાયલના લોકો, યાજકોઅને લેવીઓ દેશમાં રહેતા
વદેશી લોકોથી જુદા પડ્યા નથી. તેઓકનાનીઓ, હ ીઓ, પ રઝ ઓ, ય ૂસીઓ, આમ્મોનીઓ, મોઆબીઓ, મસરવાસીઓ
અને અમોર ઓના પાત્ર ર ત રવાજો જે આપણે માટે અમાન્ય છે તે પ્રમાણે વત છે. 2 તેઓએ પોતે અને તેઓના ુત્રોએ આ
લોકોની ીઓ સાથે લ કયાર્ છે; આમ પ વત્ર વંશના* લોકો અન્ય પ્રદેશના લોકો સાથે મ શ્રત થઈ ગયા છે. આવા પાપચારો
કરવામાં ુ ત્વે સરદારો અને અમલદારો સૌથી આગળ છે.”

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

5સાંજના અપર્ણનો સમય થતાં હુ શોકમ થઈને ાં બેઠો હતો ત્યાંથી ઊઠ્યો અને મારાં ફાટેલાં અન્ય વ ો અને ઝભ્ભા
સાથે જ મેં ૂંટ ણયે પડ ને મારા ઈ ર, યહોવાહ તરફ હાથ લંબા ા. 6 મેં ક ું, “હે મારા ઈ ર, મારુ ુખ તમારા તરફ ઊં ું
કરતાં મને શરમ આવે છે. કારણ કે અમારા પાપોનો ઢગલો અમારા માથાથી પણ ઊંચો થઈ ગયો છે અને અમારા અપરાધ છેક
ઉપર આકાશ ુધી પહોંચ્યા છે.

7 અમારા પ ૃઓના સમયથી અમે ઘણા અપરાધ કયાર્ છે. અમે અમારા રાજાઓએ તથા અમારા યાજકોએ અમારા
અપરાધોને કારણે અમાર જાતને આ જગતના સ ાધીશોને હવાલે કર દ ધી છે અને અમે તલવાર, બંદ વાસ, ૂંટફાટનો ભોગ
બનીને આબરુહ ન થયા છ એ અમને અપમા નત કરવામાં આ ા છે. આજે પણ અમાર એ જ દશા છે.

8 અમારે માટે બચેલો શેષ રાખવાને પોતાના પ વત્ર ાનમાં શાં ત આપવાન,ે અમારા પ્ર ુ ઈ ર તરફથી કૃપા બતાવવામાં
આવી છે. તે માટે કે ઈ ર અમાર આંખોને પ્રકા શત કરે અને અમારા બંદ વાસમાંથી અમને નવજીવન બક્ષે. 9 કારણ કે, અમે
તો ુલામો હોવા છતાં અમારા ઈ રે અમને અમાર ુલામીમાં પણ અમને તજી દ ધા નથી. તેમણે ઇરાનના રાજાની મારફતે
અમારા પર કૃપાદ્ર કર છે. કે જથેી અમે નવજીવન પામીને ઈ ર ું ભ ક્ત ાન બનાવીએ. યહૂ દયામાં અને યરુશાલેમમાં
ઈ રે અમને સંરક્ષણઆપ્ ું છે.

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

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

15 હે ઇઝરાયલના ઈ ર, યહોવાહ, તમે ન્યાયી છો તેથી જ અમે આજે છ એ અને જીવતા ર ા છ એ. જુઓ, અમે
અપરાધીઓ છ એ, અમારા અપરાધને કારણે તમાર સમક્ષ કોઈ ઊભો રહ શકતો નથી.”

10
મશ્ર લ ોના પ્ર નો નકાલ

1એઝરા ઈ રના ભ ક્ત ાન આગળ પોતાને નમ્ર કર ને રડ ને અપરાધના પસ્તાવા સાથે પ્રાથર્ના કરતો હતો. તે દર મયાન
ઇઝરાયલી ીઓ, ુરુષો અને બાળકો ું એક મોટુ ટો ું તેની આજુબાજુ ભે ું થઈ ગ ુ.ં તેઓ વલાપ કરવા લાગ્યા. 2 ત્યારે
એલામનાએક વંશજયહ એલના ુત્ર શખાન્યાએએઝરાને ક ું, “આપણેઆ દેશનીઅન્યધમ ીઓસાથે લ કર ને ઈ રનો
અનાદર કય છે. તેમ છતાં પણ તે સંબંધી ઇઝરાયલીઓ માટે હજીઆશા છે.

3 હવે આપણે આપણા ઈ ર સમક્ષ કરાર કર એ કે, આપણે આ ીઓને તેઓથી જન્મેલા સંતાનો સાથે ૂક દઈ ું. અને
અમે આ પ્રમાણે પ્ર ુથી ડર ને તેમની સલાહ પ્રમાણે ચાલી ું. ઈ રના નયમ ું પાલન થ ું જ જોઈએ. 4ઊઠો, આકામ તમારુ
છે અમે તમાર સાથે છ એ. હમત રાખીને આ કામ ૂણર્ કરો.”

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

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

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

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

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

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

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

અન્યધમ સ્ ત્રીઓ સાથે પરણેલાઓની યાદ
18 યાજકોના કુટુબોમાં અન્યધમ ીઓ સાથે લ કરેલા જે ુરુષો મા ૂમ પડ્યા, તેઓનાં નામ આ પ્રમાણે છે: યે ૂઆના

વંશજોમાંના, યોસાદાકનો ુત્ર તથા તેના ભાઈઓ માસેયા, એ લએઝેર, યાર બ તથા ગદાલ્યા. 19એબધાએ પોતાની પત્નીઓને
તજી દેવા ું વચનઆપ્ ુ.ં તેઓએ પોતાના અપરાધોને લીધે પાપાથાર્પર્ણ તર કે એક ઘેટાં ું અપર્ણ ક ુ.

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

23લેવીઓમાંથી યોઝાબાદ, શમઇ, કેલાયા જે કેલીટા પણ કહેવાય છે, પથા ા યહૂદા અને એ લએઝેર.
24ગાયકોમાંથી એલ્યાશીબ, દ્વારપાળોમાંથી શાલ્ ુમ, ટેલેમ અને ઉર .
25ઇઝરાયલીઓમાંથી: પારોશના વંશજોમાંના; રા મયા, ય ઝયા, મા લ્કયા, મીયામીન, એલાઝાર, મા લ્કયા તથા બનાયા.
26 એલામી વંશજોમાંથી મા ાન્યા, ઝખાયાર્, યહ એલ, આ , યેરેમોથ તથા એ લયા હતા. 27 ઝા ૂના વંશજોમાંથી:

એલ્યોએનાય, એલ્યાશીબ, મા ાન્યા, યેરેમોથ, ઝાબાદ તથા અઝ ઝા. 28 બેબાયના વંશજોમાંથી; યહોહાનાન, હનાન્યા,
ઝાબ્બાય તથા આથલાય. 29બાનીના વંશજોમાંથી: મ ુલ્લામ, માલ્ ૂખ, અદાયા, યા ૂબ, શેઆલ તથા ય રમોથ.

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

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

37 મા ાન્યા, મા નાય, યા ુ; 38બાની, બ ૂઈ, શમઇ, 39 નાથાન, શેલેમ્યા, અદાયા, 40 માખ્નાદબાય, શાશાય, શારાય.
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41અઝારેલ,શેલેમ્યા,શમાયાર્, 42શાલ્ ુમ,અમાયાર્ અને ૂસફ; 43નબોના વંશજોમાંના; યેઈએલ, મા થ્યા,ઝાબાદ,ઝબીના,
યદ્દો, યોએલ તથા બનાયા. 44આબધાએ વદેશી ીઓ સાથે લ કયાર્ હતા અને તેઓમાંના કેટલાકને તે ીઓથી*બાળકો
પણ થયાં હતા.ં

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

યહૂદ પરપરાઆઐ તહા સક ુસ્તકના ુ લેખક તર કે નહેમ્યાને (યહોવાહ દલાસોઆપે છે) પોતાનેઓળખાવે છે. મોટા
ભાગ ું ુસ્તક તેના ક્તગત દ્ર કોણથી લખા ું છે. તેના બાળપણ કે પ ાદ ૂ મકા વષે ક ું જ જ્ઞાત નથી. આપણે પ્રથમ
તેને આતાર્હશાસ્તા રાજાના અંગત પાત્રવાહક તર કે ઇરાનના રાજદરબારમાં કામ કરતા એક ુખ્ત ક્ત તર કે જોઈએ છ એ.
(નહેમ્યા 1:11 - 2:1). નહેમ્યા ું ુસ્તક એઝરાના ુસ્તકના અ ુગામી તર કે વાંચી શકાય છે અને કેટલાક વદ્વાનો માને છે કે
ૂળ ૂત ર તે આ બંને ુસ્તકો એક જ લખાણ હ ું.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. .ૂ 457 થી 400 વચ્ચેનો છે.
આલખાણ બા બલથી પાછા આ ા બાદ ઇરાનના સામ્રા ના સમય દરમ્યાન યહૂ દયામા,ં કદાચને યરુશાલેમમાં લખવામાં

આ ું હ ું.
વાંચકવગર્

નહેમ્યાના ુસ્તકનો ઇ ચ્છત શ્રોતાગણ ઇઝરાયલની તે પેઢ ઓ હતી કે જઓે બા બલના દેશ નકાલમાંથી પાછ આવી હતી.
હે ુ

લેખક સ્પ પણે ઇચ્છતો હતો કે તેના વાંચકો ઈ ર ું સામથ્યર્ તથા પોતાના પસંદ કરેલા લોકો પ્રત્યેનો તેમનો પ્રેમ સમજે અને
લોકો તેમની ઈ ર પ્રત્યેની કરાર સંબંધીની જવાબદાર ઓ સમજ.ે ઈ ર પ્રાથર્નાનો જવાબ આપે છે. લોકો પોતાની આજ્ઞાઓ
પાળે માટે ઈ ર જરૂર બાબતો ૂર પાડતા લોકોના જીવનોમાં રસ લે છે. લોકોએ સાથે મળ ને કાયર્ કર ું જોઈએ અને પોતાની
સ્રોતસામગ્રી એકબીજા સાથે વહેંચવી જોઈએ. ઈ રના અ ુયાયીઓનાં જીવનોમાં સ્વાથર્ ું કોઈ ાન નથી. નહેમ્યાએ ધનાઢ્ય
લોકોને તથા ઉમરાવોને ગર બોનો ફાયદો ન ઉઠાવવા યાદ કરા ુ.

ુદ્રાલેખ
ુન નમાણ

રૂપરેખા
1. રા પાલ તર કે ું નહેમ્યા ું પ્રથમ સત્ર — 1:1-12:47
2. રા પાલ તર કે ું નહેમ્યા ું બીજુ સત્ર — 13:1-31

યરુશાલેમ માટે નહેમ્યાની થા
1હખાલ્યાના ુત્ર નહેમ્યા ુ*ં ૃતાંત આ પ્રમાણે છે.
વીસમા વષર્ના કસ્લેવ† માસમાં હુ ૂસાના કલ્લામાં રહેતો હતો ત્યારે એ ું બન્ ું કે, 2 મારા ભાઈઓમાંનો એક, હનાની,

યહૂ દયામાંના કેટલાક માણસો સાથે ત્યાં આ ો. મેં તેઓને બંદ વાસમાંથી ુક્ત થયેલાઓમાંના તથા બચેલાઓમાંના યહૂદ ઓ
તથા યરુશાલેમ વષે ૂ ું.

3તેઓએમને ક ું કે, “બંદ વાસમાંથી છૂટ ને જઓે ત્યાં બાક રહેલા છે તેઓ ૂબ ુશ્કેલી તથા કરુણ તમાંઆવી પડલેા
છે. યરુશાલેમનો કોટ તોડ પાડવામાં આવેલો છે અને તેના દરવાજા બાળ નાખવામાં આ ા છે.”

4 જયારે એ સમાચાર મેં સાંભ ાં ત્યારે હુ નીચે બેસીને રડ્યો. કેટલાક દવસો ુધી મેં શોક પા ો અને ઉપવાસ કર ને
આકાશના ઈ ર સમક્ષ મેં પ્રાથર્ના કર . 5મેં ક ું, “હે યહોવાહઆકાશના ઈ ર, મહાન અને ભયાવહ ઈ ર, જઓે તમારા પર
પ્રેમ રાખે છે અને તમાર આજ્ઞા પાળે છે તેઓની સાથે કરેલો કરાર તમે દયાથી પાળો છો.

6 “માર પ્રાથર્ના સાંભળો અને તમાર દ્ર મારા પર રાખો. તમારો આ સેવક જે પ્રાથર્ના કરે છે તે સાંભળો; “તમારા સેવકો
ઇઝરાયલીઓ માટે રાત દવસ હુ તમને પ્રાથર્ના કરુ છુ. તેઓએ તમાર વરુદ્ધ જે પાપ કયા છે તે તથા મેં તેમ જ મારા ૂવર્જોએ
જે પાપ કયાર્ છે તેની હુ ક ૂલાત કરુ છુ. 7અમે તમાર વરુદ્ધ ઘણું ખરાબ વતર્ન ક ુ છે. તમારા સેવક ૂસા મારફતે જેઆજ્ઞાઓ,
નયમો તથા વ ધઓઅમને અપાયાં હતાં તે અમે પા ાં નથી.
8જે શ ો તમે તમારા સેવક ૂસા મારફતે ફરમા ાં હતાં તેને સંભારો, તમે ક ું હ ું કે, ‘જો તમે અ વ ા ુપણે વતર્શો તો

હુ તમને વદેશીઓમાં વખેર નાખીશ, 9 પર ુ જો તમે માર પાસે પાછા આવશો અને માર આજ્ઞાઓ ું પાલન કરશો અને તેનો
અમલ કરશો, તો તમારા વંશજોઆકાશના છેડા ુધી વેર વખેર થઈ ગયા હશે તો પણ હુ તેમને મારા નામ માટે મેં જે ાન પસંદ
ક ુર્ છે ત્યાં પાછા લાવીશ.’ ”

10 “તેઓ તમારા સેવકો અને તમારા લોક છે, જઓેને તમે તમારા મહાન સામથ્યર્ વડે અને તમારા બળવાન હાથ વડે ુક્ત કયા
છે. 11 હે યહોવાહ, હુ વનંતી કરુ છુ, તમારા સેવકની પ્રાથર્ના અને જઓે તમારોઆદર કરવામાં ભયસ હતઆનંદ માને છે, તેવા
તમારા સેવકોની પ્રાથર્ના પણ સાંભળો. આજે તમે તમારા સેવકને આબાદ બક્ષો. અને આ માણસની તેના પર કૃપાદ્ર થાય
એમ તમે કરો.”
મેં રાજાની પાત્રવાહકની જમે સેવા કર .

* 1:1 1:1 બી. સી. 465-425 ના વષ માં પ શયા સામ્રા પર પ્રથમ આતાર્હશાસ્તા રાજાના શાસનકાળ દર મયાન, નહેમ્યા ુસાનના મહેલમાં રહેતો હતો જે
એલામ દેશ ું રાજધાની હ ુ.ં † 1:1 1:1 ચસ્લેવ અથવા “ કસ્લેવ” મ હનાનો સમયગાળો બા બલના તાર ખયામાં નવમો મ હનો હતો, હ ૂ તાર ખયામાં તે મધ્ય
નવેમ્બરથી મધ્ય ડસેમ્બર ુધીનો સમય છે.
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2
નેહેમ્યાની રાજાને અરજ

1આતાર્હશાસ્તા રાજાની કાર કદ ના વીસમા વષ નીસાન માસમાં* તેણે દ્રાક્ષારસ પસંદ કય . મેં તે દ્રાક્ષારસ લઈને તેને આપ્યો.
હુ ઉદાસ હતો. આપહેલાં તેની હજૂરમાં હુ કદ ઉદાસ થયો નહોતો. 2તેથી રાજાએ મને ૂ ુ,ં “ ું કેમઆવો ઉદાસ દેખાય છે?
ું બીમાર તો લાગતો નથી. જરૂર તારા મનમાં કોઈ ભારે ખેદ હોવો જોઈએ.” આસાંભળ હુ બહુ ગભરાઈ ગયો.
3 મેં રાજાને જવાબ આપ્યો, “રાજા, ચરજીવ રહો; કારણ કે જે નગરમાં મારા પ ૃઓને દફનાવવામાં આ ા છે તે ખં ડયર

થઈ ગ ું છે અને તેના દરવાજા અ થી બળ ને ભસ્મ થઈ ગયા છે. એટલે હુ ઉદાસ થયેલો છુ.”
4 પછ રાજાએ મને ૂ ું, “ ું માર પાસેથી ું ઇચ્છે છે?” ત્યારે મેં આકાશના ઈ રને પ્રાથર્ના કર . 5 પછ મેં રાજાને ક ું,

“આપને ઠ ક લાગે તો મને યહૂ દયા જવાની રજા આપો. કારણ કે ાં મારા ૂવર્જોને દફના ા હતા, તે શહેરનો હુ ફર થી
જીણ ધ્ધાર કર શકુ.” 6 રાજાની સાથે રાણી પણ હાજર હતી, રાજાએ મને ક ું, “ત્યાં તારે કેટલો સમય લાગશે અને ું ારે
પાછો આવશ?ે” મેં તેમની સાથે મારો જવાનો સમય ન કય ! તેથી મને જવા માટે રજા મળ ગઈ!

7 પછ મેં રાજાને ક ું, “જોઆપની ઇચ્છા હોય તો નદ પારના રાજકતાર્ઓ ઉપર મને એવા પત્ર અપાવજો કે, હુ યહૂ દયામાં
પહોં ું ત્યાં ુધી તેઓ મને ત્યાં જતો અટકાવે ન હ. 8 વળ રાજાના વનરક્ષક આસાફ પર પણ એવો એક પત્ર અપાવજો કે
ભ ક્ત ાનના કલ્લાના દરવાજાઓના મોભ બનાવવા માટે નગરના કોટને તથા જે ઘરમાં હુ રહુ તેને માટે મને લાકડાં આપ.ે”
મારા પર મારા ઈ રની કૃપા હોવાથી રાજાએ માર અરજ માન્ય કર .

નગર પ્રદ ક્ષણા
9 હુ નદ પારના રા પાલો પાસેઆ ોઅને મેં તેઓને રાજાના પત્રોઆપ્યા. હવે રાજાએતો માર સાથે સૈન્યનાઅ ધકાર ઓ

તથા ઘોડસેવારો મોકલ્યા હતા. 10 ારે હોરોનવાસી સાન્બાલ્લાટે† તથા આમ્મોની ચાકર ટો બયાએ આ વષે સાંભ ું કે,
ઇઝરાયલી લોકોને મદદ કરવાને એક માણસ ત્યાં આ ો છે ત્યારે તેઓને ઘણું ખોટુ લાગ્ ું.

11 તેથી હુ યરુશાલેમ આ ો અને ત્રણ દવસ ત્યાં ર ો. 12 મેં રાત્રે ઊઠ ને માર સાથે થોડા માણસોને લીધા. યરુશાલેમને
માટે જે કરવાની મારા ઈ રે મારા મનમાં પ્રેરણા કર હતી, તે વષે મેં કોઈને કઈ ક ું ન હ. જે જાનવર પર હુ સવાર કરતો હતો
તે સવાય બીજુ કોઈ જાનવર માર સાથે ન હ ું.

13 હુ રાત્રે ખીણને દરવાજથેી બહાર નીકળ ને અજગર કૂડ તરફ છેક કચરાના દરવાજા ુધી ગયો. યરુશાલેમના કોટ ું મેં
અવલોકન ક ુ, તે ૂટ પડલેો હતો અને તેના દરવાજા અ થી ભસ્મ થઈ ગયેલા હતા. 14 પછ ત્યાંથી આગળ ચાલીને હુ
કચરાના દરવાજા ુધી તથા રાજાના તળાવ ુધી ગયો. હુ જે જાનવર પર સવાર કરતો હતો તેને પસાર થવા માટે ૂરતી જગ્યા
ન હતી.

15 તેથી હુ રાત્રે નાળાં તરફ ગયો અને કોટ ું અવલોકન ક ુ. ત્યાંથી પાછો વળ ને ખીણના દરવાજામાં થઈને હુ પાછો
વ ો. 16 હુ ાં ગયો હતો કે, મેં ું ક ુ હ ું, તે અ ધકાર ઓનાં જાણવામાં આ ું ન હ. મેં યહૂદ ઓન,ે યાજકોન,ે અમીરોન,ે
અ ધકાર ઓને કે બાક ના કામદારોને આ અંગે ક ું પણ ક ું ન હ ું.

17મેં તેઓને ક ું, “આપણે કેવી દદુશામાં છ એ તે તમે જુઓછો, યરુશાલેમ ઉજ્જડ થયે ું છે. તેના દરવાજાઅ થી ભસ્મ
થયેલા છે. ચાલો, આપણે યરુશાલેમનો કોટ બાંધીએ, જથેી આપણે નદા કે ટ કારૂપ ન થઈએ.” 18 મારા ઈ રની કૃપાદ્ર
મારા પર હતી. તે વષે તથા રાજાએ મને જે વચનો આપ્યાં હતાં તે વષે પણ મેં તેઓને ક ું. તેઓએ ક ુ,ં “ઊઠો અને આપણે
બાંધીએ.” તેથી તેઓએએ સારુ કાયર્ ઉમંગથી શરૂ ક ુ.

19પણહોરોની સાન્બાલ્લાટે, આમ્મોની ચાકર ટો બયાએ તથાઅરબી ગેશેમેઆસાંભળ ને અમાર હાંસી ઉડાવીઅને અમારો
તરસ્કાર કર ને ક ું, “તમે આ ું કરો છો? ું તમે રાજાની સામે બંડ કરવા ઇચ્છો છો?” 20 પછ મેં તેઓને જવાબ આપ્યો,

“આકાશના ઈ ર અમને સફળતા આપશ.ે અમે તેમના સેવકો છ એ અને અમે બાંધકામ શરૂ કર ુ.ં પણ તમારો કઈ હસ્સો,
હક કે સ્મારક યરુશાલેમમાં નથી, એ સમજી લેજો.”

3
યરુશાલેમનાં કોટની મરામત

1 પછ એલ્યાશીબ ુ યાજકે તથા તેના યાજક ભાઈઓએઊઠ ને ઘેટાંનો દરવાજો બાંધ્યો. તેઓએ તેને પ વત્ર કયાર્ પછ
તેનાં ાને બારણાં બેસાડ્યાં. તેઓએ હામ્મેઆહના ુરજ ુધી અને છેક હનાનએલના ુરજ ુધી તેની પ્ર ત ા કર . 2 તેની
પાસે યર ખોના માણસો બાંધકામ કરતા હતા. તેઓની પાસે ઈમ્રીનો દ કરો ઝા ૂર બાંધકામ કરતો હતો.

3હસ્સેનાના દ કરાઓએ મચ્છ દરવાજો બાંધ્યો. તેઓએ તેના મોભ ગોઠ ા અને તેના દરવાજા બેસાડ્યા. મજાગરાં જડ્યાં
અને ૂંગળો બેસાડ . 4તેઓની પાસે હા ોસનો દ કરો, ઉ રયાનો દ કરો, મરેમોથ મરામત કરતો હતો. તેની પાસે મશેઝાબએલનો
દ કરો બેરે ાનો દ કરો મ ુલ્લામ મરામત કરતો હતો. તેની પાસે બાનાહનો દ કરો સાદોક સમારકામ કરતો હતો. 5 તેની પછ
તકોઈઓ મરામત કરતા હતા, પણ તેઓના આગેવાનોએ પોતાના મા લકના કામમાં મદદ કર ન હ.

6 જૂના દરવાજા ું સમારકામ પાસેઆનો દ કરો યોયાદા તથા બસોદ્યાનો દ કરો મ ુલ્લામ કરતા હતા. તેઓએ તેના પાટડા
ગોઠ ા, તેના દરવાજાબેસાડ્યાઅને મજાગરાં જડ ને ૂંગળો બેસાડ . 7તેઓની પાસે મલાટયા ગબ્યોની તથા યાદોન મેરોનોથી
હતા. ગબ્યોન તથા મસ્પાના માણસો મસ્પા નદ ની પેલે પારના રા પાલને આધીન હતા. તેઓ સમારકામ કરતા હતા.

8તેઓની પાસે હાહાર્યાનો દ કરો ઉ ઝયેલ સમારકામ કરતો હતો, તે સોની હતો. તેની પાસે હનાન્યા નામનો એક ગાંધી મરામત
કરતો હતો. તેઓએ પહોળા કોટ ુધી યરુશાલેમનો કોટ બાંધ્યો. 9 તેઓની બાજુમાં હૂરનો દ કરો રફાયા સમારકામ કરતો હતો.

* 2:1 2:1આમાસ માચર્ મ હના મધ્યથી અપ્રેલ મ હનાની મધ્ય ુધી હોય છે † 2:10 2:10 તે સમા રયા પ્રદેશનો અ ધકાર હતો
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તે યરુશાલેમના અધાર્ વભાગનો અ ધકાર હતો. 10 તેની બાજુમાં હરુમાફનો દ કરો યદાયા પોતાના ઘરની સામે મરામત કરતો
હતો. તેની પાસે હશાબ્નયાનો દ કરો હા શ મરામત કરતો હતો.

11 હાર મનો દ કરો મા લ્કયા તથા પાહાથ-મોઆબનો દ કરો હાશ્ ૂબ બીજા એક ભાગની તથા ભઠ્ઠ ઓના ુરજની મરામત
કરતા હતા. 12 તેઓની બાજુમાં હાલ્લોહેશનો દ કરો શાલ્ ુમ, જે યરુશાલેમના અધાર્ વભાગનો અ ધકાર હતો, તે તથા તેની
દ કર ઓ સમારકામ કરતાં હતા.ં

13 હા ૂન તથા ઝાનોઆના રહેવાસીઓ ખીણના દરવાજા ું સમારકામ કરતા હતા. તેઓએ તે કામ ૂરુ કર ને તેના દરવાજા
બેસાડ્યા અને તેને મજાગરાં જડ્યાં તથા ૂંગળો બેસાડ . તેઓએ કચરાના દરવાજા ુધી એક હજાર હાથ જટેલી લાંબી
દ વાલ ું સમારકામ ક ુ હ ું.

14 કચરાના દરવાજા ું સમારકામ રેખાબનો દ કરો મા લ્કયા કરતો હતો, તે બેથ-હાકકેરેમના જલ્લાનો અ ધકાર હતો. તેણે
તે ું સમારકામ ૂરુ કર ને તેના દરવાજા બેસાડ્યા. તેને મજાગરાં જડ્યાં તથા ૂંગળો બેસાડ .

15 કારજાના દરવાજાની મરામત કોલ-હોઝેહનો દ કરો શાલ્ ુમ, જે મસ્પાના જલ્લાનો અ ધકાર હતો, તે કરતો હતો. તેણે તે
સમારકામ કર તેનાં બારણા બેસાડ્યા. તેમને મજાગરાં જડ્યાં અને ૂંગળો બેસાડ . રાજાના બગીચા પાસેના શેલાના તળાવની
દ વાલ પણ છેક દાઉદનગરમાંથી ઊતરવાની સીડ ુધી બાંધ્યો.

16 તેની બાજુમાં આઝ ૂકનો દ કરો નહેમ્યા, જે બેથ- ૂરના અધાર્ જીલ્લાનો અ ધકાર હતો, તેણે દાઉદની કબરોની સામેની
જગ્યા ુધી તથા ખોદ ને બનાવેલા તળાવ ુધી અને ૂરવીરોના ઘર ુધીના ભાગ ું સમારકામ કરા ુ.ં 17 તેના પછ લેવીઓ
સમારકામ કરતા હતા, એટલે બાનીના દ કરો રહૂમ. તેની પાસે હશાબ્યા, જે કઈલાના અધાર્ જલ્લાનો અ ધકાર , તે પોતાના
ભાગની મરામત કરતો હતો.

કોટ ઉપર કામ કરતા લેવીઓ
18 તેની બાજુમાં તેઓના દેશના માણસો, એટલે હેનાદાદનો દ કરો બાવ્વાય*,જે કઈલાના અધાર્ જલ્લાનો કારભાર હતો. તે

સમારકામ કરતો હતો. 19તેના પછ યે ૂઆનો દ કરોએઝેર, જે મસ્પાનોઅ ધકાર હતો, તે કોટના ખાંચાઆગળના શ ાલયના
ચઢાવ સામે બીજા એક ભાગની મરામત કરાવતો હતો.

20 તેની બાજુમાં ઝાકકાયનો દ કરો બારુખ કોટના ખાંચાથી તે એલ્યાશીબ ુ યાજકના ઘરના બારણાં ુધી બીજા એક
ભાગની મરામત ચીવટ ૂવર્ક કરતો હતો. 21 તેની બાજુમાં હા ોસના ુત્ર ઉ રયાના ુત્ર મરેમોથ એલ્યાશીબના ઘરના બારણાથી
તે એલ્યાશીબના ઘરના બીજા છેડા ુધી બીજા એક ભાગની મરામત કરતો હતો.

કોટ પર કામ કરતા યાજકો
22 તેની બાજુમાં યરુશાલેમની આસપાસના પ્રદેશમાં રહેતા યાજકોએ મરામત કરતા હતા. 23 તેઓની બાજુમાં બન્યામીન

તથા હાશ્ ૂબ પોતપોતાના ઘરની સામે મરામત કરતા હતા. તેઓની બાજુમાં અનાન્યાનો ુત્ર માસેયાનો ુત્ર અઝાયાર્ તેના પોતાના
ઘર આગળ મરામત કરતો હતો. 24 તેના પછ હેનાદાદનો ુત્ર બ ૂઈ અઝાયાર્ના ઘરથી તે કોટના ખાંચા ુધી, બીજા ભાગની
મરામત કરતો હતો.

25 ઉઝાયનો ુત્ર પાલાલ કોટના ખાંચા સામે તથા જે ુરજ રાજાના ઉપલા મહેલ પાસે ચોક દારોના આંગણા આગળ હતો,
તેની સામે મરામત કરતો હતો. તેની બાજુમાં પારોશનો ુત્ર પદાયા મરામત કરતો હતો. 26 હવે ભ ક્ત ાનના સેવકો ઓફેલમાં
રહેતા હતા, તેઓ ૂવર્ની બાજુ પાણીના દરવાજાથી તે બહાર પડતા ુરજ ુધીના ૂણાની મરામત કરતા હતા. 27તેની બાજુમાં
તકોઈઓ બહાર પડતા મોટા ુરજ સામેથી તે છેક ઓફેલના કોટ ુધી બીજા એક ભાગની મરામત કરતા હતા.

બીજા બાંધનારાઓ
28અ ભાગળ ઉપર યાજકો પોતપોતાના ઘરની સામે મરામત કરતા હતા. 29 તેઓના બાજુમાં ઈમ્મેરનો ુત્ર સાદોક પોતાના

ઘરની સામેના ભાગની મરામત કરતો હતો. તેની બાજુમાં ૂવર્ ભાગળનો રક્ષક શખાન્યાનો ુત્ર શમાયા મરામત કરતો હતો. 30તેની
બાજુમાં શેલેમ્યાનો ુત્ર હનાન્યા અને સાલાફનો છઠ્ઠો ુત્ર હા ૂન બીજાએકભાગની મરામત કરતો હતો. તેની બાજુમાં બેરે ાનો
ુત્ર મ ુલ્લામ તેની ઓરડ ના સામે વાળા ભાગની મરામત કરતો હતો.
31 તેની બાજુમાં મા લ્કયા નામનો સોની ભ ક્ત ાનના સેવકો અને વેપાર ઓના ઘરો ુધી, હા મ્મફકાદના દરવાજાની સામે

તથા ૂણા ઉપરની ઓરડ ની મરામત કરતો હતો. 32 ૂણાની બાજુની ઓરડ તથા ઘેટાં ભાગળની વચ્ચેના ભાગની મરામત
સોનીઓ તથા વેપાર ઓ કરતા હતા.

4
કામના વરોધનો નહેમ્યાનો પ્ર તકાર

1હવે જયારે સાન્બાલ્લાટે સાંભ ું કે અમે કોટ બાંધીએ છ એ, ત્યારે તે ઉગ્ર થયો. અને રોષે ભરાયો. તેણે યહૂદ ઓની હાંસી
ઉડાવી. 2 તેના ભાઈઓ અને સમરુનના સૈન્યની હાજર માં તે બોલ્યો, “આ નબર્ળ યહૂદ ઓ ું કર ર ા છે? ું તેઓ પોતાને
માટે ફર થી નગર બાંધશે? ું તેઓ યજ્ઞ ચઢાવશ?ે ું તેઓઆ કામ એક દવસમાં ૂરુ કર શકશ?ે ું બળ ગયેલી ઈમારતોના
ૂળઢેફાંના ઢગલામાંથી તેઓ ુન: નમાર્ણ કરશ?ે 3આમ્મોની ટો બયા જે તેની સાથે હતો, તેણે ક ું, “તેઓ જે બાંધી ર ા છે તે

પથ્થરના કોટ પર એક શયાળ પણ ચઢે તોય તે ૂટ પડશે!”
4અમારા ઈ ર, સાંભળો, કેમ કે અમાર મશ્કર કરવામાં આવે છે. તેઓ અમાર જે નદા કરે છે તેનો બદલો તેઓને વાળ

આપો. તેઓ બંદ વાસમાં જાઓઅને તેઓના ઘરબાર ૂંટાઈ જાઓ. 5 હે ઈ ર, તેઓના અન્યાય સંતાડશો ન હ અને તેઓનાં
પાપ તમાર આગળથી ૂંસી નાખશો ન હ, કારણ કે તેઓએબાંધનારાઓને ખીજવીને ુસ્સે કયાર્ છે.” 6એમઅમે તે કોટ બાંધ્યો
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અને લોકોનો ઉત્સાહ એટલો બધો હતો કે આખો કોટ તેની નધાર્ રત ઊંચાઈથી અડધા ભાગનો કોટ તો તેઓએ જોતજોતામાં
બાંધી દ ધો.

7 પર ુ ારે સાન્બાલ્લાટે, ટો બયાએ, આરબોએ, આમ્મોનીઓએ અને આશ્દોદ ઓએ સાંભ ું કે, યરુશાલેમના કોટના
મરામત ું કામ આગળ વધી ર ું છે અને પડલેા મોટાં ગાબડાં ુરાવા માંડ્યા છે, ત્યારે તેઓ ૂબ ુસ્સે થઈ ગયા. 8 તેઓ બધા
એકઠા થયા અને તેઓને તેઓના કામમાં ભંગાણ પાડવા માટે યોજના કર . તેઓ યરુશાલેમ વરુદ્ધ લડવા માટે આ ા. 9 પણ
અમે અમારા ઈ રને પ્રાથર્ના કર અને તેઓની સામે ચોક કરવા રાત દવસનો જાપ્તો ગોઠવી દ ધો.

10 પછ યહૂ દયાના લોકોએ ક ું કે, “વજન ઊંચકનારા મજૂરો પોતાના સામથ્યર્ ુમાવી દ ધા છે અને ત્યાં એટલો બધો કચરો
છે કે અમે આ કોટ બાંધી શકતા નથી.”
11અમારા શ ુઓએ એ ું ક ું, “આપણે તેઓના પર ૂટ પડ ને તેઓને ખબર પડે કે તેઓ આપણને જુએ તે પહેલાં તેઓને
માર નાખી ું અને કામ પણ અટકાવી દઈ ું.”

12 તે સમયે તેઓની પડોશમાં રહેતા યહૂદ ઓએ અમાર પાસે દસ વાર આવીને અમને ચેત ા કે, “તેઓ સવર્ દશાએથી
આપણી વરુદ્ધ ભેગા થઈ ર ા છે.” 13 તેથી મેં કોટની પાછળ ુલ્લી જગ્યાઓમાં સૌથી નીચેના ભાગમાં લોકોને તેઓનાં કુટુબો
પ્રમાણે, તલવારો, ભાલાઓ તથા ધ ુષ્યબાણ વડે સજ્જ કર ને બેસાડ્યા. 14 મેં અ ધકાર ઓને તથા બીજા લોકોને ઉદે્દશીને
ક ું, “તમારે તે લોકોથી ડર ું ન હ. આપણા પ્ર ુ યહોવાહ કેવા મહાન અને ભયાવહ છે તે યાદ કર ને તમારા ભાઈઓ, ુત્રો,
ુત્રીઓ, પત્નીઓ અને તમારા ઘર માટે લડો.”
15જયારે અમારા શ ુઓએ સાંભ ું કે અમને તેઓની યોજનાની જાણ થઈ ગઈ છે અને યહોવાહે તેઓની યોજના નષ્ફળ

બનાવી છે ત્યારે અમે સવર્ કોટ બાંધવા માટે પોતપોતાના કામ પર પાછા આ ા. 16 તે દવસથી મારા અડધા ચાકરો બાંધકામ
કરતા અને બાક ના ભાલા, ઢાલ, તીરકામઠાં અને બખ્તર ધારણ કર ને ચોક કરવા માટે ઊભા રહેતા. અને યહૂ દયાના બધા
લોકોને આગેવાનો તેઓની સાથે રહ ને પીઠબળ ૂરુ પાડતા હતા.

17 કોટ બાંધનારાઓ અને વજન ઉપાડનારાઓ એક હાથથી કામ કરતા હતા અને બીજા હાથમાં શ ધારણ કર રાખતા
હતા. 18બાંધકામ કરનારાઓ પણ કમરે તલવાર લટકાવીને કામ કરતા હતા. રણ શગડુ વગાડનાર માર પાસે હતો.

19 મેં અમીરોને, અ ધકાર ઓને અને બાક ના લોકોને ક ું, “કામ વશાળ અને મોટુ છે. આપણે કોટની ફરતે અલગ અલગ
પડ ગયેલાં છ એ. 20તો તમે ાં પણ હો, તે જગ્યાએ ારે રણ શગડાંનો અવાજ સાંભળો ત્યારે એકસાથે બધા લોકો દોડ ને
માર પાસે ભેગા થઈ જજો, આપણા ઈ ર આપણા માટે ુદ્ધ કરશ.ે”

21આપ્રમાણે અમે ુન: નમાર્ણ ું કામ આગળ ચલાવતા હતા અને અમારામાંના અડધા સવારથી રાતે તારા દેખાય ત્યાં ુધી
હાથમાં ભાલા લઈને ઊભા રહેતા હતા. 22 મેં તેઓને તે સમયે એમ ક ું કે, “દરેક માણસે તેના ચાકરસ હત યરુશાલેમમાં જ
રહે ું, જથેી તેઓ રાત્રે અમારુ રક્ષણ કરે અને દવસે કામ કરે.” 23આમ, હુ, મારા ભાઈઓ, મારા ચાકરો કે માર પાછળ ચાલતા
રક્ષકો કોઈ કદ વ ો ઉતારતા ન હ અને અમારા દરેક જણ પાસે શ ો અને પાણી હતા*.

5
ગર બો પરનો જુલમ દૂર કય

1 પછ લોકોએ તથા તેઓની ીઓએે પોતાના યહૂદ ભાઈઓની વરુદ્ધ મોટો પોકાર કય . 2 તેમાંના કેટલાંક કહેવા લાગ્યાં
કે, “અમારા ુત્રો તથા અમાર ુત્રીઓ સ હત અમે ઘણાં માણસો છ એ. તેથી અમને અનાજ આપો કે જથેી અમે તે ખાઈને
જીવતાં રહ એ.” 3 ત્યાં વળ બીજા કેટલાંક કહેવા લાગ્યાં કે, “દકુાળ દર મયાન અમે અમારા ખેતરો, દ્રાક્ષવાડ ઓ તથા ઘરો
અનાજ મેળવવા માટે ગીરો ૂકવાને તૈયાર છ એ.”

4 કેટલાકે એમ ક ું, “રાજાને મહે ૂલ ભરવા માટે અમે અમારા ખેતરો તથા દ્રાક્ષવાડ ઓ ઉપર પૈસા ઉપાડ્યા છે. 5હવે જોકે
અમારા શર ર તથા લોહ અમારા ભાઈઓના જવેાં અને અમારા બાળકો તેઓનાં બાળકો જવેાં જ છે. તોપણ અમે અમારા
દ કરાઓને તથા અમાર દ કર ઓને દાસદાસીઓ થવાને ુલામની અવ ામાં લાવીએ છ એ. અમાર દ કર ઓમાંની કેટલીક
તો ુલામ થઈ ૂક છે. પણ અમે તદ્દન નરુપાય છ એ, કેમ કે અમારા ખેતરો તથા દ્રાક્ષવાડ ઓના મા લક બીજા થયા છે.”

6આ તેઓના પોકારના શ ો સાંભળ ને હુ ઘણો ક્રો ધત થયો. 7 પછ આ વષે મેં મનમાં વચાર કય અને અમીરોને તથા
અ ધકાર ઓને ધમકા ા. મેં તેઓને ક ું, “તમે બધા પોતાના ભાઈઓ પાસેથી બહુ આકરુ ાજ લો છો.” મેં તેઓની વરુદ્ધ
એક મોટ સભા ભર . 8અને તેઓને ક ું કે, “આપણા જે યહૂદ ભાઈઓ વદેશીઓના ુલામ થયા હતા, તેઓને અમે અમાર
શ ક્ત પ્રમાણે ૂલ્ય આપી છોડા ાં; છતાં તમે પોતાના ભાઈઓને પોતે જ વેચવા માગો છો?” તેઓ છાના ર ા અને જવાબ
આપવા તેઓને એક શ પણ બોલવાનો ૂ ો ન હ.

9 વળ મેં ક ું કે, “તમે જે કર ર ા છો તે સારુ નથી. આપણા વદેશી શ ુઓ નદા કરે એવી બીક રાખીને ું તમારે આપણા
ઈ રનો ભય રાખીને વતર્ ું ન જોઈએ? 10 હુ, મારા ભાઈઓ તથા મારા સેવકો, તેઓને પૈસા અને અનાજ ઉધારઆપતાઆ ા
છ એ. પણ હવે કૃપા કર ને આપણે ાજ લેવા ું છોડ દે ું જોઈએ. 11 કૃપા કર ને આજે જ તેઓનાં ખેતરો, દ્રાક્ષવાડ ઓ,
જૈ ૂનવાડ ઓ, તેઓનાં ઘરો, પૈસા, અનાજ, દ્રાક્ષારસ તથા તેલ તમે તેઓની પાસેથી પડાવી લો છો તે ાજ સાથે તમારે તેઓને
પાછાં આપવાં.”

12 પછ તેઓએ ક ુ,ં “અમે તે પાછાં આપી ું અને તેઓની પાસેથી કઈ ાજ લઈ ું ન હ. તારા કહેવા ુજબ અમે કર ુ,ં”
પછ મેં યાજકોને બોલાવીને તેઓની પાસે સમ ખવડા ા, કે તેઓ પોતા ું વચન પાળશે. 13 પછ મેં તેઓને ચેતવણી આપી કે,
“જે માણસ પોતા ું વચન ન પાળે તેઓ ું પોતા ું ઘર, મલકત તથા સવર્સ્વ ઈ ર ન કરો.
આખી સભાએ ક ું, “આમીન.” અને તેઓએ યહોવાહની સ્ ુ ત કર . અને તે લોકોએઆપેલા વચન પ્રમાણે ક ુ.

* 4:23 4:23 દરેક જણ હ થયારબંધ હતા.
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નહેમ્યાની ન:સ્વાથર્ સેવા
14 જે સમયથી યહૂ દયા દેશમાં તેઓના આગેવાન તર કે માર નમ ૂક થઈ ત્યારથી, એટલે આતાર્હશાસ્તા રાજાના

શાસનકાળના વીસમા વષર્થી તે બત્રીસમા વષર્ ુધી, બાર વષર્ ુધી રા પાલ તર કે બજાવેલી ફરજનો પગાર મેં તથા મારા
ભાઈઓએ લીધો નથી. 15 પણ મારા પહેલાં જે રા પાલો હતા, તેઓના ખચર્નો ભાર એ લોકો પર પડતો, તેઓ તેઓની
પાસેથી અ , દ્રાક્ષારસ તથા તે ઉપરાંત દરરોજ ચાળ સ શેકેલ ચાંદ લેતા હતા. તે ઉપરાંત તેઓના ચાકરો લોકો પર ત્રાસ
ુજારતા હતા. પણ મેં ઈ રથી ડર ને તેઓની સાથે એવો વતાર્વ કય નહોતો.
16વળ હુએ કલ્લાના બાંધકામમાં મંડ ર ોઅને અમે કઈ પણજમીનખર દ ન હ. અને મારા સવર્ ચાકરો તે કામ કરવાભેગા

થયા હતા. 17અમાર આસપાસના વદેશીઓમાંથી જઓેઅમાર પાસેઆવતા તેઓઉપરાંત યહૂદ ઓતથાઅ ધકાર ઓમાંના
દોઢસો માણસો માર સાથે જમતા.

18અમારે સારુ ખોરાકમાં દરરોજ એક બળદ, પસંદ કરેલા છ ઘેટા,ં પક્ષીઓ ઉપરાંત દર દસ દવસે જોઈએ તેટલો દ્રાક્ષારસ
આપવામાં આવતો. મેં રા પાલ તર કેની ફરજનો પગાર માગ્યો ન હ, કેમ કેઆલોકો પર બોજો ભારે હતો. 19 “હે મારા ઈ ર,
એ લોકોને સારુ મેં જે જે ક ુ છે તે સવર્ ું મારા લાભમાં સ્મરણ કર.”

6
નહેમ્યા સામે કાવતરાં

1હવે ારે સાન્બાલ્લાટ, ટો બયા, અરબી ગેશેમ તથા અમારા બીજા દશુ્મનોને ખબર મળ કે મેં કોટ ફર બાંધ્યો છે અને તેમાં
ક ું બાક ર ું નથી, જોકે તે વખત ુધી મેં દરવાજાઓનાં બારણાં બેસાડ્યાં નહોતાં 2સાન્બાલ્લાટે તથા ગેશેમે મને કહેવડા ુ,ં
“આવ, આપણે ઓનોના કોઈ એક ગામના મેદાનમાં મળ એ.” પણ તેઓનો ઇરાદો તો મને ુકસાન પહોંચાડવાનો હતો.

3 મેં તેઓની પાસે સંદેશવાહકો મોકલીને જણા ુ,ં “હુ એક મોટુ કામ કરવામાં રોકાયેલો છુ, માટે મારાથી આવી શકાય તેમ
નથી. હુ તે પડ ું ૂક ને તમાર પાસે આવીને શા માટે કામ પડ ું ૂકુ?” 4 તેઓએ મને એનો એ જ સંદેશો ચાર વખત મોકલ્યો.
અને દરેક વખતે મેં તેઓને એ જ જવાબઆપ્યો.

5 પાંચમી વખતે સાન્બાલ્લાટે પોતાના ચાકરને હાથમાં એક ુલ્લો પત્રઆપીને માર પાસે મોકલ્યો. 6 તેમાં એ ું લખે ું હ ું:
“પ્રજાઓમાં એવી અફવા ચાલે છે અને ગેશેમ પણ કહે છે કે, ું યહૂદ ઓ સાથે મળ ને બળવો કરવાનો ઇરાદો કરે છે. તે

કારણથી જ ું કોટ ફર થી બાંધે છે. ું પોતે તેઓનો રાજા થવા ઇચ્છે છે એવી અફવા પણ ચાલે છે.
7 અને તારા વષે યરુશાલેમમાં જાહેર કરવા માટે તેં પ્રબોધકો નમ્યા તેઓ કહે કે, ‘યહૂ દયામાં રાજા છે!’ આ હક કત

રાજાને જાહેર કરવામાં આવશ.ે માટે હવે આવઆપણે ભેગા મળ ને વચારણા કર એ.”
8 પછ મેં તેને જવાબ મોકલ્યો, “જે ું જણાવે છે તે પ્રમાણે તો કઈ થ ું નથી. એ તો તારા પોતાના જ મનની કલ્પના જ છે.”

9 કારણ કે તેઓ અમને ડરાવવા માગતા હતા કે, “અમે ના હમત થઈને કામ છોડ દઈએ અને પછ તે ૂરુ થાય જ ન હ. પણ
હવે ઈ ર, મારા હાથ તમે મજ ૂત કરો.”

10 મહેટાબેલના દ કરા દલાયાના દ કરા, શમાયાને ઘરે હુ ગયો. ત્યારે તે બારણાં બંધ કર ને પોતાના જ ઘરમાં ભરાઈ ર ો
હતો. તેણે ક ું, “આપણેઆપણા ઈ રના ઘરમા,ં સભા ાનની અંદર મળ એ. અને ભ ક્ત ાનનાં બારણાં બંધ રાખીએ, કેમ
કે તેઓ તને રાત્રે માર નાખવા આવશ.ે” 11 મેં જવાબ આપ્યો, “ ું મારા જવેા માણસે નાસી જ ું જોઈએ? અને પોતાનો જીવ
બચાવવા માટે કોણ ભ ક્ત ાનમાં ભરાઈ જાય? હુ અંદર ન હ જાઉં.”

12 મને ખાતર થઈ કે ઈ રે તેને મોકલ્યો નહોતો, પણ તેણે એ પ્રબોધ માર વરુદ્ધ કય હતો. કેમ કે ટો બયાએ તથા
સાન્બાલ્લાટે તેને લાંચ આપીને રા ો હતો. 13 કે હુ બી જાઉં અને તેણે જે ક ું હ ું તે કર ને હુ પાપ કરુ, જથેી માર નદા તથા
અપક ત કરવા ું ન મ તેઓને મળે. 14 “હે મારા ઈ ર, ટો બયાનાં તથા સાન્બાલ્લાટનાં આ કૃત્યો તમે યાદ રાખજો. અને
નોઆદ્યા પ્રબો ધકા તથા અન્ય પ્રબોધકો, જઓે મને ડરાવવા ઇચ્છતાં હતા,ં તેઓને પણ યાદ રાખજો.”

ૂરુ થયે ું સમારકામ
15 દ વાલ ું કામ બાવન દવસોમાં અ ૂલ માસની પચીસમી તાર ખે ૂરુ થ ુ.ં 16 ારે અમારા સવર્ શ ુઓને એ વાતની

ખબર પડ ત્યારે અમાર આજુબાજુના સવર્ વદેશીઓને ડર લાગ્યો અને તેઓઅ તશય નરાશ થયા. કેમ કેઆ કામ તો અમારા
ઈ રની મદદથી જ ૂરુ થ ું છે, એમ તેઓએજાણ્ ુ.ં

17 તે સમયે યહૂ દયાના અમીરોએ ટો બયા પર ઘણા પત્રો લ ા હતા, તેમ જ ટો બયાના પત્રો પણ તેઓના પર આવતા
હતા. 18 યહૂ દયામાં ઘણાએ તેની આગળ સોગન ખાધા હતા, કેમ કે તે આરાહના દ કરા શખાન્યાનો જમાઈ હતો. તેનો દ કરો
યહોહાનાન બેરે ાના દ કરાએ મ ુલ્લામની દ કર સાથે લ કયા હતા.ં 19તેઓ માર આગળ તેનાં ુકૃત્યો વષે કહ જણાવતાં
હતાં અને માર કહેલી વાતોની તેને જાણ કરતા હતા.
ટો બયા મને બીવડાવવા માટે પત્રો મોકલતો હતો.

7
1 જયારે કોટ ું બાંધકામ ૂરુ થ ું અને મેં દરવાજાઓ ઊભા કયાર્, ત્યારે દ્વારપાળો, ગાનારાઓ તથા લેવીઓની નમ ૂક

કરવામાં આવી. 2 મેં મારા ભાઈ હનાની અને કલ્લાના અમલદાર હનાન્યાને યરુશાલેમનો હવાલો સોંપ્યો. કારણ કે તે ઘણો
વ ા ુ હતો તથા બીજા બધા કરતાં ઈ રથી વશેષ ડરનારો હતો.

બં દવાસમાંથી પાછા ફરેલાંની નામાવલી
એઝ. 2:1-70

3અને મેં તેઓને ક ું, “ દવસ ચઢે ત્યાં ુધી યરુશાલેમના દરવાજા ખોલવા ન હ અને ારે ચોક દારો ચોક કરતા હોય ત્યારે
તેઓએ દરવાજાનાં બારણાં બંધ રાખવાં. યરુશાલેમના રહેવાસીઓમાંથી તમારે ચોક દારો નીમવા. દરેક જણ નયત જગ્યાએ
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ચોક કરે અને બાક ના પોતાના ઘર આગળ ચોક કરે.” 4 નગર ૂબ વસ્તારવા ું હ ું. પણ તેમાં લોકો થોડા જ હતા અને ઘરો
હજુ બંધાયાં નહોતા.

5 મારા ઈ રે મારા હૃદયમાં એવી પ્રેરણા કર કે, ઉમરાવોને, અ ધકાર ઓને અને લોકોને વંશાવળ પ્રમાણે તેઓની ગણતર
કરવા માટે એકઠા કરવા. જઓે સૌથી પહેલા આ ા હતા તેઓની વંશાવળ ની યાદ મને મળ . તેમાં મને આ લખાણ જોવા
મ ું કે.

6 “બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સાર દ્વારા જે લોકોને બંદ વાન કર ને લઈજવામાંઆ ા હતા, તેઓમાંના જે લોકો યહૂ દયાનાં
પોતપોતાનાં નગરોમાં અને યરુશાલેમમાં પાછા આ ા, 7 એટલે ઝરુબ્બાબેલ, યે ૂઆ, નહેમ્યા, અઝાયાર્, રામ્યા, નાહમાની,
મોદખાય, બલ્શાન, મસ્પરેથ, બગ્વાય, નહૂમ તથા બાનાહની સાથે આ ા તેઓઆ છે.
ઇઝરાયલના લોકોના ુરુષોની સં ાવાર યાદ આ પ્રમાણે છે. 8 પારોશના વંશજો બે હજાર એકસો બોતેર, 9 શફાટયાના

વંશજો ત્રણસો બોતેર, 10આરાહના વંશજો છસો બાવન, 11 યે ૂઆ તથા યોઆબના વંશજોમાંના પાહાથ-મોઆબના વંશજો
બે હજારઆઠસો અઢાર, 12એલામના વંશજો એક હજાર બસો ચોપન, 13ઝા ૂના વંશજોઆઠસો પસ્તાળ સ, 14ઝાકકાયના
વંશજો સાતસો આઠ.

15 બ ૂઈના વંશજો છસો અડતાળ સ, 16 બેબાયના વંશજો છસો અઠ્ઠાવીસ, 17 આઝગાદના વંશજો બે હજાર ત્રણસો
બાવીસ, 18અદો નકામના વંશજો છસો સડસઠ.

19 બગ્વાયના વંશજો બે હજાર સડસઠ, 20 આદ નના વંશજો છસો પંચાવન, 21 હઝ કયાના આટેરના વંશજો અઠ્ઠાણુ,ં
22હા ુમના વંશજો ત્રણસો અઠ્ઠાવીસ.

23 બેસાયના વંશજો ત્રણસો ચોવીસ, 24 હાર ફના વંશજો એકસો બાર, 25 ગબ્યોનના વંશજો પંચાણું 26 બેથલેહેમ તથા
નટોફાથી એકસો ઈઠ્યાસી.

27 અનાથોથના વંશજો એકસો ઈઠ્યાસી, 28 બેથ-આઝમાવેથના વંશજો બેતાળ સ, 29 કયાર્થ-યાર મના કફ રાના તથા
બેરોથના વંશજો સાતસો તેંતાળ સ, 30 રામા તથા ગેબાના વંશજો છસો એકવીસ.

31 મખ્માશના વંશજો એકસો બાવીસ, 32બેથેલના તથાઆયના વંશજો એકસો ત્રેવીસ, 33નબોના વંશજો બાવન, 34બીજા
એલામના વંશજો એક હજાર બસો ચોપન.

35 હાર મના વંશજો ત્રણસો વીસ, 36 યર ખોના વંશજો ત્રણસો પસ્તાળ સ, 37 લોદના, હાદ દના તથા ઓનોના વંશજો
સાતસો એકવીસ, 38સનાઆહના વંશજો ત્રણ હજાર નવસો ત્રીસ.

39યાજકો: યદાયાના વંશજો, યે ૂઆના કુટુબનાં નવસો તોંતેર, 40ઈમ્મેરના વંશજો એક હજાર બાવન, 41પાશહૂરના વંશજો
એક હજાર બસો ુડતાળ સ, 42હાર મના વંશજો એક હજાર સ ર.

43લેવીઓ: યે ૂઆના તથા કાદમીએલના વંશજો, હોદેવાના વંશજોમાંના ુંમોતેર. 44ગાનારાઓ: આસાફના વંશજો એકસો
અડતાળ સ. 45દ્વારપાળો: શાલ્ ુમના વંશજો, આટેરના વંશજો, ટાલ્મોનના વંશજો, આ ુબના વંશજો, હટ ટાના વંશજો અને
શોબાયના વંશજો એક સો આડત્રીસ.

46ભ ક્ત ાનના સેવકો: સીહાના વંશજો, હ ૂફાના વંશજો, ટાબ્બાઓથના વંશજો, 47 કેરોસના વંશજો, સીઆના વંશજો,
પાદોનના વંશજો, 48લબાનાના વંશજો, હગાબાના વંશજો, શાલ્માયના વંશજો, 49હાનાનના વંશજો, ગદે્દલના વંશજો, ગહારના
વંશજો.

50 રાયાના વંશજો, રસીનના વંશજો, નકોદાના વંશજો, 51 ગાઝ્ઝામના વંશજો, ઉઝઝાના વંશજો, પાસેઆના વંશજો,
52બેસાઈના વંશજો, મેઉનીમના વંશજો, નફ સીમના વંશજો.

53 બાક ુકના વંશજો, હાકૂફાના વંશજો, હાહૂરના વંશજો, 54 બાસ્લીથના વંશજો, મ હદાના વંશજો, હાશાર્ના વંશજો,
55બાક સના વંશજો, સીસરાના વંશજો, તેમાના વંશજો, 56 નસીઆના વંશજો અને હટ ફાના વંશજો.

57 ુલેમાનના સેવકોના વંશજો: સોટાયના વંશજો, સોફેરેથના વંશજો, પર દાના વંશજો, 58 યાલાના વંશજો, દાક નના
વંશજો, ગદે્દલના વંશજો, 59 શફાટયાના વંશજો, હાટ્ટ લના વંશજો, પોખરેથ-હાસ્સબાઈમના વંશજો અને આમોનના વંશજો.
60ભ ક્ત ાનના સેવકો તથા ુલેમાનના સવર્ સેવકો મળ ને ત્રણસો બાણું હતા.

61તેલ-મેલાહ, તેલ-હાશાર્, કરુબ,આદ્દોન તથા ઈમ્મેરમાંથી જઓે પાછાઆ ા હતા તેઆ છે: પણતેઓઇઝરાયલીઓમાંના
હતા કે ન હ એ વષે તેઓ પોતપોતાના ૂવર્જોના કુટુબો તથા પોતપોતાના વંશજો બતાવી શ ા ન હ. 62 દલાયાના વંશજો,
ટો બયાના વંશજો તથા નકોદાના વંશજો છસો બેતાળ સ. 63 યાજકોમાંના: હબાયાના વંશજો, હા ોસના વંશજો અને
બા ઝલ્લાયના વંશજો. બા ઝલ્લાયે ગલ્યાદ દ કર ઓમાંથી એકની સાથે લ ક ુ હ ું, તેથી તેઓનાં નામ પરથી તે ું નામ
એ પ ુ.ં

64જઓેવંશાવળ પ્રમાણે ગણવામાંઆ ા તેઓમાં તેઓએપોતાની નોંધશોધી, પણતે મળ ન હ, માટે તેઓયાજકપદમાંથી
ફ રગ કરાયા. 65આગેવાનોએ તેઓને ક ું કે ઉર મ અને ુમ્મીમ* ધારણ કરનાર એક યાજકઊભો થાય ન હ ત્યાં ુધી તેઓએ
પરમપ વત્ર વસ્ ુઓમાંથી ખા ું ન હ.

66 સવર્ લોકો મળ ને બેતાળ સ હજાર ત્રણસો સાઠ માણસો હતા. 67 તે ઉપરાંત તેઓના દાસો તથા દાસીઓ મળ ને સાત
હજાર ત્રણસો સાડત્રીસ હતા. તેઓમાં ગાનારાઓ તથા ગાનાર ઓ બસો પસ્તાળ સ હતા.

68તેઓના ઘોડા સાતસો છત્રીસ હતા†, તેઓનાં ખચ્ચર બસો પસ્તાળ સ હતા,ં 69તેઓનાં ઊંટો ચારસો પાંત્રીસઅને તેઓના
ગધેડાં છ હજાર સાતસો વીસ હતા.ં

70 ૂવર્જોનાં કુટુબોમાંના ુ આગેવાનોમાંથી કેટલાકે આ કામને માટે ભેટ આપી હતી. ુ ૂબાએ એક હજાર દાર ક‡

સો ું, પચાસ પાત્રો અને પાંચસો ત્રીસ યાજકવ ો ભંડારમાં આપ્યાં હતા. 71 ૂવર્જોનાં કુટુબોના આગેવાનોમાંથી કેટલાકે વીસ

* 7:65 7:65 જુઓ ન 28:13 † 7:68 7:68આલખાણ હ ૂ ભાષામાં જોવા મળશે ન હ ‡ 7:70 7:70 લગભગ 8.5 કલોગ્રામ
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હજાર દાર ક સો ું§ તથા બે હજાર બસો માનેહ* ચાંદ ભંડારમાં આપ્યાં હતા.ં 72 બાક ના લોકોએ જે આપ્ ું તે વીસ હજાર
દાર ક†, બે હજાર માનેહ‡ ચાંદ તથા સડસઠ યાજકવ હતાં.

73 તેથી યાજકો, લેવીઓ, દ્વારપાળો, ગાનારાઓ, ભ ક્ત ાનના સેવકો, કેટલાક લોકો, તથા સવર્ ઇઝરાયલીઓ પોતપોતાનાં
નગરોમાં વસ્યા.
સાતમા માસમાં ઇઝરાયલી લોકો પોતપોતાના નગરોમાં આવીને વસ્યા.”

8
એઝરા લોકોને નયમશા વાંચી સંભળાવે છે

1 સવર્ લોકો ખાસ હે ુસર પાણીના દરવાજાની સામેના મેદાનમાં એકત્ર થયા. ૂસા ું જે નયમશા યહોવાહે ઇઝરાયલને
ફરમા ું હ ું તે ું ુસ્તક લાવવા માટે તેઓએએઝરા શા ીને જણા ું. 2સાતમા માસને પહેલે દવસ,ે જઓે સાંભળ ને સમજી
શકે એવાં તમામ ીઓ તથા ુરુષોની સમક્ષ એઝરા યાજક નયમશા લઈ આ ો. 3 પાણીના દરવાજાની સામેના ચોક
આગળ સવારથી બપોર ુધી તેઓની સમક્ષ તેણે નયમો ું વાચન ક ુ. તેઓ સવર્ ૂબ ધ્યાન ૂવર્ક નયમશા સાંભળતાં હતા.ં

4લોકોએબનાવેલા લાકડાના ચોતરા પર નયમશા વાંચી સંભળાવવા માટે એઝરા શા ીઊભો હતો. તેની જમણીબાજુએ
મા થ્યા, શેમા, અનાયા, ઉ રયા, હ લ્કયા અને માસેયા ઊભા હતા. અને તેની ડાબી બાજુએ પદાયા, મીશાએલ, મા લ્કયા,
હા ુમ, હાશ્બાદ્દાના, ઝખાયાર્ અને મ ુલ્લામ ઊભા હતા. 5એઝરા સવર્ લોકો કરતાં ઊંચા ાને ઊભેલો હતો. તેણે સવર્ લોકોના
દેખતા નયમશા ઊઘા ું. જયારે તેણે તે ઉઘા ું ત્યારે સવર્ લોકો ઊભા થઈ ગયા.

6 એઝરાએ મહાન ઈ ર યહોવાહનો આભાર માન્યો. સવર્ લોકોએ પોતાના હાથ ઊંચા કર ને ક ું, “આમીન!, આમીન!”
પછ તેઓએ પોતાના માથા નમાવીને ુખ ૂ મ તરફ નીચાં રા ાં અને યહોવાહની આરાધના કર . 7 યે ૂઆ, બાની, શેરેબ્યા,
યામીન, આ ુબ, શાબ્બથાય, હો દયા, માસેયા, કેલીટા, અઝાયાર્, યોઝાબાદ, હાનાન, પલાયા અને લેવીઓ લોકોને નયમશા
સમજવામાં મદદ કરતા હતા. લોકો પોતપોતની જગ્યાએઊભા રહેલા હતા. 8તેઓએ ઈ રના નયમશા માંથી જે વાચન ક ુ
તે લોકો સમજી શકે માટે સ્પ તા ૂવર્ક તેનો અથર્ અને ુલાસો પણ સમજા ો.

9 નયમશા નાં વચનો સાંભળતી વખતે લોકો રડતા હતા તેથી ુ આગેવાન નહેમ્યાએ, યાજકઅને શા ી એઝરાએ તથા
અથર્ઘટન કર લોકોને સમજાવનાર લેવીઓએ સવર્ને ક ું કે, “આ દવસ તમારા ઈ ર યહોવાહને માટે પ વત્ર છે માટે તમે શોક
કરશો ન હ અને રડશો પણ ન હ.” 10 પછ નહેમ્યાએ તેઓને ક ું કે, “તમારા માગ જાઓ, સ્વા દ ભોજન ખાઓ, મ ુપાન
કરો અને જઓેએ કઈ તૈયાર કરે ું ના હોય તેઓને માટે તમારામાંથી હસ્સા મોકલી આપો. કારણ, આપણા યહોવાહને સારુ
આજનો દવસ પ વત્ર છે. ઉદાસ થશો ન હ, કારણ, યહોવાહનો આનંદ એ જ તમારુ સામથ્યર્ છે.”

11 “છાના રહો, કેમ કે આજનો દવસ પ વત્ર છે; માટે ઉદાસ ન થાઓ,” એમ કહ ને લેવીઓએ સવર્ લોકોને શાંત પાડ્યા.
12તેથી બધા લોકોએ જઈને ખા ુંપી ું, બીજાઓને તેઓના હસ્સા મોકલ્યા અને તેઓએ ઘણાઆનંદ સાથે ઉજવણી કર . કેમ
કે તેઓને જે શા વચનો વાંચી સંભળાવવામાં આ ાં હતાં તે તેઓ સમ ા હતા.

માંડવાપવર્નો ઉત્સવ
13બીજે દવસે સમગ્ર પ્રજાના પ ૃઓના કુટુબનાં આગેવાનો, યાજકો અને લેવીઓ નયમશાસ્રની વાતો વષે સમજવા માટે

એઝરા શા ીની સમક્ષએકઠા થયા. 14અને તેઓને ખબર પડ કે નયમશા માં એ ું લખે ું છે કે યહોવાહે ૂસા મારફતે એવી
આજ્ઞા આપી હતી* કે સાતમા માસનાં પવર્માં ઇઝરાયલીઓએ માંડવાઓમાં રહે ું. 15એટલે તેઓએ યરુશાલેમમાં અને બીજાં
બધાં નગરોમાં એ ું જાહેર કરા ું કે, “પવર્તીય પ્રદેશમાં જાઓઅને નયમશા માં લ ા પ્રમાણે માંડવા બનાવવા માટે જૈ ૂનની,
જગલી જૈ ૂનની, મેંદ ની, ખજૂર ની તેમ જ બીજાં ઘટાદાર ૃક્ષોની ડાળ ઓ લઈઆવો.”

16તે પ્રમાણે લોકો જઈને ડાળ ઓલઈઆ ાઅને તેઓમાંના દરેકે પોતાના ઘરના છાપરા પર, પોતાનાઆંગણામાં, ઈ રના
ભ ક્ત ાનના આંગણામાં, પાણીના દરવાજાના ચોકમાં તથા એફ્રાઇમના દરવાજાના ચોકમાં પોતાને સારુ માંડવા બના ા.
17બંદ વાસમાંથી પાછા આવેલા સવર્ લોકો માંડવા બાંધીને તેમાં ર ા. ૂનના ુત્ર યહો ુઆના સમયથી માંડ ને તે દવસ ુધી
ઇઝરાયલીઓએ કદ આ ું ક ુર્ નહો ુ.ં તેઓના આનંદનો કોઈ પાર નહોતો.

18સાત દવસોના આ પવર્ના પ્રત્યેક દવસે એઝરાએ ઈ રના નયમશા માંથી વાંચન ક ુર્ અને તેઓએ સાત દવસ ુધી
ઉજવણી કર અને આઠમા દવસે નયમ પ્રમાણે સભાની ૂણાર્હુ ત કર .

9
પ્રજાની પાપ-ક ૂલાત

1હવે એ જ માસને ચોવીસમે દવસે ઇઝરાયલી લોકો ઉપવાસ કર ન,ે શોકનાં વ પહેર ને અને પોતાના ઉપર ૂળ* નાખીને
એકઠા થયા. 2જઓેના પ ૃઓ ઇઝરાયલી હતા તેઓએ પોતાને વદેશીઓથી જુદા કયાર્ અને તેઓએ ઊભા થઈને પોતાનાં
પાપો અને પોતાના પ ૃઓનાં પાપો ક ૂલ કયાર્.

3 તેઓએ પોતાની જગ્યાએ ઊભા રહ ને ત્રણ કલાક ુધી પોતાના ઈ ર યહોવાહ ું નયમશા ું ુસ્તક વાંચ્ ુ.ં બીજા
ત્રણ કલાક ુધી તેઓએ પાપ ક ૂલ કર ને તેઓના ઈ ર યહોવાહની આગળ નમીને આરાધના કર . 4લેવીઓ એટલે યે ૂઆ,
બાની, કાદમીએલ, શબાન્યા, ુ ી, શેરેબ્યા, બાની તથા કનાની તે સવર્એ લેવીઓની સીડ ઉપરથી મોટે અવાજે પોતાના ઈ ર
યહોવાહને વનંતી કર .
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5 ત્યાર બાદ લેવીઓએટલે યે ૂઆ, કાદમીએલ, બાની, હશાબ્નયા, શેરેબ્યા, હો દયા, શબાન્યા, અને પથા ાએ ક ું, “ઊભા
થાઓઅનેઆપણા યહોવાહજેઅના દઅને અનંત છે તેમની સ્ ુ ત કરો. અનેએ ું બોલો કે તમારુ ુલંદ નામજે સવર્આશીવાર્દ
અને સ્ ુ તની પ રસીમાથી પણ પર છે, તે મ હમાવંત હો.

ક ૂલાતની પ્રાથર્ના
6 તમે જ એક માત્ર યહોવાહ છો, આકાશ, આકાશો ું આકાશ તથા સવર્ તારા મંડળ અને ૃથ્વી તથા જે સવર્ તેમાં છે, સ ુદ્ર

અને તેમાંના સવર્ જીવજ ુ તમે બના ાં છે અને બધાંને જીવનઆપ્ ું છે. અને આકાશ ું સૈન્ય તમાર આરાધના કરે છે.
7 તમે તે જ યહોવાહ છો કે, જમેણે ઇબ્રામને પસંદ કય , તમે જ તેને ખાલદ ઓના ઉરમાંથી બહાર લા ા અને તે ું

નામ ઇબ્રા હમ પા ું. 8 તે ું અંત:કરણ તમને તમારા પ્રત્યે વ ા ુ મા ૂમ પ .ુ કનાનીઓનો, હ ીઓનો, અમોર ઓનો,
પ રઝ ઓનો, ય ૂસીઓનો અને ગગાર્શીઓનો દેશ તેના વંશજોને આપવાનો કરાર તમે તેની સાથે કય . તમે તમારુ વચન પા ું
કેમ કે તમે ન્યાયી છો.

9 મસરમાં અમારા પ ૃઓનાં દ:ુખ તમે જોયાં અને લાલ સ ુદ્ર આગળ તેઓનો પોકાર સાંભ ો. 10 તમે ફારુન, તેના સવર્
ચાકરો અને તેના દેશના સવર્ લોકોની વરુદ્ધ ચ તથા ચમત્કારો બતા ા. કેમ કે તમે જાણતા હતા કે તેઓ ગવર્થી વતર્તા હતા.
પણઆજની જમે તમે તમારુ નામ પ્ર ત ત ક ુર્.

11 તમે તેઓની સામે સ ુદ્રના બે ભાગ કયાર્. તેથી તેઓ સ ુદ્રમાં કોર જમીન પરથી પસાર થયા. અને જમે પથ્થરને ઊંડા
પાણીમાં ફેંકવામાં આવે તેમ તેઓની પાછળ પડલેાઓને તમે ઊંડાણમાં ડુબાડ દ ધા.

12જે માગ તેઓએ જ ું જોઈએ તેમાં તેઓને પ્રકાશ આપવાને માટે દવસે મેઘસ્તંભથી અને રાત્રે અ સ્તંભથી તમે તેઓને
દોયાર્. 13 તમે સનાઈ પવર્ત પર પણ ઊતર આ ા. તમે આકાશમાંથી તેઓની સાથે વાત કર અને તેઓને સત્ય નયમો, સારા
વ ધઓઅને હતકાર આજ્ઞાઓઆપી.
14 તમે તમારા પ વત્ર વશ્રામવાર વષે તેઓને જ્ઞાન આપ્ ું અને તમારા સેવક ૂસા મારફતે તેઓને આજ્ઞાઓ, વ ધઓ અને

નયમો ફરમા ા. 15તેઓ ૂ ા હતા ત્યારે તમે તેઓનેઆકાશમાંથી અ આપ્ ુ.ં તેઓ તરસ્યા હતા ત્યારે તમે તરસછ પાવવા
ખડકમાંથી પાણી વહેવડા ુ.ં જે દેશ તેઓને આપવા માટે તમે સમ ખાધા હતા તેને કબજે કર ને તેમાં રહેવાની તમે તેઓને આજ્ઞા
આપી.

16 પર ુ તેઓએઅને અમારા ૂવર્જોએ ગવર્ કર ને પોતાનો અનાદર કય અને તમાર આજ્ઞાઓની અવગણના કર . 17 તેઓ
સમક્ષ તમે જે ચમત્કારો કયાર્ હતા, તે ૂલી જઈને તેઓએ તમારુ ક ું કરવાની ના પાડ . તેઓ હઠ લા થઈ ગયા અને તેઓએ
પાછા મસર જઈને ફર ુલામીની ત સ્વીકારવા બંડ કર ને પોતાને માટે એકઆગેવાન ન ુક્ત કય . પણ તમે તો ક્ષમા કરવા
તત્પર, કૃપા ુ, દયા ુ, ક્રોધ કરવામાં ધીમા અને પ્રેમાળ ઈ ર છો. તેથી તમે તેઓને ત્યજી દ ધા ન હ.

18 તેઓએ પોતાના માટે વાછરડા ું ૂત ું બનાવીને ક ું, “આઅમારો દેવ છે જે તમને મસરમાંથી બહાર કાઢ લા ો, આમ
તેઓએ ક્રોધ જન્માવે એવાં ઘણા કામો કયાર્. 19 તેમ છતાં, તમે દયા ુ હોવાથી તેઓને અરણ્યમાં ત્યજી ન દ ધા, જે માગ તેઓ
ચાલતા હતા તે માગર્ દેખાડવાને દવસે મેઘસ્તંભ અને રાત્રે પ્રકાશ આપવાને અ સ્તંભથી તમે તેઓને દોયાર્.

20 વળ પ્રબોધ કરવા માટે તમે તમારો ઉ મ આત્મા તેઓને આપ્યો અને તમારુ મા ા તેઓના મોંથી પાછુ રા ું ન હ તેમ
જ તેઓની તરસ છ પાવવા તમે તેઓને પાણી આપ્ ુ.ં 21 ચાળ સ વષર્ ુધી તમે અરણ્યમાં તેઓની સંભાળ લીધી, તે સમય
દર મયાન તેઓને કશાની ખોટ પડ નહોતી. તેઓના વ ો જૂના થયા ન હ કે તેઓના પગ ૂઝ ગયા ન હ.

22 તમે તેઓને રા ો તથા પ્રજાઓ આપ્યા.ં અને તમે તેઓને આખો દેશ વહેંચી આપ્યો. હેશ્બોનના રાજા સીહોનના તથા
બાશાનના રાજાઓગના દેશમાં તમે તેઓને વતનઆપ્ ુ.ં

23 વળ તમે તેઓના વંશજોની આકાશના તારાઓની જમે ૃ દ્ધ કર અને જે દેશ વષે તમે તેઓના ૂવર્જોને ક ું હ ું કે તેઓ
તેમાં પ્રવેશ કર ને તેઓની ૂ મ પ્રાપ્ત કરશ,ે તેમાં તમે તેઓને વસા ા. 24એમ તે લોકોએ અંદર પ્રવેશ કર ને તે દેશનો કબજો
લીધો, તમે તેઓની સામે તે દેશના રહેવાસીઓ કનાનીઓને પરા જત કયાર્. તેઓ તેઓની સાથે પોતાની મરજી પ્રમાણે વત તે માટે
તેઓને, તેઓના રાજાઓને તથા તે દેશના લોકોને તેઓના હાથમાં સોંપ્યા.

25તેઓએ કલ્લાવાળાં નગરો તથા રસાળ ૂ મવાળા પ્રદેશ લઈ લીધા અને સવર્ ઉ મ વસ્ ુઓથી ભર ૂર ઘરો, ખોદેલા કૂવા,
દ્રાક્ષવાડ ઓ, જૈ ૂનવાડ ઓ તથા ુષ્કળ ફળ ૃક્ષો તેઓના કબજામાં આ ા.ં તેથી આ સવર્ સ ૃ દ્ધથી તેઓ સં ુ થયા અને
તમાર મોટ કૃપાથી તેઓઆનંદ પામ્યા.

26 તોપણ તેઓ તમને આધીન ર ા ન હ અને તમાર વરુદ્ધ તેઓએ બંડ ક ુ. તેઓએ તમારા નયમશા ને પોતાની પીઠ
પાછળ ફેં ું. જે તમારા પ્રબોધકો તેઓને ફર થી તમાર તરફ પાછા વળવાને તેઓને ચેતવણી આપતા હતા તેઓને તેમણે માર
ના ા અને ઘણાં ક્રોધજનક કામો કયા. 27માટે તમે તેઓને તેઓના શ ુઓના હાથમાં સોંપી દ ધા, જઓેએતેઓને ત્રાસઆપ્યો,
તેઓએ પોતાના સંકટ સમયે તમાર આગળ પોકાર કય , ત્યારે તમે આકાશમાંથી સાંભ ું અને તમે મહાન દયા ુ હોવાથી તમે
તેઓને ઉદ્ધારકો આપ્યા કે, જઓેએ તેઓને દશુ્મનોના હાથમાંથી બચા ા.

28 પણ તેઓનો બચાવ થયો એટલે ફર તેઓએ તમાર સં ુખ દરુાચાર કય ; તે માટે તમે તેઓને તેઓના દશુ્મનોના હાથમાં
સોંપી દ ધા, જથેી દશુ્મનો તેઓ પર સ ા ચલાવ.ે તોપણ ારે તેઓએ પાછા ફર ને તમાર આગળ પોકાર કય , ત્યારે તમે
આકાશમાંથી સાંભળ ને તેઓ પર દયા વષાર્વી. તેઓને તમે અવારનવાર શ ુઓથી છોડા ાં. 29તમારા નયમ પ્રમાણે આચરણ
કરવાને તમે તેઓને ચેતવણી આપી. પણ તેઓએ ઘમંડ કર ને તમાર આજ્ઞાઓનો અનાદર કય . તમારા હુકમોને જે કોઈ પાળે
તેનાથી તેઓને જીવન મળે છે, પર ુ તેની વરુદ્ધ વત ને તેઓએ પાપ કયા. પોતાની ગરદન અ ડ રાખીને સાંભળવા ચા ું ન હ.

30 છતાં પણ તમે તેઓ પ્રત્યે ઘણાં વષ ુધી ધીરજ રાખી અને તેઓને તમારા આત્મા દ્વારા તથા તમારા પ્રબોધકો દ્વારા
ચેતવણી આપી. પણ તેઓએ સાંભ ું ન હ. તેથી તમે તેઓને અન્ય પ્રજાઓના હાથમાં સોંપી દ ધા. 31 પર ુ તમે મહાન,
દયા ,ુ કૃપા ુ અને કરુણા કરનાર ઈ ર હોવાથી તમે તેઓને ન કયાર્ ન હ કે, તેઓનો ત્યાગ કય ન હ.
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32 હે અમારા ઈ ર, મહાન, પરાક્રમી તથા ભયાવહ ઈ ર, કરાર પાળનાર તથા દયા રાખનાર, આશ્ ૂરના રાજાઓના સમયથી
તેઆજ દવસ ુધી જે જે ક અમારા પર, અમારા રાજાઓપર, અમારાઆગેવાનો પર, અમારા યાજકો પર, અમારા પ્રબોધકો
પર, અમારા ૂવર્જો પર તથા તમારા સવર્ લોકો પર પડ્યાં છે, તે સવર્ને તમે તમાર નજરમાં નજીવાં ગણશો ન હ. 33અમારા પર
જે કઈ વીત્ ું છે, તે સવર્ સંબંધી તમે ન્યાયી હોવાથી તમે વ ા ુપણે વાજબી ક ુ છે અને અમે દુ તા આચર છે. 34અમારા
રાજાઓએ, અમારા અ ધકાર ઓએ, અમારા યાજકોએઅને અમારા ૂવર્જોએ તમારો નયમ પા ો નથીઅને તમાર આજ્ઞાઓ
તથા તમારાં વચનો, જે વડે તમે તેઓને ચેતવણી આપી હતી તેમના પર તેઓએ લક્ષઆપ્ ું નથી.

35 તમે તેઓના પર મોટો ઉપકાર કર ને રા આપ્ ું તથા વશાળ અને રસાળ દેશ તેઓને સોંપ્યો, તે છતાં તેઓએ તમાર
સેવા કર ન હ અને તેઓએ દુ કૃત્યો કય રા ાં. એ ું કરવાથી પાછા વ ા ન હ.

36 જે દેશ તમે અમારા ૂવર્જોને આપ્યો હતો, તેનાં ફળ અને તેની ઉ મ ઊપજ તેઓ ખાય, તે દેશમાં અમે આજે ુલામ
છ એ! 37અમારા પાપોને કારણે જે રાજાઓને તમે અમારા ઉપર નીમ્યા છે, તેઓને તે દેશમાંથી ુષ્કળ ઊપજ પ્રાપ્ત થાય છે.
વળ તે રાજાઓ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે અમારા શર રો પર તથા અમારા જાનવરો પર અ ધકાર ચલાવે છે. તેનાથી અમે ભારે
સંકટમાં આવી પડ્યા છ એ.

કરારનામા પર લોકોની સહ
38એસવર્ને લીધે હવે અમે ચો સ કરાર કર એછ એઅને તે નોંધીએછ એ. તે પર અમારાઆગેવાનો, લેવીઓ તથા યાજકો

પોતપોતાની મહોર મારે છે.”

10
કરારનામા પર લોકો વતી ુદ્રા કરનારાની યાદ

1જઓેએ મહોર માર તેઓ આ હતા: હખાલ્યાનો દ કરો નહેમ્યા તે આગેવાન હતો. અને સદ કયા, 2 સરાયા, અઝાયાર્,
ય મયા, 3 પાશહૂર, અમાયાર્, મા લ્કયા.

4 હા શ, શબાન્યા, માલ્ ૂખ, 5 હાર મ મરેમોથ, ઓબાદ્યા, 6 દા નયેલ, ગ થોન, બારુખ, 7 મ ુલ્લામ, અ બયા, મીયામીન,
8 માઝયા, બલ્ગાય, શમાયા આ બધા યાજકો હતા.

9 લેવીઓ આ હતા: અઝાન્યાહનો દ કરો યે ૂઆ, હેનાદાદના કુટુબોમાંના બ ૂઈ તથા કાદમીએલ, 10 અને તેઓના સાથી
લેવીઓ, શબાન્યા, હો દયા, કેલીટા, પલાયા, હાનાન, 11 મીખા, રહોબ, હશાબ્યા, 12 ઝા ૂર, શેરેબ્યા, શબાન્યા, 13 હો દયા,
બાની અને બની ુ. 14લોકોના આગેવાનો: પારોશ, પાહાથ-મોઆબ, એલામ, ઝા ,ૂ બાની.

15 ુ ી, આઝગાદ, બેબાય, 16અદો નયા, બગ્વાય, આદ ન, 17આટેર, હઝ કયા, આઝઝુર, 18 હો દયા, હા ુમ, બેસાય,
19હાર ફ, અનાથોથ, નેબાય, 20 માગ્પીઆશ, મ ુલ્લામ, હેઝ ર, 21 મશેઝાબએલ, સાદોક, યાદૂઆ.

22 પલાટયા, હાનાન, અનાયા, 23હો શયા, હનાન્યા, હાશ્ ૂબ, 24હાલ્લોહેશ, પલ્હા, શોબેક, 25 રહૂમ, હશાબનાહ, માસેયા,
26અ હયા, હાનાન, આનાન, 27 માલ્ ૂખ, હાર મ તથા બાનાહ.

કરારના ું
28બાક ના લોકો, યાજકો, લેવીઓ, દ્વારપાળો, ગાનારાઓ, ભ ક્ત ાનના સેવકો અને તે દરેક જઓે ઈ રના નયમશા

પ્રમાણે પડોશી દેશોથી અલગ થયા હતા તે સવર્ તેમ જ તેઓની પત્નીઓ, તેઓના ુત્રો અને ુત્રીઓ તેઓ સવર્ પાસે જ્ઞાન અને
સમજણહતા.ં 29તેઓ પોતાના ભાઈઓને અને ઉમરાવોને વળગી ર ા, તેઓએશાપનો સ્વીકાર કય અને સાથે મળ ને ઈ રના
નયમ પ્રમાણે ચાલવાની પ્ર તજ્ઞા લીધી કે, ઈ રના સેવક ૂસા મારફતે અપાયેલા ઈ રના નયમશા પ્રમાણે અમે યહોવાહ
અમારા ઈ રની આજ્ઞા, નયમો અને વ ધઓ ું પાલન કર ુ.ં

30અમે વચનઆપીએછ એ કે, અમાર ુત્રીઓના લ દેશના અન્ય લોકો સાથે કર ું ન હ અને અમારા ુત્રોનાં લ તેઓની
ુત્રીઓસાથે કરાવી ું ન હ. 31અમે એ વચન પણઆપીએ છ એ કે, બીજા દેશના લોકો વશ્રામવારે કઈ માલ કે અનાજ વેચવા

આવે તો તે દવસે અથવા બીજા કોઈ પ વત્ર દવસે અમે તેઓની પાસેથી ખર દ ું ન હ. અને પ્રત્યેક સાતમે વષ અમે અમારા
બીજા યહૂદ ભાઈઓ ું બ ું લેણું માફ કર ુ.ં

32અમે પોતાના ઈ રના સભા ાનની સેવાને માટે દર વષએક ૃતીયાંશ શેકેલ*આપવાનો નયમ સ્વીકાર એછ એ. 33વળ
અપર્ણ કરવાની પ વત્ર રોટલીને માટે, નત્યના ખાદ્યાપર્ણને માટે, વશ્રામવારનાં દહનીયાપર્ણો માટે, ચંદ્રદશર્નના પવર્ માટે, ઠરાવેલાં
પવ માટે, પ વત્ર કાય ને માટે તથા ઇઝરાયલના માટે પ્રાય ત કરવાને માટે પાપાથાર્પર્ણોને માટે અને ઈ રના ભ ક્ત ાનના સવર્
કાય ને માટે આપવાનો નયમ તેઓએ ઠરા ો.

34 નયમશા માં લ ા પ્રમાણે, અમારા ઈ ર યહોવાહની વેદ પર બાળવા માટે, અમારા પ ૃઓનાં કુટુબો પ્રમાણે પ્ર તવષર્
ઠરાવેલા ચો સ સમયે અમારા ઈ રના ભ ક્ત ાનમાં લાકડાંઓના અપર્ણો લાવવા માટે, અમે એટલે યાજકોએ, લેવીઓએ
તથા લોકોએ વચનો આપ્યા.ં 35 અમે પ્ર તવષર્, અમારા ખેતરની પ્રથમ પેદાશ અને દરેક ૃક્ષના પ્રથમ ફળો યહોવાહનાં
ભ ક્ત ાનમાં લાવવા માટે પણ વચન આપ્યા.ં 36 નયમશા માં લ ા પ્રમાણે, અમારા ુત્રોમાંના પ્રથમજ નત, જાનવરો
તથા ઘેટાંબકરાંનાં પ્રથમજ નતને અમારા યહોવાહનાં ભ ક્ત ાનમાં યાજકો પાસે લાવવાનાં વચનો આપ્યા.ં

37 અમારા બાંધેલા લોટનો પ્રથમ હસ્સો તથા અપર્ણો, દરેક ૃક્ષનાં ફળો, દ્રાક્ષારસ અને તેલ યાજકો માટે ઈ રના
ભ ક્ત ાનનાં ભંડારમાં લાવી ુ.ં વળ અમાર જમીનની ઊપજનો દસમો ભાગ અમે લેવીઓ પાસે લાવી ુ.ં કારણ કે લેવીઓ
અમાર ખેતીના સવર્ નગરોમાંથી દશાંશો લે છે. 38 લેવીઓ દશાંશ લે, તે સમયે હારુનના ુત્ર યાજકે તે લેવીઓ સાથે રહે ું.
લેવીઓએ તે દશાંશોનો દશાંશ અમારા ઈ રના ભ ક્ત ાનના ભંડારમાં લાવવો.
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39 ઇઝરાયલીઓ અને લેવીઓએ પોતે ઉઘરાવેલાં બધાં અનાજના અપર્ણો, દ્રાક્ષારસ, તેલ ું ઉચ્છાલીયાપર્ણ ભંડારના
ઓરડાઓમાં લાવવા,ં કેમ કે પ વત્ર ાનનાં પાત્રો ત્યાં રાખવામાં આવે છે. ત્યાં સેવા કરતા યાજકો, દ્વારપાળો તથા ગાયકો
રહે છે.
આમ, અમે સૌ અમારા ઈ રના સભા ાનની અવગણના ન હ કર એ.

11
કોણ કોણ યરુશાલેમમાં વસ્ ું તેની યાદ

1 લોકોના તમામ આગેવાનો યરુશાલેમમાં વસ્યા અને બાક ના લોકોએ એ માટે ચઠ્ઠ ઓ નાખી કે દર દસમાંથી એક માણસ
પ વત્ર નગર યરુશાલેમમાં રહેવા માટે જાય. બાક ના નવ અન્ય નગરોમાં જઈને વસ.ે 2 યરુશાલેમમાં રહેવા માટે જે લોકો
રાજી ુશીથી આગળઆ ા, તે સવર્ માણસોને બાક ના લોકોએ ુભેચ્છા પાઠવી.

3 પ્રાંતના જે આગેવાનો યરુશાલેમમાં ર ા તેઓ આ છે. ઇઝરાયલના લોકો, યાજકો, લેવીઓ, ભ ક્ત ાનના સેવકો અને
ુલેમાનના ચાકરોના વંશજો યહૂ દયાના નગરોમાં પોતપોતાનાં વતનમાં ર ા. 4 યહૂદાના કેટલાક અને બન્યામીનના કેટલાક

વંશજો યરુશાલેમમાં વસ્યા. તેઓઆ છે.
યહૂદાના વંશજોમાંના: અથાયા ઉ ઝયાનો ુત્ર, ઉ ઝયા ઝખાયાર્નો, ઝખાયાર્ અમાયાર્નો, અમાયાર્ શફાટયાનો, શફાટયા

માહલાલેલનો ુત્ર અને માહલાલેલ પેરેસના વંશજોમાંનો એક હતો.
5અને માસેયા બારુખનો ુત્ર, બારુખ કોલ-હોઝેનો, કોલ-હોઝે હઝાયાનો, હઝાયા અદાયાનો, અદાયા યોયાર બનો, યોયાર બ

ઝખાયાર્નો ુત્ર, ઝખાયાર્ શીલોનીનો ુત્ર હતો. 6 પેરેસના સવર્ વંશજો જઓે યરુશાલેમમાં વસ્યા તેઓ ચારસો અડસઠ હતા.
તેઓ સવર્ પરાક્રમી ુરુષો હતા.

7 બન્યામીનના વંશજોઆ છે: સાલ્ ૂ તે મ ુલ્લામનો ુત્ર, મ ુલ્લામ યોએલનો, યોએલ પદાયાનો, પદાયા કોલાયાનો, કોલાયા
માસેયાનો, માસેયા ઇથીએલનો, ઇથીએલ યશાયાનો ુત્ર હતો. 8અને તેના પછ ગાબ્બાયઅને સાલ્લાય, તેઓ નવસો અઠ્ઠાવીસ
હતા. 9 ઝખ્રીનો ુત્ર, યોએલ, તેઓનો આગેવાન હતો. હાસ્સે ુઆનો ુત્ર યહૂદા એ નગરનો દ્વતીય ક્રમનો અ ધકાર હતો.

10 યાજકોમાંના યોયાર બનો ુત્ર યદાયા, યાખીન, 11સરાયા તે હ લ્કયાનો ુત્ર, હ લ્કયા મ ુલ્લામનો, મ ુલ્લામ સાદોકનો,
સાદોક મરાયોથનો, મરાયોથ અ હટૂબનો ુત્ર હતો. સરાયા ઈ રના સભા ાનનો કારભાર હતો, 12 અને તેઓના ભાઈઓ
જઓે સભા ાન ું કામ કરતા હતા, તેઓ આઠસો બાવીસ હતા. મા લ્કયાના ુત્ર, પાશહૂરના ુત્ર, ઝખાયાર્નાં ુત્ર, આમ્સીના
ુત્ર, પલાલ્યાના ુત્ર, યરોહામનો ુત્ર, અદાયા.
13 તેના ભાઈઓ જઓે પોતાના કુટુબોના આગેવાનો હતા તેઓ બસો બેતાળ સ હતા. ઈમ્મેરના ુત્ર, મ શલ્લેમોથના
ુત્ર, આહઝાયના ુત્ર, અઝારેલનો ુત્ર, અમાશસાય, 14 અને તેઓના ભાઈઓ, એ પરાક્રમી ુરુષો એકસો અઠ્ઠાવીસ હતા.

હાગ્ગદોલીમનો ુત્ર ઝા એલ તેઓનો અ ધકાર હતો.
15 લેવીઓમાંના: ુ ીના ુત્ર, હશાબ્યાના ુત્ર, આઝ્ર કામના ુત્ર, હાશ્ ૂબનો ુત્ર શમાયા, 16 લેવીઓના આગેવાનોમાંના

શાબ્બથાય તથા યોઝાબાદ ઈ રના ભ ક્ત ાનના બહારના કામકાજ પર દેખરેખ રાખતા હતા. 17 અને પ્રાથર્ના તથા
આભારસ્ ુ તનો આરભ કરવામાં આસાફના ુત્ર ઝા ના ુત્ર મખાનો ુત્ર મા ાન્યા ુ હતો. અને બાક ુ ા પોતાના
ભાઈઓમાં બીજો હતો, તથા યદૂ ૂનના ુત્ર ગાલાલના ુત્ર શામ્ ૂઆનો ુત્ર આ ા હતો. 18 પ વત્ર નગરમાં બધા મળ ને બસો
ચોયાર્સી લેવીઓ હતા.

19 દ્વારપાળો: આ ુબ, ટાલ્મોન તથા તેમના સગાંઓ, જે દ્વારપાળો હતા, તેઓ એકસો બોતેર હતા. 20 બાક ના
ઇઝરાયલીઓ, યાજકો, લેવીઓ, યહૂ દયાનાં સવર્ નગરોમાં પોતપોતાના વતનોમાં ર ા. 21 ભ ક્ત ાનના સેવકો ઓફેલમાં
ર ા અને સીહા તથા ગશ્પા તેમના અ ધકાર હતા.

22 યરુશાલેમના લેવીઓનો અ ધકાર પણ, ઈ રના ભ ક્ત ાનના કામ પર, આસાફના વંશજોમાંના એટલે ગાનારોમાંના
મખાનો દ કરો મા ાન્યાનો દ કરો હશાબ્યાનો દ કરો બાનીનો દ કરો ઉ ઝઝ હતો. 23 તેઓ વષે રાજાની એવી આજ્ઞા હતી કે
ગાનારાઓને દરરોજ જરૂ રયાત પ્રમાણે ન ુક્ત ભથ્ ું આપ ું. 24 યહૂદાના દ કરો ઝેરાહના વંશજોમાંના મશેઝાબએલનો દ કરો
પથા ા લોકોને લગતી સવર્ બાબતોમાં રાજાનો પ્ર ત ન ધ હતો.

અન્ય શહેરો અને ગામોમાં વસવા ગયેલા
25ખેતરોવાળાં ગામો વષે યહૂદાના વંશજોમાંના કેટલાક કયાર્થ-આબાર્માં તથા તેનાં ગામોમા,ં દબોનમાં તથા તેનાં ગામોમા,ં

યકાબ્સેલમાં તથા તેનાં ગામોમાં ર ા. 26અને યે ૂઆમાં, મોલાદામાં, બેથ-પેલેટમા.ં 27હસાર- ૂઆલમા,ં બેરશેબામાં તથા તેનાં
ગામોમાં પણ ર ા.

28તેઓમાંના સકલાગમાં, મખોનામાં તથા તેના ગામોમાં, 29એન- રમ્મોનમા,ંસોરાહમાં તથા યા ૂર્થમા,ં 30ઝાનોઆ,અદલુ્લામ
તથા તેઓનાં ગામોમા,ં લાખીશ તથા તેનાં ખેતરોમાં અને અઝેકા તથા તેનાં ગામોમાં ર ા. આમ તેઓ બેરશેબાથી તે હ ોમની
ખીણ ુધી વસ્યા.

31 બન્યામીનના વંશજો પણ ગેબાથી તે મખ્માશ, અઝઝાહ, બેથેલ તથા તેનાં ગામોમાં ર ા. 32 તેઓ અનાથોથ, નોબ,
અનાન્યા, 33હાસોર, રામા, ગ ાઈમ, 34હાદ દ, સબોઈમ, નબાલ્લાટ, 35લોદ, ઓનો તથા કાર ગરોની ખીણમાં વસ્યા. 36અને
યહૂ દયામાંના લેવીઓના કેટલાક સ ૂહો બન્યામીનના વંશજોની સાથે વસ્યા.

12
યાજકો અને લેવીઓની યાદ

1 જે યાજકો તથા લેવીઓ શાલ્તીએલના દ કરો ઝરુબ્બાબેલની તથા યે ૂઆની સાથે પાછા આ ા તેઓનાં નામ આ છે:
સરાયા, ય મયા, એઝરા, 2અમાયાર્, માલ્ ૂખ, હા શ, 3શખાન્યા, રહૂમ, મરેમોથ.
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4 ઇદ્દો, ગ થોઈ, અ બયા, 5 મીયામીન, માદ્યા, બલ્ગા, 6 શમાયા, યોયાર બ, યદાયા, 7 સાલ્ ,ૂ આમોક, હ લ્કયા અને
યદાયા. તેઓ યે ૂઆના સમયમાં યાજકોમાંના તથા તેઓના ભાઈઓમાંના ુ આગેવાનો હતા.

8 લેવીઓ આ હતા: યે ૂઆ, બ ૂઈ, કાદમીએલ, શેરેબ્યા, યહૂદા તથા મા ાન્યા, તે તથા તેના ભાઈઓ ગાનારાઓના
અ ધકાર હતા. 9બાક ુ ા, ઉ ો તથા તેઓના ભાઈઓ વારાફરતી ચોક કરતા હતા.

10 યે ૂઆ યોયાક મનો પતા, યોયાક મ એલ્યાશીબનો પતા, એલ્યાશીબ યોયાદાનો પતા, 11 યોયાદા યોનાથાનનો પતા,
યોનાથાન યાદૂઆનો પતા હતો.

યાજકવગ ગોત્રના ુ
12 યોયાક મના સમયમાં યાજકો, એટલે પ ૃઓના કુટુબોના આગેવાનો આ હતા: સરાયાનો આગેવાન મરાયા, ય મયાનો

આગેવાન હનાન્યા, 13 એઝરાનો આગેવાન મ ુલ્લામ, અમાયાર્નો આગેવાન યહોહાનાન, 14 મેલીકુનો આગેવાન યોનાથાન,
શબાન્યાનો આગેવાન ૂસફ હતો.

15હાર મનોઆગેવાનઆદના, મરાયોથનોઆગેવાન હેલ્કાય, 16ઇદ્દોનોઆગેવાન ઝખાયાર્, ગ થોનનોઆગેવાન મ ુલ્લામ,
17અ બયાનોઆગેવાન ઝખ્રી, મન્યામીન તથા મોઆદ્યાનોઆગેવાન પલ્ટાય હતો. 18 બલ્ગાનોઆગેવાનશામ્ ૂઆ,શમાયાનો
આગેવાન યોનાથાન, 19 યોયાર બનો આગેવાન મા નાય, યદાયાનો આગેવાન ઉ ઝઝ, 20 સાલ્લાયનો આગેવાન કાલ્લાય,
આમોકનો આગેવાન એબેર, 21 હ લ્કયાનો આગેવાન હશાબ્યા, યદાયાનો આગેવાન નથાનએલ હતો.

યાજક અને લેવી કુટુબોની નોંધ
22એલ્યાશીબ, યોયાદા, યોહાનાન અને યાદૂઆના સમયમાં એ લેવીઓની તેઓના કુટુબોના વડ લો તર કે નોંધણી કરવામાં

આવી હતી. ઇરાનના રાજા દાયાર્વેશના શાસન દર મયાન યાજકોની પણ નોંધ ુસ્તકમાં કરવામાં આવી હતી. 23લેવીના વંશજો
તેઓના પ ૃઓના કુટુબોના વડ લોનાં નામએલ્યાશીબના ુત્ર યોહાનાનના સમય ુધી કાળ ૃ ાંતોનાં ુસ્તકમાં નોંધવામાંઆ ાં
હતા.ં

મં દરમાં કામકાજની ફાળવણી
24લેવીઓનાઆગેવાનોઆ પ્રમાણે હતા: હશાબ્યા, શેરેબ્યા તથા કાદમીએલનો ુત્ર યે ૂઆ તથા તેઓના ભાઈઓસામસામે

ઊભા રહ ને ગાતા, વારાફરતી પોતપોતાના ક્રમે ઈ રભક્ત દાઉદની આજ્ઞા પ્રમાણે સ્ ુ ત તથા આભારસ્ ુ ત કરતા હતા.
25 મા ાન્યા, બાક ુ ા, ઓબાદ્યા, મ ુલ્લામ, ટાલ્મોન અને આ ુબ તેઓ ભંડારોના દરવાજા પર ચોક કરતા દ્વારપાળો હતા.
26 તેઓ યોસાદાકના ુત્ર યે ૂઆના ુત્ર યોયાક મના સમયમાં તેમ જ રા પાલ નહેમ્યાના સમયમાં તથા એઝરા યાજક જે
શા ી હતો તેના સમયમાં હતા.

યરુશાલેમના કોટની પ્ર ત ા અને આભારસ્ ુ ત
27 યરુશાલેમના કોટની પ્ર ત ાને પ્રસંગે લોકોએ લેવીઓને તેઓની સવર્ જગ્યાઓમાંથી શોધી કાઢ્યા કે તેઓને ઈ રની

આભારસ્ ુ તનાં ગાયનો ગાવા, ઝાંઝો, સતાર અને વીણાઓ વગાડતાં ઉત્સાહથી પ્ર ત ાપવર્ પાળવા માટે તેઓ તેમને
યરુશાલેમમાં લાવે. 28ગાનારાઓના ુત્રો યરુશાલેમની આસપાસના મેદાનમાંથી તથા નટોફાથીઓનાં ગામોમાંથી એકત્ર થયા.

29 વળ તેઓ બેથ ગલ્ગાલથી, ગેબાના અને આઝમાવેથના ખેતરોમાંથી પણ એકત્ર થયા; કેમ કે ગાનારાઓએ પોતાને માટે
યરુશાલેમની આસપાસ ગામો બાંધ્યા હતા.ં 30 યાજકોએ તથા લેવીઓએ પોતે પ વત્ર થઈને લોકોન,ે દરવાજાઓને તથા કોટને
પ વત્ર કયાર્.

31 પછ હુ યહૂ દયાના આગેવાનોને કોટ પર લા ો અને મેં આભારસ્ ુ ત કરનાર બે ટુકડ ઠરાવી. તેમાંની એક જમણી તરફ
કોટ પર કચરાના દરવાજા તરફ ચાલી.

32તેઓની પાછળ હોશાયા અને યહૂદાના અડધાઆગેવાનો, 33અઝાયાર્, એઝરા, મ ુલ્લામ, 34યહૂદા, બન્યામીન, શમાયા,
ય મયા, 35તથા યાજકોના ુત્રોમાંના કેટલાક રણ શગડાં લઈને ચાલ્યા. આસાફના ુત્ર ઝા ૂરના ુત્ર મખાયાના ુત્ર મા ાન્યાના
ુત્ર શમાયાના ુત્ર યોનાથાનનો ુત્ર ઝખાયાર્, 36 અને તેના ભાઈઓ શમાયા તથા અઝારેલ, મલલાય, ગલલાય, માઆય,

નથાનએલ, યહૂદા તથા હનાની, તેઓ ઈ ર ભકત દાઉદના વા જત્રો લઈને ચાલ્યા. એઝરા શા ી તેઓની આગળ ચાલતો
હતો. 37 કારજાને દરવાજથેી સીધા આગળ ચાલીને દાઉદનગરના પગ થયાં પર થઈને, કોટના ચઢાવ પર દાઉદના મહેલની ઉપર
બાજુએ ૂવર્ તરફના પાણીના દરવાજા ુધી તેઓ ગયા.

38આભારસ્ ુ ત કરનારાઓની બીજી ટુકડ તેઓની ડાબી બાજુ તરફ ગઈ. હુ બાક ના અડધા લોકો સાથે કોટ પર તેઓની
પાછળ ચાલ્યો અને ભઠ્ઠ ના ુરજની ઉપલી બાજુએ થઈને છેક પહોળા કોટ ુધી ગયો. 39 અને ત્યાંથી એફ્રાઇમ દરવાજો,
જૂનો દરવાજો, મચ્છ દરવાજો, હનાનએલના ુરજ અને હામ્મેઆહના ુરજઆગળ થઈને ઘેટાંનો દરવાજા ુધી ગયો. તેઓ
ચોક દારના દરવાજાઆગળઆવીને ઊભા ર ા.

40 પછ આભારસ્ ુ તના ગાયક ૃંદની ટુકડ ઈ રના ભ ક્ત ાનમાં ઊભી રહ . મેં તથા માર સાથે અડધા અ ધકાર ઓએ
પણ પોતાની જગ્યા લીધી. 41 પછ યાજકોએ તેઓની જગ્યા લીધી: એલ્યાક મ, માસેયા, મન્યામીન, મખાયા, એલ્યોએનાય,
ઝખાયાર્, હનાન્યા, આ યાજકો રણ શગડાં લઈને ઊભા ર ા; 42 માસેયા, શમાયા, એલાઝાર, ઉ ઝઝ, યહોહાનાન, મા લ્કયા,
એલામ અને એઝેર. ગાનારાઓ તેમને દોરનાર યઝા ાની સાથે ગાતા હતા.

43અને તે દવસે તેમણે ુષ્કળબ લદાનઆપ્યાં તથાઆનંદોત્સવ કય ; કેમ કે ઈ રે તેઓનેઆનંદથી ભર ૂર કયાર્ હતા. વળ
ીઓએ તથા બાળકોએ પણઆનંદ કય . તે આનંદ એટલો મોટો હતો કે તેનો અવાજ યરુશાલેમથી ઘણે દૂર ુધી સંભળાતો

હતો.
મં દરમાં સેવા-ભ ક્ત ચા ુ થયાં

44 તે દવસે ભંડારો, ઉચ્છાલીયાપર્ણ, પ્રથમફળો તથા દશાંશોના ભંડારો ઓરડ ઓ પર કારભાર ઓ ઠરાવવામાં આ ા.
જથેી તેઓ નગરોના ખેતરો પ્રમાણે યાજકોને તથા લેવીઓને સારુ નયમશા પ્રમાણે ઠરાવેલા હસ્સા ભેગા કરે. કેમ કે સેવામાં
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હાજર રહેનાર યાજકો અને લેવીઓના લીધે યહૂ દયાના લોકોએ આનંદ કય . 45 તેઓએ, ગાનારાઓએ તથા દ્વારપાળોએ
પોતાના ઈ રની સેવા કર તથા દાઉદ તથા તેના ુત્ર ુલેમાનની આજ્ઞા પ્રમાણે ુ દ્ધકરણની સેવા બજાવી.

46કારણ કે પ્રાચીનકાળમાં દાઉદના અનેઆસાફના સમયમાંઆસાફ ગાયકોનો ુ આગેવાન હતો. વળ ઈ રના સ્તવનના
તથા આભારસ્ ુ તનાં ગીતો પણ હતા.ં 47 ઝરુબ્બાબેલના તથા નહેમ્યાના સમયમાં સવર્ ઇઝરાયલીઓ ગાનારાઓના તથા
દ્વારપાળો હસ્સા તેઓને દરરોજની જરૂ રયાત પ્રમાણે આપતા હતા. તેઓ લેવીઓ માટે અલગ રાખતા હતા અને લેવીઓ
હારુનના ુત્રો માટે અલગ હસ્સો રાખતા હતા.

13
મ શ્રત લોકોને ઇઝરાયલીઓથી જુદા કયાર્

1 તે દવસે ૂસા ું નયમશા લોકોને વાંચી સંભળાવવામાં આ ું. તેમાં તેઓને એ ું લખાણ મ ું કે, આમ્મોનીઓને
કે મોઆબીઓને ઈ રની મંડળ માં કદ દાખલ કરવા ન હ. 2 કેમ કે તે લોકો ઇઝરાયલીઓને માટે અ તથા પાણી લઈને
સામે મળવા આ ા નહોતા, પણ તેઓએ ઇઝરાયલીઓને શાપ આપવા માટે લાંચ આપીને બલામને રો ો હતો. તેમ છતાં
આપણા ઈ રે તે શાપને આશીવાર્દમાં ફેરવી ના ો હતો. 3જયારે લોકોએ આ નયમશા સાંભ ું ત્યારે સવર્ વદેશીઓને
ઇઝરાયલમાંથી જુદા કરવામાં આ ા.

નહેમ્યાએ દાખલ કરેલા ુધારા
4પર ુ આઅગાઉ, યાજકએલ્યાશીબ જનેે ઈ રના ભ ક્ત ાનના ભંડારનો કારભાર નીમ્યો હતો, તે ટો બયાના સગો હતો.

5 એલ્યાશીબે ટો બયા માટે એક વશાળ રૂમ તૈયાર કર તેમાં અગાઉ ખાદ્યાપર્ણો, ૂપ, વાસણો, અનાજ, નવો દ્રાક્ષારસ અને
જતૈતેલના દશાંશ રાખવામાં આવતા હતા. અને તેમાંથી નયમ પ્રમાણે લેવીઓ, ગાનારાઓ તથા દ્વારપાળોને આપવામાં આવ ું
હ ું. તેમ જ યાજકોનાં ઉચ્છાલીયાપર્ણો પણ તેમાં રાખવામાં આવતાં હતા.ં

6 પણ તે સમયે હુ યરુશાલેમમાં નહોતો, કારણ, બા બલના રાજા આતાર્હશાસ્તાના બત્રીસમા વષ હુ રાજા પાસે ગયો હતો.
થોડા સમય પછ મેં રાજા પાસે જવાની પરવાનગી માંગી. 7 હુ યરુશાલેમ પાછો આ ો. એલ્યાશીબે ટો બયાને માટે ઈ રના
સભા ાનની પરસાળમાં રૂમ બાંધીને જે દષુ્કમર્ ક ુ હ ું તેની મને ખબર પડ .

8 ત્યારે હુ ઘણો ક્રો ધત થયો અને મેં તે રૂમમાંથી ટો બયાનો સવર્ સામાન બહાર ફેંક દ ધો. 9 તેને ુદ્ધ કરવાનો મેં હુકમ કય
અને પછ ઈ રના ભ ક્ત ાનનાં પાત્રો, ખાદ્યાપર્ણો તથા લોબાન હુ તેમાં પાછાં લા ો.

10મને એ પણખબર પડ કે લેવીઓના હસ્સા તેઓનેઆપવામાંઆવતા ન હતા. તેથી લેવીઓ તથા ગાનારાઓ પોતપોતાના
ખેતરોમાં ચાલ્યા ગયા હતા. 11તેથી મેં આગેવાનોની સાથે ઉગ્ર થઈને ૂ ુ,ં “શા માટે ઈ રના સભા ાનને ુચ્છકારવામાં આવે
છે? મેં લેવીઓને એકત્ર કર ને તેઓને પોતપોતાની જગ્યા પર રા ા.

12પછ યહૂ દયાના સવર્ લોકો અનાજનો, દ્રાક્ષારસનો તથા તેલનો દસમો ભાગ ભંડારમાં લાવવા લાગ્યા. 13તે ભંડારો ઉપર મેં
ખજાનચીઓ નીમ્યા તેઓ આ છે: શેલેમ્યા યાજક, સાદોક શા ી તથા લેવીઓમાંનો પદાયા. તેઓના પછ મા ાન્યાનો દ કરો
ઝા ૂરનો દ કરો હાનાન હતો, કેમ કે તેઓ વ ા ુ ગણાતા હતા. પોતાના ભાઈઓને વહેંચી આપ ું, એ તેઓ ું કામ હ ું. 14 મેં
પ્રાથર્ના કર , હે મારા ઈ ર, આ મારાં સારાં કાય ને યાદ રાખજો અને ઈ રના સભા ાનને માટે તથા તેની સેવાને માટે મેં જે
સારા કામ કયા છે તેને ન થવા દેશો ન હ.

15 તે સમયે યહૂ દયામાં મેં કેટલાક લોકોને વશ્રામવારના દવસે દ્રાક્ષચ માં દ્રાક્ષ પીલતા તથા અનાજની ૂણો અંદર લાવી
ગધેડા પર લાદતા અને દ્રાક્ષારસ, દ્રાક્ષો, અંજીર તથા સવર્ પ્રકારના ભાર યરુશાલેમમાં લાવતા જોયા. તેઓને અ વેચતા પણ મેં
જોયા, ત્યારે મેં તે દવસે તેઓની સામે વાંધો લીધો.

16 યરુશાલેમમાં ૂરના માણસો પણ રહેતા હતા, જઓે માછલી તથા બીજી બધી જાતનો માલ લાવતા અને વશ્રામવારના
દવસે યહૂ દયાના લોકોને તે વેચતા. 17 પછ મેં યહૂ દયાના આગેવાનોની સામે ફ રયાદ કર ને ક ું, “તમે આ કે ું ખરાબ કામ કરો
છો અને વશ્રામવારના દવસને ભ્ર કરો છો? 18 ું તમારા પ ૃઓ એમ નહોતા કરતા? અને તેથી આપણા ઈ રે આપણા પર
તથા આ નગર પર ું આ બધાં દ:ુખો વરસા ાં નથી? હવે તમે વશ્રામવારના દવસને ભ્ર કર ને ઇઝરાયલ પર ઈ રનો વધારે
કોપ લાવો છો.”

19 વશ્રામવારને આગલે દવસે ૂયર્ અસ્ત થાય ત્યારે યરુશાલેમના દરવાજા બંધ કરવાની અને સાબ્બાથ પહેલાં તેઓને ન હ
ઉઘાડવાની મેં આજ્ઞા આપી. મેં મારા ચાકરોમાંના કેટલાકને દરવાજા પર ગોઠ ા, જથેી શહેરમાં સાબ્બાથને દવસે કોઈપણ
જાતનો માલ અંદર લાવવામાં ન આવે. 20 વેપાર ઓ તથા સવર્ પ્રકારનો માલ વેચનારાઓએ એક બે વખત યરુશાલેમની બહાર
ુકામ કય .
21 પણ મેં તેમને ચેતવણી આપી, “તમે દ વાલની બહાર કેમ છાવણી નાખે છે? જો તમે ફર એ પ્રમાણે કરશો તો હુ તમાર

સામે પગલાં લઈશ!” ત્યાર પછ તે સમયથી તેઓ વશ્રામવારના દવસે ારેય આ ા ન હ. 22 મેં લેવીઓને આજ્ઞા કર કે
વશ્રામવારના દવસે તેઓ પોતાને પ વત્ર રાખવા માટે પોતે ુદ્ધ થાય અને દરવાજાઓની સંભાળ રાખે.
મેં પ્રાથર્ના કર , હે મારા ઈ ર, મારા લાભમાં આ ું પણ સ્મરણ કરો કેમ કે તમાર કૃપાને લીધે માર પર કરુણા કરો.
23 તે સમયે જે યહૂદ ઓએ આશ્દોદ , આમ્મોની તથા મોઆબી ીઓ સાથે લ કયા હતાં તેઓને મેં જોયા. 24 તેઓનાં

બાળકો અ ુ આશ્દોદ ભાષામાં બોલતાં હતાં અને તેઓને યહૂદ ઓની ભાષા આવડતી ન હતી, પણ પોતપોતાના લોકોની મશ્ર
ભાષા બોલતાં હતા.ં

25 મેં તેઓની વરુદ્ધ થઈને તેઓનો તરસ્કાર કય , તેઓમાંના કેટલાકને માયાર્, તેઓના વાળ ખેંચી કાઢ્યા અને તેઓ પાસે
ઈ રના સમ ખવડા ા કે, “અમે અમાર પોતાની દ કર ઓના લ તેઓના દ કરાઓસાથે કરાવી ું ન હ અને તેઓની દ કર ઓ
સાથે અમારા દ કરાઓના લ પણ કરાવી ું ન હ. 26 ઇઝરાયલના રાજા ુલેમાને ું એ બાબતો વષે પાપ નહો ું ક ુ? જો કે
ઘણા રા ોમાં તેના જટેલો મહાન રાજા કોઈ નહોતો, તે પોતાના ઈ રનો વહાલો હતો. અને ઈ રે તેને સવર્ ઇઝરાયલીઓ પર
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રાજા ઠરા ો હતો. તેમ છતાં તેની વદેશી પત્નીઓએ તેને પાપ કરવા પ્રેય હતો. 27તો ું અમે તમારુ સાંભળ ને વદેશી ીઓ
સાથે લ કર ને આપણા ઈ રની વરુદ્ધ ઉલ્લંઘન કર ને આ ું મોટુ પાપ કર એ?”

28 ુ યાજક એલ્યાશીબનો દ કરો યોયાદાના દ કરાઓમાંના એક હોરોની સાન્બાલ્લાટનો જમાઈ હતો. તેથી મેં તેને માર
આગળથી કાઢ ૂ ો.

29 હે મારા ઈ ર, તેઓ ું સ્મરણ કરો, કેમ કે તેઓએ યાજકપદને અને યાજકપદના તથા લેવીઓના કરારને અપ વત્ર કયા છે.
30આ ર તે મેં સવર્ વદેશીઓના સંબંધમાંથી તેઓને ુદ્ધ કયાર્ અને યાજકોને તથા લેવીઓને પોતપોતાના કામના ક્રમ ઠરાવી

આપ્યા. 31 મેં ઠરાવેલા સમયે કા ાપર્ણ માટે તથા પ્રથમ ફળોને માટે પણ ક્રમ ઠરાવી આપ્યો.
હે મારા ઈ ર, મારા હતને માટે તે ું સ્મરણ કરો.
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એસ્તેર
લેખક

એસ્તેરના ુસ્તકનો અજ્ઞાત લેખક સંભ વત ર તે ઇરાનના રાજદરબાર સાથે ૂબ જ પ ર ચત એવી યહૂદ ક્ત હતી.
દરબાર ું જીવન તથા પરપરાઓ અને સાથેસાથે ુસ્તકમાં બનતી ઘટનાઓના વગતવાર વણર્નો એક નજરે જોનાર સાક્ષી એવા
લેખક તરફ ઇશારો કરે છે. વદ્વાનો માને છે કે ઝરુબ્બાબેલની આગેવાની હેઠળ યહૂ દયા પાછા ફરેલા શેષ લોકો માટે લખતો
તે એક યહૂદ ક્ત હતો. જો કે લખાણમાં જોવા મળતી તેની પ્રશંસાઓ ૂચવે છે કે કોઈ બીજી ક્ત, કદાચને તેની કોઈ
જુવાન સમકા લન ક્ત લેખક હતી તો પણ કેટલાક લોકોએ ૂચ ું છે કે મોદખાય પોતે લેખક હતો.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 464 થી 331 વચ્ચેનો છે.
આ વાતાર્ ઇરાનના રાજા પહેલા આતાર્હશાસ્તાના રા કાળ દરમ્યાન ુ ત્વે ુસામાંના રાજાના મહેલમાં બને છે કે જે

ઇરાનના સામ્રા ું પાટનગર હ ું.
વાંચકવગર્

એસ્તેર ું ુસ્તક ુર મ એટલે કે ચઠ્ઠ ઓના પવર્ની શરૂઆત નોંધવા માટે યહૂદ લોકોને લખા ું હ ું. આવા ષક પવર્, મસરની
ુલામીમાંથી તેમના છૂટકારાની જમે, ઈ રનો યહૂદ લોકો માટેનો બચાવ સ્મરણ કરે છે.

હે ુ
આ ુસ્તકનો હે ુ ઈ રનો મ ુષ્યની ઇચ્છા સાથેનો વહાર, જા તઆધા રત ૂવર્ગ્રહ તરફની તેમની નફરત તથા જોખમોના

સમયમાં ુ દ્ધ અને મદદ આપવા ું તેમ ું સામથ્યર્ બતાવવાનો છે. ઈ રનો હાથ તેમના લોકોના જીવનોમાં કાયર્રત છે. જમે
તેઓ બધા જ મ ુષ્યોના નણર્યો તથા વહારોનો ઉપયોગ કરે છે તેમ, તેમણે એસ્તેરના જીવનના સંજોગોનો ઉપયોગ પોતાની
ઈ ર ય યોજનાઓ તથા હે ુઓને ઈ ર ય ર તે પાર પાડવા કય . એસ્તેર ું ુસ્તક ુર મ પવર્ના પ્રારભને નોંધે છે અને યહૂદ ઓ
આજે પણ ુર મના પવર્ દરમ્યાન તેને વાંચે છે.

ુદ્રાલેખ
સાચવણી

રૂપરેખા
1. એસ્તેર રાણી બને છે — 1:1-2:23
2. ઈ રના યહૂદ લોકો માટે જોખમ — 3:1-15
3. એસ્તેર અને મોદખાયની કાયર્વાહ — 4:1-5:14
4. યહૂદ ઓનો છૂટકારો — 6:1-10:3

આહા ેરોશે આપેલી મજબાની
1અહા ેરોશ રાજા જે ભારત દેશથી કૂશ* ુધીના એકસો સ ાવીસ પ્રાંતો પર રાજ કરતો હતો તેના સમયમાં એ ું બન્ ું કે,

2 રાજા અહા ેરોશ ૂસાના મહેલમાં પોતાના સહાસન પર બરાજમાન હતો તે દર મયાન.
3 તેની કાર કદ ને ત્રીજે વષ તેણે પોતાના સવર્ સરદારો અને તેના સેવકોને મજબાની આપી. ત્યારે ઇરાન તથા માદાયના

અમલદારો, પ્રાંતોના અમીર ઉમરાવો તથા સરદારો તેની સમક્ષ ઉપ ત હતા. 4 ત્યારથી તેણે પોતાના વ ાત રા ું ગૌરવ
અને પોતાના મહાપ્રતાપનો વૈભવ સતત એકસો એંશી દવસ પ્રદ શત કયાર્.

5એ દવસો પછ રાજાએ ૂસાના મહેલમાં જઓે હાજર હતા તે નાનામોટાં સવર્ લોકોન,ે સાત દવસ ુધી મહેલના બાગના
ચોકમાં મજબાની આપી. 6 ત્યાં સફેદ, ૂરા તથા જાં ુડ રગના વ ના પડદા ચાંદ ની કડ ઓવાળા તથા આરસપહાણના
સ્તંભો સાથે જાં ુડ તથા બાર ક શણની ૂતળ વડે બાંધવામાં આ ા હતા. સોનાચાંદ ના પલંગો લાલ, ધોળા, પીળા તથા
કાળાં આરસપહાણની ફરસબંધી પર સજાવેલા હતા.

7 તેઓને પીવા માટેના પ્યાલા સોનાના હતા. એ પ્યાલા વ શ પ્રકારના હતા. અને રાજાની ઉદારતા પ્રમાણે ત્યાં ુષ્કળ
પ્રમાણમાં મદ રા હતો. 8 તે માપસર પીવામાં આવતો હતો, જોકે કોઈને પીવા માટે દબાણ કર શકા ું ન હ ું. કેમ કે રાજાએ
પોતાના મહેલના સવર્ કારભાર ઓને હુકમ કય હતો કે, “તમારે પ્રત્યેક માણસની મરજી પ્રમાણે મદ રા પીરસવો.”

વાશ્તી રાણીએ રાજાના હુકમનો અનાદર કય
9 રાજાની રાણી વાશ્તીએ પણ અહા ેરોશ રાજાના રાજમહેલમાં ભ મજબાની આપી. 10 સાતમે દવસે જયારે રાજા

દ્રાક્ષારસમાં મ હતો ત્યારે તેણે મહૂમાન, બઝથા, હાબ ના, બગ્થા, અબાગ્થા, ઝેથાર અને કાકાર્સ એ સાત ખોજા† જઓે તેના
હજૂ રયા ચાકર હતા, તેઓને આજ્ઞા કર 11 “વાશ્તી રાણીને રાજ ુગટ પહેરાવીને તે ું સૌંદયર્ લોકો તથા સરદારો સમક્ષ પ્રદ શત
કરવા માટે માર સમક્ષ હાજર કરો. તે દેખાવમાં ૂબ રૂપાળ હતી.

12 પણ રાજાએ પોતાના ખોજાઓની મારફતે જે આજ્ઞા કર હતી તે પ્રમાણે રાજાની સમક્ષ ઉપ ત થવાની વાશ્તી રાણીએ
ચોખ્ખી ના પાડ દ ધી. આથી રાજા એટલો બધો ઉગ્ર થયો કે તે ક્રોધથી તપી ગયો.

બાદશાહ ફરમાન અને વાશ્તીને સજા

* 1:1 1:1 ઈ થયો પયા † 1:10 1:10 પૌરુષહ ન ુરુષો જઓે મહત્વ ૂણર્ અ ધકાર ઓ હતા.



એસ્તેર 1:13 404 એસ્તેર 2:18

13 તેથી રાજાએ સમયો પારખનાર જ્ઞાનીઓને ૂ ું. કેમ કે તે સમયે નયમ તથા રૂઢ જાણનાર સવર્ને ૂછવાનો રાજાનો
રવાજ હતો. 14હવે જઓે રાજાની ૂબ જ નકટ હતા તેઓ કાશર્ના, શેથાર આદમાથા, તાશ શ, મેરેસ, માસર્ના, અને મ ૂખાન
હતા. તેઓ સાત ઇરાનના અને માદાયના સરદારો હતા. તેઓ રાજાની હજૂરમાં આવજા કર શકતા હતા, અને રા માં પ્રથમ
હરોળની બેઠકોના હકદાર હતા. 15અહા ેરોશ રાજાએ ૂ ું “કાયદા પ્રમાણે વાશ્તી રાણીને આપણે ું કર ુ?ં કેમ કે તેણે
ખોજાઓ મારફતે આપેલી માર આજ્ઞાની અવગણના કર છે.”

16 પછ રાજા અને તેના સરદારો સમક્ષ મ ૂખાને જણા ું કે, “વાશ્તી રાણીએ કેવળ અહા ેરોશ રાજાની વરુદ્ધ જ ન હ
પર ુ રા ના સવર્ પ્રાંતોના સવર્ સરદારો તથા તમામ લોકો વરુદ્ધ પણ અપરાધ કય છે. 17જો રાણીએ કરે ું આ વતર્ન સવર્

ીઓમાં જાહેર થશ,ે તો સવર્ત્ર એવી વાત પ્રસર જશે કે, ‘અહા ેરોશ રાજાએ વાશ્તી રાણીને પોતાની સમક્ષઆવવાનીઆજ્ઞા
કર પણ તે આવી ન હ.’ એથી દેશની ીઓ પોતાના પ તઓને ુચ્છકારપાત્ર ગણશ.ે 18જો ઇરાન તથા માદ ના સરદારોની

ીઓએ રાણીના આ કૃત્ય વષે સાંભ ું હશે તો તેઓ પણ પોતાના પ તઓને એવા જ ગણશે. અને તેથી ુષ્કળ તરસ્કાર
તથા ક્રોધ ઉત્પ થશ.ે

19 જો રાજાની સંમ ત હોય તો એક કડક બાદશાહ ફરમાન બહાર પાડવામાં આવે અને તે બદલાય ન હ માટે ઇરાન તથા
માદ ના કાયદાઓમાં તે નોધા ું જોઈએ કે, ‘વાશ્તીએ હવે પછ અહા ેરોશ રાજાની હજૂરમાં કદ ન આવ ુ.ં’ અને રાજાએ તે ું
રાણીપદ તેના કરતાં કોઈ સાર રાણીને આપ ું. 20 રાજા જે હુકમ કરશે તે જયારે તેના આખા સામ્રા માં જાહેર થશ,ે ત્યારે
સવર્ ીઓ પોતાના પ તઓને પછ ભલે તે નાના હોય કે મોટા પણ તેઓને માન આપશ.ે”

21 એ સલાહ રાજા તથા તેના સરદારોને સાર લાગી. તેથી રાજાએ મ ૂખાનના કહેવા પ્રમાણે ક ુર્. 22 રાજાએ તેના સવર્
પ્રાંતોમાં દરેક પ્રાંતની લ પ પ્રમાણે તથા દરેક દેશની ભાષા પ્રમાણે પત્રો મોકલ્યા કે, પ્રત્યેક ુરુષ પોતાના ઘરમાં અ ધકાર ચલાવે.”
અને એ હુકમ તે પોતાના લોકોની ભાષામાં જાહેર કરે.

2
એસ્તેર રાણીપદે

1 જયારે અહા ેરોશ રાજાનો ક્રોધ શમી ગયો, ત્યારે વાશ્તી રાણીએ જે ક ુ હ ું તે અને તેની વરુદ્ધ જે હુકમ જાહેર
કરવામાં આ ો હતો તે તેને યાદ આ ા.ં 2 ત્યારે રાજાની ખજમત કરનારા તેના માણસોએ ક ું, “રાજાને સારુ ુંદર જુવાન
કુમા રકાઓની શોધ કરવી.

3 રાજાએ પોતાના રા ના દરેક પ્રાંતોમાં આ કામને માટે અમલદારોને નીમવા જોઈએ. તેઓ સવર્ સૌંદયર્વાન જુવાન
કુમા રકાઓને પસંદ કર ને ૂસાના મહેલના જનાનખાનામાં રાજાના ખોજા હેગેના હવાલામાં હાજર કરે. અને તેઓને જોઈએ
એવાં ુંગધી દ્ર ો ૂરા પાડવામાં આવ.ે 4તેઓમાંની જે કન્યા રાજાને સૌથી વ ુ પસંદ પડે તે કુમા રકાને વાશ્તીને ાને રાણીપદ
આપવામાં આવે.” આસલાહ રાજાને ગમી, તેણે તરત જઆ યોજનાનો અમલ કય .

5 મોદખાય નામનો એક યહૂદ ૂસાના મહેલમાં રહેતો હતો. તે ક શના ુત્ર શમઈના ુત્ર યાઈરનો ુત્ર હતો. તે બન્યામીની
હતો. 6બા બલનો રાજા ન ૂખાદનેસ્સાર યહૂ દયાના રાજા યકોન્યાની સાથે યરુશાલેમથી જે બંદ વાનોને લઈ ગયો હતો તેમાંનો
તે પણ એક હતો.

7 મોદખાયે પોતાના કાકાની દ કર હદાસ્સા એટલે એસ્તેરને ઉછેર ને મોટ કર હતી. કેમ કે તેને માતા પતા નહોતા.ં કુમા રકા
એસ્તેર ુંદર ક્રાં તની તથા સ્વરૂપવાન હતી. તેનાં માતા પતાના ૃત્ ુ પછ મોદખાયે તેને પોતાની દ કર તર કે અપનાવી લીધી
હતી.

8 રાજાનો હુકમ તથા ઠરાવ બહાર પડ્યા પછ ઘણી કુમા રકાઓને ૂસાના મહેલમાં લાવીને હેગેના હવાલામાં સોંપવામાં આવી
હતી. એસ્તેરને પણ રાજાના મહેલમાં હેગે ખોજાના હવાલામાં સોંપવામાં આવી. 9તે કુમા રકા તેને પસંદ પડ . તેથી તેના પર તેની
મહેરબાની થઈ. તેણે એસ્તેર માટે તરત જ તેને જોઈએ તેવાં ુંગધીદ્ર ો, ઉતમ ભોજન તથા તેના મોભા પ્રમાણે સાત દાસીઓ
પણઆપી, ઉપરાંત તેને અને તેની દાસીઓને રાજાના જનાનખાનામાં સહુથી ઉતમ ખંડો પણઆપ્યા.

10 એસ્તેરે પોતાની જાત તથા ગોત્ર કે વંશની ખબર પડવા દ ધી ન હ; કારણ કે મોદખાયે તેને તેમ કરવાની ના પાડ હતી.
11 એસ્તેરની શી હાલત છે અને તે ું ું થશે એ જાણવા માટે મોદખાય પ્ર ત દન જનાનખાનાના આંગણા સામે આવજા કરતો
હતો.

12 ીઓની ર ત પ્રમાણે દરેક કુમા રકાઓની માવજત બાર માસ ુધી કરાતી હતી. તેઓને તૈયાર કરવાના દવસોઆ પ્રમાણે
ૂરા થતાં એટલે છ માસ બોળના તેલથી અને છ માસ ુગંધી પદાથ વડે તથા ીઓને પાવન કરનાર પદાથ થી કાળજી લઈ

કન્યાઓને તૈયાર કરવામાં આવતી. પછ અહા ેરોશ રાજાની હજૂરમાં જવાનો તેનો વારો આવતો, 13 ત્યારે નયમ એવો હતો
કે જનાનખાનામાંથી રાજાના મહેલમાં જતી વખતે તે જે કઈ માગે તે તેને આપવામાં આવે.

14 સાંજે તે મહેલમાં જતી અને સવારે બીજા જનાનખાનામાં રાજાનો ખોજો શાશ્ગાઝ જે ઉપપત્નીઓનો રક્ષક હતો, તેની
દેખરેખ હેઠળ પાછ આવતી. અને રાજા તેનાથી સં ુ થઈને તેના નામથી તેને બોલાવે તે સવાય તે ફર થી કદ રાજા પાસે જઈ
શકતી ન હતી.

15 હવે મોદખાયે પોતાના કાકા અ બહાઈલની ુત્રી એસ્તેરને પોતાની દ કર કર લીધી હતી, તેનો રાજા પાસે અંદર જવાનો
ક્રમ આ ો ત્યારે એસ્તેરે રાજાના ખોજા તથા ીરક્ષક હેગેએ જે ઠરા ું હ ું તે સવાય બીજુ કઈપણ માગ્ ું ન હ. જઓેએ
એસ્તેરને જોઈ તે સવર્એ તેની પ્રશંસા કર .

16 એસ્તેરને અહા ેરોશ રાજાની કાર કદ ના સાતમા વષર્ના દસમા મ હનામાં એટલે કે ટેબેથ મ હનામાં રાજમહેલમાં લઈ
જવામાં આવી.

17 રાજાએ સવર્ ીઓ કરતાં એસ્તેર પર વધારે પ્રેમ દશાર્ ો. તેણે એસ્તેર પર સવર્ કુમા રકાઓ કરતાં વધારે કૃપા તથા
મહેરબાની બતાવીને તેને શરે ુવણર્ ુગટ ૂ ો. અને વાશ્તી રાણીને ાને તેને રાણી તર કે સ્વીકાર . 18 ત્યાર પછ રાજાએ
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એસ્તેરના માનમાં પોતાના સરદારો અને સેવકોને મોટ મજબાની આપી. વળ તેણે બધાં પ્રાંતોમાં તે દવસ તહેવાર તર કે
પાળવાનો હુકમ કય . અને રાજાને શોભે એવી બ ક્ષસો*આપી.

મોદખાય રાજાનો જીવ બચાવે છે
19 ત્યાર બાદ ારે બીજીવાર કુમા રકાઓને એક ત્રત કરવામાં આવી તે સમયે મોદખાય રાજાના દરવાજામાં બેઠો હતો.

20 મોદખાયની ૂચના પ્રમાણે એસ્તેરે પોતાની જાત તથા ગોત્ર કોઈને જણા ાં નહોતાં. એસ્તેર મોદખાયના ઘરમાં રહેતી હતી
ત્યારની જમે આ વેળાએ પણ તે તેની આજ્ઞા ું પાલન કરતી હતી. 21 મોદખાય રાજાના પ્રવેશદ્વારની બાજુમાં બેઠો હતો. તે
દર મયાન રાજાના દ્વારપાળોમાંના† બે અ ધકાર ઓ બગ્થાન અને તેરેશ ુસ્સે થઈને અહા ેરોશ રાજાની હત્યા કરવા ું ષડ્યંત્ર
રચ્ ું હ ું.

22 મોદખાયને તેની ખબર પડ . એટલે તેણે આ અંગે એસ્તેર રાણીને વાત કર અને એસ્તેરે મોદખાયને નામે તે બાબત રાજાને
જણાવી. 23 તપાસ કરતાં તે વાત સાચી નીકળ તેથી તે બ ેને ફાંસી આપવામાં આવી. આ બધી વાતોની નોંધ રાજાની પાસે
રખાતા કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં કરવામાં આવી.

3
યહૂદ ઓનો ૂરો નાશ કરવાની હામાનની યોજના

1 તે પછ અહા ેરોશ રાજાએ અગાગી હામ્મદાથાના ુત્ર હામાનને ઊંચી પદવીએ બઢતી આપી. તેણે તેની બેઠક સવર્
અમલદારોથી ઊંચી રાખી. 2 રાજાનીઆજ્ઞાથી રાજાના બધા સેવકો રાજાના દરવાજે નમસ્કાર કર ને હામાનને માનઆપતા, કેમ
કે રાજાએ તેના વષે એવી આજ્ઞા કર હતી. પર ુ મોદખાય નમસ્કાર કરતો ન હતો. અને માન પણઆપતો ન હતો.

3 તેથી દરવાજે રહેલા રાજાના સેવકોએ મોદખાયને ૂ ું, “ ું શા માટે રાજાની આજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન કરે છે?” 4 તેઓ દરરોજ
તેને ૂછયા કરતા હતા પણ તે તેઓની વાત સાંભળતો નહોતો. ત્યારે એમ થ ું કે તે મોદખાયની આવી વતર્ ૂંક સહન કરે છે કે
કેમ તે જોવા સારુ તેઓએઆબાબત હામાનને કહ દ ધી. કેમ કે તેણે તેઓને ક ું હ ું કે’ હુ યહૂદ છુ.

5 ારે હામાને જો ું કે, મોદખાય મને નમસ્કાર કરતો નથી અને મને માન પણ આપતો નથી ત્યારે તે ૂબ જ ક્રોધે ભરાયો.
6 પણ એકલા મોદખાય પર હાથ નાખવો એ વચાર તેને યોગ્ય લાગ્યો ન હ કેમ કે મોદખાય કઈ જાતનો છે તે તેઓએ તેને
જણા ું હ ું. તેથી હામાને અહા ેરોશના આખા રા માંના સવર્ યહૂદ ઓનો, એટલે મોદખાયની આખી કોમનો વનાશ કરવા
વષે વચા .ુ
7અહા ેરોશ રાજાના બારમા વષર્ના પહેલા મ હનામાં એટલે કે નીસાન* મ હનામાં પ્ર ત દન અને પ્ર તમ હનાને માટે હામાનની

હાજર માં ચઠ્ઠ ઓ નાંખી. બારમો મ હનો એટલે કે અદાર મ હનો અને તેરમા દવસ પર ચઠ્ઠ પડ †.
8 ત્યારે હામાને અહા ેરોશ રાજાને ક ું, “આપના રા ના બધા પ્રાંતોના લોકોમાં પસરેલી તથા વખરાયેલી એક પ્રજા છે.

બીજા બધા લોકો કરતાં તેઓના ર ત રવાજો જુદા છે અને તેઓઆપના એટલે રાજાના કાયદા પણ પાળતા નથી. તેથી તેઓને
જીવતા રહેવા દેવા તે તમારા હતમાં નથી.” 9 માટે જો આપને યોગ્ય લાગે તો એમનો નાશ કરવાની આજ્ઞા ફરમાવો અને રાજાના
ખજાનચીઓના હાથમાં હુ દસ હજાર તાલંત ચાંદ રાજભંડારમાં લઈ જવા માટે આપીશ.”

10એ સાંભળ ને રાજાએ પોતાના હાથમાંથી રાજ ુદ્રા કાઢ ને યહૂદ ઓના શ ુ અગાગી હામ્મદાથાના ુત્ર હામાનને તે આપી.
11 રાજાએ હામાનને ક ું કે, “તારુ ચાંદ તથા તે લોક પણ તને સ્વાધીન કરવામાં આ ાં છે, તને જમે ઠ ક લાગે તેમ કર.”

12 ત્યાર બાદ પહેલા મ હનાને તેરમે દવસે રાજાના મંત્રીઓને બોલાવવામાં આ ા; અને હામાને જે સવર્ આજ્ઞાઓઆપી તે
પ્રમાણે રાજાના અમલદારો પર, દરેક પ્રાંતના ૂબાઓ પર, તથા દરેક પ્રજાના સરદારો પર, અથાર્ત્ દરેક પ્રાંતની લ પમાં અને દરેક
પ્રાંતની ભાષા પ્રમાણે લખવામાં આ ુ;ં અને અહા ેરોશ રાજાને નામે તે હુકમો લખાયા અને રાજાની ુ દ્રકાથી તેના પર મહોર
મારવામાં આવી. 13સંદેશાવાહકો મારફત એ પત્રો રાજાના બધાં પ્રાંતોમાં મોકલવામાં આ ા કે, એક જ દવસે એટલે કે બારમા
માસ અદાર માસની તેરમી તાર ખે બધા જ યહૂદ ઓનો જુવાન, ૃદ્ધો, બાળકો અને ીઓનો વનાશ કરવો. કતલ કર ને તેઓને
માર નાખવાં અને તેઓની માલ મલકત ૂંટ લેવી.

14આ હુકમ બધા પ્રાંતોમાં જાહેર થાય માટે તેની નકલ સવર્ પ્રજાઓમાં પ્રગટ કરવામાં આવી કે તેઓ તે દવસને માટે તૈયાર
થઈ રહે. 15સંદેશાવાહકો રાજાનીઆજ્ઞા પ્રમાણે તરત જ રવાના થયા. તે હુકમ ૂસાના મહેલમાં જાહેર થયો. રાજા તથા હામાન
દ્રાક્ષારસ પીવાને બેઠા; પણ ૂસા નગરમાં ગભરાટ અને તરખાટ મચી ર ો.

4
મોદખાય એસ્તેરની મદદ માગે છે

1 ારે મોદખાયે જે બ ું થ ું તે જાણ્ ું ત્યારે દઃુખના માયાર્ તેણે પોતાનાં વ ો ફાડ્યા,ં શર રે રાખ ચોળ ને ટાટ પહે ુ. પછ
નગરમાં નીકળ પડ્યો અને ઊંચા સાદે દઃુખથી પોક ૂક ને રડ્યો. 2તે છેક રાજાના મહેલના દરવાજાઆગળઆ ો ટાટ પહેર ને
દરવાજામાં પ્રવેશવાની પરવાનગી કોઈને ન હતી. 3 ાં ાં રાજાનીઆજ્ઞા તથા ફરમાનજાહેર કરવામાંઆ ાં તે બધા પ્રાંતોમાં
યહૂદ ઓમાં મોટો શોક, ઉપવાસ, વલાપ તથા કલ્પાંત પ્રસર ર ાં. અને ઘણાં તો ટાટ તથા રાખ પાથર ને તેમાં ૂઈ ર ાં.

4 ારે એસ્તેરની દાસીઓએ તથા ખોજાઓએઆવીને તેને મોદખાય વષે ક ું, ત્યારે રાણીએ ૂબ ગમગીની થઈ. મોદખાય
પોતાના અંગ પરથી ટાટ કાઢ ને બીજાં વસ્રો પહેરે તે માટે એસ્તેરે વ ો મોકલી આપ્યા.ં પર ુ તેણે તે પહેયા ન હ. 5 રાજાના
ખોજાઓમાંનો હથાક નામે એક જણ હતો. તેને રાણીની ખજમતમાં રહેવા માટે નીમ્યો હતો. એસ્તેરે તેને બોલાવીને ક ું,
મોદખાય પાસે જઈને ખબર કાઢ કે શી બાબત છે? આ ું કરવા ું કારણ ું છે?

* 2:18 2:18જાહેર રાજા અથવા કર માફ કર ું † 2:21 2:21 રાજમહલનાં દ્વારપાળો * 3:7 3:7 હ ૂઓના પહેલા મ હના † 3:7 3:7 માર
નાખવા માટેનો યોગ્ય દવસ અને મ હનો શોધવા
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6 હથાક નીકળ ને રાજાના દરવાજા સામેના નગરના ચોકમાં મોદખાય પાસે ગયો. 7અને મોદખાયે તેની સાથે ું બન્ ું હ ું તે
તથા હામાને યહૂદ ઓનો નાશ કરવા માટે રા ની તજોર માં જે નાણાં આપવા ું વચન આપ્ ું હ ું તેનો ચો સ આંકડો પણ
તેને બરાબર કહ સંભળા ો. 8વળ તેઓનો નાશ કરવાનો હુકમ ૂસામાં કરવામાં આ ો હતો, તેની નકલ મોદખાયે તેને આપી
કે, હથાક એસ્તેરને તે બતાવે. અને તેને કહ સંભળાવે. અને એસ્તેરને વીનવે કે રાજાની સમક્ષ જઈને તે પોતાના લોકોને માટે
કાલાવાલા કર ને રૂબરૂ અરજ કરે.

9 પછ હથાકે આવીને મોદખાયે જે કહે ું હ ું. તે એસ્તેરને જણા ું. 10 ત્યારે એસ્તેરે હથાક સાથે વાત કર ને મોદખાય પર
સંદેશો મોકલ્યો. 11 તેણે ક ું કે, “રાજાના સવર્ સેવકો તથા રાજાના પ્રાંતોના બધા જ લોકો જાણે છે કે, કોઈ ી કે ુરુષ વગર
પરવાનગીથી અંદરનાં ચોકમાં રાજાની પાસે જાય તે વષે એક જ કાયદો છે કે, તેને ૃત્ ુની સજા કરવામાં આવ,ે સવાય કે રાજા
તે ક્ત સામે પોતાનો સોનાનો રાજદડ ધરે તે જ જીવતો રહે. પણ મને તો આ ત્રીસ દવસથી રાજાની સમક્ષ જવા ું તેડુ મ ું
નથી.” 12એસ્તેરનો સંદેશો તેણે જઈને મોદખાયને કહ સંભળા ો.

13 ત્યારે મોદખાયે હથાકને ક ું, “તારે એસ્તેરને એવો પ્રત્ ુ ર આપવો કે સવર્ યહૂદ ઓ કરતાં તને રાજમહેલમાં બચવાનો
વધારે સંભવ છે. એ ું તારે પોતાના મનમાં માન ું ન હ. 14જો ું આ સમયે મૌન રહ શ તો યહૂદ ઓ માટે બચાવ અને મદદ
બીજી કોઈ ર તે ચો સ મળશ.ે પર ુ તારો તથા તારા પતાના કુટુબનો નાશ થશ.ે વળ તને રાણીપદ પ્રાપ્ત થ ું છે તે આવા જ
સમયને માટે ન હ હોય એ કોણ જાણે છે?’ ”

15 ત્યારે એસ્તેરે તેને ક ું કે, તારે મોદખાયને એવો જવાબ આપવો કે, 16 “જા, ૂસામાં જટેલા યહૂદ ઓ છે તે સવર્ને ભેગા
કર. અને તમે સવર્ આજે મારે માટે ઉપવાસ કરો. ત્રણ દવસ ુધી રાત્રે કે દવસે તમારે કોઈએ ખા ુંપી ું ન હ; હુ અને માર
દાસીઓ પણ એજ ર તે ઉપવાસ કર ુ.ં જો કે એ નયમ વરુદ્ધ હોવા છતાં હુ રાજાની સમક્ષ જઈશ. જો મારો નાશ થાય, તો
ભલે થાય.” 17 ત્યારે મોદખાય પોતાને રસ્તે ગયો અને એસ્તેરે તેને જે આજ્ઞા આપી હતી તે પ્રમાણે તેણે ક ુર્.

5
એસ્તેર રાજાને તથા હામાનને મજબાની માટે નોતરે છે

1 ત્રીજા દવસે એસ્તેર રાજપોશાક પહેર ને રાજાના ખંડની સામે મહેલની અંદરના ચોકમાં જઈને ઊભી રહ . એ વખતે રાજા
રાજમહેલના પ્રવેશદ્વાર આગળ પોતાના સહાસન પર બરાજલેો હતો. 2 તેણે રાણી એસ્તેરને દરબારમાં ઊભેલી જોઈ અને
રાજાની રહેમનજર તેના પર થવાથી પોતાનો હાથમાંનો સોનાનો રાજદડ તેણે એસ્તેર સામે ધય એટલે એસ્તેરે આવીને રાજદડ
સ્પશર્ કય .

3 રાજાએ તેને ૂ ુ,ં “એસ્તેર રાણી, તાર શી ઇચ્છા છે? તાર શી અરજ છે? ું અડ ું રાજય માગશે તો પણ તે તને
આપવામાં આવશ.ે” 4એસ્તેરે રાજાને ક ું કે, “આપને યોગ્ય લાગે તો મેં જે મજબાની તૈયાર કર છે તેમાં આપ હામાન સાથે
આજે પધારો.”

5 ત્યારે રાજાએ ક ું કે, “હામાનને તાક દ કરો કે એસ્તેરના કહેવા ુજબ તે હાજર થાય.” પછ જે મજબાની એસ્તેરે તૈયાર
કર હતી તેમાં રાજા તથા હામાન આ ા. 6 દ્રાક્ષારસ પીતી વેળાએ રાજાએએસ્તેરને ક ું, “એસ્તેર રાણી, તાર શી અરજ છે?
તે પ્રમાણે તને આપવામાં આવશે. તાર શી વનંતી છે? જો અધાર્ રા ુધી ું માગશે તે હુ તે મંજૂર કર શ.”

7 ત્યારે એસ્તેરે પ્રત્ ુ રઆપ્યો, “માર અરજતથા માર વનંતીઆ છે. 8જોઆપની મારા પર કૃપાદ્ર હોય, અને જોઆપને
માર અરજ પ્રમાણે બ ક્ષસ આપવાની તથા માર વનંતી ફળ ૂત કરવાની ઇચ્છા હોય તો રાજા અને હામાન જે મજબાની હુ
તેઓને સારુઆવતી કાલે તૈયાર કરુ તેમાં આવ,ે ત્યારે હુ રાજાના પ્ર ોના જવાબઆપીશ.”

મોદખાય ું કાસળ કાઢવા ું હામાન ું કાવતરુ
9 ત્યારે તે દવસે હામાન હરખાતો તથા આનંદ કરતો બહાર નીક ો. ત્યારે હામાને મોદખાયને રાજાના દરવાજામાં બેઠેલો

જોયો, પણ તેને જોઈને મોદખાય ઊભો થયો ન હ કે ગભરાયો પણ ન હ, તેથી હામાન મોદખાય પર ક્રોધે ભરાયો. 10 તેમ છતાં
હામાન ુસ્સા પર કા ૂ રાખી ઘરે પાછો આ ો અને તેની પત્ની ઝેરેશ તથા તેના મત્રોને ભેગા કયાર્. 11 તેઓની સમક્ષ પોતાની
ુષ્કળ સ ૃ દ્ધ, પોતાનાં સંતાનોની વશાળ સં ા, કેવી ર તે રાજાએ તે ું સન્માન ક ુ અને તેને બીજા બધાં આગેવાનોથી ઊંચી

પદવી આપી હામાને કહ સંભળા ું.
12વળ હામાને ક ું: એસ્તેર રાણીએજે મજબાની તૈયાર કર હતી તેમાં મારા અને રાજા સવાય બીજા કોઈને પણઆમંત્રણ

આપ્ ું નહો ું અને આવતી કાલે પણ તેણે મને રાજા સાથે મજબાની માટે આમંત્રણ આપ્ ું છે. 13 પર ુ ાં ુધી પેલા યહૂદ
મોદખાયને હુ રાજાના દરવાજાઆગળ બેઠેલો જોઉં છુ ત્યાં ુધી આ સવર્ મને કશા કામ ું નથી.”

14 ત્યારે તેની પત્ની ઝેરેશ તથા તેના સવર્ મત્રોએ તેને સલાહ આપી, “પચાસ ટ ઊંચી એક ફાંસી તૈયાર કરાવ અને સવારે
રાજાને કહે કે મોદખાયને તે પર ફાંસી દેવી અને પછ ું આનંદથી રાજા સાથે મજબાની માણજ.ે” આ સલાહ હામાનને પસંદ
પડ અને તેઓના કહેવા પ્રમાણે તેણે ફાંસી ઊભી કરાવી.

6
રાજા મોદખાય ું બહુમાન કરે છે

1 તે રાત્રે રાજાને ઊંઘ આવી ન હ; તેથી તેણે કાળ ૃ ાંતોની નોંધ ું ુસ્તક લાવવાની આજ્ઞા કર . અને રાજાની આગળ તે
વાંચવામાં આ ુ.ં 2 તેમાં લખે ું હ ું કે, રાજાના દરવાનોમાંના બે ચોક દારો કે જઓે દ્ધારની ચોક કરતા હતા, તે બગ્થાન અને
તેરેશ જઓેએ અહા ેરોશ રાજા ું ૂન કરવા ું કાવતરુ ઘ ું હ ું તે વષે મોદખાયે ખબર આપી હતી. 3આ ઉપરથી રાજાએ
ૂ ું કે, “એને માટે મોદખાયને ું કઈ માન તથા મોભો આપવામાં આ ાં છે? ત્યારે રાજાની હજૂરમાં જે દરબાર ઓ હતા

તેઓએ જણા ું કે, મોદખાયને કઈ જઆપવામાં આ ું નથી કદર કરાઈ નથી.”
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4 તેથી રાજાએ ૂ ું, “આંગણામાં કોણ છે?” હવે જે ફાંસી હામાને મોદખાયને માટે તૈયાર કરાવી હતી તે પર એને ફાંસી
આપવા ું રાજાને કહેવા માટે તે રાજમહેલના બહારનાઆંગણામાંઆ ો હતો. 5તેથી રાજાના સેવકોએ તેને ક ું કે, ‘આંગણામાં
હામાન ઊભો છે.’ રાજાએ ક ું, ‘એને અંદર બોલાવો.” 6 “ત્યારે હામાન અંદર ગયો. એટલે રાજાએ તેને ૂ ું ‘જે માણસને
માન આપવાની રાજાની ુશી હોય તેને માટે ું કર ું જોઈએ?’ હવે હામાને મનમાં વચા ુ કે, મારા કરતાં બીજા કોને રાજા માન
આપવા વધારે ુશ થાય?”

7 એટલે હામાને રાજાને ક ું કે, “જે માણસને માન આપવાની રાજાની ુશી હોય, 8 તેને માટે તો જે રાજપોશાક રાજાને
પહેરવાનો રવાજ છે તે તથા જે ઘોડા પર રાજા સવાર કરતા હોય તે, અને જે રાજ ુગટ રાજાને માથે ુકાય છે તે લાવવા. 9પછ
તે પોશાક અને તે ઘોડો રાજાના સૌથી વ ુ માનવંતા સરદારોમાંના એકના હાથમાં આપવા અને તે માણસને એ પોશાક પહેરાવી
અને તેને ઘોડા પર બેસાડ અને નગરમાં ફેરવે અને તેની આગળએમ પોકાર કરવામાં આવે કે, જનેે માનઆપવાની રાજાની ુશી
છે તે માણસને આ પ્રમાણે કરવામાં આવશ.ે”

10 ત્યારે રાજાએહામાનને ક ું, “જલ્દ જાઅને પોશાકઅને ઘોડો લઈઆવીને રાજમહેલના દરવાજે બેઠેલા યહૂદ મોદખાયને
તેં ક ું તે પ્રમાણે ું કર, ું જે બોલ્યો છે તે સઘળામાંથી કઈ જ રહ જ ું જોઈએ ન હ. 11 ત્યારે હામાને તે પોશાક મોદખાયને
પહેરા ો અને તેને ઘોડા પર બેસાડ ને નગરના રસ્તે ફેરવીને તેની આગળ નેક પોકાર કે, “જનેે માન આપવાની રાજાની ુશી છે
તે માણસને એ પ્રમાણે કરવામાં આવશ.ે”

12 મોદખાય રાજાના મહેલને દરવાજે પાછો આ ો પણ હામાન શોક કરતો પોતા ું મોં છુપાવીને જલદ થી ઘરે ચાલ્યો ગયો.
13 પછ હામાને પોતાની પત્ની ઝેરેશને અને બધાં મત્રોને જે બન્ ું હ ું તે બ ું કહ સંભળા ું. ત્યારે તેની પત્ની ઝેરેશે અને તેના
મત્રમંડળે તેને ક ું “મોદખાય કે જનેીઆગળ તાર પડતી થવા લાગી છે તે જો એક યહૂદ વંશનો હોય, તો તેની વરુદ્ધ તારુ કઈ
ચાલવા ું નથી, પણ તેની આગળ ચો સ ું નાશ પામીશ.” 14 હજી તો તેઓ વાત કર ર ાં હતાં એટલામાં રાજાના માણસો
આવી પહોંચ્યા અને એસ્તેરે તૈયાર કરેલી મજબાનીમાં હામાનને ઉતાવળે તેડ ગયા.

7
એસ્તેરની બીજી મજબાની, અને હામાન ું મોત

1 રાજા તથા હામાન એસ્તેર રાણીએ તૈયાર કરેલી મજબાનીમાં આ ા. 2બીજે દવસે પણ દ્રાક્ષારસ પીતી વખતે રાજાએ
એસ્તેરને ૂ ું; “એસ્તેર રાણી, તાર શી અરજ છે? તે તને આપવામાં આવશ;ે તાર વનંતી શી છે? અધાર્ રા ુધી તે મંજૂર
થશે.”

3 ત્યારે એસ્તેર રાણીએ ક ું, “હે રાજા જો મારા પર આપની કૃપાદ્ર હોય અને જો આપની મરજી હોય, તો મને જીવતદાન
આપો એ માર અરજ છે અને મને મારા લોકઆપો તેઓને જીવતા રહેવા દો. એટલી માર વનંતી છે. 4 કારણ કે અમે એટલે હુ
તથા મારા લોક, માર નંખાવા માટે અને કતલ થઈ જવા માટે વેચાયાં છ એ જો અમને ફક્ત ુલામ તથા ુલામડ ઓ તર કે વેચી
દેવામાં આ ાં હોત તો મેં કઈ પણ માગ્ ું ન હોત, પણ જે ખલેલ રાજાને થશે તેને સરખામણીમાં અમારુ દઃુખ કઈ વસાતમાં
નથી.” 5 ત્યારે અહા ેરોશ રાજાએએસ્તેર રાણીને ૂ ું જણેે આ ું કરવાની હ મત ધર છે, તે કોણ છે અને તે ાં છે?”

6એસ્તેરે ક ું, “તે વેર તથા વરોધી તો આ દુ હામાન જ છે” આ સાંભળ ને રાજા અને રાણીની સામે હામાન ગભરાયો.
7 રાજા પોતાના ક્રોધમાં મદ્યપાન છોડ ને રાજમહેલના બગીચામાં ગયો. હામાન પોતાનો જીવ બચાવવા એસ્તેર રાણીને વનંતી
કરવા ઊભો ર ો. કેમ કે તે સમજી ગયો હતો કે માર પાયમાલી કરવાનો રાજાએ ન ય કય છે.

8 ારે રાજા મહેલના બગીચામાં મદ્યપાન કરવાની જગ્યાએ પાછો આ ો, ત્યારે જે પલંગ પર એસ્તેર ૂતી હતી તે પર
હામાન પડ ર ો હતો. રાજાએ ક ું “ ું મારા મહેલમાં મારા દેખતાં જ હામાન રાણી પર બળાત્કાર કરશ?ે” રાજાના ુખમાંથી
આ શ ો નીકળતાં જ રાજાના સેવકોએ હામાનનો ચહેરો ઢાંક દ ધો.

9જે ખોજાઓ રાજાની હજૂરમાં તે વખતે હાજર હતા, તેઓમાંના એક, જે ું નામ હાબ ના હ ું તેને રાજાએ ક ું કે, “મોદખાય
જણેે રાજાની ઉ મ સેવા બજાવી છે તેને જ માટે પચાસ હાથ ઊંચી ફાંસી હામાને તૈયાર કરાવી છે. તે તેના ઘરમાં ઊભી કરેલી
છે. “હામાનને તેના પર ફાંસી આપો.” 10એટલે હામાનને પોતાને મોદખાયને માટે તૈયાર કરેલી ફાંસી પર ચઢાવી દેવામાં આ ો.
ત્યાર પછ રાજાનો ક્રોધ શમી ગયો.

8
શાહ ફરમાનથી યહૂદ ઓ પોતાના દશુ્મનો પર સામા ત્રાટ ા

1 તે જ દવસે અહા ેરોશ રાજાએ એસ્તેર રાણીને યહૂદ ઓના શ ુ હામાન ું ઘરબાર આપી દ ધાં. અને એસ્તેરે યહૂદ
મોદખાય સાથે સગપણ જણા ું. એટલે મોદખાયને રાજા સમક્ષ તેંડવામાં આ ો. 2 રાજાએ હામાન પાસેથી પાછ લીધેલી
ુ દ્રકા કાઢ ને મોદખાયને આપી અને એસ્તેરે મોદખાયને હામાનના ઘરબારનો કારભાર ઠરા ો.
3એસ્તેર રાણી ફર થી એકવાર રાજાના દરબારમાં આવી અને રાજાના પગમાં પડ ને તેણેઆંખમાંઆં ુ સાથે અગાગી હામાને

યહૂદ ઓની વરુદ્ધ ઘડે ું કાવતરુ રદ કરવા કાલાવાલા કયાર્. 4પછ રાજાએએસ્તેર તરફ સોનાનો રાજદડ ધય , એટલે તે ઊઠ ને
રાજાની સમક્ષ ઊભી રહ .

5એસ્તરે ક ું, “જો આપની મરજી હોય અને જો આપની મારા પર કૃપાદૃ હોય અને જો આ વચાર આપને સારો લાગે
તો અને આપની આંખોને હુ ગમતી હોઉં તો અગાગી હામ્મદાથાના ુત્ર હામાને યહૂદ ઓનો નાશ કરવાનો જે પત્ર રાજાના સવર્
પ્રાંતોમાં મોકલી આપ્યો છે તેને રદ કરતો આદેશ તમે મોકલી આપો. 6 કેમ કે મારા લોકો પર જે વપ આવી પડવાની છે તે
મારાથી શી ર તે જોઈ શકાય? અથવા મારા સગાંનો નાશ મારાથી શી ર તે જોઈ શકાય?”

7 ત્યારે અહા ેરોશ રાજાએ યહૂદ મોદખાય તથા એસ્તેર રાણીને ક ું, “જુઓ, હામાનનાં ઘરબાર મેં એસ્તેરને સોંપ્યાં છે તથા
તેને તેઓએ ફાંસી પર લટકા ો છે, કેમ કે તેણે યહૂદ ઓનો નાશ કરવાનો પ્રયત્ન કય હતો. 8 તમને યોગ્ય લાગે તે પ્રમાણે તમે
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યહૂદ ઓ પર રાજાના નામથી લખાણ કરો અને રાજાની ુ દ્રકાથી તે ુ દ્રત કરો કેમ કે રાજાના નામથી લખાયેલો તથા રાજાની
ુ દ્રકાથી ુ દ્રત થયેલો લેખ કોઈથી રદ થતો નથી.”
9 ત્યારે ત્રીજા મ હનાના એટલે સીવાન મ હનાના ત્રેવીસમા દવસે રાજાના મંત્રીઓને બોલાવવામાં આ ા અને મોદખાયની

આજ્ઞા પ્રમાણે યહૂદ ઓને લગતો એક હુકમ ભારત દેશથી તે કૂશ ુધીના એકસો સ ાવીશ પ્રાંતના ૂબાઓ, રા પાલો અને
અમલદારોને તે પ્રાંતની ભાષાઓમાં અને લ પમા,ં તેમ જ યહૂદ ઓની ભાષા અને લ પમાં લખાવવામાં આ ો. 10મોદખાયે આ
હુકમ રાજાના નામે લખા ો. અને રાજાની ુ દ્રકાથી ુ દ્રત કર ને ઘોડસેવાર ખે પયાઓની એટલે રાજાની સેવામાં વપરાતા તથા
રાજાની અ શાળાના ઘોડાઓ પર સવાર કરતા સંદેશાવાહકો મારફતે સવર્ જગ્યાઓએ આ પત્રો મોકલી આપવામાં આ ા.
11એ પત્રોમાં રાજાએ પ્રત્યેક નગરના યહૂદ ઓ તેઓ એકત્ર થઈને પોતાના જીવના રક્ષણને માટે એટલે ુધી સામનો કરે કે જે
લોક તથા પ્રાંત તેઓના પર હુમલો કરે તો કોઈ પણ પ્રાંતની સતાનો, બાળકોનો તથા ીઓને માર નાખવાની તથા ૂંટ લેવાની
પરવાનગીઆપવામાં આવી. 12આ હુકમ રાજાઅહા ેરોશના સવર્ પ્રાંતોમાં એક જ દવસે એટલે કે બારમેં મ હને એટલે અદાર
મ હનાના, તેરમા દવસે અમલમાંઆવવાનો હતો. 13એ હુકમ સવર્ પ્રાંતોમાં પ્રગટ કરવામાં આવે એટલા માટે તેની એકએક નકલ
બધી પ્રજાઓમાં મોકલવામાં આવી તે જ દવસે યહૂદ ઓએ પોતાના શ ુઓ પર વેર વાળવાને તૈયાર રહેવા ું હ ું. 14 રાજાની
સેવામાં વપરાતા ઘોડાઓ પર સવાર થયેલા ખે પયાઓને રાજાની આજ્ઞાથી તાક દ કરવામાં આવી હતી તેથી તેઓ જલ્દ ચાલી
નીક ા. આ હુકમ ૂસાના મહેલમાં પણ પ્રગટ કરવામાં આ ો.

15મોદખાય ૂરા અને સફેદ રાજપોશાક તથા માથે મોટો સોનાનો ુગટ ૂક અને બાર ક શણનોજાં ુડ રગનો ઝભ્ભો પહેર ને
રાજાની હજૂરમાંથી નીક ો. અને ૂસા નગરમાં હષર્નો પોકાર થઈ ર ો. 16 યહૂદ ઓએ ૂબ આનંદ અને ુશીથી ઉજવણી
કર . અને તેઓને માન પણઆપવામાં આ ું. 17સવર્ નગર તથા સવર્ પ્રાંતોમાં રાજાનોઆદેશ પહોંચ્યો ત્યાં યહૂદ ઓમાં આનંદ
ાપી ગયો અને હષર્ પ્રદ શત કરવા માટે તે ઉત્સવનો દવસ બની ર ો અને તેઓએ તે મહાઆનંદ ૂવર્ક ઊજ ો. ઘણાં લોકોએ

પોતાને યહૂદ તર કે ઓળખા ા કારણ કે તે લોકોને યહૂદ ઓનો ડર લાગ્યો.

9
યહૂદ ઓએ શ ુઓનો નાશ કય

1હવે બારમા મ હને એટલે કે અદાર મ હનાના, તેરમા દવસે રાજાનો હુકમઅમલમાંઆવવાનો હતો, તે દવસે તો યહૂદ ઓના
શ ુઓને તેઓ ઉપર સ ા મેળવાનીઆશા હતી. પણ તેથી ઉલટુ એ ું બન્ ું કે યહૂદ ઓએજ પોતાના વેર ઓ પર સ ા મેળવી.
2તે દવસે અહા ેરોશ રાજાના સવર્ પ્રાંતોમાં યહૂદ ઓ પોતપોતાનાં નગરોમાં એકત્ર થયા, જથેી તેઓ ું ુકસાન કરવાની જે લોકો
કો શશ કરતા હતા, તેઓના પર તેઓ હુમલો કરે. પણ તેઓની વરુદ્ધ કોઈઊ ું રહ શ ું ન હ કારણ કે તે સવર્ લોકોને તેઓનો
ભય લાગ્યો હતો.

3અને પ્રાંતોના બધા અમલદારો, ૂબાઓ, રા પાલો, અને રાજાના વહ વટકતાર્ઓએ યહૂદ ઓને મદદ કર ; કારણ કે તેઓ
બધા હવે મોદખાયથી બીતા હતા. 4 મોદખાય રાજાના મહેલમાં ઉચ્ચ પદ પર નમાયેલો હતો. એની ક ત સવર્ પ્રાંતોમાં પ્રસર
ગઈ હતી. તેની સ ા દવસે દવસે વધતી ગઈ. 5 યહૂદ ઓએ પોતાના સવર્ શ ુઓનો તલવારથી સંહાર કર ને તેઓનો નાશ કય
અને પોતાના વરોધીઓ સાથે તેઓએ પોતાની મરજીમાં આવે તે ું વતર્ન ક ુર્.

6 ૂસાના મહેલમાં યહૂદ ઓએ પાંચસો માણસોને માર ને તેઓનો નાશ કય . 7 વળ તેઓએ પાશાર્ન્દાથાને, દાલ્ફોનન,ે
આસ્પાથાન,ે 8પોરાથાને, અદાલ્યાન,ે અ રદાથાને, 9પામાર્શતાને, અ રસાયન,ે અ રદાયને તથા વાઈઝાથાને, 10એટલે યહૂદ ઓના
શ ુ હામ્મદાથાના ુત્ર હામાનનો દસે ુત્રોને માર ના ા; પણ ૂંટ પર તેઓએ હાથ ના ો ન હ.

11 ૂસામાં માર નાખવામાં આવેલા માણસોની સં ા તે જ દવસે રાજાને જાહેર કરવામાં આવી. 12 રાજાએએસ્તેર રાણીને
ક ું, “ ૂસાના મહેલમાં યહૂદ ઓએપાંચસો માણસો અને હામાનના દસ ુત્રોને માર ના ા છે, તો પછ તેઓએ રા ના બીજા
પ્રાંતોમાં કોણ જાણે ું ક ુ હશે? હવે તાર શી અરજ છે? તે પ્રમાણે તને બક્ષવામાં આવશ.ે તાર બીજી શી વનંતી છે? તે પણ
મંજૂર થશ.ે”

13 ત્યારે એસ્તેરે તેને ક ું કે, “જો રાજા આપની મરજી હોય તો ૂસામાં જે યહૂદ ઓ છે તેઓને આજના હુકમ પ્રમાણે કાલે
કરવા દે ું જોઈએ અને હામાનના દસે ુત્રોને ફાંસીએ લટકાવવા જોઈએ.” 14 રાજાએ તે પ્રમાણે કરવાની આજ્ઞા આપી અને
ૂસામાં એવો હુકમ જાહેર કરવામાં આ ો. અને હામાનના દશે ુત્રોને તેઓએ ફાંસી પર લટકા ા.
15 ૂસામાંના યહૂદ ઓઅદાર મ હનાને ચૌદમે દવસે પણએકત્ર થયા. તેઓએ ૂસામાં ત્રણસો માણસોને માર ના ા. પણ
ૂંટ પર તેઓએ હાથ ના ો ન હ. 16 રાજાના પ્રાંતોમાં વસતા બાક ના યહૂદ ઓ પણ પોતાનો બચાવ કરવા અને શ ુઓથી

છુટકારો મેળવવા માટે ભેગા થયા. પોતાના શ ુઓ પર તેઓએ વેર વા ુ.ં તેઓએ પંચોતેર હજારને માર ના ા. પણ ૂંટફાટ
ચલાવી ન હ.

17 અદાર મ હનાના તેરમા દવસે એ ું બન્ ુ:ં ચૌદમે દવસે તેઓએ વશ્રાંતી લીધી. અને તેને મજબાનીના તથા આનંદના
દવસ તર કે ઊજ ો. 18 પણ ૂસામાંના યહૂદ ઓ અદાર મ હનાના તેરમા તથા તેના ચૌદમા દવસે એકત્ર થયા. પંદરમીએ
તેઓએ આરામ ભોગવીને તેને મજબાનીના તથા આનંદના દવસ તર કે ઊજ ો. 19 આ કારણથી જે ગ્રામ્ય યહૂદ ઓ કોટ
વનાનાં ગામોમાં રહે છે, તેઓઅદાર મહ નાના ચૌદમા દવસને ઉત્સવના દવસ તર કે અને એકબીજાને ભેટો મોકલવાના દવસ
તર કે ઊજવે છે.

ૂર મ પવર્ની ાપના
20મોદખાયે અહા ેરોશ રાજાના નજીકના તેમ જ દૂરના પ્રાંતોના સવર્ યહૂદ ઓ પર પત્રો મોકલ્યા. 21તેણે જણા ું કે, અદાર

મ હનાને ચૌદમે અને પંદરમે દવસે તમારે વરસોવરસ તહેવાર ઊજવવા. 22 કેમ કે તે દવસોમાં યહૂદ ઓને તેઓના શ ુઓ
તરફથી નરાંત મળ હતી. અને તે મ હનો તેઓને માટે દઃુખને બદલે આનંદનો તથા શોકને બદલે હષર્નો થઈ ગયો હતો. તમારે તે
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દવસોને મજબાનીના, આનંદના, એકબીજાને ભેટ આપવાના તથા ગર બોને દાન આપવાના દવસો ગણવા. 23 તેઓએ પોતે
જે કરવા માં ું હ ું તથા મોદખાયે તેઓ ઉપર જે લ ું હ ું તે પ્રમાણે કરવા ું યહૂદ ઓએ સ્વીકા .ુ 24 કેમ કે સવર્ યહૂદ ઓના
શ ુ અગાગી હામ્મદાથાના ુત્ર હામાને યહૂદ ઓનો નાશ કરવાની પેરવી કર હતી. અને તેઓનો સંહાર કર ને તેઓનો વનાશ
કરવા માટે ચઠ્ઠ ઓએટલે “ ૂર” નાખી હતી. 25 પર ુ ારે તે વાતની રાજાને ખબર પડ , ત્યારે તેણે પોતાના પત્રો દ્વારા આજ્ઞા
કર કે, હામાને જે દુ યોજના યહૂદ ઓ વરુદ્ધ યોજી હતી તેનો તેના કુટુબીઓ જ ભોગ બને અને હામાનને તેના સંતાનો સાથે
ફાંસીએ લટકાવવો જોઈએ.

26આકારણથી તેઓએએ દવસો ું ‘ ૂર’ ઉપરથી ૂર મ નામ પા ું છે. એથી એ પત્રના સવર્ વચનોને લીધે તથા આ બાબત
વષે જે તેઓએજો ું હ ું તથા તેઓ પર જેઆવી પ ું હ ું, 27તેને લીધે યહૂદ ઓએ પોતાના તરફથી, પોતાના વંશજો તરફથી
અને યહૂદ ધમર્ પાળનારાઓ તરફથી પ્ર તવષર્ આ બે દવસો લેખ પ્રમાણે ઠરાવેલ સમયે અને મોદખાયની ૂચના ુજબ અ ૂક
ઊજવવા ું માન્ય રા ુ.ં 28એ દવસોને વંશપરપરાગત પ્રત્યેક કુટુબમાં, પ્રત્યેક પ્રાંતમા,ં તથા પ્રત્યેક નગરમાં ઊજ ાં, જથેી એ
ૂર મના દવસો યહૂદ ઓદ્વારાઊજવવા ું બંધ ન થાય. અને તેઓના વંશજોમાંથી તેઓનો નાશ તથા વસ્મરણ ન થાય. 29 ત્યાર

બાદ ૂર મ વષે આ બીજો પત્ર મંજૂર થાય માટે અ બહાઈલની ુત્રી એસ્તેર રાણીએ અને યહૂદ મોદખાયે સં ૂણર્ અ ધકારથી
પત્ર લ ો.

30 મોદખાયે અહા ેરોશના રા ના એકસો સ ાવીસ પ્રાંતોમાંના સવર્ યહૂદ ઓને સત્ય અને સલામતીના પ્રમાણ ૂત પત્રો
મોકલ્યા. 31 તે પત્રો એજાણવા માટે મોકલવામાં આ ા હતા કે ૂર મના દવસો યહૂદ મોદખાય અને એસ્તેર રાણીએઆપેલા
આદેશ પ્રમાણે અને જમે તેઓએ પોતાને માટે તથા પોતાના સંતાનોને માટે ઉપવાસની તથા પોતાના વલાપની બાબતમાં ઠરાવ
કય હતો, તે પ્રમાણે ઠરાવેલ સમયે પાળવાનો નયમ કાયમ કરવામાં આવ.ે 32એસ્તેરની આજ્ઞાથી ૂર મની આ બાબતો કાયમ
કરવામાં આવી. અને ુસ્તકમાં તેની નોંધ કરવામાં આવી.

10
અહા ેરોશ અને મોદખાયની મહાનતા

1અહા ેરોશ રાજાએ દેશ ઉપર તથા સ ુદ્રના ટા ુઓ ઉપર કર ના ો. 2તેના પરાક્રમના તથા તેના સામર્થ્યનાં સવર્ કૃત્યો તથા
જે ઉચ્ચ પદવીએ રાજાએ મોદખાયને ાન આપ્ ું હ ું, તેની સં ૂણર્ મા હતી ઇરાનના તથા માદાયના રાજાઓનાં કાળ ૃ ાંતોના
ુસ્તકમાં લખેલી છે.
3 કેમ કે યહૂદ મોદખાય અહા ેરોશ રાજાથી બીજા દરજ્જાનો તથા યહૂદ ઓમાં મહાન ુરુષ ગણાતો હતો. તે પોતાના

દેશબં ુઓનો માનીતો હતો, કારણ કે તે પોતાના લોકો ું હતજાળવતો હતો. અને તેઓ વધારે સફળ થાય માટે યત્ન કરતો હતો.
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અ ૂબ
લેખક

અ ૂબ ું ુસ્તક કોણે લ ું તે ખરેખર કોઈ જાણ ું નથી. લેખકની ઓળખ આપવામાં આવી નથી. સંભ વત છે કે તેના એક
કરતાં વધારે લેખકો હતા. એ પણ શ છે કે અ ૂબ ું ુસ્તક બાઇબલ ું સૌથી જૂ ું ુસ્તક છે. અ ૂબ એક સારો અને પ વત્ર
માણસ હતો કે જણેે અસ દઃુખો સહન કયાર્ અને તેણે તથા તેના મત્રોએ અ ૂબ પર આવી આપ ઓ કેમ આવી હશે તે
સમજવા પ્રયાસ કય હતો. આ ુસ્તકનાં ચાવીરૂપ પાત્રોમાં અ ૂબ, અલીફાઝ તેમાની, બલ્દાદ ૂહ , સોફાર નામઆથી અને
અલીહૂ ૂઝ નો સમાવેશ થાય છે.

લખાણનો સમય અને ળ
અજ્ઞાત મોટા ભાગ ું ુસ્તક એવા ચ ો પ્રદ શત કરે છે કે તે ઘણા સમય બાદ એટલે કે દેશ નકાલના સમયે અથવા તો તેના

થોડા જ સમય પછ લખા ું હ ું અને એલીહૂ વશેના અધ્યાયો તો વધારે પાછળથી લખાયા હોય શકે.
વાંચકવગર્

પ્રાચીન યહૂદ લોકો તથા ત્યાર બાદના બાઇબલના બધા જ વાંચકો. એ ું માનવામાં આવે છે કે અ ૂબના ુસ્તકનાં ૂળ વાંચકો
મસરની ુલામગીર માં સબડતા ઇઝરાયલના સંતાનો હતા અને ારે તેઓ મસરના લોકો હેઠળ દઃુખો સહન કરતા હતા ત્યારે
ૂસાએ તેઓને દલાસો આપવા તે લ ું હ ું.

હે ુ
અ ૂબ ું ુસ્તકઆપણને નીચેની બાબતો સમજવા મદદ કરે છે: શેતાનઆ થકઅને શાર રક નાશ કર શકતો નથી અને તે ું

કર શકે અને ું નહ તેની પર ઈ રને સ ા છે. દુ નયાના બધા જ દઃુખો પાછળ ું “કેમ (કારણ)” સમજ ું તે આપણી માનવીય
ક્ષમતાની બહાર છે. દુ ો વાજબી ર તે દુ તા ું ફળ ભોગવશ.ે કેટલીક વાર દઃુખોને આપણાજીવનોમાં ુદ્ધ કરવા, કસોટ કરવા,
શીખવવા કે આપણા આત્માને મજ ૂત કરવા આવવા દેવામાં આવે છે.

ુદ્રાલેખ
સહન કરવાના આશીવાર્દો

રૂપરેખા
1. પ્રસ્તાવના અને શેતાનનો હુમલો – 1:1-2:13
2. અ ૂબની ત્રણ મત્રો સાથેની દઃુખો વષેની ચચાર્ – 3:1-31:40
3. એલીહૂની ઈ રની ભલાઈ વષેની ઘોષણા – 32:1-37:24
4. અ ૂબને ઈ રના સાવર્ભૌમત્વ ું પ્રકટ કરણ – 38:1-41:34
5. ઈ ર અ ૂબને ુનઃ ા પત કરે છે – 42:1-17

શેતાન અ ૂબની કસોટ કરે છે
1 ઉસ દેશમાં એક માણસ હતો તે ું નામ અ ૂબ હ ું. તે નદ ષ, પ્રામા ણક, ઈ રની બીક રાખનાર તથા દુ તાથી દૂર રહેનાર

હતો. 2 તેને સાત દ કરાઓ અને ત્રણ દ કર ઓ હતી. 3 તેની પાસે સાત હજાર ઘેટા,ં ત્રણ હજાર ઊંટ, પાંચસો જોડ બળદ,
પાંચસો ગધેડ ઓ હતી. વળ ઘણા નોકર-ચાકર હતા. તેથી તે સમગ્ર ૂવર્ના લોકમાં સૌથી મહાન ુરુષ ગણાતો હતો.

4તેના દ કરાઓમાંનો દરેક પોતપોતાના ઘરે મજબાનીઆપતો; અને પોતાની ત્રણેય બહેનોને ખાવાપીવા માટે નમંત્રણઆપતો.
5તેઓની ઉજાણીના દવસો ૂરા થયા પછ અ ૂબ તેઓને તેડાવીને પ વત્ર કરતો. અને વહેલી સવારમાં ઊઠ ને તે સવર્ની ગણતર
ુજબ દરેકને સારુ દહનીયાપર્ણ કરતો. તે કહેતો, “કદાચ મારા સંતાનોએ પાપ કર ને પોતાના હૃદયમાં ઈ રને શ્રાપઆપ્યો હોય!”

અ ૂબ હમેશાં આ પ્રમાણે કરતો.
6એક દવસ દૂતો* યહોવાહની આગળ હાજર થયા. તેઓની સાથે શેતાન પણઆ ો. 7 યહોવાહે શેતાનને ૂ ુ,ં “ ું ાં

જઈઆ ો? શેતાને યહોવાહને જવાબઆપ્યો. “હુ ૃથ્વી પરઆમતેમ સવર્ત્ર ફર ને આ ો છુ. 8પછ યહોવાહે શેતાનને ક ું,
“ ું તેં મારા સેવક અ ૂબને લક્ષમાં લીધો છે? ૃથ્વી પર તેના જવેો નદ ષ, પ્રામા ણક, ઈ રથી ડરનાર તથા દુ તાથી દૂર રહેનાર
બીજો કોઈ ુરુષ નથી.”

9 ત્યારે શેતાને યહોવાહને ઉ રઆપ્યો કે, ું અ ૂબ કારણ વના ઈ રની બીક રાખે છે? 10 ું તમે તે ુ,ં તેના ઘર ું તથા તેનાં
હાથનાં કામોની ચોગરદમ વાડ બનાવી નથી? તમે તેને અને તેના કામધંધાને આશીવાર્દ આપ્યો છે. તેથી દેશમાં તેની સંપ વધી
ગઈ છે. 11 પણ તમારો હાથ લંબાવીને તેની સંપ ને સ્પશર્ કરો એટલે તે તમારા મોઢે ચઢ ને શ્રાપઆપશ.ે” 12યહોવાહે શેતાનને
ક ું, “જો, તે ું તમામ હુ તારા હાથમાં સોં ું છુ. પણ તેના શર રને ુકસાન કરતો ન હ એ પછ શેતાન યહોવાહની હાજર માંથી
ચાલ્યો ગયો.

અ ૂબનાં સંતાનો અને સંપ નો નાશ
13 એક દવસે તેના દ કરાઓ અને તેની દ કર ઓ તેઓના મોટા ભાઈના ઘરમાં ખાતા તથા દ્રાક્ષારસ પીતાં હતાં તે સમય,ે

14એક સંદેશાવાહકે આવીને અ ૂબને ક ું કે, “બળદો હળે જોતરેલા હતા અને ગધેડાં તેઓની પાસે ચરતાં હતા.ં 15એટલામાં
શબાઈમ લોકો હુમલો કર ને બધાંને લઈ ગયા. તેઓએ ચાકરોને તલવારથી માર નાં ા છે; ફક્ત હુ એકલો જ તને ખબર
આપવાને બચી ગયો છુ.”

* 1:6 1:6 ઈ રના સંતાન



અ ૂબ 1:16 411 અ ૂબ 3:9

16તે હજીતો કહેતો હતો, એટલામાં બીજાએઆવીને ક ું, “ઈ રનાઅ એઆકાશમાંથી પડ ને ઘેટાં તથા ચાકરોને બાળ ને
ભસ્મ કયા છે. ફક્ત હુ એકલો જ તને ખબરઆપવાને બચી ગયો છુ.” 17 તે હજી કહેતો હતો એટલામાં બીજાએઆવીને ક ું,
“ખાલદ ઓની ત્રણ ટોળ ઓ ઊંટો પર હુમલો કર ને તેઓને લઈ ગયા છે. વળ તેઓએ ચાકરોને તલવારથી માર ના ા છે.
ફક્ત હુ એકલો જ તમને ખબરઆપવા બચી ગયો છુ.”

18 તે હજી કહેતો હતો એટલામાં બીજાએ આવીને ક ું, “તારા દ કરાઓ તથા તાર દ કર ઓ તેઓના મોટાભાઇના ઘરમાં
ખાતા તથા દ્રાક્ષારસ પીતાં હતાં. 19 તે વખતે અરણ્યમાંથી ભારે વાવાઝોડુ આ ું. અને તેનો ધ ો ઘરના ચારે ૂણાને લાગવાથી
તેની અંદરના ુવાનો પર તે ૂટ પ ું અને તેઓ મર ગયા છે; ફક્ત હુ એકલો જ તને ખબરઆપવાને બચી ગયો છુ.”

20પછ અ ૂબે ઊભા થઈન,ે પોતાનો જામો ફાડ ના ો, પોતા ું મા ું ૂંડાવીને જમીન પર પડ ને ઈ રની સ્ ુ ત કર . 21તેણે
ક ું કે, માર માતાના ગભર્ ાનમાંથી હુ નવર્ આ ો હતો અને એવો જ પાછો જઈશ. જે માર પાસે હ ું તે યહોવાહે આપ્ ું
અને યહોવાહે તે લઈ લી ું છે; યહોવાહના નામની પ્રશંસા હો.” 22એ સઘળામાં અ ૂબે પાપ ક ુ ન હ. અને ઈ રને ૂખર્પણે
દોષ આપ્યો ન હ.

2
શેતાને બીમાર દ્વારા અ ૂબની ૂર કરેલો કસોટ

1એક દવસે દૂતો ફર યહોવાહની સમક્ષ હાજર થયા, તેઓની સાથે શેતાન પણ આવીને યહોવાહની આગળ હાજર થયો.
2 યહોવાહે શેતાનને ૂ ું, “ ું ાં જઈઆ ો?” શેતાને યહોવાહને ક ું, “હુ ૃથ્વી પર આમતેમ સવર્ત્ર ફર ને આ ો છુ.”

3યહોવાહે શેતાનને ૂ ું કે, “ ું તે મારા સેવકઅ ૂબને લક્ષમાં લીધો છે? ૃથ્વી પર તેના જવેો સં ૂણર્, પ્રામા ણક, ઈ રભક્ત
તથા દુ તાથી દૂર રહેનાર બીજો કોઈ ુરુષ નથી. જો” કે તેને વનાકારણ પાયમાલ કરવાને તેં મને ઉશ્કેય હતો. છતાં હજી ુધી
તે પોતાના પ્રામા ણકપણાને દ્રઢતાથી વળગી ર ો છે.”

4 શેતાને યહોવાહને જવાબ આપ્યો, “ચામડ ને બદલે ચામડ હા, માણસ પોતાના જીવને બદલે તો પોતા ું સવર્સ્વ આપ.ે
5પણ તમારો હાથ લંબાવીને તેના હાડકાને તથા તેના શર રને સ્પશર્ કરો. એટલે તે તમારે મોઢે ચઢ ને તમને શાપ દેશે.” 6યહોવાહે
શેતાનને ક ું કે, “જો, તે તારા હાથમાં છે; ફક્ત તેનો જીવ બચાવજ.ે”

7 પછ યહોવાહ પાસેથી શેતાન ચાલ્યો ગયો, તેણે અ ૂબને તેના પગના ત ળયાથી તે તેના માથા ુધી ૂમડાં ું દ:ુખદાયક દદ
ઉત્પ ક ુ. 8 તેથી અ ૂબ પોતા ું શર ર ઠ કર થી ખંજવાળવા સારુ રાખમાં બેઠો.

9 ત્યારે તેની પત્નીએ તેને ક ું, “ ું હજુ પણ ું તારા પ્રામા ણકપણાને દ્રઢતાથી વળગી ર ો છે? ઈ રને શાપઆપઅને મર.”
10 પર ુ અ ૂબે તેને ઉ ર આપ્યો કે, “ ું એક ૂખર્ ીની જમે બોલે છે ું આપણે ઈ રના હાથથી માત્ર ુખ જ સ્વીકારવા ું
અને દ:ુખ ન હ?” આસવર્માં અ ૂબે પોતાના મોંથી પાપ ક ુ ન હ.

અ ૂબને મત્રોનો દલાસો
11આ સવર્ વપ અ ૂબ પર આવી પડ હતી, તે વષે તેના ત્રણ મત્રોએ સાંભ ું, ત્યારે અ લફાઝ તેમાની, બલ્દાદ ૂહ

અને સોફાર નાઅમાથી પોતપોતાને ઘેરથી આ ા. તેઓ તેના દઃુખમાં ભાગ લેવાને તથા તેને દલાસો આપવાને મસલત કર ને
તેની પાસે આ ા હતા.

12 ારે તેઓએ તેને દૂરથી જોયો ત્યારે તેઓ તેને ઓળખી ન શ ા; તેઓ પોક ૂક ને રડ્યા; દરેકે પોતાનાં વ ો ફાડ્યા.ં
અને આકાશ તરફ નજર કર ને પોતાના માથા પર ૂળ નાખી. 13 તેઓ સાત દવસ અને સાત રાત તેની સાથે જમીન પર બેસી
ર ા. તેઓએ જો ું કે તે ઘણો દ:ુખી છે. તેથી કોઈએ તેને એક શ પણ ક ો ન હ.

3
અ ૂબની અંતરવેદના

1એ પછ અ ૂબે પોતા ું ુખ ઉઘાડ ને પોતાના જન્મ દવસને શાપ આપ્યો.
2અ ૂબે ક ું;
3 “જે દવસે હુ જન્મ્યો તે દવસ નાશ પામો, જે રાત્રે એમ કહેવામાં આ ું કે દ કરાનો ગભર્ ર ો છે;
4 તે દવસ અંધકારરૂપ થાઓ. આકાશમાંના ઈ ર તેને લેખામાં ન ગણો,
તે દવસે અજવા ું ન થાઓ.
5 તે દવસ અંધકારનો તથા ૃત્ ુછાયાનો ગણાઓ;
તે પર વાદળ ઠર રહો;
તે દવસનો અંધકાર ત્રાસદાયક બનો.
6 તે રાત્રે ઘોર અંધકાર ાપી રહો,
વષર્ના દવસોમાં તે ન ગણાઓ,
મ હનાઓની ગણતર માં તે ન ગણાય.
7 તે રાત્રી એકલવાયી થઈ રહો,
તે રાત્રે કઈ હષર્નાદ ન થાઓ.
8 તે દવસને શાપ દેનારા,
તથા જઓે વકરાળ પ્રાણી અજગરને જગાડવામાં ચ ુર છે. તેઓ તેને શાપ દો.
9 તે દવસના પ્રભાતના તારા અંધકારમાં રહે,
તે દવસ અજવાળાની રાહ જોયા કરે પર ુ તે તેને મળે ન હ;
તેનો અરુણોદયનો પ્રકાશ બલકુલ દેખાઓ ન હ.
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10 કેમ કે તેણે માર મા ું ગભર્ ાન બંધ રા ું ન હ.
અને માર આંખો આગળથી દઃુખ દૂર ક ુ ન હ.
11 હુ ગભર્ ાનમાં જ કેમ ન મર ગયો?
જનમતાં જ મેં પ્રાણ કેમ ન છોડ્યો?
12 તેના ૂંટણોએ શા માટે મારો અંગીકાર કય .
અને તેનાં સ્તનોએ મારો અંગીકાર કર શા માટે મને સ્તનપાન કરા ુ?ં
13 કેમ કે હમણાં તો હુ ૂતેલો હોત અને મને શાં ત હોત,
હુ ઊંઘતો હોત અને મને આરામ હોત.
14 ૃથ્વીના જે રાજાઓઅને મંત્રીઓએ,
પોતાને વાસ્તે તેઓની સાથે એકાંત નગરો બાંધ્યાં હતા;ં
15જે ઉમરાવો સોનાના મા લક હતા,
તથા ચાંદ થી પોતાનાં ઘરો ભર દ ધેલાં છે તેઓની સાથ,ે
16 કદાચ હુ અ ૂરો ગભર્ હોત,
તથા જણેે પ્રકાશ જોયો નથી તેવા બાળકો જવેો હુ હોત તો સારુ;
17 ત્યાં દુ ો બડબડાટ કરવા ું બંધ કરે છે
ત્યાં થાકેલાં આરામ પામે છે.
18 ત્યાં ુલામો ભેગા થઈને આરામ મેળવે છે.
ત્યાં તેઓને વૈતરુ કરાવનારાઓનો અવાજ સાંભળવો પડતો નથી.
19બધા જ લોકો ત્યાં સમાન છે.
ુલામ તેના મા લકથી ુક્ત હોય છે.

20 દ:ુખી આત્માવાળાને પ્રકાશ,
અને નરાશ થઈ ગયેલાઓને જીવન કેમ અપાય છે?
21 તેઓ મરવાની ઇચ્છા રાખે છે.
છુપાયેલા ખજાના કરતાં મોતને વધારે શોધે છે, પણ તે તેઓને મળ ું નથી.
22 ારે તેઓ કબરમાં જાય છે,
ત્યારે તેઓ અ તશય ુશ થાય છે અને આનંદ પામે છે.
23જનેો માગર્ ઘેરાઈ ગયો છે,
અને જનેે ઈ ર સંકજામાં લા ા છે તેને પ્રકાશ કેમ આપવામાં આવે છે?
24 કેમ કે મારો ન ાસ જ મારો ખોરાક છે.
અને મારો વલાપ પાણીની જમે રેડાય છે.
25 કેમ જે જનેો મને ડર છે તે જ મારા પર આવી પડે છે.
જનેો મને ભય છે તે જ મને મળે છે.
26 મને ુખ નથી, મને ચેન નથી, મને વશ્રાં ત પણ નથી;
પણ વેદના આવી પડ્યા કરે છે.”

પહેલો સંવાદ
4

4:1-14:22
અ લફાઝ (ચા ુ)

1 પછ અ લફાઝ તેમાનીએ જવાબઆપ્યો કે,
2 “જો કોઈ તાર સાથે બોલવા ું કરે તો તારુ હૃદય દખુાશ?ે
પણ બોલ્યા વગર કોણ રહ શકે?
3જો, તેં ઘણા લોકોને સલાહઆપી છે,
અને તેં અનેક દબુર્ળ હાથોને મજ ૂત કયાર્ છે.
4 તારા શ ોએ પડતાને ઊભા કયાર્ છે,
અને તેં થરથરતા પગને ર કયાર્ છે.
5 પર ુ હવે ારે ુશ્કેલીઓ તારા પર આવી પડ છે, ત્યારે ું નરાશ થઈ ગયો છે;
તે તને સ્પશર્ કરે છે ત્યારે ું ગભરાઈ જાય છે.
6ઈ રના ભયમાં તને ભરોસો નથી?
તારા સદાચાર પર તને આશા નથી?
7 હુ તને વનંતી કરુ છુ કે, આ વષે વચાર કર; કયા નદ ષ માણસો નાશ પામ્યા છે?
અને કયા સદાચાર ની પાયમાલી થઈ છે?
8 મારા અ ુભવ પ્રમાણે જઓે અન્યાય ખેડે છે,
તથા ુકશાન વાવે છે, તેઓ તે ું જ લણે છે.
9ઈ રના ાસથી તેઓ નાશ પામે છે.
તેઓના કોપની જ્વાલાઓથી તેઓ ભસ્મ થઈ જાય છે.
10 સહની ગજના અને વકરાળ સહનો અવાજ,
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અને જુવાન સહના દાંત ૂટ જાય છે.
11 ૃદ્ધ સહ શકાર વગર નાશ પામે છે.
અને જુવાન સહણના બચ્ચાં રખડ પડે છે.
12હમણાં એક ુપ્ત વાત માર પાસે આવી,
અને તેના ભણકારા મારા કાને પડ્યા.
13 ારે માણસો ભર નદ્રામાં પડે છે,
ત્યારે રાતનાં સંદશર્નો પરથી આવતા વચારોમા,ં
14 હુ ભયથી ુજી ગયો
અને મારાં સવર્ હાડકાં થથર ઊઠયા.ં
15 ત્યારે એકઆત્મા મારા મોંને સ્પશીન પસાર થઈ ગયો
અને મારા શર રનાં રૂઆં ઊભાં થઈ ગયાં.
16 તે ર ઊભો ર ો, પણ હુ તે ું સ્વરૂપ ઓળખી શ ો ન હ.
એકઆકૃ ત માર સમક્ષઆવીને ઊભી રહ .
અને ત્યાં શાં ત હતી. પછ મેં એવો અવાજ સાંભ ો કે,
17 ‘ ું માણસ ઈ ર કરતાં વધારે ન્યાયી હોઈ શકે?
ું તે તેના સજનહાર કરતાં વધારે પ વત્ર હોઈ શકે?

18 જુઓ, તે પોતાના સેવકો પર કઈ વ ાસ રાખતા નથી;
અને તે પોતાના દૂતોને ુનેગાર ગણે છે.
19 તો ૂળમાં નાખેલા પાયાવાળા માટ નાં ઘરોમાં રહેનાર,
જઓે પતં ગયાની જમે કચરાઈ જાય છે.
તેઓને તે કેટલા અ ધક ગણશે?
20સવારથી સાંજ ુધીમાં તેઓ નાશ પામે છે.
તેઓ સદાને માટે નાશ પામે છે, કોઈ તેઓની ચતા કર ું નથી.
21 ું તેઓનો વૈભવ જતો રહેતો નથી?
તેઓ મર જાય છે; તેઓ જ્ઞાનવગર ૃત્ ુ પામે છે.”

5
અ લફાઝ (ચા ુ)

1 “હવે હાંક માર; તને જવાબઆપનાર કોઈ છે ખરુ?
ું હવે ા પ વત્રને શરણે જશ?ે

2 કેમ કે ક્રોધ ૂખર્ માણસને માર નાખે છે;
ઈષ્યાર્ ૂખર્નો જીવ લે છે.
3 મેં ૂખર્ ક્તને ૂળ નાખતાં જોયો છે,
પણ પછ અચાનક મેં તેના ઘરને શાપ દ ધો.
4 તેનાં સંતાનો સહ સલામત નથી,
તેઓ ભાગળમાં કચડાય છે.
અને તેઓનો બચાવ કરે એ ું કોઈ નથી.
5 તેઓનો પાક ૂ ા લોકો ખાઈ જાય છે,
વળ કાંટાઓમાંથી પણ તેઓ તે લઈ જાય છે.
તેઓની સંપ લોભીઓ ગળ જાય છે.
6 કેમ કે વપ ઓ ૂળમાંથી બહાર આવતી નથી.
અને ુશ્કેલીઓ જમીનમાંથી ઊગતી નથી.
7 પર ુ જમે ચનગાર ઓઊંચી ઊડે છે.
તેવી જ ર તે મ ુષ્ય સંકટને સારુ ૃજાયે ું છે.
8છતાં હુ ઈ રને શો ું અને માર બાબત ઈ રને સોં ું.
9 તેઓ મોટાં અને અગમ્ય કાય કરે છે
તથા અગ ણત અદ્દ ુત કાય કરે છે.
10 તે ૃથ્વી પર વરસાદ વરસાવે છે,
અને ખેતરોમાં જળ પહોંચાડે છે.
11 તે સામાન્ય માણસને માનવંતા બનાવે છે;
તથા શોકા ુરોને ઊંચે ચઢાવીને સલામત રાખે છે.
12 તે ચાલાક, પ્રપંચી લોકોની યોજનાઓને એવી રદ કરે છે કે,
જથેી તેઓના હાથથી તેમનાં ધારેલાં કાય થઈ શકતાં નથી.
13 કપટ લોકોને તે પોતાના જ છળકપટમાં ૂંચવી નાખે છે.
અને દુ માણસોના મન ૂબાનો નાશ કરે છે.
14 ધોળે દહાડે તેઓને અંધકાર દેખાય છે,
અને ખરે બપોરે તેઓ રાતની જમે ફાંફાં મારે છે.
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15 પણ તે લાચારને તેઓની તલવારથી
અને તે દ રદ્ર ઓને બળવાનના હાથથી બચાવે છે.
16 તેથી ગર બને આશા રહે છે,
અને દુ ો ું મોં ૂપ કરે છે.
17 જુઓ, જે માણસને ઈ ર શક્ષા કરે છે. તેને ધન્ય છે,
માટે ું સવર્સમથર્ની શક્ષાને ુચ્છ ન ગણ.
18 કેમ કે તે દ:ુખી કરે છે અને તે જ પાટો બાંધે છે;
તે ઘાયલ કરે છે અને તેમના હાથ તેને સાજા કરે છે.
19છ સંકટમાંથી તે તને બચાવશે,
હા, સાતમાંથી તને કઈ ુકસાન થશે ન હ.
20 તે તને દકુાળમાં ૃત્ ુમાંથી;
અને ુદ્ધમાં તલવારના ત્રાસમાંથી બચાવી લેશે.
21જીભના તી ણ મારથી તે તારુ રક્ષણ કરશે.
અને આફતની સામે પણ ું નભર્ય રહ શ.
22 વનાશ અને દકુાળને ું હસી કાઢ શ.
અને ૃથ્વી પરનાં હસક પ ુઓથી ું ડર શ ન હ.
23 તારા ખેતરના પથ્થરો પણ તારા સંપીલા મત્રો બનશ.ે
ૃથ્વી પરનાં જગલી જાનવરોથી પણ ું બીશે ન હ.

24 તને ખાતર થશે કે તારો તં ુ ુર ક્ષત છે.
અને ું તારા પોતાના વાડાને તપાસી જોશ,ે
તો તને ક ું ખોવાયે ું જોવા મળશે ન હ.
25 તને ખાતર થશે કે મારે ુષ્કળ સંતાનો છે,
અને ૃથ્વી પરના ઘાસની જમે તારા વંશજો પણ ઘણા થશ.ે
26જમે પાકેલા ધાન્યનો ૂળો તેની મોસમે ઘરે લવાય છે.
તેમ ું તાર પાક ઉંમરે કબરમાં જઈશ.
27 જુઓ, અમે એ વાતની ખાતર કર છે કે; તે તો એમ જ છે;
તે ું સાંભળ અને તારા હતાથ ધ્યાનમાં લે.”

6
અ ૂબ

1 પછ અ ૂબે જવાબઆપ્યો અને ક ું કે,
2 “અરે, માર વપ ઓનો તોલ થાય,
અને મારુ સંકટ એકત્ર કર ને ત્રાજવે તોલી શકાય તો કે ું સારુ!
3 કેમ કે ત્યારે તો તે સ ુદ્રોની રેતી કરતાં પણ ભારે થાય.
તેથી મારુ બોલ ું અ વચાર હ ું.
4 કેમ કે સવર્શ ક્તમાનનાં બાણ મારા હૃદયમાં વાગે છે,
અને તેમ ું વષ મારો આત્મા ૂસી લે છે;
ઈ રનો ત્રાસ માર સામે લડવા ઊભો છે.
5 ું જગલી ગધેડાની આગળ ઘાસ હોય તો તે ૂંકે?
અથવા બળદની આગળ ઘાસ હોય છતાં ું તે બરાડા પાડ?ે
6 ું ફ વસ્ ુ મીઠા વગર ખવાય?
અથવા ું ઈંડાની સફેદ માં કઈ સ્વાદ હોય?
7 હુ તેને અડકવા માગતો નથી;
તે મને કટાળાજનક અ જવેાં લાગે છે.
8અરે, જો માર વનંતી સફળ થાય;
અને જનેી હુ આશા રા ું છુ તે જો ઈ ર મને બક્ષ!ે
9એટલે ઈ ર કૃપા કર ને મને કચર નાખે,
અને પોતાના છૂટા હાથથી મને માર નાખે તો કે ું સારુ!
10 તેથી હજીયે મને દલાસો થાય.
હા, અસ દ:ુખ હોવા છતાં હુ આનંદ મા ું,
કેમ કે મેં પ વત્ર ઈ રનાં વચનોની અવગણના કર નથી.
11 મારુ બળ ું છે કે હુ સહન કરુ?
અને મારો અંત કેવો આવવાનો છે કે હવે હુ ધીરજ રા ુ?ં
12 ું માર મજ ૂતી પથ્થરોની મજ ૂતી જવેી છે?
ું મારુ શર ર પ ળ ું છે?

13 ું તે સા ું નથી કે હુ માર જાતને મદદ કર શકતો નથી,
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ું ુ દ્ધથી કામ કરવાની શ ક્તનો મારામાં લોપ થયો નથી?
14 નરાશ થયેલા માણસ પર તેના મત્રએ કરુણા રાખવી જોઈએ;
રખેને તે સવર્શ ક્તમાનનો ભય ત્યજી દે.
15 પણ મારા ભાઈઓ નાળાંની માફક ઠગાઈથી વત્યાર્ છે.
એટલે લોપ થઈ જતાં ઝરણાં કે,
16જઓે બરફના કારણે કાળાં દેખાય છે.
અને જઓેમાં હમ ઢકાયે ું હોય છે.
17 તેઓ ગરમીમાં અદ્રશ્ય થઈ જાય છે;
અને તાપ પડતાં તેઓ પોતાની જગ્યાએથી નાશ પામે છે.
18 તેઓની પાસે કાફલા જાય છે
અને તેઓ અરણ્યમાં દાખલ થઈને નાશ પામે છે.
19 તેમા ના કાફલા પાણીને ઝંખી ર ા હતા,
શેબાના સંઘે તેઓની રાહ જોઈ.
20 પણઆશા નષ્ફળ જવાથી તેઓ લ જ્જત થયા.
પર ુ ત્યાં પહોંચ્યા ત્યારે તેઓ નરાશ થયા હતા.
21 કેમ કે હવે તમે એવા જ છો;
માર ભયંકર દશા જોઈને તમે બીહો છો.
22 ું મેં તમને ક ું કે, મને કઈ આપો?’
અથવા તમાર દ્ર માંથી મારે સારુ ખચર્ કરો?’
23અથવા, ‘મને મારા શ ુઓના હાથમાંથી ઉગારો?’
કે, ‘જુલમીના હાથમાંથી મને છોડાવો?’
24 મને સમજાવો એટલે હુ ૂપ રહ શ;
અને મેં કરેલી ૂલ મને બતાવો.
25સત્ય વચન કેવાં અસરકારક હોય છે!
પણ તમે જે ઠપકો આપો છો તે શાનો ઠપકો?
26 પણ હતાશ માણસનાં શ ો પવન જવેા હોય છે.
તેમ છતાં કે તમે શ ોને કારણે ઠપકો આપવા ું ધારો છો?
27હા, તમે તો અનાથો પર ચઠ્ઠ ઓ નાખો છો,
તથા તમારા મત્રોનો વેપાર કરો એવા છો.
28 તો હવે, કૃપા કર ને માર સામે જુઓ,
કેમ કે તમાર સમક્ષ તો હુ જૂઠુ બોલીશ ન હ.
29 તો હવે કૃપા કર ને પાછા ફરો*; કઈ અન્યાય થવો ન જોઈએ;
હા, પાછા ફરો, માર દલીલ વાજબી છે.
30 ું માર જીભમાં અન્યાય છે?
ું હા નકારક વસ્ ુઓને પારખવાની શ ક્ત મારામાં રહ નથી?”

7
અ ૂબ (ચા )ુ

1 “ ું ૃથ્વી પર માણસને સંકટ સહન કરવા ું નથી?
ું તેના દવસો મજૂરના જવેા નથી?

2આ ુરતાથી છાંયડાની રાહ જોનાર ુલામની જમે.
અને પોતાના પગારની રાહ જોનાર મજૂરની જમે,
3 તેથી મારે અથર્હ ન મ હનાઓ ફોકટ કાઢવા પડે છે;
અને કટાળાભરેલી રા ત્રઓ મારા માટે ઠરાવેલી છે.
4 ૂતી વેળાએ હુ વચારુ છુ કે,
‘હુ ારે ઊઠ શ અને રાત્રી ારે પસાર થશ?ે’
ૂય દય થતાં ુધી હુ આમતેમ પડખાં ફેર ા કરુ છુ.

5 મારુ શર ર ક ડાઓથી તથા ૂળના ઢેફાંથી ઢકાયે ું છે.
માર ચામડ ૂકાઈને ફાટ ગઈ છે.
6 મારા દવસો વણકરના કાંટલા કરતા વ ુ ઝડપી છે,
અને આશા વના તેનો અંત આવે છે.
7 યાદ રાખજો કે, મારુ જીવન માત્ર ાસ છે;
માર આંખ ફર કદ ુખ જોનાર નથી.
8જઓે મને જુએ છે, તેઓ મને ફર જોશે ન હ;
ું મને દેખતો હોઈશ એટલામાં હુ લોપ થઈશ.

9જમે વાદળાં ઓગળ ને અલોપ થઈ જાય છે,
* 6:29 6:29 ફર થી વચારો
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તેમ શેઓલમાં ઊતરનારા ફર કદ ઉપર આવશે ન હ.
10 તે પોતાને ઘરે ફર કદ આવશે ન હ;
હવે પછ તે ું ાન તેને જાણશે ન હ.
11 માટે હુ મારુ ુખ બંધ ન હ રા ું;
મારો આત્મા સંકટમાં છે તેથી હુ બોલીશ;
મારા આત્માની વેદનાને કારણે હુ મારુ દ:ુખ રડ શ.
12 ું હુ સ ુદ્ર છુ કે સ ુદ્ર ું અજગર છુ કે,
તમે મારો ચોક -પહેરો રાખો છો?
13 ારે હુ એમ કહુ છુ કે, ‘માર પથાર મને શાં ત આપશે,
મારો પલંગ મારો ત્રાસ હલકો કરશ,ે’
14 ત્યારે સ્વપ્નો દ્વારા તમે મને એવો ત્રાસ ઉપજાવો છો
અને સંદશર્નોથી મને ગભરાવો છો.
15 ત્યારે મારો જીવ ૂંગળાઈ મરવાન,ે
અને મારાં આ હાડકાં કરતાં મોત વધારે પસંદ છે.
16 મને કટાળો આવે છે; મારે કાયમ માટે જીવ ું નથી;
મને એકલો રહેવા દો કેમ કે માર જદગી થર્ છે.
17 મ ુષ્ય કોણ માત્ર છે કે તમે તેને મોટો કરો,
અને તમે તેના પર મન લગાડો,
18 રોજ સવારે તમે તેની ુલાકાત કરો છો
અને તમે પ્રત્યેક ક્ષણે તેની કસોટ કરો છો?
19 ાં ુધી મારા પરથી તમે તમાર નજર દૂર કરશો ન હ?
હુ મારુ ૂંક ગ ું એટલો સમય પણ તમે મને ન હ આપો?
20જો મેં પાપ ક ુર્ હોય તો, હે મારા રખેવાળ હુ તમને ું અડચણરૂપ છુ?
તમે શા માટે મને મારવાના નશાન તર કે બેસાડ રા ો છે,
તેથી હુ પોતાને બોજારૂપ થઈ ગયો છુ?
21 તમે મારા અપરાધો કેમ માફ કરતા નથી? અને મારા અન્યાય દૂર કરતા નથી?
હવે હુ ૂળમાં ભળ જઈશ;
તમે મને સવારે ખંતથી શોધશો, પણ હુ હોઈશ જ ન હ.”

8
બલ્દાદ

1 ત્યારે બલ્દાદ ૂહ એ જવાબઆપ્યો અને ક ું કે,
2 “ ું ાં ુધી આવી વાતો કર શ?
તારા તોફાની શ ો ાં ુધી વંટો ળયાની જમે તારા ુખમાંથી નીક ા કરશે?
3 ું ઈ ર અન્યાય કરે છે?
સવર્શ ક્તમાન ઈ ર ઈન્સાફ ઊંધો વાળે છે?
4જો તારા સંતાનોએ તેમની વરુદ્ધ પાપ ક ુ હશે,
તો ઈ રે તેમને તેમના પાપ ું ફળઆપ્ ું છે.
5જો ું ખંતથી ઈ રની શોધ કરશે,
અને સવર્શ ક્તમાનની યાચના કરશ,ે
6અને ું જો પ વત્ર અને પ્રામા ણક હોત;
તો ન ે તે હમણાં તારે સારુ જા ૃત થઈન,ે
તારાં ધા મક ઘરને આબાદ કરત.
7જો કે તાર શરૂઆત ન હ જવેી હતી.
તોપણઆખરે તે તને બહુ સફળ કરત.
8 કૃપા કર ને ું અગાઉની પેઢ ઓને ૂછ જો;
આપણા પ ૃઓએ શોધી ના ું તે જાણી લ.ે
9આપણે તો આજકાલના છ એ અને કઈ જજાણતા નથી.
ૃથ્વી પર ું આપણું જીવન પડછાયા જે ું છે.

10 ું તેઓ તને ન હ શીખવે? અને કઈ ન હ કહે?
તેઓ પોતાના ડહાપણના શ ો તને ન હ કહે?
11 ું કાદવ વના છોડ ઊગે? કે,
જળ વના બરુ ઊગે?
12હજી તો તે લીલાં હોય છે. અને કપાયેલાં હોતાં નથી.
એટલામાં બીજી કોઈ વનસ્પ ત અગાઉ તે ુકાઈ જાય છે.
13ઈ રને ૂલી જનાર સવર્ના એવા જ હાલ થાય છે
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અને અધમ ની આશા એમ જ નાશ પામશ.ે
14 તેની આશા ભંગ થઈ જશ.ે
તેનો ભરોસો કરો ળયાની જાળ જવેો નાજુક છે.
15 તે પોતાના ઘર પર આધાર રાખશે, પણ તે ઊ ું ન હ રહેશે.
તે તેને મજ ૂતાઈથી પકડ રાખશે પણ તે ટકશે ન હ.
16 ૂયર્ના પ્રકાશથી તે લીલો હોય છે.
તેની ડાળ ઓ ટ ને આખા બગીચામાં ફેલાય છે.
17 તેનાં ૂળ ઝરાની પાસે પથ્થરોને વીંટળાયેલાં હોય છે;
તેઓ પવર્તો પર સાર જગ્યાઓ શોધે છે.
18જો તે નાશ પામે
તો તેની જગા તેનો નકાર કરશે કે, ‘મેં તને જોયો જ નથી.’
19 જુઓ, આતો તેના માગર્ની ૂબી છે;
અને જમીનમાંથી અન્ય ઊગી નીકળશ.ે
20ઈ ર નદ ષ માણસનો ત્યાગ કરશે ન હ,
અને દષુ્કમ ઓનો તે નભાવ કરશે ન હ.
21હજી પણ તેઓ તારા ચહેરાને હાસ્યથી ભરશે.
અને તારા હોઠોને આનંદના પોકારોથી ભર દેશે.
22 તારા દશુ્મનો શરમથી છુપાઈ જશે
અને દજુનોનો તં ુ નાશ પામશે.”

9
અ ૂબ

1 ત્યારે અ ૂબે ઉ ર આપ્યો અને ક ું કે,
2હા, “હુ જાણું છુ કે એમ જ છે.
પર ુ માણસ ઈ રની આગળ કેવી ર તે ન્યાયી ઠરે?
3જો તે તેમની સાથે દલીલ કરવાને ઇચ્છે,
તો હજાર પ્રશ્રનોમાંથી એકનો પણ જવાબ તે તેમને આપી શકશે ન હ.
4ઈ ર જ્ઞાની તથા પરાક્રમી છે,
તેમની સામે થઈને કોણઆબાદાની પામ્યો છે?
5 તે પવર્તોને ખસેડે છે
અને ારે તે પોતાના કોપથી તેમને ઊંધા વાળે છે. ત્યારે તેઓને તેની ખબર પડતી નથી.
6 તે ૃથ્વીને હલાવીને પોતાના ળેથી ખસેડે છે.
અને તેના ંભો કપે છે.
7 તે એ જ ઈ ર છે જે ૂયર્ને આજ્ઞા કરે છે અને તે ઊગતો નથી,
અને જે તારાઓને ઢાંક દે છે.
8 તેમણે એકલે હાથે આકાશને વસ્તા ુ છે,
અને સ ુદ્રના મોજા પર ચાલે છે.
9જમેણે સપ્ત ષ, ૃગશીષર્ તથા કૃ કા,
અને દ ક્ષણનાં નક્ષત્રમંડળ સ ાર્ છે.
10ઈ ર અદ્દ ુત અને મહાન કાય ના કતાર્ છે.
હા, અગ ણત ચમત્કાર કાય ના કતાર્ છે.
11 જુઓ, તે માર બાજુમાંથી પસાર થાય છે, પણ હુ તેમને જોઈ શકતો નથી;
તે આગળ ચાલ્યા જાય છે, પણ હુ તેમને જોઈ શકતો નથી.
12 તે પકડ લે તો તેમને કોણ રોક શકે?
તેમને કોણ ૂછ શકે કે, ‘તમે ું કરો છો?’
13ઈ ર તેમનો કોપ પાછો ખેંચી ન હ લેશ;ે
અ ભમાનીઓને સહાય કરનારાઓ તેની આગળ નમી પડે છે.
14 ત્યારે તેમને ઉ ર આપવાન,ે
તથા તેમની સાથે વાદ વવાદ કરવાને યોગ્ય શ ૂંટ કાઢવાને હુ કેટલો બધો અશક્ત છુ?
15જો હુ ન્યાયી હોત છતાં હુ તેમને જવાબઆપી ન શકત;
હુ મારા ન્યાયાધીશ પાસે કાલાવાલા કરત.
16જો મેં તેમને બોલા ા હોત અને તેમણે મને ઉ ર આપ્યો હોત,
તોપણ મને ખાતર છે કે તે મારુ સાંભળશે ન હ.
17 તે મને કચર નાખવા તોફાન મોકલશ.ે
કારણ વગર તે મને વધારે ઘાયલ કરશ.ે
18 તે મને ાસ લેવા દેતા નથી,
પણ મને ુશ્કેલીઓથી ભર ૂર કરે છે.
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19જોઆપણે બળ વષે કહ એ કે, શા માટે તે બળવાન છે!
અને જો ન્યાય વષે બોલીએ ‘તો તે કહે છે, કે કોણ મને પ્ર ૂછ શકે?’
20જો હુ નદ ષ હોઉં, તોપણ મારે પોતાને ુખે હુ દો ષત ઠર શ;
જો હુ સં ૂણર્ હોઉં, તોપણ તે મને ભ્ર ઠરાવશે.
21 હુ સં ૂણર્ છુ, પણ માર પોતાની પરવા કરતો નથી
હુ મારા જીવનને ધ ારુ છુ.
22 પર ુ દરેક વસ્ ુ સરખી જ છે. તેથી હુ કહુ છુ કે
તે જમે દુ નો તેમ સં ૂણર્નો પણ નાશ કરે છે.
23જો ફટકાથી તત્કાળ મોત નીપજ,ે
તો નદ ષની નરાશાની તે હાંસી કરશ.ે
24 ૃથ્વી દુ ને સ્વાધીન કરાયેલી છે.
ઈ ર તેઓના ન્યાયાધીશોના ુખ ઢાંકે છે.
જો તે કૃત્ય તેઓ ું ન હોય તો પછ બીજુ કોણ કરે છે?
25 મારા દવસો એક દોડવીર કરતાં પણ વધારે ઝડપી છે.
મારા દવસો વેગે વહ ર ા છે અને તેમા કઈ હત નથી.
26 તેઓ ઝડપથી પસાર થતા કાગળના વહાણની જમે,
તથા પોતાના શકાર પર ૂટ પડતા ગરુડની જમે ચાલ્યા જાય છે.
27જો હુ એમ કહુ કે ‘હુ મારા દ:ુખ વષે ૂલી જઈશ.
હુ મારો ઉદાસ ચહેરો દૂર કર ને હસ ુખો ચહેરો ધારણ કર શ.
28 હુ માર સઘળ થા વષે ડરુ છુ.
હુ જાણું છુ કે તમે મને નદ ષ ન હ ગણો.
29 હુ દો ષત જ ઠરવાનો છુ;
તો હુ શા માટે ફોકટ શ્રમ કરુ છુ?
30જો હુ બરફના પાણીથી મારુ શર ર ધોઉં
અને મારા હાથ ગમે તેટલા ચોખ્ખા કરુ*,
31 તોપણ ઈ ર મને ખાઈમાં નાખી દેશે,
અને મારાં પોતાનાં જ વ ો મને કટાળો આપશે.
32 કેમ કે તે મારા જવેા માણસ નથી કે હુ તેમને ઉ ર આ ું,
કે, અમે તેના ન્યાયાસનઆગળ વાદ પ્ર તવાદ થઈએ.
33અમાર વચ્ચે કોઈ મધ્ય નથી કે,
જે અમારા બ ે ઉપર પોતાનો હાથ ૂકે.
34જો ઈ ર પોતાની સોટ મારા પરથી લઈ લે
અને તે મને ડરાવે ન હ.
35 તો હુ તેમનો ડર રા ા વગર બો ું.
પણ જમે હમણાં છે તેમ, હુ તે કર શકુ ન હ.

10
અ ૂબ (ચા ુ)

1 મારો આત્મા આજીવનથી કટાળ ગયો છે;
હુ માર ફ રયાદો વષે ુક્ત ર તે વલાપ કર શ;
મારા જીવની વેદનાએ હુ બોલીશ.
2 હુ ઈ રને કહ શ કે, ‘મને દો ષત ન ઠરાવો;
તમે માર સાથે શા માટે તકરાર કરો છો તે મને બતાવો.
3 જુલમ કરવો,
તથા તમારા હાથોના કામને ુચ્છ ગણ ું
અને દુ લોકોની યોજનાઓથી ુશ થ ું એ ું તમને શોભે છે?
4 ું તમને ચમર્ચ ુ છે,
અથવા ું તમે માણસની જમે જુઓ છો?
5 ું તમારા દવસો અમારા દવસો જટેલાં છે,
તમારુ જીવન માણસના જીવન જટે ું છે કે,
6 તમે મારા અન્યાયની તપાસ કરો છો,
અને મારાં પાપ શોધો છો.
7 તમે જાણો છો કે હુ દો ષત નથી,
અને તમારા હાથમાંથી મને કોઈ બચાવી શકે તેમ નથી.
8 તમારા હાથોએ મને ઘડ્યો છે અને ચોતરફથી મારો આકાર બના ો છે,
* 9:30 9:30 સા ુનથી સાફ કર ું
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છતાં તમે મારો વનાશ કરો છો.
9 કૃપા કર યાદ રાખો કે, તમે માટ ના ઘાટ જવેો મને ઘડ્યો છે;
ું હવે તમે મને પાછો માટ માં મેળવી દેશો?

10 ું તમે મને દૂધની જમે રેડ્યો નથી?
અને મને પનીરની જમે જમા ો નથી?
11 તમે મને ચામડ અને માંસથી મઢ લીધો છે.
તમે મને હાડકાં અને સ્ના ુઓથી સજ્જડ ૂંથ્યો છે.
12 તમે મને જીવન તથા કૃપા આપ્યાં છે.
અને તમાર કૃપાદ્ર એ મારા આત્મા ું રક્ષણ ક ુ છે.
13છતાં આ બાબત તમે તમારા હૃદયમાં ુપ્ત રાખી છે.
હુ જાણું છુ કે એ તમારો આશય છે.
14જો હુ પાપ કરુ, તો તમે મને ધ્યાનમાં લો છો;
તમે મારા અન્યાય વષે મને નદ ષ ઠરાવશો ન હ.
15જો હુ દુ હોઉં, તો મને અફસોસ!
જો હુ નદ ષ હોઉં તો પણ હુ મારુ મા ું ઊંચે ઉઠાવીશ ન હ,
કેમ કે મને અ તશય શરમ લાગે છે.
અને માર વપ માર નજરઆગળ છે.
16જો હુ ગવર્ કરુ, તો તમે સહની જમે માર ૂઠે લાગો છો
અને ફર થી તમે માર સામે તમાર મહાનતા બતાવો છો.
17 તમે માર વરુદ્ધ નવા સાક્ષીઓ લાવો છો,
અને મારા ઉપર તમારો રોષ વધારો છો;
તમે માર સામે દઃુખોની ફોજ પર ફોજ લાવો છો.
18 તો પછ તમે મને શા માટે ગભર્માંથી બહાર લા ા?
ત્યાંજ હુ ૃત્ ુ પામ્યો હોત અને કોઈએ કદ મને જોયો ન હોત.
19 હુ હતો ન હતો થઈ ગયો હોત;
ગભર્માંથી સીધો તેઓ મને કબરમાં ઊંચક જાત.
20 ું મારા દવસો થોડા જ નથી? તો બસ કરો,
અને મને એકલો રહેવા દો, જથેી હુ આરામ કરુ
21 કેમ કે ાંથી કોઈ પાછુ આવ ું નથી ત્યા,ં
એટલે અંધકારનાં તથા ૃત્ ુછાયાના દેશમાં મારે જવા ું છે,
22એટલે ઘોર અંધકારનાં દેશમા,ં
જે સં ૂણર્ અસ્ત સ્ત છે તથા જનેો પ્રકાશ અંધકારરૂપ છે,
તેવા ૃત્ ુછાયાના દેશમાં મારે જવા ું છે.”

11
સોફાર

1 ત્યારે સોફાર નાઅમાથીએ અ ૂબને ઉ ર આપ્યો અને ક ું કે,
2 “ ું વધારે શ ોનો ઉ ર આપવો ન જોઈએ?
ું વધારે બોલતો માણસ ન્યાયી ઠરે?

3 ું તાર લાશથી બીજા માણસો ૂપ થઈ જાય?
ારે ું અમારા શક્ષણની મશ્કર કર શ, ત્યારે ું તને કોઈ ઠપકો ન હઆપ?ે

4 કેમ કે ું ઈ રને કહે છે કે, ‘મારો મત સાફ છે,
હુ તમાર નજરમાં નદ ષ છુ.’
5 પણ જો, ઈ ર બોલે
અને તાર વરુદ્ધ પોતા ું ુખ ખોલ;ે
6 તો તે તને ડહાપણના રહસ્યો વષે કહેશે!
તેમની પાસે બહુ વધ સમજણ છે.
તે માટે જાણ કે, ઈ રે તારા અન્યાયને લીધે તને યોગ્ય છે તે કરતાં ઓછ સજાઆપે છે.
7 ું શોધ કરવાથી ું ઈ રને સમજી શકે?
ું ું યોગ્ય ર તે સવર્શ ક્તમાનને સમજી શકે છે?

8 તે બાબતઆકાશ જટેલી ઊંચી છે તેમાં ું ું કર શકે?
તે શેઓલ કરતાં ઊંડુ છે; ું ું જાણી શકે?
9 તે ું માપ ૃથ્વી કરતાં લાં ુ,ં
અને સ ુદ્ર કરતાં પણ વશાળ છે.
10જો તે કોઈને પણ પકડ અને કેદમાં ૂરે,
અને તેનો ન્યાય કરવા તેને આગળ બોલાવે તો તેમને કોણ અટકાવી શકે?
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11 કેમ કે ઈ ર જૂઠા લોકોને જાણે છે;
ારે તે અન્યાય જુએ છે, ત્યારે ું તે તેની ખબર રાખતા નથી?

12 પણ ૂખર્ લોકો પાસે સમજણ નથી;
જગલી ગધેડ ના બચ્ચા જવેા માણસને તે ુધારે છે.
13 પણ જો ું તારુ મન સી ું રાખે
અને ઈ ર તરફ તારા હાથ લાંબા કરે;
14 તારામાં જે પાપ હોય તે જો ું છેક દૂર કરે,
અને અની તને તારા ઘરમાં રહેવા ન દે.
15 તો પછ ું ન નદ ષ ઠર ને તારુ ુખ ઊં ું કરશ.ે
હા, ું દૃઢ રહેશે અને બીશે ન હ.
16 ું તારુ દ:ુખ ૂલી જશ;ે
અને વહ ગયેલા પાણીની જમે તે તને સ્મરણમાં આવશ.ે
17 તાર જદગી બપોર કરતાં પણ વ ુ તેજસ્વી થશ.ે
જો અંધકાર હશે તોપણ, તે પ્રભાતના જવેી થશ.ે
18આશા ઉત્પ થવાને લીધે ું નભર્ય થશ;ે
ું ચોતરફ જોશે અને સહ સલામતઆરામ લેશે.

19 વળ ું નરાંતે ૂઈ જશે અને તને કોઈ બીવડાવશે ન હ;
હા, ઘણા લોકો તાર પાસે અરજ કરશ.ે
20 પણ દુ ોની આંખો નસ્તેજ થઈ જશે;
તેઓને નાસી જવાનો કોઈ રસ્તો ન હ રહે;
ૃત્ ુ સવાય તેમને બીજી કોઈ પણઆશા રહેશે ન હ.”

12
અ ૂબ

1 ત્યારે અ ૂબે ઉ ર આપ્યો અને ક ું કે,
2 “ નઃસંદેહ તમારા સવાય તો બીજા લોક જ નથી;
તમાર સાથે ુ દ્ધનો અંત આવશે.
3 પર ુ તમાર જમે મને પણ અ લ છે;
અને હુ તમારા કરતાં ઊતરતો નથી.
હા, એ બ ું કોણ નથી જાણ ું?
4 મારા પડોશીઓ હાંસીપાત્ર ગણે તેવો હુ છુ;
હુ, જણેે ઈ રને પ્રાથર્ના કર અને જનેે ઈ રે ઉ ર પણઆપ્યો તે હુ છુ;
હુ, નદ ષ અને સં ૂણર્ માણસ જે હમણાં હાંસીપાત્ર ગણાય તે હુ છુ.
5જઓે પોતે ુખી છે તેઓ દભુાર્ગી માણસનો તરસ્કાર કરે છે;

ારે કોઈ માણસ ઠોકર ખાય છે ત્યારે તેઓ એમ જ કરે છે.
6 ૂટારુઓનાં ઘર આબાદ થાય છે,
અને ઈ રને પડકારનારાઓ ુર ક્ષત હોય છે;
તેઓની તાકાત તે જ તેમનો ઈ ર છે.
7 પર ુ પ ુઓને ૂછો તો તે તમને શીખવશ,ે
જો ખેચર પક્ષીઓને ૂછો તો તે તમને કહેશે.
8અથવા ૃથ્વીને ૂછો અને તે તમને શીખવશ;ે
સ ુદ્રમાંની માછલીઓને ૂછો તો તે તમને મા હતી આપશ.ે
9 દરેક ક્ત જાણે છે કે
આ સવર્ ું યહોવાહે સજન ક ુ છે.
10બધા જ જીવો તથા
મ ુષ્યનો આત્મા પણ ઈ રના જ હાથમાં છે.
11જમે જીભઅ નો સ્વાદ પારખે છે,
તે જ ર તે ું કાન શ ોની પર ક્ષા નથી કરતા?
12 ૃદ્ધ ુરુષોમાં ડહાપણ હોય છે;
અને પાક વયમાં સમજણ હોય છે.
13 પર ુ જ્ઞાન તથા બળ તો ઈ રનાં જ છે.
સમજ અને સ ા તો તેમની પાસે જ છે.
14ઈ ર જે તોડ નાખે છે તેને કોઈ ફર થી બાંધી શક ું નથી;

ારે તે માણસને કેદ કરે છે, ત્યારે કોઈ તેને છોડાવી શક ું નથી.
15 જુઓ, જો તે વરસાદને અટકાવે છે, એટલે જમીન ુકાઈ જાય છે;
અને ારે તે તેને છોડ દે છે, ત્યારે તે ૂ મ પર ફર વળે છે.
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16 તેમની પાસે બળ અને ુ દ્ધ છે;
છેતરનારા અને છેતરાયેલા બ ે તેમના હાથમાં જ છે.
17 તે રાજમંત્રીઓની ુ દ્ધ ૂંટ લે છે
અને તે ન્યાયકતાર્ઓને ૂખર્ બનાવે છે.
18 રાજાઓનાં બંધન તે તોડ પાડે છે.
અને તેમની કમરે સાંકળ બાંધે છે.
19 તે યાજકોને ૂંટાવીને તેઓને લઈ જાય છે,
અને બળવાનનો પરાજય કરે છે.
20 વક્તાઓની વાણી તે લઈ લે છે.
અને વડ લો ું ડહાપણ લઈ લે છે.
21 રાજાઓ ઉપર તે તરસ્કાર કરે છે.
તે શ કતશાળ ઓની સ ા આંચક લે છે.
22 તેઓ અંધકારમાંથી ુપ્ત રહસ્ય પ્રગટ કરે છે,
તે ૃત્ ુછાયા પર પ્રકાશ લાવે છે.
23 તે પ્રજાઓને બળવાન બનાવે છે,
તે તેઓનો નાશ પણ કરે છે.
24 તે ૃથ્વીના લોકોના આગેવાનોની સમજશ કત હણી લે છે;
અને તેઓને દશા- વહોણા અરણ્યમાં રખડતા કર ૂકે છે.
25 તેઓ અજવાળા વગર અંધકારમાં અથડાય છે
અને તે તેઓને સની માણસની જમે લથડતા કર ૂકે છે.

13
અ ૂબ (ચા )ુ

1 જુઓ, માર આંખોએ તે સવર્ જો ું છે;
મારા કાનેથી એ સાંભ ું છે અને હુ સમ ો છુ.
2 તમે જે બ ું જાણો છો તે હુ પણ જાણું છુ;
તમારાથી હુ કઈ કાચો નથી.
3 ન ,ે સવર્શ ક્તમાનની સાથે વાત કરવા હુ ઇચ્છુ છુ,
હુ ઈ રની સાથે વાદ કરવા મા ું છુ.
4 પણ તમે સત્યને જૂઠાણાથી છુપાવવાની કો શશ કરો છો;
તમે બધા ઊંટવૈદ જવેા છો.
5 તમે તદ્દન ૂંગા ર ા હોત તો સારુ હ ું!
કેમ કે એમાં તમારુ ડહાપણ જણાત.
6હવે માર દલીલો સાંભળો;
મારા ુખની અરજ પર ધ્યાન આપો.
7 ું તમે ઈ રનો પક્ષ રાખી અન્યાયથી બોલશો,
અને તેમના પક્ષના થઈને ઠગાઈ ુક્ત વાત કરશો?
8 ું તમે તેમની સાથેના સંબંધમાં રહેશો?
ું તમે ઈ રના પક્ષમાં બોલશો?

9 તે તમાર ઝડતી લે તો સારુ,
અથવા જમે મ ુષ્ય એકબીજાને છેતરે તેમ ું તમે તેમને છેતરશો?
10 તમે જો ુપ્ત ર તે કોઈ કતનો પક્ષ રાખો,
તો ઈ ર તમને ઠપકો આપશ.ે
11 ું ઈ રની મહાનતા તમને ન હ ડરાવ?ે
અને તેમનો ભય તમારા પર ન હઆવે?
12 તમાર સ્મરણીય વાતો રાખ જવેી છે;
અને તમાર બધી દલીલો માટ ના કલ્લાઓ સમાન છે.
13છાના રહો, મને નરાંતે બોલવા દો,
મારા પર જે થવા ું હોય તે થવા દો.
14 મારુ પોતા ું માંસ મારા દાંતમાં લઈશ.
હુ મારો જીવ મારા હાથોમાં લઈશ.
15 જુઓ, ભલે તે મને માર નાખે, તોપણ હુ તેમની રાહ જોઈશ;
તેમ છતાં હુ તેમની સમક્ષ મારો બચાવ જરૂર રજૂ કર શ.
16 ફક્ત એ જ મારુ તારણ થઈ પડશ.ે
કેમ કે દુ માણસથી તેમની આગળ ઊભા રહ શકાય ન હ.
17 માર વાત તમે ધ્યાનથી સાંભળો.
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મારા બોલવા પર કાન દો.
18હવે જુઓ, માર દલીલો મેં નયમસર ગોઠવી છે.
અને હુ જાણું છુ કે હુ નદ ષ છુ.
19 મને કોણ ખોટો ઠરાવી શકે એમ છે?
જો કોઈ પણ હોય તો હુ ૂપ રહ શ અને મારો પ્રાણ છોડ શ.
20 હે ઈ ર, માત્ર બે બાબતોથી તમે મને ુકત કરો,
અને પછ હુ તમારાથી મારુ ુખ સંતાડ શ ન હ;
21 તમારો હાથ મારા પરથી ખેંચી લો,
અને તમારા ભયથી મને ન ગભરાવો.
22 પછ તમે મને બોલાવો કે, હુ તમને ઉ ર આ ું;
અથવા મને બોલવા દો અને તમે ઉ ર આપો.
23 મારાં પાપો અને અન્યાયો કેટલા છે?
મારા અપરાધો અને મારુ પાપ મને જણાવો.
24શા માટે તમે મારાથી તમારુ ુખ ફેરવી લો છો?
શા માટે તમે મને તમારો દશુ્મન ગણો છો?
25 ું તમે પવનથી ખર પડલેા પાંદડાને હેરાન કરશો?
ું તમે ૂકા તણખલાનો પીછો કરશો?

26 તમે માર વરુદ્ધ સખત ઝેર શ ો લખો છો;
અને માર ુવાવ ાના અન્યાયનો મને બદલો આપો છો.
27 તમે મારા પગમાં બેડ ઓ બાંધો છો;
તમે મારા બધા રસ્તાઓ ધ્યાનમાં રાખો છો,
તમે મારાં પગલાં તપાસો છો;
28જો કે હુ નાશ પામતી સડ ગયેલ વસ્ ુના જવેો છુ,
તથા ઉધાઈએ ખાઈ નાખેલા વ જવેો છુ.

14
અ ૂબ (ચા ુ)

1 ીજન્ય મ ુષ્ય ું આ ુષ્ય અલ્પ છે,
અને તે સંકટથી ભર ૂર છે.
2 તે લની જમે ખીલે છે અને તેને કાપી નાખવામાં આવે છે;
વળ તે છાયાની જમે જ ું રહે છે અને ર રહે ું નથી.
3 ું એવા પર તમે લક્ષઆપો છો?
ું મને તમારો પ્ર તવાદ બનાવો છો?

4જો અ ુદ્ધ વસ્ ુમાંથી ુદ્ધ ઉત્પ થાય તો કે ું સારુ? પણ એ ું બન ું અશ છે.
5 તેના આ ુષ્યની મયાર્દા ન કરેલી છે,
તેના મ હનાઓની ગણતર તમારા હાથમાં છે.
તમે તેની હદ ન કર છે તેને તે ઓળંગી શકે ન હ.
6 તમાર નજર તેમની ઉપરથી ઉઠાવી લો, જથેી તેને નરાંત રહે.
જથેી મજૂરની જમે તે પોતાનો દવસ ૂરો ભરે ત્યારે તે આનંદ કરે.
7ઝાડને માટે પણઆશા છે;
જો કે તે કપાઈ ગ ું હોય, પણ તે પાછુ ટ શકે છે,
અને તેની કુમળ ડાળ ઓનો અંત આવશે ન હ.
8જો કે તે ું ૂળ જમીનમાં જૂ ું થાય,
અને તે ું થડ જમીનમાં ુકાઈ જાય.
9છતાંપણ તેને પાણી મળવાથી તે ખીલશ,ે
અને રોપાની જમે તેને ડાળ ઓ ટશ.ે
10 પર ુ માણસ ૃત્ ુ પામે છે અને તે ક્ષય પામે છે;
હા, માણસ પ્રાણ છોડે છે અને તે ાં છે?
11જમે સાગરમાંથી પાણી ઊડ જાય છે,
અને નદ ક્ષીણ થઈને ુકાઈ જાય છે
12 તેમ માણસ ૂઈ જઈને પાછો ઊઠતો નથી
આકાશો ું અ સ્તત્વ ન રહે ત્યાં ુધી તે જાગશે ન હ.
13 તમે મને સંકટોથી દૂર શેઓલમાં સંતાડો,
અને તમારો ક્રોધ શમી જાય ત્યાં ુધી છુપાવી રાખો;
અને મને ઠરાવેલો સમય ન કર આપીને યાદ રાખો તો કે ું સારુ!
14જો માણસ ૃત્ ુ પામ,ે તો પછ ું તે ફર થી સજીવન થશ?ે
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જો એમ હોય તો, મારો છૂટકો થાય ત્યાં ુધી
હુ મારા ુદ્ધના સવર્ દવસો પયત રાહ જોઈશ.
15 તમે મને બોલાવો અને હુ તમને ઉ ર આપીશ.
તમારા હાથનાં કામો પર તમે મમતા રાખત.
16 તમે મારાં પગલાંને ગણો છો;
ું તમે મારા પાપની તપાસ નથી રાખતા?

17 મારાં પાપોને એક કોથળ માં બંધ કર ને ઉપર મહોર મારવામાં આવી છે.
તમે મારા અન્યાયને ઢાંક દો છો.
18 ન ે પવર્તો પડ ને ન થાય છે,
અને ખડકો પોતાની જગાએથી ચળ જાય છે.
19 પાણી પથ્થરોને ઘસી નાખે છે;
પાણીના ૂર જમીન પરની ૂળ ઘસડ જાય છે.
અને તેવી જ ર તે તમે મ ુષ્યની આશાનો નાશ કરો છો.
20 તમે હમેશાં તેઓની પર જય મેળવો છો. અને પછ તે ૃત્ ુ પામે છે;
તમે તેને ઉદાસ ચહેરે મોકલી દો છો.
21 તેના દ કરાઓ માનવંત પદે ચઢે છે, પણ તે પોતે જાણતો નથી;
તેઓ દ નાવ ામાં આવી પડે એ વષે પણ તે અજાણ છે.
22 તેના શર રમાં વેદના થાય છે;
તેનો અંતરઆત્મા તેને સારુ શોક કરે છે.”

બીજો સંવાદ
15

15:1-21:34
અ લફાઝ

1 પછ અ લફાઝ તેમાનીએ ઉ રઆપીને ક ું કે,
2 “ ું કોઈ જ્ઞાની માણસ ખાલી શ ોથી દલીલ કરે
અને પોતા ું પેટ ૂવર્ના પવનથી ભરે?
3 ું તે નરથર્ક વાત વડે કે,
હત ન કર શકે એવા ભાષણ વડે દલીલ કરે?
4હા, ું ઈ રના ભયનો પણ ત્યાગ કરે છે.
તથા ું ઈ રભ ક્તને અટકાવે છે,
5 કેમ કે તારો અન્યાય તારા ુખને શીખવે છે.
અને ું કપટ ઓની જીભને પસંદ કરે છે.
6 મારા ન હ, પણ તારા પોતાના જ શ ો તને દો ષત ઠરાવે છે;
હા, તાર વાણી જ તાર વરુદ્ધ સાક્ષી ૂરે છે.
7 ું ું આ દ ુરુષ છે?
ું પવર્તો ઉત્પ થયા તે પહેલાં ું જન્મ્યો હતો?

8 ું તેં ઈ રના ૂઢ ડહાપણ વષે સાંભ ું છે ખરુ?
ું તેં બધી ુ દ્ધ તારા પોતાનામાં સમાવી રાખી છે?

9અમે ન જાણતા હોઈએ એ ું ું ું જાણે છે?
અમારા કરતાં તારામાં કઈ વશેષ સમજદાર છે?
10અમારામાં પળ યાંવાળા તથા ૃદ્ધ માણસો છે,
જઓે તારા પતા કરતાં પણ મોટ ઉંમરના ુરુષો છે.
11 ું ઈ રના દલાસા,
તથા તાર પ્રત્યેના અમારા નમ્ર વચનો તાર નજરમાં કઈ વસાતમાં નથી.?
12 તારુ હૃદય તને કેમ દૂર લઈ જાય છે?
તાર આંખો કેમ મચાય છે?
13 તેથી ું તારુ હૃદય ઈ રની વરુદ્ધ કરે છે.
અને શા માટે એવા શ ો તારા ુખમાંથી નીકળવા દે છે?
14 ું માણસ પ વત્ર હોઈ શકે?

ીજન્ય માનવી ન્યાયી હોઈ શકે?
15જો, તે પોતાના સંત ુરુષોનો પણ ભરોસો કરતો નથી.
હા, તેમની દ્ર માં તો આકાશો પણ ુદ્ધ નથી;
16 તો જે ધ ારપાત્ર, અધમ,
તથા પાણીની જમે અન્યાયને પી જાય છે તો તે કેટલા વશેષ ગણાય!
17 હુ તમને બતાવીશ; મારુ સાંભળો;
મેં જે જો ું છે તે હુ તમને કહ સંભળાવીશ.
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18 તે જ્ઞાની ુરુષોએ પોતાના પ ૃઓ પાસેથી સાંભળ ને પ્રગટ ક ુ છે,
તેઓએ કઈ પણ છુપા ું નથી.
19 કેવળઆ તેઓના પ ૃઓને જ ૂ મ આપવામાં આવી હતી.
અને તેઓમાં કોઈ વદેશી જવા પામતો નથી.
20 દજુન તેના આખા જીવન પયત પીડા ભોગવે છે,
તે પોતાનાં નયત કરેલાં વષ દરમ્યાન ક થી પીડાય છે.
21 તેનાં કાનમાં ભયનો અવાજ ૂંજે છે;
આબાદ ને સમયે ૂંટનાર તેના પર હુમલો કરશ.ે
22 તે માનતો નથી કે હુ અંધકારમાંથી પાછો આવીશ;
તે માને છે કે તલવાર તેની રાહ જોઈ રહ છે.
23 તે ખોરાક માટે એમ કહ ને ભટકે છે કે, તે ાં છે?
તે જાણે છે કે અંધકારનાં દવસો નજીક છે.
24સંકટ તથા વેદના તેને ભયભીત કરે છે;
ુદ્ધને માટે સજ્જ થયેલા રાજાની જમે તેઓ તેના પર વજય મેળવે છે.

25 કેમ કે તેણે ઈ રની સામે પોતાનો હાથ ઉઠા ો છે
અને સવર્શ ક્તમાન ઈ રની સામે તે અહકારથી વત છે.
26 દુ માણસ ગરદન અ ડ રાખીન,ે
મજ ૂત ઢાલથી સજ્જ થઈને ઈ ર તરફ દોડે છે
27આસા ું છે, જો કે તેણે પોતા ું ુખ તેના શર રની ચરબીથી ઢાં ું છે
અને તેની કૂખો પર ચરબીનાં પડ બાઝ્યાં છે.
28 તે ઉજ્જડ નગરોમાં
જે ઘરમાં કોઈ રહે ન હ એવા,ં
તથા જીણર્ થઈ ગયેલાં ઘરોમાં રહે છે.
29 તે ધનવાન થશે ન હ તેની સ ૃ દ્ધ ટકશે ન હ.
તેનાં વતનો ૃથ્વી પર વસ્તાર પામશે ન હ.
30 તે અંધકારમાંથી બચશે ન હ;
જ્વાળાઓ તેની ડાળ ઓને ૂકવી નાખશે;
અને ઈ રના ાસથી નાશ પામશ.ે
31 તેણે નરથર્ક બાબતોમાં વ ાસ કર ને પોતાને ૂખર્ બનાવવો જોઈએ ન હ;
કેમ કે તેને કઈ મળશે ન હ.
32 તેના જીવનનો અંત આવે તે પહેલાં ભર ૂર પામશ,ે
અને તેની ડાળ ઓ લીલી ન હ રહેશે.
33 દ્રાક્ષના વેલાની જમે તે પોતાની કાચી દ્રાક્ષો પાડ નાખશ;ે
અને જૈ ૂનના ૃક્ષની જમે તેનાં લ ખર પડશ.ે
34 કેમ કે ઢોંગી લોકોનો સંગ નષ્ફળ થશ;ે
રુશવતખોરોનાં ઘરો અ થી નાશ પામશ.ે
35 દુ લોકો ુકસાનનો ગભર્ ધારણ કરે છે. અને અન્યાયને જન્મઆપે છે;
તેઓ ું પેટ ઠગાઈને સદ્ધ કરે છે.”

16
અ ૂબ

1 ત્યારે અ ૂબે ઉ ર આપ્યો અને ક ું કે,
2 “મેં એવી ઘણી વાતો સાંભળ છે;
તમે સવર્ કટાળો ઊપજે એ ું આ ાસનઆપનારા છો.
3 ું તમારા નકામા શ ોનો અંત નથી?
તમાર સાથે ું ખોટુ થ ું છે કે તમે આ પ્રમાણે દલીલો કરો છો.
4 તમાર જમે હુ પણ બોલી શકુ છુ;
જો તમારો આત્મા મારા આત્માની જગ્યાએ હોત,
તો હુ તમાર સામે ડાહ વાતો કરત,
અને મેં તમાર સામે મા ું હલા ું હોત.
5અરે, મારા ુખથી હુ તમને હમતઆપી શ ો હોત!
મારા હોઠનો દલાસો તમને આ ાસનઆપત!
6જો કે હુ બો ું તો પણ મારુ દ:ુખ દૂર થવા ું નથી;
અને જો હુ ૂપ રહુ તો મને કેવી ર તે આરામ મળે?
7 પણ હવે, હે ઈ ર, તમે માર શ ક્ત લઈ લીધી છે;
તમે મારા આખા કુટુબનો નાશ કય છે.
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8 તમે મને કરમાવી ના ો છે, તે જ માર વરુદ્ધ સાક્ષી છે;
અને મારા શર રની દબુર્ળતા માર વરુદ્ધ ઊઠ ને સાક્ષી ૂરે છે.
9ઈ રે તેમના કોપથી મને ચીર ના ો છે અને મને સતા ો છે;
તેમણે માર સામે તેમના દાંત પીસ્યા છે.
મારા દશુ્મનોએ પોતાની આંખો માર સામે કરડ કર છે.
10લોકોએ માર વરુદ્ધ પોતા ું ુખ પહો ું ક ુ છે.
તેઓ મારા મોં પર તમાચો મારે છે;
તેઓ માર વરુદ્ધ એકત્ર થાય છે.
11ઈ ર મને અધમ ઓને સોંપી દે છે;
અને મને દજુનોના હાથમાં ફેંક દે છે.
12 હુ ુખચેનમાં હતો, ત્યારે તેમણે મને કચડ ના ો;
હા, તેમણે મને ગરદનથી પકડ્યો અને મારા ટુકડટેટુકડા કર ના ા.
તેમણે મારા પર નશાન તાક રા ું છે.
13 તેમના ધ ુધાર્ર ઓએ મને ચારેબાજુથી ઘેર લીધો છે;
તે મારુ હૃદય ફાડ નાખે છે અને તે દયા રાખતા નથી;
તે મારુ પ જમીન પર ઢોળે છે.
14 તે વારવાર મને કચડ નાખે છે;
તે યોદ્ધાની જમે મારા પર ૂટ પડે છે.
15 મેં શોકના વ ો પહેયાર્ છે,
અને મારુ શગ ૂળમાં રગદો ું છે.
16રુદન કર ને મારુ મોં લાલ થઈ ગ ું છે.
મારાં પોપચાં પર મોતની છાયા છવાયેલી છે.
17જો કે મારા હાથથી કઈ અન્યાય થયો નથી,
અને માર પ્રાથર્ના ુદ્ધ છે.
18 હે ૃથ્વી, મારા લોહ ને ું ઢાંક દઈશ ન હ*.
મારા અવાજને ું દાટ દઈશ ન હ.
19 જુઓ, હમણાં જ, મારો સાક્ષી આકાશમાં છે
મારો શાહેદ ઉચ્ચ ાને છે.
20 મારા મત્રો મારો તરસ્કાર કરે છે,
પણ માર આંખ ઈ રઆગળઆં ુ રેડે છે.
21એ સારુ કે ઈ ર માણસનાં વાજબી હકને,
તથા પોતાના પડોશી સાથે મ ુષ્યના હકને જાળવી રાખ!ે
22 કેમ કે થોડાં વષ ૂરાં થશ,ે
ત્યારે ાંથી હુ પાછો આવી શકુ ન હ તે માગ હુ જઈશ.

17
અ ૂબ (ચા )ુ

1 મારો આત્મા ક્ષીણ થયો છે*અને મારુઆ ુષ્ય સમાપ્ત થ ું છે;
મારા માટે કબર તૈયાર છે.
2 ન ે માર પાસે તો હાંસી કરનારાઓ જ છે;
અને તેમની ખીજવણી પર માર નજર હમેશાં રહે છે.
3હવે મને કોલ આપો અને મારા જામીન તમે જ થાઓ;
બીજુ કોણ છે જે માર મદદ કરે?
4 હે ઈ ર, તમે જ, તેઓના હ્રદયને સમજણ પડવા દેતા નથી;
તેથી તમે તેઓને ઉચ્ચ પદવીએ ચઢાવશો ન હ.
5જે લાંચ ખાઈને પોતાના મત્રોની નદા કરે છે.
તેનાં સંતાનોની આંખો ક્ષીણ થશ.ે
6 તેમણે મને લોકોમાં હાંસીપાત્ર બના ો છે;
તેઓ મારા મોઢા પર ૂંકે છે.
7 દ:ુખથી માર આંખો ઝાંખી થઈ છે;
અને મારાં બધાં અંગો પડછાયા જવેાં બની ગયા છે.
8 ન્યાયી લોકો આને લીધે વસ્મય પામશ;ે
નદ ષ લોકો અધમ ની વરુદ્ધ ઉશ્કેરાશ.ે
9છતાંય સજ્જન ુરુષો પોતાના માગર્માં ટક રહેશે
અને ુદ્ધ હાથવાળો અ ધકા ધક બળવાન થતો રહેશે.
10 પર ુ તમે બધા, પાછા વળ ને આવો;

* 16:18 16:18 મારા વરુદ્ધ કરેલા ખટ બાબતોને છુપવી દેશો ન હ * 17:1 17:1 મારો આત્મા ુટ ગયો છે
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મને તો તમારામાં એકપણ ુ દ્ધમાન ુરુષ મળતો નથી.
11 મારુ જીવન પસાર થ ું જાય છે. માર યોજનાઓ ન થઈ ગઈ છે.
મારા હૃદયની ઇચ્છાઓ પણ ૂર થઈ ગઈ છે.
12આલોકો, રાતને દવસ માને છે,
તેઓ કહે છે કે અંધકાર હવે જતો રહેશે, અજવા ું પાસે છે.
13જો શેઓલ મારુ ઘર થશે એવી મેં આશા રાખી હોત,
જો અંધકારમાં મેં માર પથાર બછાવી હોત;
14 મેં ભ્ર ાચારને એમ ક ું હોય કે, ‘ ું મારો પતા છે;’
મેં ક ડાઓને એમ ક ું હોત, તમે માર મા અને બહેન છે;’
15 તો પછ માર આશા ાં રહ ?
અને માર આબાદ ને કોણ જોશે?
16 ારે આપણે ૂળમાં ભળ જઈ ું ત્યારે,
આશા માર સાથે શેઓલના દરવાજાઓ ુધી ઊતર જશે?”

18
બલ્દાદ

1એટલે બલ્દાદ ૂહ એ જવાબઆપ્યો અને ક ું કે,
2 “તારા શ ોનો અંત લાવ.
વચાર કરો અને પછ અમે વાત કર ું.
3અમે પ ુઓની માફક કેમ ગણાઈએ છ એ?
અને શા માટે તાર નજરમાં ૂખર્ થયા છ એ?
4 ું જ તારા ક્રોધથી તાર જાતને દ:ુખ પહોંચાડ ર ો છે.
ું તારા માટે ૃથ્વીનો ત્યાગ કરવામાં આવશ?ે

અથવા ું ખડકને પોતાને ાનેથી ખસેડવામાં આવશ?ે
5હા, દુ લોકોનો દ વો હોલવી નાખવામાં આવશ;ે
તેનો અ બળતો બંધ થઈ જશ.ે
6 તેના ઘરમાં અજવા ું અંધકારરૂપ થશ;ે
તેની પાસેનો તેનો દ વો હોલવી નાખવામાં આવશ.ે
7 તેનાં પગલાં મંદ પડ જશ.ે
તેની પોતાની યોજનાઓ તેને નીચે પાડશ.ે
8 તેના પોતાના પગોએ તેને જાળમાં ના ો છે;
તે જાળમાં ૂંચવાયા કરે છે.
9 ફાંદો તેના પગની પાની પકડ લેશ*ે,
અને ફાંદો તેને ફસાવશ.ે
10જમીનમાં તેને સારુ જાળ;
અને માગર્માં તેને ફસાવવાને સારુ ખાડો ખોદાયેલો છે.
11ચારેકોર ભય તેને ગભરાવશે;
તે તેની પાછળ પડશ.ે
12 ૂખથી તે ું બળ ક્ષીણ થઈ જશ.ે
વનાશ તેની પડખે તૈયાર રહેશે.
13 તે તેના શર રની ચામડ ને કોર ખાશે.
ભયંકર રોગ તે અવયવોને નાશ કરશ.ે
14 પોતાનો તં ુ કે જનેા પર તે વ ાસ રાખે છે તેમાંથી તેને ઉખેડ નાખવામાં આવશ;ે
અને તેને ભયના રાજાની હજૂરમાં લાવવામાં આવશ.ે
15જઓે તેનાં નથી તેઓ તેના તં ુમાં વસશ;ે
એના તં ુ પર ગંધક છાંટવામાં આવશ.ે
16 તેની નીચેથી ુ ળયાં ુકાઈ જશે;
તેની ઉપરની ડાળ ઓ કાપી નંખાશ.ે
17 તે ું સ્મરણ ૃથ્વીમાંથી નાશ પામશ.ે
અને ગલીઓમાં તે ું નામ નશાન રહેશે ન હ.
18 પ્રકાશમાંથી તેને અંધકારમાં ધકેલી દેવામાં આવશે
અને જગતમાંથી તેને હાંક કાઢવામાં આવશ.ે
19 તેને કોઈ સંતાન કે પૌત્ર, પૌત્રીઓ હશે ન હ.
તેના કુટુબમાંથી કોઈ જીવ ું ન હ રહે.
20જઓે પ મમાં રહે છે તેઓ તેનાં દદુશાના દવસ જોઈને આ યર્ પામશ.ે
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અને ૂવર્માં રહેનારા પણ ભયભીત થશ†ે.
21 ન ે દુ લોકોનાં ઘર એવાં જ છે.
જનેે ઈ ર ું ડહાપણ નથી તેની દશા એવી જ છે.

19
અ ૂબ

1 ત્યારે અ ૂબે જવાબઆપ્યો અને ક ું,
2 “તમે ાં ુધી મારા જીવને ત્રાસઆપશો?
અને શ ોથી મને કચડ્યા કરશો?
3આ દસ વખત તમે મને મહેણાં માયા છે;
માર સાથે નદય ર તે વતર્તાં તમને શરમઆવતી નથી.
4જો મેં પાપ ક ુર્ પણ હોય,
તો તે માર ૂલ માર પાસે રહ .
5જો તમારે માર વરુદ્ધ અ ભમાન કર ું જ હોય,
અને માર વરુદ્ધ દલીલ રજૂ કર ને મારુ અપમાન કર ું હોય;
6 તો હવે સમજી લો કે ઈ રે મને ઊથલાવી પાડ્યો છે
તેમણે મને ફાંસલામાં પકડ લીધો છે.
7 જુઓ, અન્યાયને લીધે હુ ૂમો પાડુ છુ પણ માર દાદ સાંભળવામાં આવતી નથી;
હુ મદદને માટે પોકાર કરુ છુ પણ મને ન્યાય મળતો નથી.
8ઈ રે મારો માગર્ એવો બંધ કર દ ધો છે કે હુ આગળ ચાલી શકતો નથી,
તેમણે મારા રસ્તાઓને અંધકારથી ઢાંક દ ધા છે.
9 તેમણે મારો વૈભવ છ નવી લીધો છે,
મારા માથા પરનો ુગટ ઉતાર નાં ો છે.
10 તેમણે ચારે બાજુથી મને તોડ પાડ્યો છે અને મારુઆવી બન્ ું છે;
માર આશાઓ ઝાડની જમે ૂળમાંથી ઉખેડ નાખી છે.
11 વળ તેમણે પોતાનો રોષ માર વરુદ્ધ પ્રગટ કય છે;
તેઓ મને પોતાના શ ુ જવેો ગણે છે.
12 તે ું આ ું સૈન્ય માર સામે આવે છે;
તેઓ માર વરુદ્ધ પોતાનો માગર્ બાંધે છે.
અને મારા તં ુની આસપાસ છાવણી નાખે છે.
13 તેમણે મારા ભાઈઓને મારાથી દૂર કયાર્ છે;
મારા સ્વજનોમાં હુ અજાણ્યા જવેો થઈ ગયો છુ.
14સગાં વહાલાંઓએ મને તજી દ ધો છે.
મારા દલોજાન મત્રો પણ મને ૂલી ગયા છે.
15 મારા ઘરમાં રહેનારાઓ તથા માર દાસીઓ પણ મને પારકા જવેો ગણે છે.
તેઓની નજરમાં હુ એક વદેશી જવેો છુ.
16 હુ મારા નોકરને બોલા ું છુ પણ તે મને ઉ ર આપતો નથી
જો કે હુ મદદ માટે આજીજી કરુ છુ તોપણ તે જવાબઆપતો નથી.
17 મારો ાસ માર પત્નીને ધ ારજનક લાગે છે;
મારા સગા ભાઈઓઅને બહેનો*મારે આજીજી કરવી પડે છે.
18 નાનાં બાળકો પણ મારો તરસ્કાર કરે છે;

ારે હુ ઊઠુ છુ ત્યારે તેઓ માર વરુદ્ધ બોલે છે.
19 મારા ગાઢ મત્રો જમેને હુ પ્રેમ કરતો હતો મારો તરસ્કાર કરે છે;
મારા સૌ પ્રયજનો માર વરુદ્ધ થઈ ગયા છે.
20 મારુ માંસ તથા ચામડ મારા હાડકાંને ચોંટ ગયા છે.
માંડમાંડ મારો જીવ બચ્યો છે.
21 હે મારા મત્રો, મારા પર દયા કરો,
કેમ કે ઈ રના હાથે મારો સ્પશર્ કય છે.
22શા માટે ઈ રની જમે તમે મને સતાવો છો;
મારા શર રથી પણ તમને સંતોષ નથી થતો ું?
23અરે, મારા શ ો હમણાં જ લખવામાં આવે!
અરે, ુસ્તકમાં તે નોંધી લેવામાં આવે તો કે ું સારુ!
24અરે, તે લોખંડની કલમથી તથા સીસાથી,
સદાને માટે ખડક પર કોતરવામાં આવે તો તે કે ું સારુ!
25 હુ જાણું છુ કે મારો ઉદ્ધાર કરનાર જીવે છે.
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અને આખરે તે ૃથ્વી† પર ઊભા રહેશે;
26 મારા શર રનો આવી ર તે નાશ થયા પછ પણ,
હુ મારા ઈ રને જોઈશ.
27 તેમને હુ પોતાની જાતે જોઈશ;
માર આંખો તેમને જોશ,ે અજાણ્યાની ન હ
મારુ હૃદય નબર્ળ થાય છે.
28જો તમે કહો, ‘અમે તેને કેવો સતાવી ુ,ં’
કેમ કે તેનામાં આ બાબત ું ૂળ મ ું છે,’
29 તો તલવારથી તમે બીહો,
કેમ કે કોપ તલવારની શક્ષા લાવે છે,
તેથી તમને ખબર પડશે કે ત્યાં ન્યાય છે.”

20
સોફાર

1 ત્યારે સોફાર નાઅમાથીએ પ્રત્ ુ ર આપ્યો અને ક ું,
2 “મારા વચારો મને ઉ ર આપવાને ૂચવે છે.
ચતાને લીધે હુ અધીરો બની ગયો છુ.
3 મને શરમાવે એવો ઠપકો મેં સાંભ ો છે,
અને માર પ્રેરક ુ દ્ધ મને ઉ ર આપે છે.
4 ું તને ખબર નથી કે, પ્રાચીન કાળથી,
એટલે કે મ ુષ્ય ૃથ્વી પર આવીને વસ્યો ત્યારથી,
5 દુ લોકોની ક ત ક્ષણભં ુર છે,
તથા અધમ ઓનો આનંદ ક્ષ ણક છે?
6 તેનો યશઆકાશ ુધી પહોંચ,ે
અને તે ું મસ્તક આભ ુધી પહોંચ,ે
7 તોપણ તે પોતાની જ વ ાની જમે હમેશને માટે નાશ પામે છે.
જમેણે એને જોયો છે તેઓ ૂછે છે, ‘તે ાં છે?’
8 સ્વપ્નની જમે તે ઊડ જશે અને તેનો પ ો લાગશે ન હ;
રા ત્રના સંદશર્નની જમે તે અદ્રશ્ય થઈ જશ.ે
9જણેે તેને જોયો છે તે તને ફર કદ જોઈ શકશે ન હ.
તે ું ળ તેને ારેય જોવા પામશે ન હ.
10 તેનાં સંતાનો ગર બોની મહેરબાની શોધશ,ે
અને તેના હાથો* તે ું ધન પાછુ આપશ.ે
11 તેનામાં ુવાની ું જોર છે.
પણ તે તેની સાથે ૂળમાં મળ જશ.ે
12જો કે દુ તા તેના ુખને મીઠ લાગે છે.
જો કે તે તેને પોતાની જીભ નીચે છુપાવી રાખે છે.
13જો કે તે તેને પાછ રાખીને જવા ન દે,
પણ પોતાના મોમાં જ રાખી ૂકે છે.
14 પર ુ ખોરાક તેના પેટમાં કડવો થઈ ગયો છે;
તે તેની અંદર સાપના ઝેર સમાન થઈ ગયો છે.
15 તે જે ધનસંપ ત ગળ ગયો છે તે તેણે ઓક નાખવી પડશે;
ઈ ર તેના પેટમાંથી તેને ઓક કઢાવશે.
16 તે સપર્ ું ઝેર ૂસશે;
નાગનો ડખ તેને માર નાખશ.ે
17 તે નદ ઓ, માખણ
તથા મધની વહેતી ધારાઓ જોવા પામશે ન હ.
18જનેે માટે તેણે મહેનત કર હશે; તે તેને પાછુ આપ ું પડશે; અને તે તેને ભોગવવા પામશે ન હ;
તે જે ધનસંપ કમાયો હશે તેથી તેને આનંદ થશે ન હ.
19 કેમ કે તેણે ગર બો પર જુલમ કય છે, તથા તેઓને તરછોડ્યા છે,
તેણે જે ઘર બાંધ્ ું નહો ું તે તેણે જુલમથી લઈ લી ું છે.
20 તેના મનમાં કઈ શાં ત નહોતી,
માટે જમેાં તે આનંદ માને છે તેમાં ું તે કઈ પણ બચાવી શકશે ન હ.
21 તેણે ખાઈ જવામાં કઈ બાક રા ું નથી;
તેની સફળતા ટકશે નહ .
22 તેની સંપ ુષ્કળ હોવા છતાં તે તંગીમાં આવી પડશ,ે

† 19:25 19:25 માટ , કબર * 20:10 20:10 તેના ુત્રોના હાથ
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દરેક દઃુખી જનનો હાથ તેની વરુદ્ધ થશ.ે
23 ારે તે ું પેટ ભરવાની તૈયાર માં હશે એટલામા,ં
ઈ રનો ક્રોધ તેના પર ઊતરશે;
તે ખાતો હશે એટલામાં તેના પર તે કોપ વરસાવશે.
24જો કે લોઢાના શ થી તે ભાગશ,ે
તો પ ળ ું બાણ એને વીંધી નાખશ.ે
25 તેના પેટમાંથી બાણઆરપાર નીકળ જશે;
અને પીઠમાંથી ભોંકાઈને બહાર આવશ;ે
તેની ચળકતી ધાર તેના પ ાશયને વીંધી નાખશ.ે
તેના પર ભયઆવી પડશ.ે
26 તેના ખજાનાની જગ્યાએ કેવળ અંધકાર તેને માટે રાખી ૂ ો છે.
પ્રચંડ અ કે જનેે કોઈ માનવે સળગા ો નથી તે તેને ભસ્મી ૂત કર નાખશે.
27આકાશ તેનો અન્યાય પ્રગટ કરશ,ે
ૃથ્વી તેની વરુદ્ધ સાક્ષી ૂરશ.ે

28 તેના ઘરની સંપ † નાશ પામશ,ે
તે ઈ રના કોપને દવસે વહ જશ.ે
29 દુ લોકોને ઈ ર તરફથી મળેલો હસ્સો,
તથા ઈ રે તને ઠરાવી આપે ું વતન આ જ છે.”

21
અ ૂબ

1 પછ અ ૂબે જવાબઆપ્યો અને ક ું;
2 “હુ જે કહુ તે ધ્યાનથી સાંભળો,
અને મને દલાસો આપો.
3 મારા બોલી ર ા પછ ભલે તમે માર હાંસી ઉડાવજો;
પણ હુ બો ું છુ ત્યાં ુધી ધીરજ રાખજો.
4 ું માર ફ રયાદ માણસ સામે છે?
હુ શા માટે અધીરો ના થાઉં?
5 માર સામે જોઈને આ યર્ પામો,
અને તમારો હાથ તમારા ુખ પર ૂકો.
6 હુ યાદ કરુ છુ ત્યારે ગભરાઈ જાઉં છુ,
હુ ભયથી ૂજી ઊઠુ છુ.
7શા માટે દજુનો લાં ુ જીવે છે?
શા માટે તેઓ ૃદ્ધ થાય છે અને સફળ રહે છે?
8 દજુનો તેઓનાં સંતાનોને મોટાં થતાં જુએ છે.
દજુનો પોતાનાં પૌત્ર-પૌત્રીઓને જોવા માટે જીવે છે.
9 તેઓનાં ઘર ભય વગર ુર ક્ષત હોય છે;
અને ઈ રની સોટ તેઓ પર પડતી નથી.
10 તેઓનો સાંઢ ગાયો સાથેના સંવનનમાં નષ્ફળ થતો નથી;
તેઓની ગાયો જન્મઆપે છે, ૃત વાછરડાઓ જન્મતા નથી.
11 તેઓ પોતાનાં સંતાનોને ઘેટાંનાં બચ્ચાંઓની જમે બહાર રમવા મોકલે છે.
તેઓનાં સંતાનો નાચે છે.
12 તેઓ ખંજર તથા વીણા સાથે ગાય છે,
અને વાંસળ ના અવાજથી આનંદ પામે છે.
13 તેઓ પોતાના દવસો સ ૃ દ્ધમાં વતાવે છે,
અને એક પળમાં* તેઓ શેઓલમાં ઊતર જાય છે.
14 તેઓ ઈ રને કહે છે, ‘અમારાથી દૂર જાઓ
કેમ કે અમે તમારા માગ ું ડહાપણ મેળવવા ઇચ્છતા નથી.
15 તેઓ કહે છે, સવર્શ ક્તમાન ઈ ર કોણ છે કે,
અમે તેમની સેવા કર એ?
તેમને પ્રાથર્ના કરવાથી અમને શો લાભ થાય?
16 જુઓ, તેઓની સ ૃ દ્ધ તેઓના પોતાના હાથમાં નથી?
દુ ોની સલાહ મારાથી દૂર છે.
17 દુ લોકોનો દ વો કેટલીવાર ઓલવી નાખવામાં આવે છે?
અને કેટલીવાર વપ તેઓ પરઆવી પડે છે?

† 20:28 20:28આખો ઘર * 21:13 21:13 શાં તમાં
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ઈ ર તેમના કોપથી કેટલીવાર તેમના ઉપર દઃુખો મોકલે છે?
18 તેઓ કેટલીવાર હવામાં ઊડ જતા ૂંપરા જવેા
વંટો ળયામાં ઊડતાં ફોતરા જવેા હોય છે?
19 તમે કહો છો કે, ‘ઈ ર તેઓના પાપની સજા તેઓનાં સંતાનોને કરે છે;’
તેમણે તેનો બદલો તેને જ આપવો જોઈએ કે, તેને જ ખબર પડ.ે
20 તેની પોતાની જઆંખો તેનો પોતાનો નાશ જુએ,
અને સવર્શ ક્તમાન ઈ રના કોપનો પ્યાલો તેને જ પીવા દો.
21 તેના ૃત્ ુ પછ એટલે તેના આ ુષ્યની મયાર્દા અધવચથી કપાઈ ગયા પછ ,
તે કુટુબમાં શો આનંદ રહે છે?
22 ું કોઈ ઈ રને ડહાપણ શીખવી શકે?
ઈ ર મહાન ુરુષોનો પણ ન્યાય કરે છે.
23 માણસ ૂરજોરમાં,
તથા ૂરા ુખચેનમાં હોય ત્યારે ૃત્ ુ પામે છે.
24 તે ું શર ર દૂધથી ભર ૂર હોય છે.
અને તેનાં હાડકાં મજ ૂત હોય ત્યારે તે ૃત્ ુ પામે છે.
25 પર ુ બીજો તો પોતાના જીવનમાં ક ભોગવતો ૃત્ ુ પામે છે,
અને કદ ુખનો અ ુભવ કરતો નથી.
26 તેઓ સરખી ર તે ૂળમાં ૂઈ જાય છે.
અને ક ડાઓ તેઓને ઢાંક દે છે.
27 જુઓ, હુ તમારા વચારો જાણું છુ
અને હુ જાણું છુ તમે મારુ ખોટુ કરવા માગો છો.
28 માટે તમે કહો છો, હવે રાજકુમાર ું ઘર ાં છે?
દુ માણસ રહે છે તે તં ુ ાં છે?’
29 ું તમે કદ રસ્તે જનારાઓને ૂ ું?
તમે તેઓના અ ુભવની વાતો જાણતા નથી કે,
30 ૂંડો માણસ સંકટના સમયે બચી જાય છે,
અને તેઓને કોપને દવસે બચાવવામાં આવે છે?
31 તેનો માગર્ દુ માણસને મોં પર કોણ કહ બતાવશે?
તેણે જે ક ુ છે તેનો બદલો તેને કોણઆપશે?
32 તોપણ તેને કબર આગળ ઊંચક જવામાં આવશ,ે
અને તેની કબર પર પહેરો ૂકવામાં આવશે.
33ખીણની માટ નાં ઢેફાં પણ તેને મીઠાં લાગશ,ે
જમે તેની અગાઉ અગ ણત માણસો લઈ જવામાં આ ા હતા,
તેમ સઘળાં માણસો તેની પાછળ જશ.ે
34 તમે શા માટે મને નકા ું આ ાસનઆપો છો?
કેમ કે તમારા ઉ રો જોતાં તો તેમાં જુઠાણું જ રહે ું છે.”

ત્રીજો સંવાદ
22

22:1-27:23
અ લફાઝ

1 ત્યારે અ લફાઝ તેમાનીએ જવાબઆપતાં ક ું કે,
2 “ ું માણસ ઈ રને લાભકારક હોઈ શકે?
ું ડા ો માણસ પોતાને જ લાભકારક હોય એ સા ું છે?

3 ું ન્યાયી હોય તોપણ સવર્શ ક્તમાનને શો આનંદ થાય?
ું તારા રસ્તા સીધા રાખે તેમાં તેમને શો ફાયદો?

4 ું તે તારાથી ડરે છે કે તે તને ઠપકો આપે છે
અને તે તને તેમના ન્યાયાસનઆગળ ઊભો કરે છે?
5 ું તાર દુ તા ઘણી નથી?
તારા અન્યાય તો પાર વનાના છે.
6 કેમ કે તેં તારા ભાઈની થાપણ મફતમાં લીધી છે;
અને તારા દેણદારોનાં વ ો કાઢ લઈને તેઓને નવર્ કર દ ધા છે.
7 તમે થાકેલાને પીવાને પાણી આપ્ ું નથી;
તમે ૂ ાને રોટલી આપી નથી,
8જો કે શ ક્તશાળ માણસ તો ૂ મનો મા લક હતો.
અને સન્મા નત ુરુષ તેમાં વસતો હતો.
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9 તેં વધવાઓને ખાલી હાથે પાછ વાળ છે;
અને અનાથોના હાથ ભાંગી ના ા છે.
10 તેથી તાર ચારેતરફ ફાંસલો છે,
અને અણધાર આફત તને ડરાવી ૂકે છે;
11જનેે ું જોઈ શકતો નથી, એવો અંધકાર તને ગભરાવે છે,
અને ૂરનાં પાણીએ તને ઢાંક દ ધો છે.
12 ું ઈ ર આકાશના ઉચ્ચ ાનમાં નથી?
તારાઓની ઊંચાઈ જો, તેઓ કેટલા ઊંચા છે?
13 ું કહે છે, ઈ ર ું જાણે છે?
ું તે ઘોર અંધકારની આરપાર જોઈને ન્યાય કર શકે?

14ગાઢ વાદળ તેને એવી ર તે ઢાંક દે છે કે તે જોઈ શકતો નથી;
અને આકાશના ુંમટ પર તે ચાલે છે.’
15જે પ્રાચીન માગર્ પર દુ લોકો ચાલ્યા હતા,
તેને ું ું વળગી રહ શ?
16 તેઓનો સમય ૂરો થયા અગાઉ તેઓને ઝડપી લેવામાં આ ા હતા,
તેઓનો પાયો રેલમાં તણાઈ ગયો હતો.
17 તેઓ ઈ રને કહેતા હતા કે, ‘અમારાથી દૂર ચાલ્યા જાઓ;’
તેઓ કહેતા કે, સવર્શ ક્તમાન અમને ું કર શકવાના છે?’
18 તેમ છતાં પણ ઈ રે તેઓનાં ઘર સાર વસ્ ુઓથી ભયા;
પણ દુ લોકોના વચાર મારાથી દૂર છે.
19 ન્યાયીઓ તેમને જોઈને ુશ થાય છે;
અને નદ ષ ુચ્છકાર સ હત તેમના પર હસશે.
20 તેઓ કહે છે, અમાર સામે ઊઠનારા ન ે કપાઈ ગયા છે;
અને તેઓમાંથી બચેલાને અ એ ભસ્મ કયાર્ છે.’
21હવે ઈ રની સાથે ુલેહ કર અને શાં તમાં રહે;
જથેી તારુ ભ ું થશ.ે
22 કૃપા કર ને તેમના ુખથી બોધ સાંભળ
અને તેમની વાણી તારા હૃદયમાં સંઘર રાખ.
23જો ું સવર્શ ક્તમાન ઈ રની પાસે પાછો વળે તો ું ર થશ,ે
અને જો ું તારા તં ુમાંથી અન્યાય દૂર કરશે તો ું ર થશ.ે
24જો ું તારુ ધન ૂળમાં ફેંક દે,
અને ઓફ ર ું સો ું નાળાંના પાણીમાં ફેંક દે.
25 તો સવર્શ ક્તમાન તારો ખજાનો થશ,ે
અને તને ૂલ્યવાન ચાંદ પ્રાપ્ત થશ.ે
26 ું સવર્શ ક્તમાન ઈ રમાં આનંદ માનશ;ે
અને ું ઈ ર તરફ તારુ ુખ ઊં ું કરશ.ે
27 ું તેમને પ્રાથર્ના કરશ,ે એટલે તે તારુ સાંભળશે;
અને પછ ું તાર પ્ર તજ્ઞાઓ ૂર કર શ.
28 વળ ું કોઈ બાબત વષે ઠરાવ કરશે તો તે સફળ થશ;ે
તારા માગર્માં પ્રકાશ પડશે.
29ઈ ર અ ભમાનીને પાડે છે,
અને નમ્રને તેઓ બચાવે છે.
30જઓે નદ ષ નથી તેઓને પણ તેઓ ઉગારે છે,
તારા હાથની ુદ્ધતાને લીધે તેઓ તને ઉગારશે.”

23
અ ૂબ

1 ત્યારે અ ૂબે જવાબઆપ્યો અને ક ું કે,
2 “આજે પણ માર ફ રયાદ કડવી છે;
મારાં દઃુખો કરતાં મારો ઘા ભારે છે.
3અરે, મને તે ાં જડે તે હુ જાણતો હોત તો કે ું સારુ!
અરે, તો હુ તેમને આસને જઈ પહોંચત!
4 હુ માર દલીલો તેમની આગળ અ ુક્રમે રજૂ કરત
અને મારુ મોઢુ દલીલોથી ભરત.
5 મારે જાણ ું છે ઈ ર માર દલીલોના જવાબ કેવી ર તે આપે છે.
અને તે મને જે કહેત તે હુ સમજત.
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6 ું તે તેમની શ ક્તનો માર સામે ઊપયોગ કરશ?ે
ના, હુ જે કહુ તે જરૂર તેમના લક્ષમાં લેત.
7 ત્યાં એક પ્રામા ણક માણસ તેમની સાથે વાદ વવાદ કર શકે છે.
પછ હુ સદાને માટે મારા ન્યાયાધીશથી ુકત થાત.
8 જુઓ, હુ ૂવર્માં જાઉં છુ, પણ તે ત્યાં નથી.
હુ પ મમાં જોઉં છુ, પણ હુ તેમને જોઈ શકતો નથી.
9 ડાબે હાથે તે કામ કરે છે ત્યારે હુ તેમને નહાળ શકતો નથી.
જમણે હાથે તે એવા ુપ્ત રહે છે કે હુ તેમને જોઈ શકતો નથી.
10 પણ ઈ ર માર ચાલચલગત જાણે છે;
માર પર ક્ષા તે કરશે ત્યારે હુ સોના જવેો નીકળ શ.
11 મારા પગ તેમના પગલાને વળગી ર ા છે;
મેં તેમનો માગર્ પકડ રા ો છે હુ આમતેમ ભટક ગયો નથી.
12 તેમના હોઠોની આજ્ઞાઓથી હુ પાછો હઠ્યો નથી;
મારા આવશ્યક ખોરાક કરતાં તેમના ુખના શ ો મેં આવશ્યક ગણીને તેને સંઘર રા ા છે.
13 પર ુ ઈ ર બદલાતા નથી; કોણ તેમને બદલી શકે?
તેમનો આત્મા જે ઇચ્છે તે જ તે કરે છે.
14 તેમણે મારે માટે જે નમાર્ણ ક ુ છે તે પ્રમાણે જ તે કરશ.ે
અને એવાં ઘણાં કામ તેમના હાથમાં રહેલાં છે.
15 માટે હુ તેમની આગળ ગભરાઈ જાઉં છુ.

ારે હુ આ બાબતો વષે વચાર કરુ છુ ત્યારે મને તેમનો ડર લાગે છે.
16ઈ રે મારુ હૃદયભંગ ક ુ છે;
અને સવર્શ ક્તમાન ઈ રે મને ગભરા ો છે.
17 કેમ કે અંધકાર મારા પર આ ાને લીધે,
ઘોર અંધકારે મારુ મોં ઢાંક દ ું.

24
અ ૂબ (ચા ુ)

1સવર્શ ક્તમાન ઈ રે સમયો કેમ ન ત કયાર્ નથી?
જઓે તેમને જાણે છે તેઓ તેમના દવસો કેમ જોતા નથી?
2ખેતરની હદને ખસેડનાર લોક તો છે;
તેઓ જુલમથી ટોળાંને ચોર જઈને તેમને ચરાવે છે.
3 તેઓ અનાથોના ગધેડાઓને ચોર જાય છે;
અને વધવાના બળદોને ગીરે ૂકવા માટે લઈ લે છે.
4 તેઓ દ રદ્ર ઓને માગર્માંથી કાઢ ૂકે છે.
અને બધા ગર બ લોક ભેગા થઈને છુપાઈ જાય છે.
5 જુઓ, અરણ્યનાં જગલી ગધેડાની જમે,
તેઓ પોતાને કામે જાય છે અને ખંતથી ખોરાકની શોધ કરે છે;
અરણ્ય તેઓના સંતાનો માટે ખોરાક આપે છે.
6ગર બ બીજાના ખેતરમાં મોડ રાત ુધી ખોરાક શોધે છે;
અને દુ ની દ્રાક્ષોનો સળો વીણે છે.
7 તેઓઆખીરાત વ વના ઉઘાડા ૂઈ રહે છે,
અને ઠડ માં ઓઢવાને તેમની પાસે ક ું નથી.
8 પવર્તો પર પડતાં ઝાપટાંથી તેઓ પલળે છે,
અને ઓથ ન હોવાથી તેઓ ખડકને બાથ ભીડે છે.
9અનાથ બાળકોને માતાના ખોળામાંથી ઉપાડ લેવામાં આવે છે.
તથા ગર બોના અંગ પરનાં વ ગીરે લેનારા પણ છે.
10 તેઓને વ વના ફર ું પડે છે;
તેઓ જથ્થાબંધ અનાજ દુ લોકો માટે ઊંચકે છે, છતાં પણ તેઓ ૂ ા રહે છે.
11 તેઓઆ માણસોના ઘરોમાં તેલ પીલે છે,
અને દ્રાક્ષકુડોમાં દ્રાક્ષ પીલે છે અને તરસ્યા જ રહે છે.
12 ઘણી વસ્તીવાળા નગરોમાંથી માણસો શોક કરે છે;
ઘાયલોના આત્મા ૂમ પાડે છે,
તે છતાં ઈ ર તેઓના પ્રાથર્ના સાંભળતા નથી*.
13 તેવો અજવાળા વરુદ્ધ બળવો કરે છે;
તેઓ તેનો માગર્ જાણતા નથી

* 24:12 24:12 ઈ ર ધનવાન દુ ો પર દોષ ૂકશે ન હ.
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અને તેમના માગર્માં ટક રહેતા નથી.
14 ૂની માણસ અજવા ું થતાં જાગીને ગર બો અને દ રદ્ર ને માર નાખે છે.
અને રાત પડે ત્યારે તે ચોર જવેો હોય છે.
15જે ક્ત ભચાર કરે છે, તે સાંજ થવાની રાહ જુએ છે;
તે એમ કહે છે કે, ‘કોઈ મને જોશે ન હ.’
તે તે ું મોં ઢાંકે છે.
16 રાત પડે ત્યારે ચોરો ઘરોમાં ચોર કરે છે;
પણ દવસમાં તેઓ પોતાના ઘરમાં બારણાં બંધ કર ને ુરાઈ રહે છે;
તેઓ અજવા ું જોવા માંગતા નથી.
17 કેમ કે સવાર તો તેઓને અંધકાર સમાન લાગે છે;
કેમ કે તેઓ અંધકારનો ત્રાસ જાણે છે.

સોફાર
18 દુ માણસને ૂરનાં પાણી તાણી જાય છે;
ૃથ્વી ઉપર તેઓ ું વતન શા પત થયે ું છે.

તે દ્રાક્ષવાડ માં ફર જવા પામતો નથી.
19અના ૃ તથા ગરમી બરફના પાણીને શોષી લે છે;
તેમ શેઓલ પાપીઓને શોષી લે છે.
20જે ગભ તેને રા ો તે તેને ૂલી જશ;ે
ક ડો મજાથી તે ું ભક્ષણ કરશ,ે
તેને કોઈ યાદ ન હ કરે,
આ ર ત,ે અની તને સડલેા ૃક્ષની જમે ભાંગી નાખવામાં આવશે.
21 ન:સંતાન ીઓને તે સતાવે છે.
તે વધવાઓને સહાય કરતો નથી.
22 તે પોતાના બળથી શ ક્તશાળ માણસોને પણ નમાવે છે;
તેઓને જદગીનો ભરોસો હોતો નથી ત્યારે પણ તેઓ પાછા ઊઠે છે.
23હા, ઈ ર તેઓને નભર્ય ત આપે છે. અને તે પર તેઓઆધાર રાખે છે;
તેમની નજર તેઓના માગ ઉપર છે.
24 થોડા સમય માટે દુ માણસ ઉચ્ચ ાને ચઢે છે પણ થોડ ુદત પછ તે ન થાય છે;
હા, તેઓને અધમ સ્ત થમાં લાવવામાં આવે છે; બીજા બધાની જમે તે મર જાય છે;
અનાજના કણસલાંની જમે તે કપાઈ જાય છે.
25જો એ ું ના હોય તો મને જૂઠો પાડનાર;
તથા માર વાતને થર્ ગણનાર કોણ છે?”

25
બલ્દાદ

1 પછ બલ્દાદ ૂહ એ ઉ રઆપ્યો અને ક ુ,ં
2 “સ ા અને ભય તેમની પાસે છે;
તે પોતાના ઉચ્ચ ાનોમાં શાં ત કરે છે.
3 ું તેમના સૈન્યોની કઈ ગણતર છે?
અને કોના ઉપર તેમ ું અજવા ું નથી પ્રકાશ ુ?ં
4ઈ રની સમક્ષ મ ુષ્ય કેવી ર તે ન્યાયી ઠરે?
અને ીજન્ય કેવી ર તે પ વત્ર હોઈ શકે?
5 જુઓ, તેમની દૃ માં ચંદ્ર પણ નસ્તેજ છે;
અને તારાઓ પણ નમર્ળ નથી.
6 તો પછ મ ુષ્ય જે ક ડા જવેો છે,
અને મ ુષ્ય ુત્ર* જે ક ડો જ છે, તે કેવી ર તે પ વત્ર હોઈ શકે!”

26
અ ૂબ

1 પછ અ ૂબે ઉ ર આપ્યો અને ક ું કે:
2 “સામથ્યર્ વગરનાને તમે કેવી ર તે સહાય કર છે?
અને દબુર્ળ હાથને તમે કેવી ર તે બચા ા છે?
3અજ્ઞાનીને તમે કેવી ર તે બોધ આપ્યો?
અને તમે ખરુ ડહાપણ કે ું જાહેર ક ુ છે?
4 તમે કોની મદદથી આ શ ો બોલ્યા છો?
તમને કોના આત્માએ પ્રેરણા આપી છે?”
* 25:6 25:6 માનવ જાત
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બલ્દાદ
5 બલ્દાદે ઉ ર આપ્યો કે,
પાણી તથા તેમાં રહેનારની નીચે મરેલાઓ ભયથી ૂજે છે.
6ઈ રની સમક્ષ શેઓલ ઉઘાડુ છે,
અને વનાશને કોઈ આવરણ નથી.
7ઈ ર ઉ રને ખાલી જગ્યાએ ફેલાવે છે,
અને ૃથ્વીને ૂન્યાવકાશ પર લટકાવી છે.
8 તેમણે ગાઢ વાદળામાં પાણી ભ ુ છે
અને છતાં પાણીના ભારથી વાદળ ફાટતાં નથી.
9ઈ ર ચંદ્રના ુખને ઢાંક દે છે.
તે તેના પર વાદળાંઓ પાથર અને સંતાડ દે છે.
10 તેમણે પાણીની સપાટ પર હદ ઠરાવી છે,
પ્રકાશ તથા અંધકારની સરહદો પણ ન કર છે.
11 તેમની ધમક થી આકાશના ંભો કાંપે છે
અને વ સ્મત થાય છે.
12 તે પોતાની શ ક્તથી સ ુદ્રને શાંત કરે છે.
પોતાના ડહાપણથી તે અજગરને વીંધે છે.
13 તેમના ાસે આકાશને નમર્ળ ક ુ છે;
તેમના હાથે જલદ સપર્ને વીંધ્યો છે.
14 જુઓ, આતો માત્ર તેમના માગર્નો ઇશારો છે;
આપણે તેમનો ઝ ણો ગણગણાટ સાંભળ એ છ એ ખરા?
પણ તેમના પ ર ૂણર્ પરાક્રમની ગજનાને કોણ સમજી શકે?”

27
અ ૂબ (ચા ુ)

1અ ૂબે પોતાના દ્દ્ર ાંતના વધારામાં ક ું કે,
2 “ઈ રના સોગન ખાઈને કહુ છુ કે, તેમણે મારો હક ડુબા ો છે,
સવર્શ ક્તમાન ઈ રે મારા આત્માને સતા ો છે,
3 ાં ુધી હુ જી ું છુ ત્યાં ુધી,
ઈ રનો ાસ મારા નસકોરામાં છે,
4 ન ે મારા હોઠ અન્યાયની વાત ન હ કરે;
માર જીભ અસત્ય ન હ ઉચ્ચારે.
5 હુ તમને ન્યાયી ઠરા ું એમ ઈ ર ન થવા દો;
હુ ૃત્ ુ પા ુ,ં ત્યાં ુધી માર નદ ષતા જાહેર કયાર્ કર શ.
6 હુ માર નદ ષતાને વળગી રહ શ; હુ તેને કદ છોડ શ ન હ
મારા આ ુષ્યના કોઈ પણ પ્રસંગ વષે મારુ મન મને ડખ ું નથી.
7 મારા શ ુને દુ ની જમે;
માર વરુદ્ધ ઊઠનારને અન્યાયીની જમે થાઓ.
8જો અધમ નફો મેળવે તોપણ ઈ ર તેનો જીવ લઈ લે છે,
તો પછ તેને શી આશા રહે?
9જયારે તેના પર દ:ુખઆવી પડશે
ત્યારે ું ઈ ર તેનો પોકાર સાંભળશે?
10 ું તે સવર્શ ક્તમાન ઈ રથી આનંદ માનશ.ે
અને સવર્ પ્રસંગે ઈ રને વનંતી કયાર્ કરશે?
11ઈ રની સ ા વષે હુ તમને શીખવીશ.
સવર્શ ક્તમાનની યોજના હુ છુપાવીશ ન હ.
12 જુઓ, તમે તમાર પોતાની આંખોથી તે જો ું છે;
છતાં માર સાથે તમે શા માટે થર્ વાતો કરો છો?

સોફાર (ચા ુ)
13ઈ ર પાસેથી દુ માણસનો હસ્સો,
તથા સવર્શ ક્તમાન પાસેથી દુ ોને મળતો વારસો આ છે
14જો તેમનાં સંતાનોની ૃ દ્ધ થાય, તો તે તલવારથી હત્યા થવા માટે છે.
અને તેના વંશજો ૂખમરાને કારણે ૃત્ ુ પામશ.ે
15 તેમાંથી જઓે બચી જશે તેઓ રોગ અને ૃત્ ુનો ભોગ બનશ.ે
અને તેઓની* વધવા શોક કરશે ન હ.
* 27:15 27:15 તેની
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16જો કે દુ માણસ ૂળની જમે રૂપાના ઢગલેઢગલા એકત્ર કરે,
અને કાદવની જમે ુષ્કળ વ બનાવી દે,
17 તો તે ભલે બનાવ,ે પર ુ ન્યાયીઓ તે વ ો પહેરશે,
અને નદ ષ લોકો તે ચાંદ માંહોમાંહે વહેંચી લેશ.ે
18 કરો ળયાનાં જાળાં જવેા અને ચોક દારે બાંધેલા છાપરાની જમે,
તે પોતા ું ઘર બાંધે છે.
19 તે આરામથી પોતાની પથાર માં ૂઈ જાય છે, પણ તેને આરામ મળશે ન હ;
પણ ારે તે પોતાની આંખ ખોલે છે ત્યારે સઘ ું તેની સમક્ષથી જ ું રહે છે.
20 રેલની જમે ત્રાસ તેને પકડ પાડે છે;
રાત્રે તોફાન તેને ચોર ને લઈ જાય છે.
21 ૂવર્નો વા ુ તેને ઉડાવીને લઈ જાય છે, એટલે તે લોપ થાય છે;
તે તેને તેની જગાએથી બહાર ખેંચી જાય છે.
22 કેમ કે તે વા †ુ તેનાં તરફ બાણ ફેંકશે અને દયા રાખશે ન હ;
તે તેમના હાથમાંથી નાસી જવા માટે થર્ પ્રયત્ન કરે છે.
23 તેના હાથો તાળ પાડ ને તેની સામે ઠેકડ ઉડાવશ;ે
તેની જગ્યાએથી તેનો ફટકાર કરશે.

28
જ્ઞાનનાં ુણગાન

1 રૂપાને માટે ખાણ હોય છે,
અને સોનાને ગાળ ને તેને ુદ્ધ બનાવવા માટે જગ્યા હોય છે.
2લોખંડ જમીનમાંથી ખોદ કાઢવામાં આવે છે,
અને તાં ુ ખડકમાંથી ગાળવામાં આવે છે.
3 માણસ અંધકારને ભેદે છે,
અને ઘોર અંધકાર તથા ૃત્ ુછાયાના પથ્થરોને પણ,
છેક છેડાથી શોધી કાઢે છે.
4 માણસની વસ્તીથી દૂર તેઓ ખાણ ખોદે છે.
ત્યાંથી પસાર થનાર તે ખાણ વષે જાણતા નથી,
તેઓ માણસોથી દૂર લટકે છે તેઓઆમતેમ ઝૂલે છે.
5 ધરતીમાંથી અનાજ ઊગે છે
અને તેની નીચે તો જાણે અ થી ઊકળતો હોય એ ું છે.
6 તેના ખડકોમાંથી નીલમ ણઓ મળે છે,
અને તેમાંથી સોનાના ગઠ્ઠા નીકળે છે.
7 કોઈ શકાર પક્ષી તે રસ્તો જાણ ું નથી.
બાજ પક્ષીની આંખે પણ તે રસ્તો જોયો નથી.
8 વકરાળ પ ુ પણ ત્યાં પહોંચ્ ું નથી.
મદોન્મત સહના પગ પણ ત્યાં પડ્યા નથી.
9 તે ચકમકના ખડક પર પોતાનો હાથ લંબાવે છે.
તે પવર્તોને સ ૂળગા ઊંધા વાળે છે.
10 તે ખડકોમાંથી ભોંયરાઓ ખોદ કાઢે છે,
અને તેમની આંખ દરેક ૂલ્યવાન વસ્ ુને જુએ છે.
11 તે નદ ઓને વહેતી બંધ કરે છે
અને ુપ્ત બાબતો પ્રગટમાં લાવે છે.
12 પર ુ તમને ુ દ્ધ ાંથી મળે?
અને સમજશ કત ું ળ ાં છે?
13 મ ુષ્ય ડહાપણની કમત જાણતો નથી;
ૃથ્વી પરના લોકોમાં જ્ઞાન મળ ું નથી.

14ઊંડાણ કહે છે, ‘તે માર પાસે નથી;’
મહાસાગરો કહે છે, ‘તે માર પાસે નથી.’
15 તે સોનાથી ખર દ શકાય ન હ.
તેની કમત બદલ ચાંદ પણ પયાર્પ્ત નથી.
16ઓફ રના સોનાને ધોરણે કે
ૂલ્યવાન ગોમેદ કે નીલમને ધોરણે તેની કમત થાય ન હ.

17સોના કે હ રા સાથે તેની ુલના થઈ શકે તેમ નથી.
કે, ચોખ્ખા સોનાનાં આ ૂષણ પણ તેને તોલે આવે ન હ.
18 પરવાળાં કે સ્ફ ટકમ ણ ું તો નામ જ ના લે ુ;ં
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જ્ઞાનની કમત તો માણેક કરતાં પણ વ ુ ઊંચી છે.
19 કૂશ દેશનો પોખરાજ પણ તેની બરોબર કર શકે ન હ,
ુદ્ધ સોનાથી પણ તેની બરોબર થાય ન હ.

20 ત્યારે ુ દ્ધ ાંથી આવે છે?
અને સમજશ કત ું ળ ાં છે?
21 કેમ કે દરેક સજીવ વસ્ ુથી તે છુપાયે ું છે.
આકાશના પક્ષીઓથી પણ તે ુપ્ત રખાયે ું છે.
22 વનાશ* તથા ૃત્ ુ કહે છે,
‘અમે અમારા કાનોએ તેની અફવા સાંભળ છે.’
23ઈ ર જ તેનો માગર્ જાણે છે,
અને તે જ તે ું ળ જાણે છે.
24 કેમ કે ધરતીના છેડા ુધી તેમની નજર પહોંચે છે,
આકાશની નીચે તે બ ું જોઈ શકે છે.
25ઈ ર પવન ું વજન કરે છે,
હા, તે પાણીને માપથી માપી નાખે છે.
26 ારે તેમણે વરસાદ માટે નયમ ઠરા ો,
અને મેઘની ગજના સાથે વાવાઝોડાનો માગર્ ન કય ,
27 તે વખતે ઈ રે તેને જો ું અને તે ું વણર્ન ક ુ;
તેમણે તેને ાપન ક ુ અને તેને શોધી પણ કા ું.
28ઈ રે માણસને ક ું,
જુઓ, પ્ર ુનો ડર તે જ જ્ઞાન છે;
દુ તાથી દૂર રહે ું તે જ સમજશ કત છે.”

29
પોતાની ત અંગે અ ૂબની આખર રજૂઆત
અ ૂબ

1અ ૂબે પોતાના દ્ ાંતના વધારામાં ક ું કે,
2 “અરે, જોઆગળના વખતમાં હુ હતો તેવો,
અને જે વખતે ઈ ર મારુ ધ્યાન રાખતા હતા તેવો હુ હમણાં હોત તો કે ું સારુ!
3 ત્યારે તેમનો દ વો મારા પર ઝળહળતો હતો
અને તેમના પ્રકાશથી હુ અંધકારમાં ચાલી શકતો હતો.
4જવેો હુ માર જુવાનીમાં હતો તેવો હુ હોત તો કે ું સારુ!
ત્યારે તો મારા તં ુ પર ઈ રની કૃપાદ્ર હતી,
5 તે વખતે સવર્શ ક્તમાન ઈ ર માર સાથે હતા
અને મારાં સંતાનો માર આસપાસ હતા.ં
6 તે વખતે મારા પગ માખણથી ધોવાતા હતા,
અને ખડકો મારે સારુ તેલની નદ ઓ વહેવડાવતા હતા!
7 ત્યારે તો હુ નગરના દરવાજે જતો હતો,
ત્યારે જાહેર સભાના ળમાં હુ મારુ આસન તૈયાર કરાવતો હતો.
8 ુવાનો મને જોઈને સન્માન ખાતર ખસી જતા,
અને ૃદ્ધો ઊભા થઈને મને માન આપતા હતા.
9સરદારો પણ મને જોઈને બોલવા ું બંધ કર દેતા
અને મોં પર તેઓના હાથ ૂકતા.
10અ ધકાર ઓ બોલતા બંધ થઈ જતા,
તેઓની જીભ તેઓના તાળવે ચોંટ જતી.
11 કેમ કે લોકો મારુ સાંભળતા અને તેઓ મને ધન્યવાદ આપતા.
અને જઓે મને જોતા તેઓ સાક્ષી આપતા
12 કેમ કે રડતાં ગર બોને
તથા તદ્દન નરા શ્રત અનાથો જનેે મદદ કરનાર કોઈ ન હોય તેઓને પણ હુ દઃુખમાંથી ુક્ત કરતો,
13જઓે નાશ પામવાની અણી પર હતા તેઓ મને આશીવાર્દ આપતા;
વધવાઓના હ્રદયને હુ હષર્નાં ગીતો ગવડાવતો.
14 મેં ન્યાયીપણાંને ધારણ ક ુ અને તેણે મને ધારણ કય ,
મારો ન્યાય મારા માટે જામા તથા પાઘડ સમાન હતો.
15 હુ અંધજનોની આંખ સમાન હતો;

* 28:22 28:22અબદોન
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હુ અપંગ માટે પગ સમાન હતો.
16ગર બો સાથે હુ તેઓના પતાની જમે વતર્તો.
જઓેને હુ જાણતો ન હતો તેઓની અગત્ય જાણીને હુ તેમને મદદ કરતો.
17 હુ દુ લોકોના જડબાં તોડ નાખતો;
હુ તેઓના હાથમાંથી શકાર ઝંૂટવી લેતો.
18 ત્યારે હુ કહેતો કે, હુ મારા પ રવાર સાથે મરણ પામીશ.
મારા દવસો રેતીની જમે અસં થશ.ે
19 મારાં ૂ ળયાં પાણી ુધી ફેલાયાં છે
અને માર ડાળ ઓ ઝાકળથી ભીની થઈ છે.
20 મારુ ગૌરવ મારામાં તાજુ છે.
અને મારુ ધ ુષ્ય મારા હાથમાં ન ું થ ું જાય છે.
21લોકો મારા બોધને ધ્યાનથી સાંભળતા હતા,
તેઓ શાં ત ૂવર્ક માર સલાહની રાહ જોતા હતા.
22 મારા બોલી ર ા પછ કોઈ દલીલ કરતા ન હતા.
કેમ કે માર સલાહ વરસાદની જમે ટપ ા કરતી.
23 તેઓ વરસાદની જમે માર રાહ જોતા હતા;
અને પાછલા વરસાદને માટે માણસ ુખ ખોલે તેમ તેઓ મારા માટે આ ુર રહેતા.
24જયારે તેઓ ઉદાસ થઈ ગયા હોય ત્યારે હુ તેમની સામે સ્મતઆપતો;
મારા આનંદ ચહેરા ું તેજ તેઓ ઉતાર પાડતા ન હ.
25હતાશ થયેલા માણસને દલાસો આપનાર તર કે હુ તેઓનો માગર્ પસંદ કરતો;
હુ સરદાર તર કે બરાજતો,
અને સૈન્યમાં રાજાની જમે રહેતો.

30
અ ૂબ (ચા )ુ

1 પર ુ હવે જે મારા કરતાં ઉંમરમાં નાના છે જઓેના પતાઓને હુ મારા ટોળાંના કૂતરાઓની હરોળમાં પણ ન રા ું તેટલા નીચા
ગણતો,

તેઓઆજે માર હાંસી કરે છે.
2હા, જે માણસો ું બળ નાશ પામ્ ું છે
તેઓના બાહુબળથી મને શો લાભ થાય?
3 દકુાળ તથા ૂખથી તેઓ લેવાઈ ગયા છે;
ઉજ્જડ તથા વેરાન જગ્યાના અંધકારમાં તેઓ અરણ્યની ૂક ૂળ ખાય છે.
4 તેઓ રણમાં ખાર ભાજી ૂંટ કાઢે છે
અને રોતેમ ૃક્ષનાં ૂ ળયાં ખાય છે.
5 તેઓને મ ુષ્યોમાંથી હાંક કાઢવામાં આ ા છે.
ચોરની જમે લોકો તેઓની પાછળ ચીસો પાડે છે.
6 તેઓ ખીણમાં, ખડકોમાં, ુફાઓમા,ં
અને ખાડાઓમાં પડ રહે છે.
7 તેઓ પ ુની જમે ઝાડ ઓમાં બરાડા પાડે છે;
તેઓ ઝાડ નીચે સ ૂહમાં ભેગા થાય છે.
8 તેઓ ૂખ નાં સંતાનો હા, અધમ ુરુષોનાં સંતાનો છે.
દેશમાંથી તેઓને કાઢ ૂકવામાં આ ા હતા.
9હવે તે માણસો માર મશ્કર કરે છે.
હુ તેઓ મધ્યે કહેવતરૂપ બન્યો છુ.
10 તેઓ મારા પ્રત્યે ૃણા કરે છે અને માર પાસે આવતા નથી.
મારા મોં પર ૂંકતાં પણ તેઓ અચકાતા નથી.
11 કેમ કે ઈ રે પોતાની દોર છોડ ને મને દઃુખી કય છે.
અને લોકોએ માર સા ું પોતાનો બધો અંકુશ ુમા ો છે.
12 માર જમણી બાજુએ હુલ્લડખોરો ઊઠે છે;
તેઓ મને દૂર હાંક કાઢે છે અને
મારો નાશ કરવા તેઓ ઘેરો નાખે છે.
13 તેઓ રસ્તા તોડ નાખે છે જથેી હુ ભાગી ન શકુ.
મારો નાશ કરવામાં તેઓ સફળ થયા છે. તેઓને કોઈની મદદની જરૂર નથી.
14 તેઓ દ વાલમાં બાકોરુ પાડે છે.
તેઓ તેની આરપાર ધસી જાય છે અને પથ્થરો માર પર પડે છે.
15 મારા માથે વનાશઆવી પડ્યો છે.
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તેઓ પવનની જમે મારા સ્વમાનને ઘસડ લઈ જાય છે.
માર આબાદ વાદળોની જમે લોપ ગઈ છે.
16હવે મારુ જીવન લગભગ ખતમ થઈ ગ ું છે
ઘણાં દ:ુખોના દવસોએ મને ઘેર લીધો છે.
17 રાત્રી દરમ્યાન મારાં હાડકાંઓને પીડા થાય છે,
પીડા મને સતાવવા ું છોડતી નથી.
18 મારા અ ત મંદવાડને કારણે મારાં વ ો વેર વખેર થઈ ગયાં છે.
મારા વ ના ગળાની પટ્ટ માફક તેઓએ મને ટૂપો દ ધો છે.
19ઈ રે મને કાદવમાં ફેંક દ ધો છે.
હવે હુ ૂળ તથા રાખ જવેો બની ગયો છુ.
20ઓઈ ર હુ કાલાવાલા કરુ છુ, પણ તમે મારુ સાંભળતા નથી.
હુ તમાર સમક્ષઆવીને ઊભો છુ પણ તમે માર સામે નજર કરતા નથી.
21 તમે મારા પ્રત્યે ન ુર થઈ ગયા છો.
તમે તમાર શ ક્તનો ઉપયોગ મને ઈજા પહોંચાડવામાં કરો છો.
22 તમે મને વા ુમાં ઊંચો કરો છો તમે મને તેની પર સવાર કરાવો છો;
તમે મને હવાના તોફાનમાં વાદળાની જમે પગળાવી નાખો છો.
23 હુ જાણું છુ કે તમે મને ૃત્ ુમા,ં
એટલે સવર્ સજીવોને માટે ન ત કરેલા ઘરમાં લઈ જશો.
24 ુશ્કેલીમાં આવી પડલેો માણસ હાથ લાંબો ન હ કરે?
તેની પડતીમાં તે મદદને માટે કાલાવાલા ન હ કરે?
25 ું દ:ુખી માનવીઓ માટે મેં આં ુ સાયા નથી?
કગાલો માટે મારુ હૃદય ું રડ ઊઠ ું નથી?
26 મેં ભલાઈની આશા રાખી હતી પણ દુ તા આવી પડ
મેં પ્રકાશની આશા રાખી હતી પણ અંધારુઆવી પ ું.
27 મારુ અંતર ઊકળે છે. દ:ુખનો અંત આવતો નથી.
મારા પર વપ ના દવસો આવી પડ્યા છે.
28 હુ ૂયર્ના પ્રકાશ વના શોક કરતો ફરુ છુ,
હુ જાહેર સભામાં ઊભો રહ ને મદદ માટે ૂમો પાડુ છુ.
29 હુ શયાળોનો ભાઈ
અને શાહ ૃગોનો સાથી થયો છુ.
30 માર ચામડ કાળ પડ ગઈ છે અને મારા શર ર પરથી ખર પડ છે.
ગરમીથી મારાં હાડકાં બળ જાય છે.
31 તેથી માર વીણામાંથી હવે વેદનાના ૂર નીકળે છે,
માર વાંસળ માંથી હવે રુદનનો સ્વર સંભળાય છે.

31
અ ૂબ (ચા ુ)

1 “મેં માર આંખો સાથે કરાર કય છે;
તો હુ કેવી ર તે કોઈ કુમા રકા પર વાસનાભર નજર કર શકુ?”
2 માટે ઉપરથી ઈ ર તરફથી શો હસ્સો પ્રાપ્ત થાય,
ઉચ્ચ ાનથી સવર્શ ક્તમાન ઈ ર પાસેથી વારસો મળે?
3 હુ વચારતો હતો કે, વપ અન્યાયીઓને માટે હોય છે,
અને દુ તા કરનારાઓને માટે વનાશ હોય છે.
4 ું ઈ ર મારુ વતર્ન જોતા નથી
અને મારાં બધાં પગલાં ગણતા નથી?
5જો મેં કપટભરેલાં આચરણ કયા હોય,
અને જો મારા પગે કોઈને છેતરવા માટે ઉતાવળ કર હોય,
6 તો મને ત્રાજવાનાં માપથી માપવામાં આવે
કે જથેી ઈ ર જાણે કે હુ નદ ષ છુ.
7જો હુ સત્યના માગર્થી પાછો ફય હોઉં,
જો મારુ હૃદય માર આંખોની લાલસા પાછળ ચાલ્ ું હોય,
અથવા તો જો મારા હાથે કોઈની વસ્ ુ આંચક લીધી હોય,
8 તો મારુ વાવે ું અનાજ અન્ય લોકો ખાય;
ખરેખર, ખેતરમાંથી માર વાવણી ઉખેડ નાખવામાં આવે.
9જો મારુ હૃદય પર ી પર લોભા ું હોય,
જો હુ મારા પડોશીના દરવાજાએ લાગ જોઈને સંતાઈ ર ો હોઉં,
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10 તો પછ માર પત્ની અન્ય ુરુષને માટે રસોઈ કરે,
અને તે અન્ય ુરુષની થઈ જાય.
11 કારણ કે તે ભયંકર અપરાધ કહેવાય;
ખરેખર, તે અપરાધ તો ન્યાયાધીશો દ્વારા અસ શક્ષાને પાત્ર છે.
12 તે તો એક અ છે જે તમામ વસ્ ુઓને સળગાવી નાખે છે.
અને મેં જે કઈ વા ું છે તે સવર્ બાળ શકે છે.
13જો મેં મારા દાસ અને દાસીઓના ન્યાય માટેની વનંતીઓની અવગણના કર હોય,
મારે તેઓની સાથે તકરાર થઈ હોય,
14 તો ારે ઈ ર માર સમક્ષઆવીને ઊભા રહેશે ત્યારે હુ ું કર શ?

ારે તે મારો ન્યાય કરવા આવશ,ે તો હુ કેવી ર તે જવાબઆપીશ?
15 કારણ કે, જે ઈ રે મારુ સજન ક ુ છે તેમણે જ તેઓ ું પણ સજન ક ુ નથી?
ું તે જ ઈ ર સવર્ને માતાઓના ગભર્માં આકાર આપતા નથી?

16જો મેં ગર બોને તેઓની ઇચ્છા પ્રમાણે આપ્ ું ન હોય,
અથવા જો મેં વધવાઓને રડાવી હોય,
17અને જો મેં મારુ ભોજન એકલાએ જ ખા ું હોય
અને અનાથોને જમવાને આપ્ ું ન હોય
18 પર ુ તેનાથી ઊલટુ, મેં માર તરુણાવ ાથી જ તેઓના પતાની જમે તેઓની સંભાળ લીધી છે,
અને મેં વધવાઓને પહેલેથી જ માગર્દશર્ન આપ્ ું છે.
19જો મેં કોઈને પહેરણ વના નાશ પામતા જોયો હોય,
અથવા તો ગર બ માણસને વ ો વનાનો જોયો હોય;
20જો તેણે માર પ્રશંસા ન કર હોય,
કારણ કે તેને હૂફાળા રહેવા માટે મારાં ઘેટાંઓ ું ઊન મ ું ન હ હોય,
21જો શહેરના દરવાજાઓમાં બેઠેલાઓને મારા પક્ષના જાણીને
અને અનાથો પર મારો હાથ ઉઠા ો હોય,
22 તો મારો હાથ ખભામાંથી ખર પડો,
અને મારા ખભાને તેના જોડાણમાંથી ભાંગી નાખવામાં આવ.ે
23 પણ ઈ ર તરફથી આવતી વપ મારા માટે ભયંકર છે;
કેમ કે તેમની ભ તાને લીધે, હુ આમાંની એકપણ બાબત કર શકુ તેમ નથી.
24જો મેં માર ધનસંપ પર આશા રાખી હોય,
અને જો મેં ક ું હોય કે, ુદ્ધ સો ુ,ં ‘ ુ જ માર એકમાત્ર આશા છે’;
25 માર સંપ ને લીધે જો હુ અ ભમાની થયો હોઉં,
કારણ કે મારા હાથે ઘણી સંપ પ્રાપ્ત કર છે;
26જો મેં પ્રકાશતા ૂયર્ને જોયો હોય,
અથવા તેજસ્વી ચંદ્રને જોયો હોય,
27અને જો મારુ હૃદય છૂપી ર તે લોભા ું હોય
અને તેથી મારા ુખે તેની ઉપાસના કરતા હાથને ુંબન ક ુ હોય,
28 તો આ પણ એક અપરાધ છે જે ન્યાયાધીશ મારફતે શક્ષાને પાત્ર છે,
જો મેં ઉચ્ચ ાને બરાજનાર ઈ રનો ઇનકાર કય હોય.
29જો મેં મને ધ ારનારાઓના વનાશ પર આનંદ કય હોય
અથવા ારે ુકસાન થ ું હોય ત્યારે મેં પોતાને અ ભનંદન પાઠ ાં હોય,
30 તેથી ઊલટુ ખરેખર, તો મેં મારા ુખને મારા દશુ્મનોને શાપ આપવા ું
અને તેઓ મરણ પામે તે ઇચ્છવા ું પાપ થવા દ ું નથી.
31જો મારો ખોરાક ખાઈને ૃપ્ત થયો ન હોય
એવો એક પણ માણસ મળ આવે એ ું મારા તં ુના માણસોએ ું કદ ક ું છે?’
32 પરદેશીને શહેરના ચોકમાં રહે ું પડ ું નહ ુ;ં
તેને બદલ,ે હુ ુસાફરને માટે મારા ઘરના દરવાજા હમેશા ુલ્લા રાખતો હતો.
33જો મેં મારાં પાપો છુપાવીને,
માનવજાતની જમે જો મારાં અપરાધો માર અંદર સંતાડ્યા હોય
34અને મોટા જનસ ુદાયથી ડર ન,ે
અને કુટુબના તરસ્કારથી ડર ને
હુ મારા ઘરની અંદર છાનોમાનો બેસી ર ો હોઉં અને ઘરમાંથી બહાર ગયો ન હોઉં.
35અરે જો કોઈ માર વાત સાંભળ ું હોત તો કે ું સારુ!
જુઓ, આમારુ ચ છે; સવર્શ ક્તમાન મને ઉ ર દો.
જો મારા પ્ર તવાદ એ અપરાધનો આરોપ લ ો હોત તો કે ું સારુ!
36 તો હુ સાચે જ તેને મારે ખભે ઊંચક લેત;
હુ તેને રાજ ુગટની જમે પહેરત.
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37 મેં મારાં પગલાં તેની સમક્ષ જાહેર કયાર્ હોત;
તો હુ ભરોસાપાત્ર થઈને મારુ મા ું ઊ ુ રાખીને તેની સમક્ષ હાજર થાત.
38જો કદા પ માર જમીન માર વરુદ્ધ પોકારે,
અને તે જમીનના ચાસ ભેગા થઈને રડતાં હોય,
39જો મેં તેની ઊપજ પૈસા આપ્યા વના ખાધી હોય
અથવા તેના મા લકોનો જીવ મારાથી ુમા ો હોય,
40 તો માર જમીનમાં ઘઉંને બદલે કાંટા ઉત્પ થાય
અને જવને બદલે ઘાસ ઉત્પ થાય.”
અહ યાં અ ૂબના શ ો સમાપ્ત થાય છે.

32
અ લહૂનાં મંત ો

1 પછ આ ત્રણ મત્રોએ અ ૂબને જવાબ આપવા ું બંધ ક ુ, કારણ કે અ ૂબ તેની પોતાની નજરમાં ન્યાયી હતો. 2 પછ
રામના કુટુબના બારાકેલ ુઝ ના દ કરા અલીહૂને અ ૂબ પર ુસ્સે આ ો; કારણ કે અ ૂબે ઈ ર કરતાં પોતાને ન્યાયી જાહેર
કય હતો.

3અલીહૂને તેના ત્રણ મત્રો પ્રત્યે પણ ક્રોધ આ ો, કારણ કે તેઓ અ ૂબની વાતોનો જવાબઆપી શ ા નહોતા, તેમ છતાં
તેઓએ અ ૂબને દો ષત જાહેર કય . 4હવે અલીહૂ અ ૂબ સાથે વાતાર્લાપ કરવાની રાહ જોઈ ર ો હતો, કારણ કે અન્ય લોકો
તેના કરતા વડ લ હતા. 5 તેમ છતાં ારે અલીહૂએ જો ું કે તે ત્રણેની પાસે કોઈ જવાબ નથી, ત્યારે તેને વધારે ુસ્સો આ ો.

અ લહૂ
6બારાકેલ ુઝ ના દ કરા અલીહૂએ જવાબઆપતાં ક ું કે,

“હુ તરુણ છુ, અને તમે ઘણા ૃદ્ધ છો.
તે માટે હુ ૂપ ર ો અને મારો અ ભપ્રાય તમને જણાવવાની મેં હમત કર ન હ.”
7 મેં ક ું, “દ ઘર્ આ ુષ્યવાળાઓએ બોલ ું જોઈએ;
અને દ ઘર્ આ ુષ્યવાળાઓએ ડહાપણ શીખવ ું જોઈએ.
8 પણ માણસમાં આત્મા રહેલો છે;
અને સવર્શ ક્તમાન ઈ રનો ાસ લોકોને સમજણઆપે છે.
9 મહાન લોકો જ ુ દ્ધમાન હોય છે તે ું નથી,
અથવા ૃદ્ધ લોકો જ ન્યાય સમજે છે તે પ્રમાણે હમેશા હો ું નથી.
10 તે માટે હુ કહુ છુ કે, ‘મને સાંભળો;
હુ પણ તમને મારુ ડહાપણજાહેર કર શ’.
11 જુઓ, ારે તમે વચારતા હતા કે ું બોલ ુ;ં
મેં તમારા શ ોની રાહ જોઈ
અને મેં તમાર દલીલો સાંભળ .
12ખરેખર, મેં તમને ધ્યાનથી સાંભ ા,
પણ, જુઓ, તમારામાંનો કોઈ પણ અ ૂબને ખાતર કરાવી શ ો ન હ
અને તેને જવાબમાં પ્રત્ ુ ર પણઆપી શ ો ન હ.
13સાવચેત રહેજો અને એ ું ન કહેતા કે, ‘અમને ડહાપણ પ્રાપ્ત થ ું છે!”
ઈ ર અ ૂબને હરાવશ;ે સામાન્ય માણસ કઈ કર શકે ન હ.
14અ ૂબે માર સાથે દલીલ કર નથી,
તેથી હુ તમારા શ ોથી તેને સામો જવાબઆપીશ ન હ.
15આત્રણ માણસો સ્તબ્ધ થઈ ગયા; તેઓ અ ૂબને જવાબઆપી શ ા નહ .
તેઓની પાસે બોલવાને કોઈ શ ો ર ા નથી.
16 કારણ કે તેઓ શાંત ઊભા છે અને જવાબઆપતા નથી,
તેઓ વાત કરતા નથી તેથી ું હુ રાહ જોઈ બેસી રહુ?
17 ના, હુ પણ જવાબમાં મારો અ ભપ્રાયઆપીશ;
હુ તેઓને મારા વચારો જાહેર કર શ.
18 માર પાસે કહેવાને ઘણી બાબતો છે;
મારો આત્મા મને ફરજ પાડે છે.
19 જુઓ, હુ નવી દ્રાક્ષારસના મશક જવેો છુ કે જે હજી ખોલી ન હોય; તે ું મારુ મન છે,
નવા મશકની જમે તે ફાટવાની તૈયાર માં છે.
20 હુ બોલીશ જથેી મારુ મન સ્વ થાય;
હુ મારા ુખે જવાબઆપીશ.
21 હુ પક્ષપાત કર શ ન હ;
અથવા હુ કોઈ પણ માણસને ુશામતનો ખતાબઆપીશ ન હ.
22 કેમ કે મને ુશામત કરતાં આવડ ું નથી;
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જો હુ એમ કરુ તો, સજનહાર ઈ ર મારો જલદ નાશ કરે.

33
અ લહૂ (ચા ુ)

1હવે, હે અ ૂબ, હુ જે કહુ તે કૃપા કર ને સાંભળ;
મારા સવર્ શ ો પર લક્ષઆપ.
2જો, હવે મેં મારુ ુખ ખોલ્ ું છે;
મારા ુખમાં માર જીભ બોલવાની તૈયાર માં છે.
3 મારા શ ો મારુ અંતઃકરણ પ્રગટ કરશ;ે
મારા હોઠો જાણે છે કે જે સત્ય છે તે જ હુ બોલીશ.
4ઈ રના આત્માએ મને ઉત્પ કય છે;
સવર્શ ક્તમાનનો ાસ મને જીવનઆપે છે.
5જો તારાથી શ હોય, તો ું મને જવાબઆપ;
ઊભો થઈ જાઅને તાર દલીલો માર સામે રજૂ કર.
6 જુઓ, આપણે બ ે ઈ રની નજરમાં સમાન છ એ;
મને પણ માટ માંથી જ ઉત્પ કરવામાં આ ો છે.
7જો, તારે મારાથી ડરવાની જરૂર નથી,
અથવા મારુ દબાણ તને ભારે પડશે ન હ.
8 ન ે તેં મારા સંભાળતાં ક ું છે;
મેં તને એવા શ ો કહેતા સાંભ ો છે,
9 ‘હુ ુદ્ધ અને અપરાધ વનાનો છુ;
હુ નદ ષ છુ અને મારામાં કોઈ પાપ નથી.
10જો, ઈ ર મારા પર હુમલો કરવાની તક શોધે છે;
તેઓ મને તેમના એક દશુ્મન સમાન ગણે છે.
11 તે મારા પગોને હેડમાં ૂકે છે;
તે મારા સવર્ માગ ની સંભાળ રાખે છે.’
12જો, હુ તને જવાબઆપીશ કે:
ઈ ર માણસ કરતાં મહાન છે માટે તારે તે કહે ું યોગ્ય નથી.
13 “ ું શા માટે તેમની સાથે બાથ ભીડે છે?”
કારણ કે તે કોઈના* કાય વષે મ હતી આપતા નથી.
14 કેમ કે ઈ ર એક વાર બોલે છે
હા, બે વાર બોલે છે, છતાં પણ માણસ તે બાબત પર ધ્યાન આપતો નથી.
15 ારે માણસો ગાઢ નદ્રામાં હોય કે,
પથાર પર ઊંઘતા હોય,
સ્વપ્નમાં અથવા રાતના સંદશર્નમાં હોય ત્યારે,
16ઈ ર માણસોના કાન ઉઘાડે છે,
અને તેઓને ચેતવણીથી ભયભીત કરે છે,
17અને આ ુજબ માણસને તેના પાપી ધ્યેયોથી અટકાવ,ે
અને તેને અહકારથી દૂર કરે.
18ઈ ર લોકોના જીવનોને ખાડામાં પડતા અટકાવે છે,
અને તેઓનાં જીવનને નાશ પામતા બચાવે છે.
19 તેમ છતાં માણસને પથાર માં થતા દઃુખથી,
અને તેનાં હાડકામાં વેદના આપીને તેમને સમજાવે છે.
20 તેથી તે ું જીવન ભોજનથી,
અને તેનો આત્મા સ્વા દ ભોજનથી પણ કટાળ જાય છે.
21 તે ું શર ર ુકાઈ જાય છે અને અદ્રશ્ય થઈ જાય છે;
તેનાં હાડકાં દેખાતાં ન હતાં તે હવે દેખાઈ આવે છે.
22ખરેખર, તેનો આત્મા કબરની પાસે છે,
અને તે ું જીવન નાશ કરનારાઓની નજીક છે.
23 માણસને ું કર ું સારુ છે તે બતાવવાને,
હજારો સ્વગર્દૂતોમાંથી એક દૂત,
મધ્ય ી તર કે તેની સાથે હોય,
24અને તે દૂત તેના પર દયા ુ થઈને ઈ રને કહે છે કે,
‘આમાણસને કબરમાં જતાં અટકાવો;
કારણ કે, તેના બચાવ કરવાની રકમ મને મળ છે,’
25 ત્યારબાદ તે ું શર ર નાના બાળક કરતાં ુદ્ધ થઈ જશ;ે

* 33:13 33:13 પોતાના
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અને તે પાછો તેની ુવાનીના દવસો પ્રાપ્ત કરશ.ે
26 તે ઈ રને પ્રાથર્ના કરશે અને ઈ ર તેને કૃપા આપે છે,
અને તે ઈ ર ું ુખ જોઈને આનંદ કરે છે.
અને ઈ ર તે માણસને તેની પ્રામા ણક્તા પાછ આપે છે.
27 ત્યારે તે માણસ અન્ય લોકોની સમક્ષ સ્ ુ ત કરશે અને કહેશે કે,
મેં પાપ ક ુ હ ું અને જે સત્ય હ ું તેને વપર ત ક ુ હ ું,
પણ મારા પાપ પ્રમાણે મને સજા કરવામાં આવી ન હ.
28 ‘ઈ રે મને મોતના ુખમાંથી બચા ો છે;
અને હવે હુ ફર થી જીવનનો આનંદ માણી શક શ.’ ”
29 જુઓ, ઈ રઆ બધી બાબતો માણસો સાથે કરે છે,
બે વાર, હા, ત્રણ વાર પણ તે એમ જ વત છે,
30 તેઓ તે ું જીવન કબરમાંથી પાછુ લાવે છે,
જથેી તેને જીવનનો પ્રકાશ પ્રાપ્ત થાય.
31 હે અ ૂબ, હુ જે કહુ તે ધ્યાનથી સાંભળ;
ું શાંત રહે અને હુ બોલીશ.

32 પણ જો તારે કઈ કહે ું હોય, તો મને જવાબઆપ;
બોલ, કારણ કે, હુ તને નદ ષ જાહેર કરવા મા ું છુ.
33જો, ન હતો મારુ સાંભળ;
શાંત રહે અને હુ તને જ્ઞાન શીખવીશ.”

34
અ લહૂ (ચા ુ)

1અલીહૂએ બોલવા ું ચા ુ રાખતાં ક ું કે:
2 “હે શાણા માણસો, તમે મારા શ ો સાંભળો;
અને હે જ્ઞાનીઓ, તમે માર વાતો પર ધ્યાન આપો.”
3જમે જીભઅ ના સ્વાદને પારખી શકે છે
તેમ કાન પણ શ ોને પારખી શકે છે.
4આપણે પોતાને માટે ું સારુ છે તે પસંદ કર એ
આપણે પોતાનામાં સારુ ું છે તેની શોધ કર એ.
5 કારણ કે અ ૂબે ક ું છે કે, ‘હુ ન્યાયી છુ,
અને ઈ રે મારો હક લઈ લીધો છે.
6 હુ ન્યાયી છુ છતાં હુ જૂઠાબોલા તર કે ગણાઉં છુ.
મારા જખમ જીવલેણ છે; છતાં પણ હુ પાપ વનાનો છુ.’
7અ ૂબના જવેો માણસ કોણ છે,
કે જે ધ ારને પાણીની જમે સરળતાથી પીએ છે,
8 તે દુ તા કરનારા લોકોની સંગતમાં રહે છે,
અને તે દુ લોકોની સાથે ફરે છે.
9 તેણે ક ું છે કે, ‘ઈ ર જે ઇચ્છે છે તે કરવામાં
માણસને કોઈ ફાયદો નથી.’ ”
10 તેથી હે શાણા માણસો, મારુ સાંભળો:
ઈ ર કદા પ કઈ ખોટુ કરે જ ન હ;
અને સવર્શ ક્તમાન ઈ ર કદા પ કઈ અ ન કરે જ ન હ.
11 કારણ કે તે ક્તને તેના કામ પ્રમાણે બદલો આપે છે;
તેઓ દરેક માણસને તેનો બદલો આપશ.ે
12ખરેખર, ઈ ર દુ તા કરશે જ ન હ,
અથવા સવર્શ ક્તમાન ઈ ર કદા પ અન્યાય કરે ન હ.
13 કોણે તેમને ૃથ્વીની જવાબદાર આપી છે?
કોણે તેમને દરેક વસ્ ુઓ પર સ ા આપી છે?
14જો તે માત્ર પોતાના જ ઇરાદા પાર પાડે
જો ઈ ર પોતાનો આત્મા અને ાસ ૃથ્વી પરથી લઈ લ,ે
15 તો સવર્ માણસો નાશ પામ;ે
અને માણસજાત ફર પાછ ૂળ ભેગી થઈ જાય.
16જો તમારામાં સમજશ ક્ત હોય તો, મને સાંભળો;
મારા શ ો ધ્યાનમાં રાખો.
17જે ન્યાયને ધ ારે, તે ું કદ રાજ કર શકે?
ઈ ર જે ન્યાયી અને પરાક્રમી છે, તેમને ું ું દો ષત ઠરાવીશ?
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18ઈ ર કદ રાજાને કહે છે કે, ‘ ું નકામો છે,’
અથવા રાજકુમારોને કહે છે કે, ‘તમે દુ છો?’
19ઈ ર અ ધકાર ઓ પર પક્ષપાત કરતા નથી
અને ધનવાનોને ગર બ લોકો કરતાં વધારે ગણતા નથી,
કારણ કે તેઓ સવર્ તેમના હાથે સજાર્યેલા છે.
20એક ક્ષણમાં તેઓ ૃત્ ુ પામશ;ે
મધરાતે લોકો ૂજશે અને નાશ પામશ;ે
મહાન લોકો અદ્રશ્ય થઈ જાય છે, પણ માણસોના હાથથી ન હ.
21 કારણ કે, ઈ રની નજર માણસની ચાલચલગત પર હોય છે;
તે તેની સઘળ વતર્ ૂક જુએ છે.
22 દુ માણસને સંતાડ શકે એવો કોઈ
પડદો કે અંધકાર નથી.
23 કેમ કે ઈ રને લોકોની પર ક્ષા કરવાની જરૂર નથી;
કોઈ માણસને તેમના ન્યાયાસન સમક્ષ જવાની જરૂર નથી.
24ઈ ર શ ક્તશાળ લોકોને પણ ભાંગે છે કેમ કે તેઓના માગ એવા છે કે તેને માટે વધારાની તપાસ કરવાની જરૂર નથી;
તેઓ તેમને ાને અન્યને ન ુકત કરે છે.
25આપ્રમાણે તેઓનાં કામોને પારખે છે;
તેઓ રાતોરાત એવા પાયમાલ થાય છે કે તેઓ નાશ પામે છે.
26 દુ લોકો તર કે તેઓને તેઓનાં દુ કૃત્યોને લીધે ુલ્લી ર તે સજા કરે છે
27 કેમ કે તેઓ તેમને અ ુસરવાને બદલે પાછા હઠ ગયા છે
અને તેમના માગર્ને અ ુસરવાનો ઇનકાર કરે છે.
28આપ્રમાણે તેઓએ ગર બોનો પોકાર ઈ ર ુધી પહોંચાડ્યો છે;
તેમણે દ:ુખીઓ ું રુદન સાંભ ું છે.
29જયારે તે શાંત રહે છે ત્યારે કોણ તેમને દો ષત ઠરાવી શકે છે?
પણ જો તે પોતા ું ુખ સંતાડે તો કોણ તેમને જોઈ શકે?
તે પ્રજા અને રા પર સમાન ર તે રાજ કરે છે,
30 કે જથેી અધમ માણસ સ ા ચલાવે ન હ,
એટલે લોકોને જાળમાં ફસાવનાર કોઈ હોય ન હ.
31 ું કોઈએ ઈ રને એમ ક ું છે કે,
‘હુ ન ે ુનેગાર છુ, પણ હવેથી હુ પાપ કર શ ન હ;
32 હુ જે સમજતો નથી તે ું મને શક્ષણઆપ;
મેં પાપ ક ુ છે પણ હવેથી હુ પાપ કર શ ન હ.’
33 ું ઈ રનો ઇનકાર કરે છે એટલે ું તને લાગે છે કે ઈ ર તે માણસનાં પાપને બદલે તેને સજા કરશ?ે
એ નણર્ય તારે લેવાનો છે, મારે ન હ.
માટે જે કઈ ું જાણે છે તે કહે.
34 ડા ો માણસ મને કહેશે,
ખરેખર, દરેક જ્ઞાની માણસ મને સાંભળે છે તે કહેશે,
35 ‘અ ૂબ જ્ઞાન વગર બોલે છે;
તેના શ ો ડહાપણ વનાના છે.’
36 દુ માણસ જવેો જવાબઆપવાને લીધે અ ૂબની
અંત ુધી કસોટ કરવામાં આવે તો કે ું સારુ!
37 “કેમ કે તે પોતાનાં પાપોમાં બળવાખોર નો ઉમેરો કરે છે;
તે આપણી મધ્યે અપમાન કર ને તાળ ઓ પાડે છે;
તે ઈ રની વરુદ્ધ લાંબી વાતો કરે છે.”

35
અ લહૂ (ચા ુ)

1અલીહૂએ બોલવા ું ચા ુ રાખતા ક ું કે,
2 ું એમ ધારે છે કે, ું નદ ષ છે?
ું એમ કહે છે કે, ‘ઈ ર કરતા મારુ ન્યાયીપણું અ ધક છે?’

3 ું એમ માને છે કે, ‘હુ ન્યાયી છુ તો તેનાથી મને શો ફાયદો?
મેં પાપ ક ુ હોત તો તેના કરતા વધારે મને શો ફાયદો?’
4 હુ તને તથા તારા મત્રોને,
જવાબઆપીશ.
5ઊંચે આકાશમાં જો;
વાદળાં જો, જે તારા કરતાં કેટલા ઊંચા છે?
6જો તમે પાપ ક ુ છે, તો તેમાં તમે ઈ રને કેવી ર તે ુકશાન પહોંચાડો છો?
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જો તારા અપરાધો ુષ્કળ વધી જાય, તો તેની વરુદ્ધ ું ું કરે છે?
7જો ું ન્યાયી હોય, તો ું તેમને ું આપી દે છે?
તેઓને તાર પાસેથી ું મળવા ું છે?
8 તાર દુ તા બીજા માણસને ુકશાન કરે છે, જમે ું પણ માણસ છે તેમ.
પણ તારા ન્યાયીપણાથી બીજા માણસના*ં દ કરાને ફાયદો થાય છે.
9 જુલમની ૃ દ્ધથી લોકો રુદન કરે છે;
તેઓ બળવાન લોકો પાસે મદદને માટે ૂમ પાડે છે
10 પણ કોઈ એમ કહે ું નથી, ‘મારા સજનહાર ઈ ર ાં છે,
જે મને રાત્રે ગાયન આપે છે,
11જમેણે આપણને ૃથ્વી પરના પ ુઓ કરતા,ં
અને આકાશના પક્ષીઓ કરતા વધારે સમજદાર બના ા છે?’
12 તેઓ પોકાર કરે છે,
પણ દુ માણસનાં અ ભમાનને કારણે કોઈ તેમને સાંભળ ું નથી.
13 ન ે ઈ ર દભીઓની માંગણીઓ સાંભળશે ન હ;
સવર્શ ક્તમાન ઈ ર તેઓ તરફ ધ્યાન આપશે ન હ.
14 ું કહે છે કે, ું તેમને જોતો નથી, ત્યારે તેઓ તારુ સાંભળશે ન હ. એ કેટ ું શ છે,
તાર સવર્ બાબતો તેમની સમક્ષ છે માટે ું તેમની રાહ જો!
15 ું કહે છે કે, ઈ ર કોઈને ક્રોધમાં સજા કરતા નથી ત્યારે તેઓ તારુ સાંભળશે ન હ. એ કેટ ું શ છે.
અને તેઓ લોકોના અ ભમાનની કદર કરતા નથી.
16 “તેથી અ ૂબ, તેની અથર્ વગરની વાતો કરે છે;
અને તે અજ્ઞાની શ ો ઉચ્ચારે છે.”

36
અ લહૂ (ચા ુ)

1અલીહૂએ બોલવા ું ચા ુ રાખતાં ક ું કે,
2 “મને થોડો વધારે સમય બોલવા દો, અને હુ તને બતાવીશ
કારણ કે હુ ઈ રના પક્ષમાં થોડા વ ુ શ ો કહેવા મા ું છુ.”
3 હુ દરુથી ડહાપણ લાવીને;
મારા સજનહાર ઈ ર ન્યાયી છે તે હુ સા બત કર શ.
4 હુ તને જણા ું છુ કે તે ખરેખર સત્ય છે
કેમ કે જે સં ૂણર્ જ્ઞાની છે તે તાર સાથે છે.
5 જુઓ, ઈ ર સવર્શ ક્તમાન છે, અને તે કોઈનો પણ તરસ્કાર કરતા નથી;
તે મહા ુ દ્ધમાન અને વદ્વાન છે.
6 તેઓ દુ ોને સાચવતા નથી,
પણ ગર બોના હતમાં સારુ કરે છે.
7 ન્યાયી માણસ પરથી તેઓની દ્ર દૂર કરતા નથી,
પણ તેથી વપર ત, તે તેઓને રાજાઓની સાથે સહાસન પર બેસાડે છે,
અને તેઓ સદા ઉચ્ચ ાન પર રહે છે.
8જો, જથેી કર ને તેઓને સાંકળોએ બાંધવામાં આ ા છે,
અને તેઓ વપ માં સપડાયા છે,
9 તેઓએ ું ક ુ છે તે તેઓને જણાવશે,
કે તેઓએ કરેલા અપરાધો અને કેવી ર તે અહકારથી વત્યાર્ છે.
10 તે તેઓના અપરાધોથી પાછા ફરવાનો આદેશઆપશે,
અને શક્ષણ તરફ તેઓના કાન ઉઘાડશ.ે
11જો તેઓ તેમ ું સાંભળ ને તેમની સેવા કરશે તો,
તેઓઆ ુષ્યના દવસો સ ૃ દ્ધમાં પસાર કરશ,ે
તેઓના જીવનનાં વષ સંતોષથી ભરેલાં થશ.ે
12 પર ુ જો, તેઓ તેમ ું સાંભળશે ન હ તો,
તેઓ અજ્ઞાનતામાં જ મરણ પામશે અને તેઓનો નાશ થશ.ે
13જઓે પોતાના હૃદયથી ઈ ર પર ભરોસા રાખતા નથી* તેઓ પોતાના હૃદયમાં ુસ્સો ભેગો કરે છે;
ઈ ર તેઓને શક્ષા કરે છે તેમ છતાં તેઓ મદદને માટે પ્રાથર્ના કરતા નથી.
14 તેઓ તરુણાવ ામાં મરણ પામશ;ે
અને કૃપા વના તેઓના જીવનો નાશ પામશ.ે
15ઈ ર દઃુખીઓને તેઓના દઃુખમાંથી છોડાવે છે;
અને તે તેઓને જુલમ દ્વારા સાંભળતા કરે છે.
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16 ન ,ે તે તને વપ માંથી બહાર લા ા છે.
ાં સંકટ ન હોય તેવી વશાળ જગ્યામાં લઈ જાય છે

અને તને ખાવાને માટે ુષ્કળ પ્રમાણમાં ખોરાક પીરસ્યો છે.
17 તને એક દુ ક્તની જમે સજા થઈ છે;
ન્યાયાસન અને ન્યાયે તને પકડ્યો છે.
18હવે તમે સાવધ રહેજો, જથેી સ ૃ દ્ધ તમને ફોસલાવે ન હ;
અને મોટ લાંચ તને ન્યાય કરવાથી પાછો રાખે ન હ.
19 ું તાર અઢળક સંપ તને સંકટથી દૂર રાખી શકે છે,
અથવા તાર બધી શ ક્ત તને મદદ કર શકે છે?
20અન્યની વરુદ્ધ પાપ કરવાને રાત્રીની ઇચ્છા ન કર,
કે ારે લોકો પોતાની જગ્યાએ નાશ પામે છે.
21સાવધ રહેજ,ે પાપ કરવા તરફ ન ફર,
કારણ કે તને સંકટમાંથી પસાર કરા ો છે કે જથેી ું પાપ કરવાથી દૂર રહે.
22 જુઓ, ઈ ર તેમનાં સામથ્યર્ દ્વારા મ હમાવાન થાય છે;
તેમના જવેો ુરુ કોઈ છે?
23 તેમણે ું કર ું એ કોઈ તેમને કહ શકે ખરુ?
અથવા કોણ તેમને કહ શકે છે કે, ‘તમે અન્યાય કય છે?’
24 તેમનાં કાય ની સ્ ુ ત કરવા ું યાદ રાખ,
લોકોએ ગાયનો મારફતે તેમની સ્ ુ ત કર છે.
25ઈ રે જે કઈ ક ુર્ છે તે સવર્એ નહા ું છે,
પણ તેઓએ તે કાય દૂરથી જ જોયાં છે.
26 જુઓ, ઈ ર મહાન છે, આપણે તેમને સં ૂણર્પણે સમજી શક્તા નથી;
તેમનાં વષ ની સં ા અગ ણત છે.
27 તેઓ પાણીનાં ટ પાં ઊંચે લઈ જાય છે
અને તે ું ઝાકળ અને વરાળ વરસાદમાં રૂપાંતર કરે છે,
28 તે વાદળોમાંથી ૃથ્વી પર વષ છે,
અને મ ુષ્યો પર ુષ્કળતામાં વરસાવે છે.
29ખરેખર, વાદળોનો વસ્તાર કેટલો છે
અને તેનાં ગગનમંડપમાં ગજનાઓ કેવી ર તે થાય છે તેને કોણ સમજી શકે?
30 જુઓ, તેઓ ૃથ્વી પર વીજળ ફેલાવે છે
અને મહાસાગરને અંધકારથી ઢાંક દે છે.
31આ ર તે ઈ ર લોકોને ખવડાવે છે,
અને તેઓને ભર ૂર ખોરાક ૂરો પાડે છે.
32 તેઓ પોતાના હાથથી વીજળ ને પકડે છે,
અને તેને પાડવાની હોય ત્યાં પડવાને આજ્ઞા કરે છે.
33 તેઓની ગજના લોકોને આવનાર તોફાન વષે ચેતવણી આપે છે:
તે જાનવર દ્વારા પણ સમાચાર પહોંચાડે છે કે તોફાન નજીકઆવી ર ું છે.

37
અ લહૂ (ચા ુ)

1 ન ે મારુ હૃદય ૂજે છે;
તે તેની જગ્યાએથી ખસી જાય છે.
2 તેમના* ુખમાંથી નીકળતા અવાજ,
ધ્યાનથી સાંભળો.
3આખાઆકાશને તે વીજળ થી ઝળકાવે છે,
અને ૃથ્વીની દરેક દશાઓ ુધી મોકલે છે.
4 તેમની પાછળ અવાજ થાય છે;
તે ગજનાથી તેમની ભ તાનો અવાજ કરે છે;

ારે વીજળ ચમકે છે, ત્યારે તેમનો અવાજ સંભળાય છે.
5ઈ ર અદ્દ ુત ર તે તેમનો અવાજ કરે છે;
તેમનાં મહાન કૃત્યો આપણે સમજી શકતા નથી.
6 તેમણે બરફને ક ુ,ં ‘ ૃથ્વી પર પડો’
તે જ ર તે વરસાદને વરસવા ું,
અને ‘ ૃથ્વી પર ુશળધાર વરસાદ આપવાની આજ્ઞા કરે છે.’
7આ ર તે તેઓ સવર્ માણસોને કામ કરતા અટકાવે છે,
કે જથેી તેમ ું સજન કરેલા લોકો તેમ ું પરાક્રમ સમજ.ે
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8 ત્યારે પ ુઓ સંતાઈ જાય છે
અને તેઓની ુફામાં ભરાઈ જાય છે.
9 દ ક્ષણ દશામાંથી ચક્રવાત આવે છે,
અને ઉ ર દશામાંથી ઠડા પવન સાથે ઠડ આવે છે.
10ઈ રના ાસથી હમ થાય છે;
અને સ ુદ્રો ધા ુની માફક થીજીજાય છે.
11ખરેખર, તે ભારે વાદળોને પાણીથી ભર દે છે;
અને વાદળોમાં તે વીજળ ઓને ચમકાવે છે.
12 તેઓ વાદળોને આખી ૃથ્વી પર ચારેતરફ વખેર નાખે છે,
જમે તેઓને આજ્ઞા આપવામાં આવે છે તે પ્રમાણે કરે છે.
13લોકોને શક્ષા કરવા સારુ, તો કોઈ સમયે તેમની ૃથ્વીને માટે,
અને કોઈ સમયે કરારના વ ા ુપણાના કાયર્ને માટે, ઈ રઆ પ્રમાણે સવર્ થવા દે છે.
14 હે અ ૂબ, આવાત પર લક્ષઆપ;
જરા થોભ અને ઈ રનાં આ યર્કારક કાય નો વચાર કર.
15ઈ ર વાદળોને કેવી ર તે નયંત્રણમાં રાખે છે,
અને વાદળોમાંથી વીજળ ને કેવી ર તે ચમકાવે છે એ ું ું જાણતો નથી?
16 વાદળો કેવી ર તે હવામાં સમતોલ રહે છે,
જે ડહાપણમાં સં ૂણર્ છે અને ઈ રનાં આ યર્કારક કાય , તે ું ું જાણે છે?
17 તને ારે પરસેવો થાય ત્યારે તારાં વ ો તાર ચામડ ને ચોંટ જાય છે.
અને ારે દ ક્ષણ દશામાંથી હૂફાળો પવન વાય છે ત્યારે બ ું શાંત અને ૂમસામ થઈ જાય છે તે ું ું સમજે છે?
18જમે તેમણે આકાશ વસ્તાયા છે તેમ, તમે કર શકો છો?
આકાશને ચમકતા કરેલા પ ળની જમે ચમક ુ બનાવી શકો છો?
19અમારે ું કહે ું તે અમને શીખવ,
કારણ કે અમે અમારા મનના અંધકારને લીધે તેમની સાથે દલીલો કર શકતા નથી.
20 ું હુ ઈ રને કહ શ કે માર ઇચ્છા તેની સાથે વાત કરવાની હતી?
ું કોઈ માણસ ઇચ્છે કે તેનો નાશ થાય?

21 ારે પવનઆકાશને ચોખ્ ું કરે છે ત્યારે એટ ું બ ું અજવા ું થાય છે કે
લોકો ૂયર્ સામે જોઈ શક્તા નથી.
22 તે જ ર તે આકાશમાંથી આપણી ઉપર આવતા
અને આંખોને આંજી દેતા ઈ રની ભ તા સામે પણઆપણે જોઈ શક્તા નથી.
23સવર્શ ક્તમાન ઈ ર મહાન છે! આપણે તેમને સમજી શકતા નથી;
તેઓ મહા પરાક્રમી અને ન્યાયી છે.
તેઓઆપણને ુકસાન પહોંચાડતા નથી.
24 તેથી લોકો તેમનાથી ડરે છે.
“પણ જઓે પોતાની જાતને જ્ઞાની માને છે, તેવા લોકોને ઈ ર ગણકારતા નથી.”

38
યહોવાહે અ ૂબને આપેલો પ્રત્ ુ ર

1 પછ યહોવાહે વંટો ળયામાંથી અ ૂબને જવાબઆપતાં ક ું કે,
2 “અજ્ઞાની શ ોથી
ઈ રની યોજનાને પડકારનાર આ માણસ કોણ છે?
3બળવાનની માફક તાર કમર બાંધ;
કારણ કે હુ તને પ્ર ૂછ શ, અને તારે મને જવાબઆપવાનો છે.
4 ારે મેં ૃથ્વીના પાયા ના ા ત્યારે ું ાં હતો?
ું બહુ સમજે છે તો આ મને જણાવ.

5 ૃથ્વીને ઘડવા માટે તેની લંબાઈ કોણે ન કર ? જો ું જાણતો હોય તો કહે.
અને તેને માપપટ્ટ થી કોણે માપી હતી?
6શાના પર તેના પાયા સજ્જડ કરવામાં આ ા છે?
તે જગ્યામાં ુ પથ્થર કોણે ૂ ો છે?
7 કે ારે પ્રભાતના તારાઓએ સાથે ગીત ગા ું,
અને સવર્ ઈ રના ુત્રો આનંદથી પોકાર કય ?
8જાણે ગભાર્ ાનમાંથી નીક ો હોય તેવા સ ુદ્રને
રોકવા તેના દરવાજાઓ કોણે બંધ કયાર્?
9 ારે મેં વાદળાંઓને તે ું વ બના ું,
અને ગાઢ અંધકારથી તેને વીંટાળ દ ધો.
10 મેં તેની બાજુઓની હદ બનાવી,
અને ારે તેને દરવાજાઓની સીમાઓ ૂક ,
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11 મેં સ ુદ્રને ક ું, ‘ ું અહ ુધી આવી શકે છે પણ અહ થી આગળ ન હ;
અહ થી આગળ ઉલ્લંઘન કર શ ન હ. તારાં પ્રચંડ મોજા અહ અટક જશ.ે’
12 ું તેં કદ પ્રભાત આદેશઆપ્યો છે?
સવારે ૂયર્ના કરણોએ કઈ દશામાં ઊગ ું તે ું તમે ન કરો છો?
13 માટે તે ૃથ્વીની દશાઓને પકડે છે,
તેથી દજુનોને ત્યાંથી નાસી જ ું પડે છે.
14જમે બીબા પ્રમાણે માટ ના આકારો બદલાય છે તેમ ૃથ્વીનો પ્રકાશ બદલાય છે;
સવર્ વસ્ ુઓ વ ોની જમે બહાર દેખાય છે અને બદલાય છે.
15 દજુનો પાસેથી તેઓનો પ્રકાશ લઈ લેવામાં આ ો છે;
અહકાર ઓના હાથ ભાંગી નાખવામાં આવે છે.
16 ું કદ સ ુદ્રના ૂળ ાનની સપાટ એ ગયો છે?
ું ારેય મહાસાગરના ઊંડાણમાં ચાલ્યો છે?

17 ું મરણદ્વારો તાર સમક્ષ જાહેર થયાં છે?
ું તેં કદ મરણછાયાનાં દ્વાર જોયાં છે?

18 ું જાણે છે કે ૃથ્વી કેટલી વશાળ છે?
આ ું જ્ઞાન તાર પાસે હોય તો તે મને કહે.
19 પ્રકાશ ું ઉદ્દગમ ાન ાં છે?
અંધકાર ું ાન ાં છે?
20 ું ું પ્રકાશ અને અંધકારને તેમના કાયર્ને ાને પાછા લઈ જઈ શકે છે?
ું ું તેમના ઘર તરફનો માગર્ શોધી શકે છે?

21આબ ું તો ું જાણે છે, કારણ કે ત્યારે તારો જન્મ થઈ ૂ ો હતો;
અને તારા આ ુષ્યના દવસો લાંબા છે!
22 ું ું બરફના ભંડારોમાં ગયો છે,
અથવા તેના સંગ્રહ ાન ું તેં જોયાં છે,
23આસવર્ બાબતો આફતના સમયને માટે,
અને લડાઈ અને ુદ્ધના દવસો માટે રાખી છે.
24જે માગ અજવાળાની વહેંચણી થાય છે તેં જોયા છે
તથા ાં ૂવર્ તરફના પવનને આખી ૃથ્વી પર ફેલાવે છે તે ળે ું ગયો છે?
25 વરસાદના પ્રચંડ પ્રવાહ માટે નાળાં અને ખીણો કોણે ખોદ્યા છે?
ગજના કરતો વીજળ નો માગર્ કોણે બના ો છે?
26 ાં માનવીએ પગ પણ નથી ૂ ો,
એવી ૂક અને ઉજ્જડ ધરતી પર તે ભર ૂર વરસાદ વરસાવે છે,
27જથેી ઉજ્જડ તથા વેરાન જમીન ૃપ્ત થાય,
જથેી ત્યાં લીલોછમ ઘાસચારો ટ નીકળે.
28 ું વરસાદનો કોઈ પતા છે?
ઝાકળનાં બદઓુ ાંથી આવે છે?
29 કોના ગભર્માંથી હમઆવે છે?
આકાશમાં ઠર ગયે ું સફેદ ઝાકળ કોણે ઉત્પ ક ુ છે?
30 પાણી ઠર ને પથ્થરના જે ું થઈ જાય છે;
અને મહાસગારની ઊંડ સપાટ પણ થીજીજાય છે.
31આકાશના તારાઓને ું ું પકડમાં રાખી શકે છે?
ું ું કૃ તકા અથવા ૃગશીષર્નાં બંધ નક્ષત્રોને છોડ શકે છે?

32 ું ું તારાઓના સ ૂહને ન કરેલા સમયો અ ુસાર પ્રગટ કર શકે છે?
ું ું સપ્ત ષન તેના મંડળ સ હત ઘેર શકે છે?

33 ું ું આકાશને અંકુશમાં લેવાના સદ્ધાંતો જાણે છે?
ું ું આકાશોને ૃથ્વી પર સ ા ચલાવવા ાપી શકે છે?

34 ું ું તારો અવાજ વાદળાં ુધી પહોંચાડ શકે છે,
કે જથેી ુષ્કળ વરસાદ આવ?ે
35 ું ું વીજળ ને આજ્ઞા કર શકે છે કે,
તે તાર પાસે આવીને કહે કે, ‘અમે અહ છ એ?’
36 વાદળાંઓમાં ડહાપણ કોણે ૂ ું છે?
અથવા ુમ્મસને કોણે સમજણઆપી છે?
37 કોણ પોતાની કુશળતાથી વાદળોની ગણતર કર શકે?
કે, આકાશોની પાણી ભરેલી મશકોને કોણ રેડ શકે
38જથેી ધરતી પર સવર્ત્ર ૂળ
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અને માટ પાણીથી પલળ ને એકબીજા સાથે ચોંટ જાય છે?
39 ું ું સહણને માટે શકાર પકડ શકે,
અથવા તો ું તમે તેના જુવાન સહણના બચ્ચાના ૂખને સંતોષી શકે છે?
40 ારે તેઓ તેમની ુફામાં લપાઈને બેઠા હોય ત્યારે
અથવા ઝાડ માં સંતાઈને તેઓના શકાર પર તરાપ મારવા તૈયાર બેઠા હોય ત્યારે?
41 ારે કાગડા અને તેમનાં બચ્ચાં ખોરાકને માટે ભટકે છે
અને ઈ રને પોકાર કરે છે
ત્યારે તેઓને ખોરાક કોણ ૂરો પાડે છે?

39
યહોવાહ (ચા ુ)

1 ડુગર પરની જગલી બકર ઓ કેવી ર તે બચ્ચાંને જન્મ આપે છે તે ું ું જાણે છે?
ું ું જાણી શકે છે કે જગલી હરણીઓ બચ્ચાંને જન્મ કેવી ર તે આપે છે?

2 તેઓના ગભર્ના ૂરા મ હનાની સં ા ું જાણે છે?
ું ું જાણે છે કે તેઓ ારે પોતાનાં બચ્ચાંને જન્મ આપે છે?

3 તેઓ નમીને તેઓનાં બચ્ચાંને જન્મ આપે છે,
અને પછ તેઓને પ્ર ૂ ત પીડાનો અ ુભવ થાય છે
4 તેઓનાં બચ્ચાં મજ ૂત અને ુલ્લાં મેદાનોમાં ઊછરેલાં હોય છે;
તેઓ બહાર નીકળે છે અને પાછાં ફરતાં નથી.
5જગલી ગધેડાને કોણે છૂટો ૂ ો છે?
તેનાં બંધ કોણે છોડ ના ા છે?
6 તે ું ઘર મેં અરાબાહમાં,
તથા તે ું રહેઠાણ મેં ખાર જમીનમાં ઠરા ું છે.
7 તે નગરની ધાંધલને ુચ્છ ગણે છે
અને હાંકનારની ૂમો તેને સાંભળવી પડતી નથી.
8જગલ ગદભો પવર્તો પર રહે છે, કે ાં તેઓ ું ચરવા ું ઘાસ છે;
ત્યાં તેઓ પોતાનો ખોરાક શોધી કાઢે છે.
9 ું તાર સેવા કરવામાં જગલના બળદો આનંદ માણશે ખરા?
તેઓ તાર ગભાણમાં રાત્રે આવીને રહેશે?
10 ું ું જગલના બળદને અછોડાથી બાંધીને ખેતરના ચાસમાં ચલાવી શકે છે?
ું તે તારા માટે હળ ખેડશ?ે

11જગલના બળદ ૂબ શ ક્તશાળ છે માટે ું ું તેનો ભરોસો કરશ?ે
તારુ કામ કરાવવા માટે ું ું તેની અપેક્ષા કર શકશે?
12 ું ું તેના પર ભરોસો રાખશે કે તે તારુ અનાજ તારા ઘરે લાવશ?ે
અને તારા ખળાના દાણા લાવીને વખારમાં ભરશ?ે
13શાહ ૃગ પોતાની પાંખો આનંદથી હલાવે છે,
પણ તેની પાંખો અને પીંછાઓ ું માયા ુ હોય છે?
14 કેમ કે તે પોતાનાં ઈંડાં જમીન પર ૂક ને જતી રહે છે
અને ૂળ ઈંડાને સેવે છે.
15 કોઈ પગ ૂક ને ઈંડાને છૂદ નાંખશે
અથવા જગલી પ્રાણીઓ તેમનો નાશ કર નાખશે તેની તેને ચતા હોતી નથી.
16 તે પોતાના બચ્ચાં વષે એવી બેદરકાર રહે છે કે જાણે તે બચ્ચાં તેના પોતાનાં હોય જ ન હ;
તેનો શ્રમ નષ્ફળ જાય છે તોપણ તે ગભરાતી નથી.
17 કારણ કે ઈ રે તેને ુ દ્ધહ ન સજીર્ છે
અને તેમણે તેને અ લઆપી નથી.
18 તે ારે કૂદે છે અને દોડવા લાગે છે,
ત્યારે તે ઘોડા અને તેના સવાર પર હસે છે.
19 ું ઘોડાને બળ તેં આપ્ ું છે?
ું તેં તેની ગરદનને કેશવાળ થી આચ્છા દત કર છે?

20 ું તેં તેને તીડની જમે કદ કુદા ો છે?
તેના નસકોરાના ુસવાટાની ભ તા ભયજનક હોય છે.
21 તેના પંજામાં બળ છે અને તેમાં તે હષર્ પામે છે;
અને તે ુદ્ધમાં ઝડપથી દોડ જાય છે.
22 તે ડર ઉપર હસે છે અને તે ડરતો નથી;
તે તલવાર જોઈને પાછો હટ જતો નથી.
23ભાથો, તીરો તથા ચમકતી બરછ
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તેના શર ર પર ખખડે છે.
24 ઘોડો ઉશ્કેરાઈ જાય છે અને તે ૂબ ઝડપથી જમીન પર દોડે છે;

ારે રણ શગડાનો અવાજ તે સાંભળે છે ત્યારે તે ર રહ શકતો નથી.
25 ારે પણ તેને રણ શગડાનો નાદ સંભળાય છે ત્યારે તે કહે છે ‘વાહ!’
તેને દૂરથી ુદ્ધની ગંધ આવી જાય છે,
સેનાપ તઓના હુકમો અને ગજનાઓ તે સમજીજાય છે.
26 ું બાજ પક્ષી તારા ડહાપણથી આકાશમાં ઊડે છે,
અને પોતાની પાંખો દ ક્ષણ તરફ ફેલાવે છે?
27 ું તાર આજ્ઞાથી ગરુડ પક્ષી પવર્તો પર ઊડે છે
ું તેં તેને ઊંચે માળો બાંધવા ું ક ું હ ું?

28ગરુડ પવર્તના શખર પર પોતા ું ઘર બનાવે છે
ખડકનાં શખર એ ગરુડોના કલ્લા છે.
29 “ત્યાંથી તે પોતાનો શકાર શોધી કાઢે છે;
તેની આંખો તેને દૂરથી શોધી કાઢે છે.
30 તેનાં બચ્ચાં પણ લોહ પીવે છે;
અને ાં ૃતદેહો પડ્યા હોય ત્યાં ગીધ એકઠાં થાય છે.”

40
યહોવાહ (ચા ુ)

1 યહોવાહે અ ૂબને ઉ ર આપતાં ક ું કે,
2 “જે કોઈ દલીલ કરવાની ઇચ્છા રાખે તે ું સવર્શ ક્તમાન ઈ રને ુધાર શકે?
જે ઈ ર સાથે દલીલ કરે છે તે જવાબઆપે.”

અ ૂબ
3 ત્યારે અ ૂબે યહોવાહને જવાબઆપતાં ક ું કે,
4 “હુ અથર્હ ન છુ; હુ તમને કેવી ર તે જવાબઆપી શકુ?
હુ મારો હાથ મારા મોં પર રા ું છુ.
5 હુ એક વખત બોલ્યો, પણ, હુ ફર થી બોલીશ ન હ;
હા, હુ બે વખત બોલ્યો, પણ હવે હુ વધારે કઈ બોલીશ ન હ.”

યહોવાહ
6 પછ યહોવાહે વંટો ળયા મારફતે અ ૂબને જવાબઆપ્યો કે,
7 “હવે બળવાનની માફક જવાબઆપ,
હુ તને પ્ર ૂછ શ અને તારે તેનો જવાબઆપવાનો છે.
8 ું ું માને છે કે હુ અન્યાયી છુ?
ું ન્યાયી સા બત થાય માટે ું ું મને દો ષત સા બત કર શ?

9 તને ઈ રના જવેા હાથ છે?
ું ું ગજના કર શકે છે?

10 તો હવે ું ગવર્ અને મ હમા ધારણ કર;
તો માન અને પ્ર ત ાને વ ોની જમે પ રધાન કર.
11 તારા કોપનો ઊભરો ગ વ ો પર રેડ દે;
તેના પર દ્ર કર ને તેને નીચો પાડ.
12જે કોઈ અહકાર હોય તેને નમ્ર બનાવ;
દુ ો ાં ઉપ ત હોય તે ાનને કચડ નાખ.
13 તે સવર્ લોકોને એકસાથે ૂળમાં દાટ દે;
તેઓના ુખને કબરોમાં ઢાંક દે.
14 પછ હુ પણ તને માન્ય કર શ કે,
ું તારા પોતાના જમણા હાથથી પોતાને બચાવી શકે છે.

15બહેમોથની* સામે જો. મેં તેને અને તને ઉત્પ કયાર્ છે,
તે બળદની જમે ઘાસ ખાય છે.
16હવે જો, તે ું બળ તેની કમરમાં છે;
તેના પેટમાંના સ્ના ુઓમાં સામથ્યર્ છે.
17એની ૂંછડ દેવદાર ૃક્ષની જમે હાલે છે;
એની પગની જાંઘના સ્ના ુઓ કેવા મજ ૂત છે.
18 તેનાં હાડકાં કાંસાની નળ જવેાં છે;
તેના પગ લોખંડના સ ળયા જવેા મજ ૂત છે.

* 40:15 40:15એકજાતનો મોટો પ ુ
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19 પ્રાણીઓના સજનમાં ગેંડો શ્રે છે.
માત્ર ઈ ર જ કે જમેણે તે ું સજન ક ુ છે તે જ તેને હરાવી શકે છે.
20જગલનાં બીજાં પ્રાણીઓ ાં વસે છે;
ત્યાં પવર્તો પરથી તેને ઘાસ મળ રહે છે.
21 તે કાદવ ક ચડવાળ જગ્યામાં કમળના છોડ નીચે પડ રહે છે.
તે બરુઓની વચ્ચે ભીનાશવાળ જગ્યાઓમાં સંતાય છે.
22 કમળ ૃક્ષો તેને પોતાની છાયાથી ઢાંકે છે;
તે નદ પાસે ઊગતા વેલા નીચે રહે છે.
23જો નદ માં ૂર આવે, તોપણ તે ૂજતો નથી; તેનામાં આત્મ વ ાસ છે,
જો યદનમાં ૂર ચઢ ને તેના ુખ ુધી પાણી આવે તો પણ તે ગભરાતો નથી.
24 ું કોઈ તેને આંકડ માં ભરાવીને પકડ શકે,
અથવા ફાંદા દ્વારા તે ું નાક વીંધી શકે છે?

41
યહોવાહ (ચા ુ)

1 ું ું સ ુદ્રના મહાકાય મગરમચ્છન*ે તેને પકડવાના આંકડાથી પકડ શકે છે?
અથવા ું ું તેની જીભને દોર થી બાંધી શકે છે?
2 ું ું તેના નાકને વીંધી શકે છે,
અથવા તેના જડબામાં આંકડ ભરાવી શકે છે?
3 ું તે તાર સમક્ષઆજીજી કરશ?ે
ું તે તાર સાથે નમ્રતાથી બોલશ?ે

4 ું તે તાર સાથે એવો કરાર કરશે કે,
ું તેને આજીવન તારો ુલામ બનાવવા સંમત થશ?ે

5 ું જમે પક્ષીની સાથે તેમ તેની સાથે રમી શકશે?
ું ું તેને દોરડથેી બાંધશે જથેી તાર કુમા રકાઓ તેની સાથે રમી શકે?

6 ું માછ ઓ તેનો પાર કરશ?ે
ું તેઓ તેને વેપાર ઓની વચ્ચે વહેંચી નાખશે?

7 ું તી ણ બાણથી તેની ચામડ ને છેદ શકાય
અથવા ું અણીદાર માછલીના કાંટાથી તેના માથામાં ભોંક શકાય?
8 તારો હાથ તેના પર ૂક જો,
ત્યારે જે ુદ્ધ થાય તેને યાદ કર ને ું ફર એ ું કર શ ન હ.
9જો, જે કોઈ તેની આશા રાખે છે તેને નષ્ફળતા મળશે.
ું એમાંથી કોઈને તેની જ નજીક ફેંક દેવામાં ન હ આવ?ે

10 તેને છછેડ ને ુસ્સે કરે એવો હમતવાળો કોઈ નથી.
તો પછ કોણ, તેની સામે ઊભો રહ શકે?
11 તેની સાથે ુદ્ધ કર ને કોણ સફળ થયો છે?
આખાઆકાશ તળે એવો કોઈ નથી.
12 તેના અવયવો, તે ું બળ,
અથવા તેના શર રના આકષર્ક આકાર વષે હુ ૂપ રહ શ ન હ.
13 તેના વ ને કોણ ઉતાર શકે છે?
કોણ તેનાં બેવડાં જડબામાં પ્રવેશી શકે છે?
14 તેના દાંત જે લોકોને બીવડાવે છે,
એવા દાંતવાળા તેના ુખના દરવાજા કોણ ખોલી શકે?
15 તેનાં મજ ૂત ભીંગડાં ું તેને અ ભમાન છે,
તેઓ એકબીજા સાથે સં ૂણર્પણે સજ્જડ છે.
16 તેઓનાં ભીંગડાં એક બીજાની સાથે એવાં તો જ ટલ ર તે જોડાયેલાં છે,
કે તેમની વચ્ચે હવા પણ જઈ શકતી નથી.
17 તેઓ એકબીજા સાથે એવાં સજ્જડ ચોટેલાં છે;
તેઓ એકબીજા સાથે એવાં સજ્જ છે, કે તેઓ એકબીજાથી અલગ થઈ શકે ન હ.
18 તે છ કે છે ત્યારે તે વીજળ ના ચમકારા બહાર નીકળતા હોય એ ું લાગે છે;
તેની આંખો સવારના ઊગતા ૂયર્ની જમે ચમકે છે.
19 તેના ુખમાંથી અ ની જ્વાળાઓ નીકળે છે,
અને અ ની ચનગાર ઓ બહાર આવે છે.
20ઊકળતા ઘડા નીચે બળતી મશાલોની વરાળની માફક,
તેના નાકમાંથી ુમાડા નીકળે છે.

* 41:1 41:1 લેવીયાથાન
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21 તેનો ાસોચ્છવાસ કોલસા પણ સળગાવી દે છે;
તેના ુખમાંથી અ ભ ૂકે છે.
22 તેની ગરદનમાં બળ છે,
તેના ત્રાસથી જાનવરો તેની આગળ થરથરે છે
23 તેના માંસના લોચા એકબીજા સાથે ચોંટેલા છે;
તેઓ તેના અંગ પર એવા સજડ બંધાયેલા છે કે; તેઓ ખસી પણ શકતા નથી.
24 તે ું હૃદય પથ્થર જે ું મજ ૂત છે, તેને કોઈ ડર નથી
ન ે તે ું હૃદય ઘંટ ના પડ જે ું સખત છે.
25 ારે તે ઊભો થાય છે, ત્યારે સવર્ દેવો પણ તેનાથી ડર જાય છે;
અને બીકને કારણે તેઓ ભાગી જાય છે.
26જો તેને કોઈ તલવારથી મારે, તો પણ તેને કઈ થ ું નથી,
અને ભાલો, બાણ અથવા તો અણીદાર શ પણ તેને કઈ કર શકતાં નથી.
27 તેની આગળ લોખંડ ઘાસ જે ુ,ં
અને કાં ુ સડ ગયેલા લાકડા જે ું છે.
28બાણ પણ તેને નસાડ શક ું નથી;
પથ્થરો તો તેની નજરમાં ૂંપરા બની જાય છે.
29લાકડાની ડાંગો જાણે તેને સળ ના ટુકડા હોય તેમ લાગે છે;
અને તેની ઉપર ફેંકેલા ભાલાને તે હસી કાઢે છે.
30 તેના પેટની ચામડ ઠ કરા જવેી તી ણ છે;
અને તેના ચાલવાથી કાદવમાં ચાસ જવેાં નશાન પડે છે.
31અને તે ઊંડાણને ઊકળતા પાણીના ઘડાની માફક હલાવે છે;
તે સ ુદ્રને તેલની માફક જાણે પરપોટા થતા હોય તેમ ઊડાવે છે.
32 તે તેની પાછળ ચમકતો માગર્ બનાવે છે;
કોઈ સમજે છે કે ઊંડાણ સફેદ છે.
33 ૃથ્વી પર તેના જે ું બીજુ કોઈ પ્રાણી નથી,
તે નભર્યપણે જીવવાને ૃજાયે ું છે.
34 “તે સવર્ ઊંચી વસ્ ુઓને જુએ છે;
તે સવર્ ગ વ ોનો રાજા છે.”

42
અ ૂબ

1 ત્યારે અ ૂબે યહોવાહને જવાબઆપતાં ક ું કે,
2 “હુ જાણું છુ કે તમે બ ું જ કર શકો છો,
અને તમાર યોજનાઓને કોઈ અટકાવી શકે તેમ નથી.
3અજ્ઞાનીપણાથી ઈ રની યોજનાઓને અંધકારમાં નાખનાર આ કોણ છે?” તે તમે સા ું જ ક ું હ ું,
તે માટે હુ એવી ઘણી બાબતો બોલ્યો છુ કે જે હુ સમજી શકતો નથી,
મારા માટે અ ત કઠ ન છે જે હુ સમજી શકતો નથી અને જનેા વષે જાણતો નથી.
4 તમે મને ક ું હ ું, ‘સાંભળ, હવે હુ તને ૂછ શ;
હુ તને કઈક ૂછ શ અને તારે મને જવાબઆપવાનો છે.’
5 મેં તમારા વષે અગાઉ સાંભ ું હ ું,
પર ુ હવે મેં તમને નજરે નહા ા છે.
6 તેથી હુ માર જાતને ધ ારુ છુ;
અને હુ ૂળ તથા રાખ પર બેસીને પ ાતાપ કરુ છુ.”

ઉપસંહાર
7અ ૂબ સાથે વાત કર ર ા પછ યહોવાહે અ લફાઝ તેમાનીને ક ું, “હુ તારા પર અને તારા બ ે મત્રો પર ુસ્સે થયો છુ,

કારણ કે તમે, અ ૂબ મારા સેવકની જમે, મારા વષે સા ું બોલ્યા નથી. 8એટલે હવે, અ લફાઝ ું તારા માટે સાત બળદો અને
સાત ઘેટા લ.ે મારા સેવક અ ૂબની પાસે જા અને પોતાને માટે દહનીયાપર્ણ તર કે ચઢાવ. મારો સેવક અ ૂબ તારે માટે પ્રાથર્ના
કરશે અને હુ તેની પ્રાથર્ના સાંભળ શ, તેથી હુ તાર ૂખાર્ઈ પ્રમાણે તાર સાથે વત શ ન હ. જમે મારો સેવક અ ૂબ મારા વષે
સા ું બોલ્યો હતો તેમ ું મારા વષે સા ું બોલ્યો ન હ.” 9 તેથી અ લફાઝ તેમાની, બલ્દાદ ૂહ અને સોફાર નાઅમાથીએ
યહોવાહે જે આજ્ઞા આપી હતી તે પ્રમાણે ક ુર્; અને યહોવાહે અ ૂબની પ્રાથર્નાનો સ્વીકાર કય .

10 ારે અ ૂબે તેના ત્રણ મત્રો માટે પ્રાથર્ના કર , એટલે યહોવાહે તેની પ ર તને ુનઃ ા પત કર . અને અગાઉ તેની પાસે
હ ું તે કરતા બે ગણું વધારે યહોવાહે તેને આપ્ ુ.ં 11અ ૂબના સવર્ ભાઈઓ, સવર્ બહેનો અને અગાઉ તેના જે ઓળખીતાઓ
હતા તેઓ સવર્ તેની પાસે તેના ઘરમાં આ ા અને તેની સાથે ભોજન ક ુ. અને યહોવાહ તેની પર જે વપ લા ા હતા તે
સંબંધી તેઓએઅ ૂબને સાંત્વના આપ્ ુ.ં દરેક માણસે તેને ચાંદ નો એક સ ો અને એક સોનાની વીંટ આપી.
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12 યહોવાહે અ ૂબને અગાઉ કરતાં વધારે આશીવાર્દ આપ્યો; હવે અ ૂબની પાસે ચૌદ હજાર ઘેટા,ં છ હજાર ઊંટ, બે હજાર
બળદ અને એક હજાર ગધેડ ઓ હતી. 13 તેને સાત દ કરાઓ અને ત્રણ દ કર ઓ હતી. 14અ ૂબની સૌથી મોટ દ કર ું નામ
યમીમા, બીજી ું નામ કસીયા અને સૌથી ત્રીજી દ કર ું નામ કેરન-હા ૂખ હ ું.

15 સમગ્ર દેશમાં અ ૂબની દ કર ઓ જવેી અન્ય કોઈ ૂબ ૂરત ીઓ ન હતી. અ ૂબે તેઓના ભાઈઓની સાથે તેઓને
વારસો આપ્યો. 16 ત્યાર પછ અ ૂબ, એક્સો ચાલીસ વષર્ જી ો; અને તેણે પોતાના દ કરાઓના દ કરાઓ, પ્રપૌત્ર-પ્રપૌત્રીઓ
અને એમ ચાર પેઢ ઓ જોઈ. 17આપ્રમાણે સારુ જીવન જીવીને અ ૂબ સં ૂણર્ ૃદ્ધ ઉંમરે મરણ પામ્યો.
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ગીતશા
લેખક

ગીતશા , ભાવાત્મક ક વતાઓનો એક સંગ્રહ, જૂના કરાર ું એક ુસ્તક છે કે જે વ ભ લેખકો દ્વારા લખાયેલ સં ુક્ત
લખાણોનો સંગ્રહ છે. દાઉદે 73, આસાફે 12, કોરહના દ કરાઓએ 9, ુલેમાને 3 તથા એથાન અને ૂસાએ એક એક ગીત
લ ાં છે. (ગીતશા 90),અને 51 ગીતોનો કતાર્ અજ્ઞાત છે. ુલેમાન અને ૂસાને બાદ કરતાં બીજા બાક ના લેખકો યાજકો
તથા લેવીઓ હતા કે જઓે દાઉદના રા કાળ દરમ્યાન પ વત્ર ાનની આરાધના માટે સંગીત ૂરુ પાડવા જવાબદાર હતા.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 1440 થી 430 વચ્ચેનો છે.

ક્તગત સ્તોત્રો ઇ તહાસમાં ૂસાના સમય જટેલા પ્રાચીન સમયમાં લખાયા હતા અને પછ દાઉદ, આસાફઅને ુલેમાનના
સમયમાં લખાયા અને એઝ્રાહ ઓના સમય ુધી કે જઓે સંભ વત ર તે બા બલના બંદ વાસ પછ થઈ ગયા અને આનો અથર્
એ થાય છે કે લખાણોનો ગાળો હજાર વષર્ ુધીનો છે.

વાંચકવગર્
ઇઝરાયલ ું રા કે જમેના માટે ઈ રે ું ક ુ હ ું તેના સ્મરણરૂપે તથા ઇ તહાસના બધા જ વ ાસીઓ.
હે ુ

ગીતશા ઈ ર અને તેમ ું સજન, ુદ્ધ, આરાધના, ડહાપણ, પાપ અને દુ તા, ન્યાયશાસન, ન્યાય અને મસીહા ું આગમન
જવેા વષયો વષે જણાવે છે. સમગ્ર લાંબા લખાણમાં ગીતશા તેના વાંચકોને ઈ ર પોતે જે છે અને તેમણે જે ક ુ છે તે માટે
સ્ ુ ત કરવા ઉ ેજનઆપે છે. ગીતશા આપણા ઈ રની મહાનતા પ્રકા શત કરે છે, સંકટના સમયોમાં તેમનાઆપણા પ્રત્યેના
વ ા ુપણાની ુ કરે છે અને આપણને તેમના વચનની સં ૂણર્ કેંદ્ર યતા યાદ કરાવે છે.

ુદ્રાલેખ
સ્ ુ ત

રૂપરેખા
1. મસીહ ું ુસ્તક — 1:1-41:13
2. ઇચ્છાઓ ું ુસ્તક — 42:1-72:20
3. ઇઝરાયલ ું ુસ્તક — 73:1-89:52
4. ઈ રના નયમો ું ુસ્તક — 90:1-106:48
5. સ્ ુ ત ું ુસ્તક — 107:1-150:6

ભાગ 1
1

ગી.શા. 1-41
સા ું ુખ

1જે માણસ દુ ોની સલાહ પ્રમાણે ચાલતો નથી,
જે પાપીઓના માગર્માં ઊભો રહેતો નથી,
અને જે નદાખોરોની સાથે બેસતો નથી, તે આશીવાર્ દત છે.
2 યહોવાહના નયમશા થી તે હષર્ પામે છે
અને રાત દવસ તે તેમના નયમશા ું મનન કરે છે.
3 તે નદ ના કનારે રોપાયેલાં ૃક્ષ જવેો થશ,ે
જે પોતાનાં ફળ પોતાની ઋ ુ પ્રમાણે આપે છે,
જનેાં પાંદડાં કદ પણ કરમાતાં નથી,
તે જે કઈ કરે છે તે સફળ થાય છે.
4 દુ ો એવા નથી,
પણ તેઓ પવનથી ઊડતાં ફોતરાં જવેા છે.
5 તેથી દુ ો ન્યાયાસનઆગળ ટકશે ન હ
અને ન્યાયીઓની સભામાં પાપીઓ ઊભા રહ શકશે ન હ.
6 કેમ કે યહોવાહ ન્યાયીઓનો માગર્ જાણે છે,
પણ દુ ોના માગર્નો નાશ થશ.ે

2
પ્ર ુનો અ ભ ષક્ત રાજા

1 વદેશીઓ શા માટે તોફાન કરે છે?
અને લોકો શા માટે થર્ યોજનાઓ કરે છે?
2 યહોવાહ તથા તેમના અ ભ ષક્તની વરુદ્ધ
ૃથ્વીના રાજાઓ સજ્જ થાય છે
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અને હાકેમો અંદરોઅંદર મસલત કર ને કહે છે,
3 “આવોઆપણે તેઓનાં બંધન તોડ પાડ એ;
અને તેઓની ુલામીમાંથી આપણે ુક્ત થઈએ.”
4આકાશમાં જે બરાજમાન છે તે હાસ્ય કરશે;
પ્ર ુ તેઓને ુચ્છ ગણશે.
5 પછ તે ક્રોધમાં તેઓની સાથે બોલશે
અને પોતાના કોપથી તે તેઓને ત્રાસ પમાડ ને કહેશે,
6 “મારા પ વત્ર સયોન* પવર્ત પર મેં
મારા રાજાને અ ભ ષક્ત કય છે.”
7 હુ તો એ યહોવાહના નયમો જાહેર કર શ.
તેમણે મને ક ું, “ ું મારો ુત્ર છે!
આજે મેં તને જન્મ આપ્યો છે.
8 ું માર પાસે માગ, એટલે હુ તને વારસા તર કે રા ો
અને ૃથ્વીની ચારે દશા ું વતન આપીશ.
9 ું લોઢાના દડથી તેઓને તોડ પાડશે;
ું તેઓને કુભારના વાસણની જમે અફાળ ને ટુકડટુેકડા કરશ.ે”

10 તેથી હવે, રાજાઓ, તમે સમજો;
ઓ ૃથ્વીના અ ધકાર ઓ, તમે શખામણ લો.
11ભયથી યહોવાહની સેવા કરો
અને કપીને હષર્ પામો.
12 તેમના ુત્રને ુંબન કરો, જથેી તે તમારા પર ુસ્સે ન થાય અને તમે નાશ ન પામો
કેમ કે તેમનો કોપ જલદ થી ભ ૂક ઊઠશે
જઓે તેમના પર ભરોસો રાખે છે તે સવર્ આશીવાર્ દત છે.

3
સહાય માટે સવારની પ્રાથર્ના

પોતાના દ કરા આબ્શાલોમથી નાસી જતી વખત ું દાઉદ ું ગીત.
1 હે યહોવાહ, મારા વેર ઓ કેટલા બધા વધી ગયા છે!
માર સામે હુમલો કરનારા ઘણા છે.
2 ઘણા મારા વષે કહે છે,
“ઈ ર તરફથી તેને કોઈ મદદ મળશે ન હ.”

સેલાહ
3 પણ હે યહોવાહ તમે માર આસપાસ ઢાલરૂપ છો,
તમે મારુ ગૌરવ તથા મારુ મા ું ઊં ું કરનાર છો.
4 હુ માર વાણીથી યહોવાહને વનંતી કરુ છુ
અને તે પોતાના પ વત્ર પવર્ત પરથી મને ઉ ર આપે છે.

સેલાહ
5 હુ ૂઈને ઊંઘી ગયો;
હુ જાગ્યો, કેમ કે યહોવાહ મારુ રક્ષણ કરે છે.
6જે હજારો લોકોએ મને ઘેર લીધો છે
તેઓથી હુ બીશ ન હ.
7 હે યહોવાહ, ઊઠો! મારા ઈ ર, મારો બચાવ કરો!
કેમ કે તમે મારા સવર્ શ ુઓનાં જડબાં પર પ્રહાર કય છે;
તમે દુ ોના દાંત ભાંગી ના ા છે.
8 વજય* યહોવાહ પાસેથી મળે છે.
તમારા લોકો પર તમારો આશીવાર્દ આવો.

સેલાહ.
4

સહાયને માટે સાંજની પ્રાથર્ના
ુ ગવૈયાને માટે; તારવાળાં વાજાં સાથે ગાવાન.ે દાઉદ ું ગીત.

1 હે મને ન્યાયી ઠરાવનાર મારા ઈ ર, ારે હુ તમને વનં ત કરુ, ત્યારે તમે મને ઉ ર આપજો;
માર પ્રાથર્ના સાંભળ ને તમાર કૃપા વરસાવજો.

* 2:6 2:6 મોર યાહ પવર્તને સયોન નામ આપ્ ું હ ું, જનેા પર ુલેમાને મં દર બના ું; વસ્તરણમાં સયોન નામ મં દરન,ે યરુશાલેમ નગરને, અને ારેક સમગ્ર
ઇઝરાયલ દેશને પણ લા ુ પડે છે. આ પવર્તને પ વત્ર કહેવામાં આવે છે કારણ કે તે ફક્ત ઈ રનો જ છે. ભજનમાં સયોન અને યરુશાલેમ બંનેનો ઉપયોગ યરુશાલેમના
શહેરના સંદભર્માં કરવામાં આ ો છે. ત્યાં “યરુશાલેમ” તર કે બ ે શ ોનો અ ુવાદ કરવામાં કેટલાક ફાયદા છે, ખાસ કર ને મોટા ભાગના વાચકોને તે નામથી શહેરના

અ સ્તત્વ વશે જાણે છે. તેમ છતાં, સયોન અને યરુશાલેમ વ વધ સંદભ માં જોવા મળે છે. * 3:8 3:8 ઉદ્ધાર
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2 હે મ ુષ્યો, તમે ાં ુધી મારા ગૌરવ ું અપમાન કરશો?
તમે ાં ુધી થર્તા ઇચ્છશો અને જૂઠાણું ચલાવશો?

સેલાહ
3 પણજાણો કે જે પ વત્ર છે તેને યહોવાહે પોતાને માટે પસંદ કય છે.
હુ ારે યહોવાહને વનં ત કરુ, ત્યારે તે મારુ સાંભળશે.
4 તેમનાથી ભયભીત થાઓ, પણ પાપ ન કરો!
તમારા બછાના પર પોતાના હૃદયમાં મનન કરો અને શાંત રહો.

સેલાહ
5 ન્યાયીપણાના અપર્ણોને અ પત કરો
અને તમારો ભરોસો યહોવાહ પર રાખો.
6 ઘણા કહે છે, “કોણ અમને કઈક સારુ બતાવશે?”
યહોવાહ, તમારા ુખનો પ્રકાશ અમારા પર પાડો.
7લોકો ું અનાજ તથા નવો દ્રાક્ષારસ વધવાથી તેઓને આનંદ થાય છે,
તે કરતાં વધારે આનંદ તમે મારા હૃદયમાં ૂ ો છે.
8 હુ શાં તથી ૂઈ જઈશ, તેમ જ ઊંઘી પણ જઈશ,
કેમ કે, હે યહોવાહ, હુ એકલો હોઉં તોપણ તમે મને સલામત અને ુર ક્ષત રાખો છો.

5
રક્ષણ માટેની પ્રાથર્ના

ુ ગવૈયાને માટે; નહ લોથ સાથે ગાવાન.ે દાઉદ ું ગીત.
1 હે યહોવાહ, મારા બોલવા પર કાન ધરો;
મારા ચતન પર લક્ષઆપો.
2 હે મારા રાજા અને મારા ઈ ર, માર અરજ સાંભળો,
કારણ કે હુ તમાર પ્રાથર્ના કરુ છુ.
3 હે યહોવાહ, સવારમાં તમે માર પ્રાથર્ના સાંભળશો;
સવારમાં હુ તાર પાસે માર અરજીઓ લા ું છુ* કર ને ઉ રને માટે હુ રાહ જોઈ રહ શ.
4 દુ તાથી ુશ થાય એવા ઈ ર તમે નથી;
દુ લોકો તમાર પાસે રહ શકતા નથી.
5 તમાર હજૂરમાં અ ભમાની ઊભા રહ શકતા નથી;
જઓે દુ તા સાથે વહાર કરે તે સવર્ને તમે ધ ારો છો.
6 જૂઠુ બોલનારાઓનો તમે નાશ કરશો;
યહોવાહ હસક તથા કપટ લોકોને ધ ારે છે.
7 પણ હુ તો તમાર ુષ્કળ કૃપાથી તમારા ઘરમાં આવીશ;
હુ તમાર બીક રાખીને તમારા પ વત્ર ાન તરફ ફર ને ભજન કર શ.
8 હે પ્ર ુ, મારા શ ુઓના કારણથી તમે તમારા ન્યાયીપણામાં મને ચલાવો;
માર આગળ તમારો માગર્ સીધા કરો.
9 કેમ કે તેઓના ુખમાં કઈ સત્ય નથી;
તેઓનાં અંતઃકરણોમાં નર દુ તા છે;
તેઓ ું ગ ું ઉઘાડ કબર છે;
તેઓ પોતાની જીભે ુશામત કરે છે.
10 હે ઈ ર, તેઓને દો ષત જાહેર કરો;
તેઓ પોતાની જ ુ ક્તઓમાં ફસાઈ પડો!
તેઓના ુષ્કળ અપરાધોને લીધે તેઓને દૂર કરો,
કેમ કે તેઓએ તમાર વરુદ્ધ બંડ ક ુ છે.
11 પણ જઓેએ તમારા પર ભરોસો રા ો છે તેઓ સવર્ આનંદ કરશ;ે
તમે તેઓને બચા ા છે માટે તેઓ સદા હષર્નાદ કરશ;ે
તમારા નામ પર પ્રેમ રાખનારા તમારામાં હષર્ પામશ.ે
12 કેમ કે, હે યહોવાહ, તમે ન્યાયીને આશીવાર્દ આપશો;
તમે ઢાલથી તેમ મહેરબાનીથી તેને ઘેર લેશો.

6
સંકટ સમયે સહાયની પ્રાથર્ના

ુ ગવૈયાને માટે; તારવાળાં વાજાં સાથ,ે શમીનીથ પ્રમાણે ગાવાન.ે દાઉદ ું ગીત.
1 હે યહોવાહ, તમારા ક્રોધમાં મને ધમકાવશો ન હ
અને તમારા રોષમાં મને શક્ષા કરશો ન હ.
2 હે યહોવાહ, મારા પર દયા રાખો, કારણ કે હુ નબર્ળ છુ;

* 5:3 5:3 હુ ઈ રને માટે બ લદાન તૈયાર કરુ છુ
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હે યહોવાહ, મને સાજો કરો, કારણ કે મારાં હાડકાંમાં પીડા થાય છે.
3 મારો જીવ પણ બહુ ૂંઝાયો છે.
પણ, હે યહોવાહ, તે ાં ુધી?
4 હે યહોવાહ, પાછા આવો, મારા જીવને બચાવો.
તમાર કૃપાને લીધે મારો બચાવ કરો!
5 કેમ કે મરણાવ ામાં કોઈ તમારુ સ્મરણ કર ું નથી.
શેઓલમાં તમારો આભાર કોણ માનશે?
6 હુ નસાસા નાખીને થાક ગયો છુ.
દરરોજ રાત્રે હુ મારા આં ુઓથી પલંગને પલા ું છુ;
હુ આં ુઓથી મારા બછાનાને ભીંજ ું છુ.
7રુદનથી માર આંખો નબળ થઈ ગઈ છે;
મારા સવર્ શ ુઓને લીધે તે જીણર્ થતી જાય છે.
8ઓ ૂંડુ કરનારાઓ, તમે સવર્ મારાથી દૂર જાઓ;
કેમ કે યહોવાહે મારા વલાપનો અવાજ સાંભ ો છે.
9 યહોવાહે મારા કાલાવાલા સાંભ ા છે;
યહોવાહે માર પ્રાથર્ના માન્ય કર છે.
10 મારા સવર્ શ ુઓ લજવાશે અને ભારે ુશ્કેલીમાં આવી પડશ.ે
તેઓ પાછા ફરશે અને ઓ ચતા બદનામ થશ.ે

7
દાઉદ ું શગ્ગાયોન, જે તેણે બન્યામીન કૂશના શ ો વષે યહોવાહની આગળ ગા ું.
1 હે યહોવાહ મારા ઈ ર, હુ તમારા પર ભરોસો રા ું છુ!
જે સઘળા માર પાછળ પડે છે, તેઓથી મને બચાવીને છોડાવો.
2 રખેને સહની જમે તે મને ચીર ને ફાડ નાખે,
મને છોડાવનાર કોઈ મળે ન હ.
3 હે મારા ઈ ર યહોવાહ, મારા દશુ્મનોએ જે ક ુ તે મેં કદ ક ુ નથી;
મારા હાથમાં કઈ ૂરાઈ નથી.
4 માર સાથે શાં તમાં રહેનાર ું મેં કદ ખોટુ ક ુ નથી,
વગર કારણે જે મારો શ ુ હતો તેને મેં છોડા ો છે.
5જો હુ સત્ય નથી કહેતો, તો ભલે મારા શ ુઓ મને પકડ ને મારો નાશ કરે;
મારા જીવને છૂદ ને જમીનદોસ્ત કરે
અને મારુ માન ૂળમાં મેળવી દે.

સેલાહ
6 હે યહોવાહ, તમે કોપ કર ને ઊઠો;
મારા શ ુઓના ક્રોધની સામે ઊભા થાઓ;
મારા માટે જા ૃત થાઓ અને એ ન્યાયી નયમો ું પાલન કરો કે જનેે માટે તમે તેઓને માટે આજ્ઞા આપી છે.
7 દેશોની પ્રજા તમાર આસપાસ એકત્ર થાય;
તમારા રા ાસન પર તમે ઉચ્ચ ાને પાછા પધારો.
8 યહોવાહ લોકોનો ન્યાય કરે છે;
હે યહોવાહ, મારા ન્યાયીપણા પ્રમાણે તથા મારામાં જે પ્રામા ણકપણું છે, તે પ્રમાણે મારો ન્યાય કરો.
9 દુ લોકોનાં દુ કાય નો અંત લાવો, પણ ન્યાયી લોકોને ાપન કરો,
ન્યાયી ઈ ર, હૃદયોને તથા મનને પારખનાર છે.
10 માર ઢાલ ઈ ર છે,
તે ઇમાનદાર હૃદયવાળાને બચાવે છે.
11ઈ ર ન્યાયી ન્યાયાધીશ છે,
ઈ ર દરરોજ દુ ો પર કોપાયમાન થાય છે.
12જો માણસ પાપથી પાછો ન કરે, તો ઈ ર તેમની તલવાર તી ણ કરશે
તેમણે પોતાના ધ ુષ્યને તાણીને તૈયાર રા ું છે.
13 તેમણે તેને માટે કા તલ હ થયાર સજ્જ કયા છે;
અને પોતાનાં બાણને બળતાં કરે છે.
14 તે ૂંડાઈથી ક ાય છે,
તેણે ઉપદ્રવનો ગભર્ ધય છે, જે જૂઠને જન્મઆપ્યો છે.
15 તેણે ખાડો ખોદ્યો છે
અને જે ખાઈ તેણે ખોદ , તેમાં તે પોતે પડ્યો છે.
16 તેનો ઉપદ્રવ તેના પોતાના શર પર આવશે,
કેમ કે તેનો બળાત્કાર તેના પોતાના માથા પર પડશ.ે
17 હુ યહોવાહના ન્યાયપણાને લીધે તેમનો આભાર માનીશ;
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હુ પરાત્પર યહોવાહના નામ ું સ્તોત્ર ગાઈશ.

8
પ્ર ુમ હમા અને માનવગૌરવ

ુ ગવૈયાને માટે; રાગ ગ ીથ. દાઉદ ું ગીત.
1 હે યહોવાહ, અમારા પ્ર ,ુ આખી ૃથ્વી પર તમારુ નામ કે ું ભ છે!
તમે આકાશમાં પોતાનો મ હમા ૂ ો છે.
2 તમારા શ ુઓને કારણે,
તમે બાળકોને તથા દૂધ પીતાં બાળકોને ુખે તમારો મ હમા પ્રગટ કય છે કે,
શ ુને તથા વેર ને તમે શાંત પાડો.
3આકાશો, જે તમારા હાથનાં કૃત્યો છે,
ચંદ્ર તથા તારાઓ, જઓેને તમે ઠરા ા છે, તેઓ વષે હુ ારે વચાર કરુ છુ,
4 ત્યારે હુ કહુ છુ કે, માણસ તે કોણ છે કે, તમે તે ું સ્મરણ કરો છો?
અને મ ુષ્ય ુત્ર કોણ કે, તમે તેની ુલાકાત લો છો?
5 કારણ કે તમે તેને ઈ ર* કરતાં થોડો જ ઊતરતો બના ો છે
અને તમે તેના માથા પર મ હમા તથા માનનો ુગટ ૂ ો છે.
6 તમારા હાથનાં કામ પર તમે તેને અ ધકાર આપ્યો છે;
તેના પગ નીચે તમે બ ું ૂ ું છે†:
7સવર્ ઘેટાં અને બળદો
અને વન્ય પ ુઓ,
8આકાશના પક્ષીઓ તથા સ ુદ્રનાં માછલાં,
હા, સ ુદ્રના રસ્તામાંથી જે પસાર થાય છે તે બ ું તમે તેની સ ા નીચે ૂ ું છે.
9 હે યહોવાહ, અમારા પ્ર ,ુ
આખી ૃથ્વીમાં તમારુ નામ કે ું ભ છે!

9
પ્ર ુના અદલ ઇનસાફ માટે સ્ ુ તગાન

ુ ગવૈયાને માટે; રાગ ુથ-લાબ્બેન. દાઉદ ું ગીત.
1 હુ મારા સં ૂણર્ હૃદયથી યહોવાહની આભારસ્ ુ ત કર શ;
હુ તમારાં સવર્ આ યર્કારક કૃત્યો જાહેર કર શ.
2 હુ તમારામાં આનંદ પામીશ તથા ઉલ્લાસ કર શ;
હે પરાત્પર ઈ ર, હુ તમારા નામ ું સ્તોત્ર ગાઈશ.
3 ારે મારા શ ુઓ પાછા ફરે છે,
ત્યારે તમાર આગળ તેઓ ઠોકર ખાઈને નાશ પામે છે.
4 કેમ કે તમે મારો હક તથા દાવો સદ્ધ કય છે;
ન્યાયાસન પર બેસીને તમે સાચો ન્યાય કય છે.
5 તમે વદેશીઓને ધમકા ા છે,
તમે દુ ોનો નાશ કય છે;
તમે તેઓ ું નામ સદાને માટે ૂંસી ના ું છે.
6શ ુઓનો ખંડરેોની જમે અંત આવશે
તેઓ હમેશને માટે નાશ પામ્યા છે.
જે નગરો તમે પાયમાલ કયા છે, તેમ ું સ્મરણ પણ ર ું નથી.
7 પણ યહોવાહ સદાકાળ રાજ કરશ;ે
તેમણે ન્યાય કરવાને માટે પોતા ું આસન તૈયાર ક ુ છે.
8 તે ન્યાયીપણાથી જગતનો ન્યાય કરશ.ે
તે લોકોનો અદલ ઇનસાફ કરશ.ે
9 વળ યહોવાહ હેરાન થયેલા લોકોને કલ્લારૂપ થશ,ે
તે સવર્ સંકટસમયે ગઢ થશ.ે
10જઓે તમારુ નામ જાણે છે, તેઓ તમારા પર ભરોસો રાખશ,ે
કારણ કે, હે યહોવાહ, તમે તમારા શોધનારને તરછોડ્યા નથી.
11 સયોનના અ ધકાર યહોવાહનાં સ્ ુ તગાન ગાઓ;
લોકોમાં તેમનાં કૃત્યો જાહેર કરો.
12 કેમ કે લોહ નો બદલો માગનાર ગર બો ું સ્મરણ રાખે છે;
તે તેમની અરજ ૂલી જતા નથી.

* 8:5 8:5 સ્વગર્દૂત † 8:6 8:6 જુઓ હ ૂ 2:6-9
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13 હે યહોવાહ, મારા પર દયા કરો; મોતના દ્વારથી મને ઉઠાડનાર,
મારો દ્વ્રેષ કરનાર મને દ:ુખ દે છે, તે તમે જુઓ.
14 સયોનની દ કર ના દરવાજાઓમાં
હુ તમારાં ૂરે ૂરાં વખાણ કરુ
હુ તમારા ઉદ્ધારમાં હષર્ પામીશ.
15 પોતે ખોદેલા ખાડામાં વદેશીઓ પડ્યા છે;
પોતે સંતાડ રાખેલા જાળમાં તેઓના પોતાના પગ સપડાયા છે.
16 યહોવાહે પોતે પોતાની ઓળખાણઆપી છે; તેમણે ન્યાય કય છે;
દુ ો પોતાના હાથના કામમાં પોતે ફસાઈ ગયા છે.

સેલાહ
17 દુ ો, એટલે ઈ રને ૂલનાર
સવર્ લોકો શેઓલમાં જશ.ે
18 કેમ કે દ રદ્ર ને હમેશા ૂલી જવામાં આવશે ન હ,
ગર બોની આશા હમેશ માટે નષ્ફળ જશે ન હ.
19 હે યહોવાહ, ઊઠો; માણસને અમારા પર વજયી ન થવા દો;
તમાર સમક્ષ રા ોનો ન્યાય થાય.
20 હે યહોવાહ, તેઓને ભયભીત કરો;
જથેી રા ો જાણે કે તેઓ માણસો જ છે.

સેલાહ.
10

ન્યાય માટે પ્રાથર્ના
1 હે યહોવાહ, તમે શા માટે દૂર ઊભા રહો છો?
સંકટના સમયમાં તમે શા માટે સંતાઈ જાઓછો?
2 દુ ો ગ વ થઈને ગર બોને બહુ સતાવે છે;
પણ તેઓ પોતાની કલ્પેલી ુ ક્તઓમાં ફસાઈ જાય છે.
3 કેમ કે દુ લોકો પોતાના અંતઃકરણની ઇચ્છાની ૃ પ્ત થતાં અ ભમાન કરે છે;
લોભીઓ યહોવાહને ધ ારે છે*અને તેમની નદા કરે છે.
4 દુ પોતાના અહકાર ચહેરાથી બતાવે છે કે, ઈ ર બદલો લેશે ન હ.
તેના સવર્ વચાર એવા છે કે, ઈ ર છે જ ન હ.
5 તે બધા સમયે ુર ક્ષત રહે છે,
પણ તમારો ન્યાય એટલો બધો ઊંચો છે કે તે તેના સમજવામાં આવતો નથી;
તે પોતાના સવર્ શ ુઓનો તરસ્કાર કરે છે.
6 તે પોતાના હૃદયમાં કહે છે, “હુ કદ નષ્ફળ થઈશ ન હ;
પેઢ દરપેઢ હુ વપ માં ન હ આ ું.”
7 તે ું ુખ શાપ, કપટ તથા જુલમથી ભરે ું છે;
તેની જીભમાં ઉપદ્રવ તથા અન્યાય ભરેલા છે.
8 તે ગામોની છૂપી જગ્યાઓમાં બેસે છે;
તે સંતાઈને નદ ષ ું ૂન કરે છે;
તેની આંખો નરાધારને છાની ર તે તાક રહે છે.
9જમે સહ ુફામાં છુપાઈ રહે છે;
તેમ તે ુપ્ત જગ્યામાં ભરાઈ રહે છે.
તે ગર બોને પકડવાને છુપાઈ રહે છે, તે ગર બને પકડ ને પોતાની જાળમાં ખેંચી લઈ જાય છે.
10 તેઓના બળઆગળ ગર બો દબાઈને નીચા નમી જાય છે;
લાચાર બની તેઓના પંજામાં સપડાઈ જાય છે.
11 તે પોતાના હૃદયમાં કહે છે, “ઈ ર ૂલી ગયા છે;
તેમણે પોતા ું ુખ જો ું નથી, સંતાડ રા ું છે અને તે કદ જોશે ન હ.”
12 હે યહોવાહ, ઊઠો; હે ઈ ર, તમારો હાથ ઊંચો કરો.
ગર બોને ૂલી ન જાઓ.
13 દુ ો શા માટે ઈ રનો નકાર કરે છે?
અને પોતાના હૃદયમાં કહે છે, “તમે બદલો ન હ માગો.”
14 તમે જો ું છે; કેમ કે તમારા હાથમાં લેવાને માટે તમે ઉપદ્રવ કરનારા તથા ઈષ્યાર્ખોરોને નજરમાં રાખો છો.
નરાધાર પોતાને તમારા હવાલામાં સોંપે છે;
તમે અનાથને બચાવો છો.
15 દુ લોકોના હાથ તમે ભાંગી નાખો;
તમે દુ માણસની દુ તાને એટલે ુધી શોધી કાઢો કે કઈ પણ બાક રહે ન હ.

* 10:3 10:3 દુ લોભીઓની મદદ કરે છે
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16 યહોવાહ સદાસવર્કાળ રાજા છે;
તેમના દેશમાંથી વદેશીઓ નાશ પામ્યા છે.
17 હે યહોવાહ, તમે નમ્રની અ ભલાષા જાણો છો;
તમે તેઓનાં હૃદયોને દૃઢ કરશો, તમે તેઓની પ્રાથર્ના સાંભળશો;
18 તમે અનાથ તથા દઃુખીઓનો ન્યાય કરો
તેથી ૃથ્વીનાં માણસો હવે પછ ત્રાસદાયક રહે ન હ.

11
ઈ રમાં ભરોસો

ુ ગવૈયાને માટે. દાઉદ ું (ગીત)
1 યહોવાહ પર હુ ભરોસો રા ું છુ;
તમે મારા જીવને કેમ કહો છો કે,
“પક્ષીની જમે ું પવર્ત પર ઊડ જા?”
2 કારણ કે, જુઓ! દુ ો પોતાના ધ ુષ્યને તૈયાર કરે છે.
તેઓ ધ ુષ્યની દોર પર પોતાનાં બાણ તૈયાર કરે છે
એટલે તેઓ અંધારામાં ુદ્ધ હૃદયવાળાને મારે.
3 કેમ કે જો રા ના પાયાનો નાશ થાય છે,
તો ન્યાયી ું કર શકે?
4 યહોવાહ પોતાના પ વત્ર ાનમાં છે;
તેમની આંખો જુએ છે અને તેમની આંખો મ ુષ્યના દ કરાઓને પારખે છે.
5 યહોવાહ ન્યાયી તથા દુ લોકોની પર ક્ષા કરે છે,
પણ જઓે હસા કરવામાં આનંદ માને છે તેઓને તે ધ ારે છે.
6 તે દુ લોકો પર વરસાદની જમે અ , ગંધક અને ભયંકર ૂ વરસાવે છે;
તે તેઓના પ્યાલાનો ભાગ થશ.ે
7 કારણ કે યહોવાહ ન્યાયી છે અને તે ન્યાયીપણાને ચાહે છે;
જે પ વત્ર છે તે તેમ ું ુખ જોશ.ે

12
મદદ માટે પ્રાથર્ના

ુ ગવૈયાને માટે; શમીનીથ પ્રમાણે ગાવાન.ે દાઉદ ું ગીત.
1 હે યહોવાહ, મદદ કરો, કેમ કે ઈ રના લોકો ઓછા થઈ ગયા છે;
વ ા ુ લોકો ઓછા થઈ ગયા છે.
2 દરેક પોતાના પડોશી સાથે અસત્ય બોલે છે;
દરેક માણસ ુશામત કરનાર હોઠ અને બે મનવાળાની જમે બોલે છે.
3 યહોવાહ સવર્ ુશામત કરનાર હોઠોનો
તથા દરેક બડાઈ કરનાર જીભોનો નાશ કરશ.ે
4 તેઓએએ ું ક ું, “અમાર જીભથી અમે જીતી ુ.ં

ારે અમારા હોઠ અમારા પોતાના છે, ત્યારે અમારો મા લક કોણ છે?”
5 યહોવાહ કહે છે,
“ગર બોને ૂંટ્યાને લીધે તથા દ રદ્ર ઓના નસાસાને લીધે, હુ હવે ઊઠ શ.”
“જનેે તેઓ ુચ્છકારે છે તેને હુ સહ સલામત રાખીશ.”
6 યહોવાહના શ ો ુદ્ધ છે,
જમે જમીન પરની ભઠ્ઠ માં તપાવેલી ચાંદ , જે સાત વાર ુદ્ધ કરેલી હોય,
તેના જવેા તેઓ પ વત્ર છે.
7 હે યહોવાહ, તમે અમને* સંભાળજો.
આ દુ પેઢ ના માણસોથી તમે સદા તેઓ ું રક્ષણ કરશો.
8 ારે મ ુષ્યના ુત્રોમાં દુ તા વધે છે
ત્યારે દુ ો ચારેતરફ ફરે છે.

13
મદદ માટે પ્રાથર્ના

ુ ગવૈયાને માટે. દાઉદ ું ગીત.
1 હે યહોવાહ, ાં ુધી તમે મને ૂલી જશો?
ાં ુધી તમે મારાથી વ ુખ રહેશો?

2આખો દવસ મારા હૃદયમાં શોકા ુર થઈને

* 12:7 12:7 તેઓને



ગીતશા 13:3 460 ગીતશા 16:3

ાં ુધી મારા જીવની સાથે હુ તક વતક કયાર્ કર શ?
ાં ુધી મારા શ ુઓ મારા પર ચઢ વાગશ?ે

3 હે યહોવાહ, મારા ઈ ર, ધ્યાન આપીને મને ઉ ર આપો!
માર આંખો પર પ્રકાશ પાડો, રખેને હુ મરણની ઊંઘમાં પડુ.
4 રખેને મારો શ ુ એમ કહે કે, “મેં તેને હરા ો છે,”
જથેી તે એમ પણ ન કહે કે, “મેં મારા દશુ્મનો પર વજય મેળ ો છે;” ન હ તો, ારે હુ પડ જાઉં, ત્યારે મારા શ ુઓ આનંદ

કરે.
5 પણ મેં તમાર કૃપા પર ભરોસો રા ો છે;
તમે કરેલા ઉદ્ધારમાં મારુ હૃદય હષર્ પામે છે.
6 યહોવાહની આગળ હુ ગાયન ગાઈશ,
કારણ કે તે મારા પર કૃપાવાન થયા છે.

14
માણસોની દુ તા (ગીત 53)

ુ ગવૈયાને માટે. દાઉદ ું (ગીત).
1 ૂખર્ માણસ પોતાના મનમાં કહે છે, “ઈ ર છે જ ન હ.”
તેઓ ભ્ર થયા છે અને અન્યાયથી ભરેલાં ૃણાપાત્ર કામો કયા છે;
તેઓમાં સત્કાયર્ કરનાર કોઈ નથી.
2 કોઈ સમજનાર અને કોઈ ઈ રને શોધનાર છે કે ન હ
તે જોવાને યહોવાહે આકાશમાંથી
મ ુષ્યો પર દ્ર કર .
3 દરેક માગર્ભ્ર થયા છે; તેઓ ૂરે ૂરા મ લન થઈ ગયા છે;
સત્કાયર્ કરનાર કોઈ નથી, ના એક પણ નથી.
4 ું સવર્ દુ તા કરનારને કઈ ડહાપણ નથી?
તેઓ રોટલીની જમે મારા લોકોને ખાઈ જાય છે,
પણ યહોવાહને વનં ત કરતા નથી.
5 તેઓ બહુ ભયભીત થયા,
કારણ કે ઈ ર ન્યાયીઓની સાથે છે.
6 તમે ગર બના વચાર નરથર્ક કર નાખો છો
પણ યહોવાહ તો તેનો આશ્રય છે.
7 સયોનમાંથી ઇઝરાયલનો ઉદ્ધાર આવે તો કે ું સારુ!

ારે યહોવાહ પોતાના લોકોની આબાદ પાછ આપશે,
ત્યારે યાકૂબ હષર્ પામશે અને ઇઝરાયલઆનંદ કરશ.ે

15
ઈ ર ું ચાહે છે?

દાઉદ ું ગીત.
1 હે યહોવાહ, તમારા પ વત્રમંડપમાં કોણ નવાસ કરશ?ે
તમારા પ વત્ર પવર્તમાં કોણ રહેશે?
2જે નદ ષતાથી ચાલે છે અને ન્યાયથી વત છે
અને જે પોતાના હૃદયમાં સત્ય બોલે છે, તે.
3 તે કદ પોતાની જીભે ચાડ કરતો નથી,
બીજા ું ખરાબ કરતો નથી,
પોતાના પડોશી પર તહોમત ૂકતો નથી.
4 તેની દ્ર માં પાપી માણસ ધ ારપાત્ર છે
પણ જઓે યહોવાહથી ડરે છે તેને તે માન આપે છે.
તે પોતાના હત વરુદ્ધ સોગન ખાઈને ફર જતો નથી.
5 તે પોતાનાં નાણાં ાજે આપતો નથી.
જે નરપરાધી વરુદ્ધ લાંચ લેતો નથી.
એવાં કામ કરનાર કદ ડગશે ન હ.

16
વ ાસની પ્રાથર્ના

દાઉદ ું મખ્તામ.
1 હે ઈ ર, માર રક્ષા કરો, કારણ કે હુ તમારા પર ભરોસો રા ું છુ.
2 મેં યહોવાહને ક ું છે, “તમે મારા પ્ર ુ છો; તમારા વગર મારુ કોઈ હત નથી.
3જે સંતો ૃથ્વી પર છે, તેઓ તો ઉમદા લોકો છે; મારો સવર્ આનંદ તેઓમાં છે.
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4જઓે બીજા દેવોની ૂજા કરવા દોડે છે, તેઓનાં દ:ુખ વધી પડશે. તેઓના દેવોને માટે લોહ નાં પેયાપર્ણ હુ ચઢાવીશ ન હ
અને મારે હોઠે તેઓનાં નામ લઈશ ન હ.
5 યહોવાહ, તમે મારા વારસાનો તથા મારા પ્યાલાનો ભાગ છો. તમે મારા હસ્સાનો આધાર છો.
6 મારો ભાગઆનંદદાયક ળે પડ્યો છે; ચો સ મને ુશો ભત વારસો મારો છે.
7 યહોવાહે મને બોધ આપ્યો છે, હુ તેમની પ્રશંસા કરુ છુ; મારુ અંતઃકરણ રાતના સમયે મને બોધ આપે છે.
8 મેં યહોવાહને સદા માર સમક્ષ રા ા છે, તે મારે જમણે હાથે છે, તેથી મને ખસેડનાર કોઈ નથી.
9 તેથી મારુ હૃદયઆનંદમાં છે; મારો આત્મા હષર્ પામે છે; ચો સ હુ સહ સલામત રહ શ.
10 કારણ કે તમે મારો આત્મા શેઓલને સોંપશો ન હ; તમે તમારા પ વત્રને કહોવાણ જોવા દેશો ન હ.
11 તમે મને જીવનનો માગર્ જણાવશો; તમાર સમક્ષ સં ૂણર્ આનંદ છે; તમારા જમણા હાથમાં અનંતકાળ ટકનારાં ુખદાયક

વાનાં છે.
17

નદ ષના કાલાવાલા
દાઉદની પ્રાથર્ના.
1 હે યહોવાહ, મારો ન્યાય સાંભળો; માર પ્રાથર્ના પર ધ્યાન આપો!
દભી હોઠોમાંથી નીકળતી નથી એવી માર પ્રાથર્ના સાંભળો.
2 મારો ન્યાય તમાર હજૂરમાંથી આવો; તમાર આંખો ન્યાયને જુએ!
3જો તમે મારા હૃદયને પાર ું છે, જો તમે માર તપાસ રાત્રે રાખી છે,
તમે મને પ વત્ર કરશો અને મારામાં તમને કઈ દોષ મા ૂમ પડશે ન હ; કેમ કે હુ ન ત છુ કે હુ મારા ુખે અપરાધ કર શ ન હ.
4 માણસનાં કૃત્યો વષે હુ બો ું તો તમારાં વચનોની સહાયથી હુ જુલમીઓના માગર્માંથી દૂર ર ો છુ.
5 મારાં પગલાં તમારા માગ માં ર ર ાં છે; મારો પગ લપસી ગયો નથી.
6 મેં તમને વનં ત કર , કેમ કે, હે ઈ ર, તમે મને ઉ ર આપશો; માર તરફ કાન ધરો અને મારુ બોલ ું સાંભળો.
7જઓે તમારા પર ભરોસો રાખે છે તેમની સામે ઊઠનારાઓથી તેમને તમારા જમણા હાથથી બચાવીને તમાર અદ્દ ૂત કરુણા

દશાર્વો!
8 તમાર આંખની ક ક ની જમે માર રક્ષા કરો; તમાર પાંખોની છાયા નીચે મને સંતાડો.
9જઓે મારા ઘાતક વેર ઓ છે અને જઓે મને ચારે બાજુથી ઘેરે છે, એવો મારો નાશ કરનારા દુ ોથી મને બચાવો.
10 તેઓ કોઈની પર પણ દયા દશાર્વતા નથી; તેઓ પોતાના ુખે અ ભમાનથી બોલે છે.
11 તેઓએઅમને અમારા દરેક પગલે ઘેયાર્ છે. તેઓની આંખો અમને ૂ મ પર પછાડવાને તાક રહ છે.
12 તેઓ સહની જમે શકારને ફાડ ખાવા આ ુર છે, ત્રાટકવાની રાહ જોતા છુપાઈ ગયેલા જુવાન સહના બચ્ચાં જવેા છે.
13 હે યહોવાહ, તમે ઊઠો! તેમના પર હુમલો કરો! તેમને નીચે પાડ નાખો! તમાર તલવાર દ્વારા દુ થી મારા જીવને બચાવો.
14 હે યહોવાહ, તમારા હાથ વડે માણસોથી કે જઓેનો હસ્સો આ જદગીમાં છે તેવા આ જગતના માણસોથી મારા જીવને

બચાવો!
જઓેનાં પેટ તમે તમારા દ્ર થી ભરો છો; તેઓને ઘણા બાળકો છે અને પોતાની બાક રહેલી મલકતનો વારસો પોતાનાં બાળકોને

માટે ૂક જાય છે.
15 પણ હુ તો ન્યાયપણે વત ને તમારુ ુખ જોઈશ; ારે હુ જાગીશ ત્યારે તમને જોઈને સંતોષ પામીશ.

18
દાઉદ રાજા ું વજયગાન

ુ ગવૈયાને માટે. યહોવાહના સેવક દાઉદ ું (ગીત). જે દવસે યહોવાહે તેને તેના સવર્ શ ુઓના હાથમાંથી તથા શાઉલના
હાથમાંથી છોડા ો, તે દવસે તેણે યહોવાહને આ ગીતનાં વચન ક ાં કે,
1 હે યહોવાહ, મારા સામથ્યર્, હુ તમારા પર પ્રેમ કરુ છુ.
2 યહોવાહ મારા ખડક, મારા કલ્લા તથા મારા બચાવનાર છે; તે મારા ઈ ર, મારા ગઢ; તે પર હુ ભરોસો રાખીશ.
તે મારુ બખ્તર છે, મારા ઉદ્ધાર ું શગ અને મારો ઊંચો ુરજ છે.
3 હુ યહોવાહને વનં ત કર શ તે સ્ ુ તપાત્ર છે અને એમ હુ મારા શ ુઓથી બચી જઈશ.
4 મને ૃત્ ુનાં બંધનોએ ઘેર લીધો છે અને દુ તાનાં મોજાં મારા પર ફર વ ાં છે.
5શેઓલ*નાં બંધનોએ મને બધી બાજુએથી ઘેર લીધો છે; ૃત્ ુના પાશ મારા પર આવી પડ્યા છે.
6મારા સંકટમાં મેં યહોવાહને વનં ત કર ; મદદને માટે મેં મારા ઈ રને વનં ત કર . તેમણે પોતાના પ વત્ર ાનમાંથી મારો અવાજ

સાંભ ો;
તેમની આગળ માર અરજ તેમને કાને પહોંચી.
7 ત્યારે ૃથ્વી હાલી તથા કાંપી; વળ , પવર્તોના પાયા ખસી ગયા
અને હાલવા લાગ્યા કેમ કે ઈ ર ુસ્સે થયેલા હતા.
8 તેમનાં નસકોરાંમાંથી ુમાડો નીકળવા લાગ્યો અને તેમના ુખમાંથી ભસ્મ કરનાર અ નીકળવા લાગ્યો. તેથી કોલસા સળગી

ઊઠ્યા.
9 તે આકાશોને નમાવીને નીચે ઊતયાર્ અને તેમના પગની નીચે ઘોર અંધકાર હતો.
10 તે કરુબ† પર સવાર કર ને ઊડ્યા; તે પવનની પાંખોની જમે ઊડ્યા.

* 18:5 18:5 પાતાળ † 18:10 18:10 જૂના કરારમાં કરુબ (બહુવચન “કરુબો”)એક પાંખવાળા પ્રાણી છે, જે ઈ ર ું સહાસન ું રક્ષણ કરે છે.
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11 તેમણે મેઘજળના અંધકારને તથા અંત રક્ષના ગાઢા વાદળને પોતા ું સંતાવા ું ળ અને પોતાની આસપાસ આચ્છાદન
બના ું.

12 તેમની સામેના પ્રકાશથી તેમનાં ગાઢ વાદળ જતાં ર ાં, કરા તથા અ ના અંગારા વરસ્યા‡.
13 યહોવાહે આકાશમાં ગજના કર ! પરાત્પરે મોટો અવાજ કાઢ્યો અને કરા તથા વીજળ ના ચમકારા થયા.
14 તેમણે બાણ માર ને તેના શ ુઓને માર ના ા; તેમણે વીજળ ઓ મોકલીને તેમને થથરાવી ના ા.
15 પછ , હે યહોવાહ, તમાર ધમક થી, તમારાં નસકોરાંના ાસથી સ ુદ્રના ત ળયાં દેખાયાં અને ધરતીના પાયા ઉઘાડા થયા.
16 તેમણે હાથ લંબાવી મને પકડ લીધો! તે ઘણા પાણીમાંથી મને બહાર લા ા.
17 તેમણે મને મારા બળવાન શ ુથી અને મારા દ્વષેીઓથી બચા ો, કારણ કે તેઓ મારા કરતાં વધારે જોરાવર હતા.
18 માર વપ ના દવસોમાં તેઓ મારા પર ૂટ પડ્યા, પણ યહોવાહે મને ર રા ો.
19 તેઓ મને ુલ્લી જગ્યામાં કાઢ લા ા; તેમણે મને બચા ો કેમ કે તે મારા પર પ્રસ હતા.
20 યહોવાહે મારા ન્યાયીપણા ું ફળઆપ્ ું છે; તેમણે મારા હાથની ુદ્ધતા પ્રમાણે મને પાછુ વાળ આપ્ ું છે.
21 કારણ કે હુ યહોવાહને માગ ચાલ્યો છુ અને દુ તા કર ને મારા ઈ રથી વ ુખ થયો નથી.
22 હુ તેમના સવર્ નયમોને કાળજી ૂવર્ક અ ુસય છુ; મેં તેમના વ ધઓ માર પાસેથી દૂર કયાર્ નહોતા.
23 વળ હુ તેમની આગળ નદ ષ હતો અને હુ અન્યાયથી દૂર ર ો.
24 યહોવાહે મારુ ન્યાયીપણું અને મારા હાથની ુદ્ધતા જોઈને તે પ્રમાણે મને પ્ર તદાન આપ્ ું છે.
25જઓે તમાર પ્રત્યે વ ા ુ છે, તેને તમે વ ા ુ છો;

જઓે તમાર સાથે ન્યાયી છે, તેઓની સાથે તમે ન્યાયી દેખાશો.
26જઓે ુદ્ધ છે તેઓની સાથે તમે ુદ્ધ છો; પણ જઓે કપટ છે તેઓને સાથે હઠ લા દેખાશો.
27 કેમ કે તમે દઃુખીઓને બચાવો છો, પણ અ ભમાની લોકોને અપમા નત કરો છો.
28 કેમ કે તમે મારો દ વો સળગાવશો; યહોવાહ મારા ઈ ર મારા અંધકારનો પ્રકાશ કરશે.
29 કેમ કે તમારાથી હુ કલ્લો પણ કૂદ §જાઉં છુ; મારા ઈ રના કારણે હુ કોટ કૂદ જાઉં છુ.
30ઈ રને માટે તેમનો માગર્ તો સં ૂણર્ છે. યહોવાહના શ ો ુદ્ધ છે!
જઓે તેમના પર ભરોસો રાખે છે તે સવર્ની તે ઢાલ છે.
31 કારણ કે યહોવાહ વના બીજા ઈ ર કોણ છે? અમારા ઈ ર વના બીજો ખડક કોણ છે?
32ઈ ર જે માર કમરે સામથ્યર્રૂપી પટ્ટો બાંધે છે અને મારો માગર્ સીધો કરે છે.
33 તે મારા પગોને હરણીના જવેા કરે છે અને મારાં ઉચ્ચ ાનો પર મને ાપે છે.
34 તે મારા હાથોને લડતાં શીખવે છે અને મારા હાથ પ ળ ું ધ ુષ્ય તાણે છે.
35 તમે તમારા ઉદ્ધારની ઢાલ મને આપી છે. તમારા જમણા હાથથી તમે મને ટેકો આપ્યો છે અને તમાર અમીદ્ર એ મને મોટો

કય છે.
36 તમે મારા ચાલવાની જગ્યા ુલ્લી કર છે, જથેી મારા પગ કદ લપસ્યા નથી.
37 હુ મારા શ ુઓની પાછળ પડ ને તેઓને પકડ પાડ શ; ાં ુધી તેઓનો નાશ ન હ થાય, ત્યાં ુધી હુ પાછો ફર શ ન હ.
38 હુ તેઓને એવા શરમાવી નાખીશ કે તેઓ ફર ઊભા થઈ શકશે ન હ; તેઓ મારા પગે પડશે.
39 કારણ કે તમે ુદ્ધને માટે માર કમરે સામથ્યર્રૂપી પટ્ટો બાંધ્યો છે; માર સામે ચઢાઈ કરનારને તમે મારે તાબે કયાર્ છે.
40 તમે મારા શ ુઓની પીઠ માર તરફ ફેરવી છે કે, જથેી મારા દ્વષેીઓનો નાશ કરુ.
41તેઓએ મદદને માટે પોકાર કય , પણ તેઓને બચાવનાર કોઈ નહો ું; તેઓએ યહોવાહને વનંતી કર , પણ તેમણે તેઓને કોઈ

જવાબઆપ્યો ન હ.
42 પવનથી કાતી ૂળની જમે તેમને મેં વખેર ના ા છે; ગલીઓમાંની ૂળની જમે મેં તેમને કચડ ના ા છે.
43 તમે મને મારા વરુદ્ધ લડતાં લોકોથી બચાવો. તમે મને બીજા દેશોનો અ ધકાર બનાવો છો. જે લોકોને હુ જાણતો નથી તેઓ

માર સેવા કરશ.ે
44 ારે તેઓએ મારે વષે સાંભ ું, ત્યારે તેઓ મારે આધીન થયા; વદેશીઓ મારે શરણે આ ા.
45 વદેશીઓ હમત ુમાવી બેઠા છે અને ૂજતા ૂજતા તેઓ કલ્લાની બહાર આ ા.
46 યહોવાહ જીવતા જાગતા ઈ ર છે; મારા રક્ષકની સ્ ુ ત હો. મારા ઉદ્ધાર કરનાર ઈ ર ઉ મ મનાઓ.
47એટલે જે ઈ ર મારુ વેર વાળે છે અને લોકોને મારે તાબે કરે છે તેમની સ્ ુ ત થાઓ.
48 તે મારા શ ુઓથી મને છોડાવે છે! હા, માર સામે ઊઠનારા પર તમે મને વજયઆપો છો!
બલાત્કાર કરનાર માણસથી તમે મને બચાવો છો.
49 માટે હે યહોવાહ, વદેશીઓમાં હુ તમાર સ્ ુ ત કર શ; હુ તમારા નામનાં સ્તોત્ર ગાઈશ.
50 તે પોતાના રાજાને વજયઆપે છે અને પોતાના અ ભ ષક્ત ઉપર,
એટલે દાઉદ તથા તેના વંશજો ઉપર, સવર્કાળ કૃપા રાખે છે.

19
ૃ માં પ્રગટતો પ્ર ુમ હમા

ુ ગવૈયાને માટે. દાઉદ ું ગીત.
1આકાશો ઈ રનો મ હમા પ્રગટ કરે છે
અને અંત રક્ષ તેમના હાથ ું કામ દશાર્વે છે!

‡ 18:12 18:12આલખાણો હ ૂ ભાષામાં મળશે ન હ § 18:29 18:29 પગથી ૂંદ ું
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2 દવસ દવસને તેમના વષે કહે છે;
રાત રાતને તેમ ું ડહાપણ પ્રગટ કરે છે.
3 ત્યાં વચન નથી અને શ ો પણ નથી;
તેઓની વાણી સંભાળતી નથી.
4 તેઓનો વસ્તાર આખી ૃથ્વીમાં છે
અને જગતના છેડા ુધી તેઓની સાક્ષી ફેલાયેલી છે.
તેઓમાં ઈ રે ૂયર્ને માટે મંડપ ઊભો કય છે.
5 ૂયર્ પોતાના ઓરડામાંથી નીકળતા વરરાજા જવેો છે
અને તે બળવાન માણસની જમે પોતાની શરત દોડવામાં આનંદ માને છે.
6 તે આકાશને એક છેડથેી નીકળ આવે છે
અને તેના બીજા છેડા ુધી પ રક્રમણ કરે છે;
તેની ઉષ્ણતા પામ્યા વના કોઈ બાક રહ જ ું નથી.

પ્ર ુનો નયમ
7 યહોવાહના નયમો સં ૂણર્ છે, તે આત્માને તાજગી આપે છે;
યહોવાહની સાક્ષી વ ાસપાત્ર છે, તે ભોળાને ુ દ્ધમાન કરે છે.
8 યહોવાહના વ ધઓ યથાથર્ છે, તેઓ હૃદયને આનંદ આપે છે;
યહોવાહની આજ્ઞાઓ નમર્ળ છે, જેઆંખોને પ્રકાશઆપે છે.
9 યહોવાહનો ભય ુદ્ધ અને અના દ છે;
યહોવાહના ઠરાવો સત્ય તથા તદ્દન ન્યાયી છે.
10 તે ુદ્ધ સોના કરતાં, પણ વ ુ પસંદ કરવા યોગ્ય છે;
વળ મધ ૂડાનાં ટ પાં કરતાં તેઓ વધારે મીઠાં છે.
11હા, તેનાથી તમારા સેવકને ચેતવણી મળે છે
તેઓને પાળવામાં મોટો લાભ છે.
12 પોતાની ૂલો કોણ જાણી શકે?
છાના પાપથી તમે મને ુક્ત કરો.
13જાણી જોઈને કરતાં પાપથી તમે તમારા સેવકને અટકાવો;
તેઓને મારા પર રાજ કરવા ન દો.
એટલે હુ સં ૂણર્ થઈશ
અને હુ મહાપાપમાંથી બચી જઈશ.
14 હે યહોવાહ, મારા ખડક તથા મારા ઉદ્ધારનાર
મારા ુખના શ ો તથા મારા હૃદયના વચારો
તમાર આગળ માન્ય થાઓ.

20
વજય માટે પ્રાથર્ના

ુ ગવૈયાને માટે. દાઉદ ું ગીત.
1સંકટના સમયે યહોવાહ તાર મદદ કરો;
યાકૂબના ઈ ર ું નામ તારુ રક્ષણ કરો.
2 પ વત્ર ાનમાંથી તને સહાય મોકલો
અને સયોનમાંથી તને બળઆપો.
3 તે તારાં સવર્ અપર્ણો ું સ્મરણ કરો
અને તારુ દહનીયાપર્ણ માન્ય કરો.
4 તે તારા હૃદયની ઇચ્છા પ્રમાણે આપો
અને તાર સવર્ યોજનાઓ ૂર કરો.
5 તારા ઉદ્ધારમાં અમે આનંદ માની ું
અને આપણા ઈ રને નામે આપણી ધ્વજાઓ ચઢાવી ુ.ં
યહોવાહ તાર સવર્ અરજો સ્વીકારો.
6હવે હુ જાણું છુ કે યહોવાહ પોતાના અ ભ ષક્તને બચાવે છે;
તે પોતાના પ વત્રઆકાશમાંથી પોતાના જમણા હાથની
તારકશ ક્તથી તેને જવાબઆપશે.
7 કોઈ રથ પર ભરોસો રાખે છે અને કોઈ ઘોડા પર,
પણઆપણે આપણા ઈ ર યહોવાહના નામ ું સ્મરણ કર ુ.ં
8 તેઓ નમીને પડ ગયા છે;
પણઆપણે ઊઠ ને ઊભા થયા છ એ.
9 હે યહોવાહ, રાજાને વજયઆપો;

ારે અમે વનં ત કર એ, ત્યારે અમને મદદ કરો.
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21
વજય-સ્તવન

ુ ગવૈયાને માટે. દાઉદ ું ગીત.
1 હે યહોવાહ, તમારા સામથ્યર્થી રાજા હષર્ પામશ!ે
તમે કરેલા ઉદ્ધારથી તે કેટલો બધો આનંદ કરશ!ે
2 તમે તેને તેના હૃદયની ઇચ્છા પ્રમાણે આપ્ ું છે
તેના હોઠની અરજીનો ઇનકાર તમે કય નથી.
3 કારણ કે આશીવાર્દો લઈને તમે તેની સામે જાઓ છો;
તમે ચોખ્ખા સોનાનો ુગટ તેના માથા પર ૂકો છો.
4 તેણે તમાર પાસેથી જીવનદાન માગ્ ુ;ં તે તમે તેને આપ્ ુ;ં
તમે તેને સવર્કાળ ટકે એ ું આ ુષ્ય આપ્ ુ.ં
5 તમારા મ હમાથી તેને વજય મળે છે;
તમે તેને માન તથા મ હમા બક્ષો છો.
6 કારણ કે તમે તેને સદાને માટે આશીવાર્દ આપો છો;
તમે તેને તમાર સમક્ષઆનંદ પમાડો છો.
7 કારણ કે રાજા યહોવાહ પર ભરોસો રાખે છે;
તે પરાત્પરની કૃપાથી ડગશે ન હ.
8 તારા સવર્ શ ુઓ તારા હાથમાં આવશે;
તારો જમણો હાથ તારા દ્વ્રેષીઓને શોધી કાઢશ.ે
9 ું તારા ુસ્સાના સમયે તેઓને બળતી ભઠ્ઠ જવેા કર દેશે.
યહોવાહ પોતાના કોપથી તેઓને ગળ જશે
અને અ તેઓને ભસ્મ કર નાખશ.ે
10 તમે ૃથ્વી પરના તેઓના પ રવારોનો વનાશ કરશો;
મ ુષ્યોમાંથી તેમના વંશજો નાશ પામશ.ે
11 કારણ કે તેઓએ તમાર વરુદ્ધ દુ તા કરવા ું ધા ુ છે;
જનેે તેઓ અમલમાં લાવી શકતા નથી, એવી ુ ક્ત તેઓએ કલ્પી છે.
12 તમે તમાર પાછળથી તેઓનાં ુખ સામે
તૈયાર કરશો, ત્યારે તેઓને પાછા હઠ જ ું પડશે.
13 હે યહોવાહ, તમે પોતાને સામથ્ય ઊંચા થાઓ;
અમે તમારા પરાક્રમનાં સ્તોત્ર ગાઈને સ્તવન કર ુ.ં

22
ભક્તનો આતર્નાદ અને સ્ ુ તગાન

ુ સંગીતકાર માટે; “હરણની લય “દાઉદ ું એક ગીત
1 હે મારા ઈ ર, મારા ઈ ર, તમે મને કેમ તજી દ ધો છે?
મને સહાય કરવાને તથા મારો વલાપ સાંભળવાને તમે એટલે દૂર કેમ રહો છો?
2 હે મારા ઈ ર, હુ દવસે પોકાર કરુ છુ, પણ તમે મને જવાબઆપતા નથી;
અને રાત્રે પણ હુ ૂપ રહેતો નથી!
3 તોપણ, હે ઇઝરાયલનાં સ્તોત્ર પર બરાજમાન,
તમે પ વત્ર છો.
4અમારા ૂવર્જોએ તમારા પર ભરોસો રા ો હતો;
તેઓએ ભરોસો રા ો હતો અને તમે તેઓને છોડા ા.
5 તેઓએ તમને પ્રાથર્ના કર અને તેઓ બચી ગયા.
તેઓએ તમારા પર ભરોસો રા ો અને નરાશ થયા ન હ.
6 પણ હુ તો માત્ર ક ડો છુ, માણસ નથી,
માણસોથી ધ ાર પામેલો અને લોકોથી ુચ્છ ગણાયેલો છુ.
7જઓે મને જુએ છે તેઓ બધા માર હાંસી કરે છે;
તેઓ મોં ફેરવીને મા ું ુણાવીને કહે છે.
8 તેઓ કહે છે, “ ું યહોવાહ પર ભરોસો રાખ;
યહોવાહ તને છોડાવશ.ે
તે તારા પર રાજી છે, માટે તે બચાવશે.”
9 તમે મને ઉદરમાંથી બહાર લાવનાર છો;

ારે હુ માર માતા ું દૂધ પીતો હતો, ત્યારે તમે મારામાં ભરોસો ઉપજા ો.
10 હુ જન્મથી જ તમારા હાથમાં સોંપાયેલો છુ
માર માતાના ગભર્માં હતો ત્યારથી તમે મારા ઈ ર છો!
11 તમે મારાથી દૂર ન જાઓ, કેમ કે સંકટ પાસે છે;
મને સહાય કરનાર કોઈ નથી.
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12 ઘણા સાંઢોએ મને ઘેર લીધો છે;
બાશાનના બળવંત સાંઢ માર આસપાસ ફર વ ા છે.
13 ફાડ ખાનાર તથા ગજનાર સહની જમે
તેઓ માર સામે પોતા ું મોં ઉઘાડે છે.
14જમે પાણી વહ જાય તેમ, માર શ ક્ત ચાલી ગઈ છે
અને મારાં સવર્ હાડકાં ઢ લાં થઈ ગયાં છે.
મારુ હૃદય મીણના જે ું બની ગ ું છે;
તે મારાં આંતરડાંમાં પીગળ ગ ું છે.
15 મારુ બળ* વાસણના એક ૂટેલા ટુકડા જે ું ુકુ થઈ ગ ું છે;
માર જીભ મારા ુખના તાળવે ચોંટ જાય છે.
તમે મને મરણની ૂળમાં બેસાડ દ ધો છે.
16 કારણ કે માર આસપાસ કૂતરા ફર વ ા છે;
મને દુ ોની ટોળ એ ઘેર લીધો છે
તેઓએ મારા હાથપગ વીંધી ના ા છે.
17 હુ મારા શર રનાં સવર્ હાડકાં ગણી શકુ છુ.
તેઓ મને ધાર ને જુએ છે;
18 તેઓ મારાં વ ો અંદરોઅંદર વહેંચી લે છે,
તેઓ મારા ઝભ્ભાને માટે ચઠ્ઠ નાખે છે.
19 હે યહોવાહ, મારાથી દૂર ન જાઓ;
હે મારા સામથ્યર્, માર મદદે આવો.
20 મને આ તલવારથી બચાવો,
મારા ૂલ્યવાન જીવનને આ કૂતરાના કબજામાંથી છોડાવો.
21 મને સહોનાં મોંમાંથી બચાવો;
તમે જગલી સાંઢોના શગડાંઓથી મને બચાવશે†.
22 હુ મારા ભાઈઓમાં તમારુ નામ પ્રગટ કર શ;
હુ ભર સભામાં તમાર સ્ ુ ત કર શ.
23 હે યહોવાહનો ભય રાખનારાઓ, તેમનાં ુણગાન ગાઓ!
તમે બધા યાકૂબના વંશજો, તેમને માન આપો!
હે ઇઝરાયલના સવર્ વંશજો, તમે તેમ ું ભય રાખો.
24 કેમ કે તેમણે દઃુખીઓના દઃુખને ુચ્છ ગણ્ ું નથી અને તેનાથી કટા ા નથી;
યહોવાહે તેનાથી પોતા ું ુખ ફેર ું નથી;

ારે તેણે મદદને માટે અરજ કર , ત્યારે તેમણે તે ું સાંભ ું.
25 હુ તમાર કૃપાથી મોટ મંડળ માં તમાર સ્ ુ ત કરુ છુ;
તેમ ું ભય રાખનારાઓની આગળ હુ માર પ્ર તજ્ઞાઓ ૂર કર શ.
26 દ રદ્ર ઓ ખાઈને ૃપ્ત થશ;ે
જઓે યહોવાહને શોધે છે, તેઓ તેમની સ્ ુ ત કરશ.ે
તેઓનો‡ હૃદય સવર્કાળ જીવો.
27 ૃથ્વીના સવર્ લોકો યહોવાહને સંભાર ને તેમની તરફ ફરશે;
વદેશીઓનાં સવર્ કુટુબો તેમની§આગળઆવીને પ્રણામ કરશ.ે
28 કારણ કે રા યહોવાહ ું છે;
તે સવર્ પ્રજા પર રાજ કરે છે.
29 ૃથ્વીના સવર્ મોટા લોકો પ્રણામ કરશ*ે;
જઓે ૂળમાં જનારા છે, એટલે જઓે પોતાના જીવને
બચાવી શકતા નથી, તેઓ સવર્ ઈ રની આગળ નમશે.
30 તેઓના વંશજો પ્ર ુ ઈ રની સેવા કરશ;ે
આવતી પેઢ ની આગળ તેઓને તે ું ન્યાયીપણું પ્રગટ કરવામાં આવશ.ે
31 તેઓઆવશે અને હવે પછ જન્મનારા લોકોન;ે
તેઓ ું ન્યાયીપણું પ્રગટ કર ને કહેશે કે, તેમણે તે ક ુ છે!

23
યહોવાહ મારા પાળક

દાઉદ ું ગીત.
1 યહોવાહ મારા પાળક છે; તેથી મને કશી ખોટ પડશે ન હ.
2 તે મને લીલાં ઘાસમાં ુવાડે છે
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તે મને શાંત પાણીની પાસે દોર જાય છે.
3 તે મારા આત્માને તાજગી આપે છે;
પોતાના નામની ખાતર તે મને ન્યાયીપણાને માગ ચલાવે છે.
4જો કે હુ ૃત્ ુની છાયાની ખીણમાં ચા ું,
તોય હુ કઈપણ દુ તાથી બીશ ન હ, કેમ કે તમે માર સાથે છો;
તમાર લાકડ તથા તમાર છડ મને દલાસો આપે છે.
5 તમે મારા દશુ્મનોની સામે મારે માટે ભોજન પીરસો છો
તમે મારા માથા પર તેલ રે ું છે;
મારો પ્યાલો છલકાઈ જાય છે*.
6 ન ે માર જદગીના સવર્ દવસો દરમ્યાન ભલાઈ તથા દયા માર સાથે આવશે;
અને હુ સદા સવર્કાળ ુધી યહોવાહના ઘરમાં રહ શ.

24
મહાન રાજા

દાઉદ ું ગીત.
1 ૃથ્વી તથા તે ું સવર્સ્વ યહોવાહનાં છે,
જગત અને તેમાં વસનારાં પણ તેમનાં છે.
2 કેમ કે તેમણે સ ુદ્રો પર તેનો પાયો ના ો છે
અને નદ ઓ પર તેને ાપન કર છે.
3 યહોવાહના પવર્ત* પર કોણ ચઢ શકશે?
તેમના પ વત્ર ાનમાં કોણ પ્રવેશ કરશ?ે
4જનેા હાથ ુદ્ધ છે અને જે ું હૃદય પ વત્ર છે;
જણેે પોતા ું મન અસત્યમાં લગા ું નથી
અને જે જૂઠા સમ ખાતો નથી તે જ ઊભો રહ શકશ.ે
5 તે યહોવાહનો આશીવાર્દ પ્રાપ્ત કરશે
અને પોતાના ઉદ્ધાર કરનાર ઈ રથી ન્યાયીપણું પામશ.ે
6 હે યાકૂબના ઈ ર, જઓે તમારુ ુખ શોધે છે
તેઓની પેઢ આ છે.

સેલાહ.
7 હે પ્રવેશદ્વારો, તમારાં માથા ઊંચાં કરો;
હે પ્રાચીન પ્રવેશદ્વારો, તમે ઊંચાં થાઓ,
કે જથેી ગૌરવવાન રાજા અંદર આવશ!ે
8ગૌરવવાન રાજા તે કોણ છે?
યહોવાહ, જે બળવાન તથા ુદ્ધમાં પરાક્રમી છે, તે જ.
9 હે પ્રવેશદ્વારો, તમારાં માથાં ઊંચાં કરો;
હે પ્રાચીન પ્રવેશદ્વારો, તમે પણ ઊંચાં થાઓ,
કે જથેી ગૌરવવાન રાજા અંદર આવશ!ે
10આગૌરવવાન રાજા તે કોણ છે?
યહોવાહ આકાશોના સવર્ સૈન્યોના મા લક એ જ
ગૌરવવાન રાજા છે.

સેલાહ.
25

માગર્દશર્ન અને રક્ષા માટે પ્રાથર્ના
દાઉદ ું (ગીત).
1 હે યહોવાહ, હુ તમારામાં મારુ અંતઃકરણ લગાડુ છુ!
2 હે મારા ઈ ર, હુ તમારા પર ભરોસો રા ું છુ.
મને અપમા નત ન થવા દો;
મારા શ ુઓને મારા પર વજય મેળવીને આનં દત થવા ન દો.
3જઓે તમારામાં આશા રાખે છે તેઓમાંનો કોઈ શરમાશે ન હ,
પણ જઓે વગર કારણે કપટ કરે છે તેઓ બદનામ થશ!ે
4 હે યહોવાહ, મને તમારા માગર્ બતાવો;
તમારા રસ્તા વષે મને શીખવો.
5 તમારા સત્યમાં મને દોરો અને મને શીખવો,
કેમ કે તમે મારો ઉદ્ધાર કરનાર ઈ ર છો;
હુ આખો દવસ તમારામાં આશા રા ું છુ.

* 23:5 23:5 જુઓ ૂક 7:46 * 24:3 24:3 આ પવર્ત પર મં દર બાંધવામાં આ ું હ ુ.ં લોકો સયોન પવર્ત ચઢ ને મં દરમાં પ્રવેશતા હતા અને ઈ રની
ઉપાસના કરતા હતા.
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6 હે યહોવાહ, તમાર કૃપા તથા તમારા વાત્સલ્ય ું સ્મરણ કરો;
કારણ કે તેઓ હમેશાં સનાતન છે.
7 માર જુવાનીનાં પાપ અને મારા અપરાધ ું સ્મરણ ન કરો;
હે યહોવાહ, તમાર ભલાઈ અને તમાર કૃપા પ્રમાણે મને સંભારો!
8 યહોવાહ ઉ મ અને ન્યાયી છે;
તેથી તે પાપીઓને સાચા માગર્ વષે શીખવશ.ે
9 તે નમ્ર લોકોને ન્યાયી બનવા માટે દોરે છે
અને તે તેઓને તેઓના માગ ચાલવા ું શીખવશ.ે
10જઓે તેમનો કરાર તથા તેમના સા યો પાળે છે,
તેઓને માટે યહોવાહના સવર્ માગ કૃપા તથા સત્યતાથી ભરેલા છે.
11 હે યહોવાહ, તમારા નામની ખાતર,
મારા પાપની ક્ષમા કરો, કેમ કે તે ઘણા છે.
12 યહોવાહથી બીહે એ ું માણસ ક ું છે?
કયો માગર્ પસંદ કરવો તે તેને પ્ર ુ શીખવે છે.
13 તેનો જીવ ુખમાં રહેશે;
અને તેના વંશજો દેશનો વારસો પામશ.ે
14 યહોવાહનો મમર્ તેમના ભક્તોની પાસે છે
અને તેઓને તે પોતાનો કરાર જણાવે છે.
15 માર દ્ર સદા યહોવાહ તરફ છે,
કારણ કે તે મારા પગને જાળમાંથી ુક્ત કરશ.ે
16 તમે માર તરફ ફરો અને મારા પર દયા કરો;
કેમ કે હુ નરા શ્રત અને દ:ુખી છુ.
17 મારા મન ું દઃુખ વધી ગ ું છે;
તમે મને મારા સંકટમાંથી છોડાવો.
18 મારાં દ:ુખ તથા વેદના પર નજર કરો;
મારાં સવર્ પાપની ક્ષમા કરો.
19 મારા શ ુઓને જુઓ, કેમ કે તેઓ ઘણા છે;
તેઓ કેટલી કૂ્રરતાથી માર ૃણા કરે છે.
20 મારા જીવ ું રક્ષણ કરો અને મને છોડાવો;
માર લાજ જવા દેતા ન હ, કારણ કે હુ તમારા પર ભરોસો રા ું છુ.
21 પ્રામા ણકપણું તથા ન્યાયીપણું મારુ રક્ષણ કરો,
કારણ કે હુ તમારા પર આશા રા ું છુ.
22 હે ઈ ર, ઇઝરાયલને
તેનાં સવર્ સંકટોમાંથી છોડાવો.

26
સજજનની પ્રાથર્ના

દાઉદ ું (ગીત).
1 હે યહોવાહ, મારો ન્યાય કરો, કેમ કે હુ પ્રામા ણકપણે ચાલ્યો છુ;
મેં યહોવાહ પર ભરોસો રા ો છે અને હુ ડગ્યો નથી.
2 હે યહોવાહ, માર કસોટ કર ને માર પર ક્ષા કરો;
મારા અંત:કરણની તથા મારા હૃદયની ુદ્ધતાની કસોટ કરો!
3 કારણ કે તમાર કૃપા હુ નજરે નહા ું છુ
અને હુ તમારા સત્ય માગ ચાલતો આ ો છુ.
4 મેં ારેય દરુાચાર ઓની સંગત કર નથી
હુ ારેય કપટ ઓની સાથે જોડાયો નથી.
5 હુ દુ ોની સંગતને ધ ારુ છુ
અને હુ તેઓની સાથે બેસીશ ન હ.
6 હુ નદ ષપણામાં મારા હાથ ધોઈશ
અને હે યહોવાહ, એજ પ્રમાણે હુ વેદ ની પ્રદ ક્ષણા કર શ.
7જથેી હુ આભારસ્ ુ તનાં ગીત ગાઉં
અને તમારાં સવર્ ચમત્કાર કામો પ્રગટ કરુ.
8 હે યહોવાહ, તમે જે ઘરમાં રહો છો તે
અને તે જગ્યા કે ાં તમારુ ગૌરવ છે, તે મને પ્રય છે.
9 પાપીઓની સાથે મારો સવર્નાશ કરશો ન હ
ઘાતક માણસોની સાથે મને માર નાખશો ન હ.
10 તેઓને હાથે ઉપદ્રવ થાય છે
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અને તેઓના જમણા હાથ લાંચથી ભરેલા છે.
11 પણ હુ તો પ્રામા ણકપણે વત શ;
મારા પર દયા કર ને મને છોડાવો.
12 મારો પગ મેં સપાટ જગ્યા પર ૂકેલો છે;
જનસ ૂહમાં હુ યહોવાહની સ્ ુ ત કર શ.

27
સ્ ુ તગાન

દાઉદ ું (ગીત).
1 યહોવાહ મારા ઉદ્ધારનાર તથા પ્રકાશ છે;
હુ કોનાથી બીહુ?
યહોવાહ મારા જીવન ું સામથ્યર્ છે;
મને કોનો ભય લાગ?ે
2 ારે દરુાચાર ઓ અને મારા શ ુઓ મારો સંહાર કરવા આવશ,ે
ત્યારે તેઓ ઠોકર ખાઈને નીચે પડશે.
3જો કે સૈન્ય માર સામે છાવણી નાખ,ે
તોપણ હુ મનમાં ડર શ ન હ;
જો કે માર વરુદ્ધ ુદ્ધ ઊઠે,
તોપણ હુ ઈ ર પર ભરોસો રાખીશ.
4 યહોવાહ પાસે મેં એક વરદાન માગ્ ું છે:
કે યહોવાહ ું ઘર માર જદગીના સવર્ દવસો દરમ્યાન મારુ નવાસ ાન થાય,
જથેી હુ યહોવાહના સૌંદયર્ ું અવલોકન કયાર્ કરુ
અને તેમના પ વત્ર ાનમાં તેમ ું ધ્યાન ધરુ.
5 કેમ કે સંકટના સમયે તેઓ મને પોતાના મંડપમાં ુપ્ત રાખશ;ે
તે પોતાના મંડપને આશ્રયે મને સંતાડશ.ે
તે મને ખડક પર ચઢાવશ!ે
6 પછ માર આસપાસના શ ુઓ પર મારુ મા ું ઊં ું કરવામાં આવશે
અને હુ તેમના મંડપમાં હષર્નાદનાં અપર્ણ ચઢાવીશ!
હુ ગાઈશ અને યહોવાહનાં સ્તોત્રો ગાઈશ!
7 હે યહોવાહ, ારે હુ વનંતી કરુ, ત્યારે તે સાંભળો!
મારા પર દયા કર ને મને ઉ ર આપો!
8 મારુ હૃદય તમારા વષે કહે છે કે,
“તેમ ું ુખ શોધો!” હે યહોવાહ, હુ તમારુ ુખ શોધીશ!
9 તમે તમારુ ુખ મારાથી ફેરવશો ન હ;
કોપ કર ને તમે તમારા સેવકને તજી દેશો ન હ!
તમે મારા સહાયકાર થયા છો;
હે મારા ઉદ્ધારનાર ઈ ર, મને દૂર ન કરો અને મને તજી ન દો!
10જો કે મારા માતા પતાએ મને તજી દ ધો છે,
તોપણ યહોવાહ મને સંભાળશે.
11 હે યહોવાહ, મને તમારો માગર્ શીખવો!
મારા શ ુઓને લીધે
મને સરળ માગ દોર જાઓ.
12 મને મારા શ ુઓના હાથમાં ન સોંપો,
કારણ કે જૂઠા સાક્ષીઓ તથા જુલમના ફાડા મારનારા
માર વરુદ્ધ ઊઠ્યા છે!
13આજીવનમાં હુ યહોવાહની દયાનો અ ુભવ કર શ,
એવો જો મેં વ ાસ કય ન હોત તો હુ નબર્ળ થઈ જાત!
14 યહોવાહની રાહ જો;
બળવાન થા અને હમત રાખ!
હા, યહોવાહની રાહ જો!

28
સહાય માટે પ્રાથર્ના

દાઉદ ું (ગીત).
1 હે યહોવાહ, હુ તમને વનં ત કર શ; હે મારા ખડક, મને તરછોડશો ન હ.
જો તમે માર સાથે મૌન ધારણ કરશો, તો હુ કબરમાં ઊતર જનારા જવેો થઈ જઈશ.
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2 ારે હુ તમને વનંતી કરુ, ત્યારે મારા કાલાવાલા સાંભળજો,
ારે હુ મારા હાથ તમારા પરમપ વત્ર ાન તરફ જોડુ, ત્યારે માર યાચનાના કાલાવાલા સાંભળજો.

3જઓે ુખ પર શાં ત અને હૃદયમાં પાપ રાખીને પોતાના પડોશી સાથે બોલે છે,
તે દુ અને કુકમ ઓની સાથે મને ધકેલી દેશો ન હ.
4 તેઓનાં કૃત્ય પ્રમાણે અને તેઓનાં કમ ની દુ તા પ્રમાણે તેઓને ફળઆપો;
તેઓના હાથનાં કામ પ્રમાણે તેઓને ફળઆપો; તેઓને યોગ્ય બદલો આપો.
5 કેમ કે તેઓ યહોવાહના માગ તથા તેમના હાથનાં કામો સમજતા નથી,
તે તેઓને તોડ પાડશે અને કદ તેઓને ર કરશે ન હ.
6 યહોવાહની સ્ ુ ત થાઓ,
કારણ કે તેમણે મારા કાલાવાલા સાંભ ા છે!
7 યહોવાહ મારુ સામથ્યર્ અને માર ઢાલ છે;
મારા હૃદયે તેમના ઉપર ભરોસો રા ો છે અને મને તેમની સહાય મળ છે.
માટે મારા હૃદયમાં અત્યંત આનંદ થાય છે
અને તેમની સ્ ુ ત ગાઈને હુ તેમનો આભાર માનીશ.
8 યહોવાહ પોતાના અ ભ ષક્ત લોકો ું સામથ્યર્ છે
તે તેમના ઉદ્ધાર માટેનો કલ્લો છે.
9 તમારા લોકોનો બચાવ કરો અને તમારા વારસાને આશીવાર્દ આપો.
વળ તેઓ ું પાલનપોષણ કર ને સદા તેઓને ઊંચક રાખો.

29
આંધીમાં ઈ રનો અવાજ

દાઉદ ું ગીત.
1 હે પરાક્રમી યહોવાહના દ કરાઓ, તમે તેમની સ્ ુ ત કરો;
ગૌરવ તથા સામથ્યર્ યહોવાહને આપો.
2 યહોવાહના નામ ું ગૌરવ તેમને આપો;
પ વત્રતાની શોભા ધારણ કર ને યહોવાહની સ્ ુ ત કરો.
3 યહોવાહનો સાદ સાગરો પર ગાજે છે;
ગૌરવવાન ઈ ર ગજના કરે છે,
યહોવાહ ઘણા પાણી પર ગજના કરે છે.
4 યહોવાહનો અવાજ સમથર્ છે;
યહોવાહનો અવાજ માહાત્મ્યથી ભર ૂર છે.
5 યહોવાહનો અવાજ દેવદારોને ભાંગી નાખે છે;
યહોવાહ લબાનોનનાં દેવદારોના ટુકડટુેકડા કર નાખે છે.
6 તે તેઓને વાછરડાની જમે કુદાવે છે, જગલી બળદની જમે
લબાનોન તથા સીય નને કુદાવે છે.
7 યહોવાહનો અવાજ અ ની જ્વાળાને ભેદે છે.
8 યહોવાહનો અવાજ અરણ્યને ૂજાવે છે;
યહોવાહ કાદેશના અરણ્યને ૂજાવે છે.
9 યહોવાહના અવાજથી હરણીઓના ગભર્ ગળ જાય છે*;
ઝાડ ઓનાં ડાળાપાંખડાં ૂટ પડે છે;
પણ તેમના પ વત્ર ાનમાં સવર્ લોકો કહે છે, “તેમને મ હમા હો!”
10 યહોવાહ જળપ્રલય સમયે બરાજમાન હતા;
યહોવાહ સદા સવર્કાળ રાજા તર કે બરાજનાર છે.
11 યહોવાહ પોતાના લોકોને સામથ્યર્ આપશ;ે
યહોવાહ પોતાના લોકોને શાં તનો આશીવાર્દ આપશે.

30
આભારસ્ ુ ત

ઘરની પ્ર ત ા કરતી વખત ું ગાયન.દાઉદ ું (ગીત).
1 હે યહોવાહ, હુ તમને મોટા માનીશ, કારણ કે તમે મને ઊંચો કય છે અને તમે મારા શ ુઓને મારા પર હષર્ પામવા દ ધા નથી.
2 હે યહોવાહ, મારા ઈ ર, મેં તમને સહાયને માટે અરજ કર અને તમે મને સાજો કય છે.
3 હે યહોવાહ, તમે મારા જીવને શેઓલમાંથી કાઢ લા ા છો; તમે મને જીવતો રા ો છે અને મને કબરમાં પડવા દ ધો નથી.
4 હે યહોવાહના વ ા ુ ભક્તો, તેમનાં સ્તોત્ર ગાઓ! તેમના પ વત્ર નામની આભારસ્ ુ ત કરો.
5 તેમનો કોપ તો કેવળ ક્ષ ણક છે; પણ તેમની કૃપા જીવનભર છે.
રુદન રાત પયત રહે છે, પણ સવારમાં હષાર્નંદ થાય છે.
6 હુ નભર્ય હતો, ત્યારે મેં ક ું હ ું, “હુ કદ ડગીશ ન હ.”

* 29:9 29:9 યહોવાહના અવાજથી ઓક ૃક્ષ પવનથી હાલે છે
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7 હે યહોવાહ, તમે મારા પર કૃપા કર ને મને પવર્તની જમે ર બના ો છે;
પણ ારે તમે મારાથી ુખ ફેર ુ,ં ત્યારે હુ ભયભીત થયો.
8 હે યહોવાહ, મેં તમને પોકાર કય અને મેં મારા પ્ર ુને વનંતી કર !
9જો હુ કબરમાં જાઉં તો મારા મરણથી તમને શો લાભ થાય? ું ૂળ તમાર સ્ ુ ત કરશ?ે ું તે તમારુ સત્ય પ્રગટ કરશ?ે
10 હે યહોવાહ, સાંભળો અને મારા પર દયા કરો! હે યહોવાહ, તમે મારા સહાયકાર થાઓ.
11 તમે મારા શોકને ૃત્યમાં ફેર ું છે; તમે મારા શોકનાં વ ો ઉતાર લઈને મને ઉત્સાહ રૂપી વ ો પહેરાવી દ ધા.ં
12જથેી મારુ ગૌરવી હૃદય તમારાં સ્તોત્ર ગાયઅને શાંત રહે ન હ; હુઆનંદ ૂવર્ક, યહોવાહ મારા ઈ રની સદાકાળઆભારસ્ ુ ત

કર શ!
31

વ ાસની પ્રાથર્ના
ુ ગવૈયાને માટે. દાઉદ ું ગીત.

1 હે યહોવાહ, હુ તમારા ઉપર આધાર રા ું છુ;
માર જરા પણ બદનામી થવા દેતા ન હ.
તમારા ન્યાયીપણાથી મારુ રક્ષણ કરો.
2 મારુ સાંભળો; ઉતાવળથી મને છોડાવો;
તમે મારે માટે મજ ૂત ગઢ
તથા મારા બચાવને માટે કલ્લો થાઓ.
3 કેમ કે તમે મારા ખડક અને કલ્લો છો;
માટે તમારા નામની ખાતર મને દોરવણી આપો અને મને ચલાવો.
4 મારા શ ુઓએ પાથરેલી ુપ્ત જાળમાંથી મને બચાવો,
કારણ કે તમે મારો આશ્રય છો.
5 હુ મારો આત્મા તમારા હાથમાં સોં ુ છુ;
હે યહોવાહ, સત્યના ઈ ર, તમે મારો ઉદ્ધાર કય છે.
6 જુઠા દેવોની ૂજા કરનારને હુ ધ ારુ છુ,
પણ હુ યહોવાહ પર ભરોસો રા ું છુ.
7 હુ તમાર દયાથી આનંદ કર શ તથા હરખાઈશ,
કેમ કે તમે મારુ દ:ુખ જો ું છે;
તમે મારા આત્માની વપ ઓજાણી છે.
8 તમે મને શ ુઓના હાથમાં સોંપ્યો નથી.
તમે મારા પગ વશાળ જગ્યા પર ર કયાર્ છે.
9 હે યહોવાહ, મારા પર દયા કરો, કેમ કે હુ સંકટમાં છુ;
ખેદથી માર આંખ, મારો પ્રાણ તથા મારુ શર ર ક્ષીણ થાય છે.
10 કેમ કે સંતાપથી માર જદગી
અને નસાસાથી મારાં વષ વહ જાય છે.
મારા ત્રાસના* કારણે મારુ બળ ઘટે છે
અને મારાં હાડકાં ક્ષીણ થાય છે.
11 મારા સવર્ દશુ્મનોને લીધે લોકો મને મહેણાં મારે છે;
મારા પડોશીઓ તો માર અ તશય નદા કરે છે
અને મારા ઓળખીતાઓને મારો ભય લાગે છે.
જે કોઈ મને મહોલ્લાઓમાં જુએ છે, તે જોતાંની સાથે જ માર પાસેથી નાસી જાય છે.
12 ૃત્ ુ પામેલા મ ુષ્યની જમે હુ વસરાઈ ગયો છુ, જનેા વષે કોઈ વચાર ું પણ નથી.
હુ ૂટ ગયેલા વાસણ જવેો છુ.
13 કેમ કે મેં ઘણાંને તેઓને ુખે માર બદનક્ષી કરતાં સાંભ ા છે,
ચારે બાજુ ધાસ્તી છે
તેઓ ભેગા થઈને માર વરુદ્ધ કાવતરાં ઘડે છે.
તેઓ મારો જીવ લેવાની યોજનાઓ ઘડે છે.
14 પણ, હે યહોવાહ, હુ તમારા પર ભરોસો રા ું છુ;
મેં ક ું, “તમે મારા ઈ ર છો.”
15 મારા સવર્ પ્રસંગો તમારા હાથમાં છે.
મારા શ ુઓના હાથમાંથી તથા જઓે મારો પીછો કર ર ા છે તેઓનાથી મને બચાવો.
16 તમારા સેવક ઉપર તમારા ુખનો પ્રકાશ પાડો;
તમાર કૃપાથી મને બચાવો.
17 હે યહોવાહ, માર બદનામી થવા દેતા ન હ; કેમ કે મેં તમને વનં ત કર છે!
દુ ો લ જ્જત થાઓ! તેઓ ૂપચાપ શેઓલમાં પડ રહો.
18જે જૂઠા હોઠ ન્યાયી માણસોની વરુદ્ધ ગવર્થી

* 31:10 31:10 પાપ, દુ તા
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તથા તરસ્કારથી અ ભમાની વાત બોલે છે તે ૂંગા થાઓ.
19જે ઉદારતા તમારા ભક્તોને માટે તમે રાખી ૂક છે,
તથા તમારા પર ભરોસો રાખનારને માટે
મ ુષ્યોની આગળ તમે દશાર્વી છે,
તે કેટલી મોટ છે!
20 તમે તમાર સં ુખ તેઓને સંતાડ રાખશો અને તેઓનાં કાવતરાં વરુદ્ધ રક્ષણ કરશો.
તમે તમારા નવાસ ાનમાં તેઓને ુર ક્ષત રાખશો અને તેઓને અ ન જીભોથી બચાવશો.
21 યહોવાહની સ્ ુ ત થાઓ,
કેમ કે તેમણે મારા પર અસીમ વ ા ુપણું દશાર્ ુ છે.

ારે દશુ્મનોએ નગરને ઘેર લી ું હ ું, ત્યારે તેમણે મારા પર અદ્દ ુત દયા કર .
22અધીરતાથી મેં કહ દ ું હ ું કે,
“તમે તમાર દ્ર આગળથી મને દૂર કય છે,”
તોપણ મેં ારે તમને મદદને માટે વનંતી કર ,
ત્યારે તમે મારુ સાંભ ુ.ં
23 હે યહોવાહના સવર્ ભક્તો, તમે તેમના પર પ્રેમ રાખો.
યહોવાહ વ ાસીઓની રક્ષા કરે છે,
પણ અ ભમાનીને ુષ્કળ બદલો આપે છે.
24જે સવર્ યહોવાહ પર મદદને માટે ભરોસો રાખે છે,
તે બળવાન તથા હમતવાન થાઓ.

32
ક ૂલાત અને ક્ષમા

દાઉદ ું (ગીત). માસ્ક લ.
1જે ું ઉલ્લંઘન માફ થ ું છે તથા જે ું પાપ ઢકાઈ ગ ું છે,
તે આશીવાર્ દત છે.
2જનેે યહોવાહ દો ષત ગણતા નથી અને જનેા આત્મામાં કઈ કપટ નથી,
તે આશીવાર્ દત છે.
3 ારે હુ છાનો ર ો, ત્યારે આખો દવસ
છાના રુદનથી મારાં હાડકાં જીણર્ થયા.ં
4 કેમ કે રાત દવસ તમારો હાથ મારા પર ભારે હતો.
જમે ઉનાળાંની ગરમીમાં જળ ુકાઈ જાય છે,
તેમ માર શ ક્ત હણાઈ ગઈ હતી.

સેલાહ
5 મેં મારાં પાપ તમાર સમક્ષ ક ૂલ કયા
અને મારો અન્યાય મેં સંતાડ્યો નથી.
મેં ક ું, “હુ મારાં પાપો યહોવાહ સમક્ષ ક ૂલ કર શ.”
અને તમે મારાં પાપોની ક્ષમા આપી.

સેલાહ
6 તે માટે જરૂરના સમય*ે દરેક ભક્ત તમાર પ્રાથર્ના કરે.
પછ ારે ઘણા પાણીની રેલ ચઢે, ત્યારે તે તેને પહોંચશે ન હ.
7 તમે માર સંતાવાની જગ્યા છો; તમે મને મારા સંકટમાંથી ઉગારશો.
તમે માર આસપાસ વજયનાં ગીતો ગવડાવશો.

સેલાહ
8 કયે માગ તારે ચાલ ું તે હુ તને શીખવીશ તથા બતાવીશ.
માર નજર હુ તારા પર રાખીને તને બોધ આપીશ.
9 ઘોડા તથા ખચ્ચર જનેે કઈ સમજણ નથી,
જનેે કા ૂમાં રાખવા માટે ચોકડા તથા લગામની જરૂર છે,
ન હ તો ું ાં લઈ જવા ચાહે ત્યાં તેઓઆવી ન શકે, માટે તેઓના જવેો અણસમજુ ન થા.
10 દુ ોને ઘણી તકલીફો સહન કરવી પડે છે
પણ જઓે યહોવાહ પર ભરોસો રાખે છે, તેઓ તો તેમની કૃપાથી ઘેરાશે.
11 હે ન્યાયીઓ, યહોવાહમાં આનંદ કરો તથા હરખાઓ;
હે ુદ્ધ હૃદયના માણસો, તમે સવર્ હષર્ના પોકાર કરો.

33
સ્ ુ ત ગાન

1 હે ન્યાયી લોકો, યહોવાહમાં આનંદ કરો;
* 32:6 32:6 જયારે તે મળ શકે
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યથાથ ઓ સ્ ુ ત કરે તે યોગ્ય છે.
2 વીણા વગાડ યહોવાહની સ્ ુ ત કરો;
દશ તાર ું વા જત્ર વગાડ ને તેમનાં સ્તોત્ર ગાઓ.
3 તેમની આગળ ન ું ગીત ગાઓ;
વા જત્રોને કુશળતાથી અને આનંદથી વગાડો.
4 કેમ કે યહોવાહનો શ યથાથર્ છે
અને તેમણે કરેલાં સવર્ કામો વ ાસયોગ્ય છે.
5 તે ન્યાય અને ન્યાયી વતર્ન ચાહે છે.
ૃથ્વી યહોવાહની કૃપાથી ભરાઈ ગઈ છે.

6 યહોવાહના શ વડે આકાશો ઉત્પ થયાં
અને તેમના ુખના ાસ વડે આકાશના સવર્ તારાઓની રચના થઈ.
7 તેઓ સ ુદ્રનાં પાણીને મશકની માફક ભેગાં કરે છે;
તેના અ તશય ઊંડાણોને તે વખારોમાં ભર રાખે છે.
8સમગ્ર ૃથ્વી યહોવાહની બીક રાખે;
દુ નયાના સવર્ રહેવાસીઓ તેમનો ભય રાખો.
9 કારણ કે તેઓ બોલ્યા અને ૃ ઉત્પ થઈ;
તેમણે આજ્ઞા કર અને તે ર થઈ.
10 યહોવાહ વદેશીઓની યોજનાઓને નષ્ફળ બનાવે છે;
તે લોકોની યોજનાઓને નરથર્ક બનાવે છે.
11 યહોવાહની યોજનાઓ સદાકાળ ટકે છે,
તેમણે કરેલી ઘારણા પેઢ દર પેઢ રહે છે.
12જે પ્રજાના ઈ ર યહોવાહ છે અને જઓેને તેમણે પોતાના વારસાને માટે પસંદ કયાર્ છે,
તેઓઆશીવાર્ દત છે.
13 યહોવાહ આકાશમાંથી જુએ છે;
તે સવર્ મ ુષ્ય ુત્રો પર નજર રાખે છે.
14 પોતાના નવાસ ાનમાંથી
તે ૃથ્વીના સવર્ રહેવાસીઓને નહાળે છે.
15 તે સવર્ના હૃદયના સરજનહાર છે
અને તેઓ જે કાંઈ કરે છે તે તે ધ્યાનમાં રાખે છે.
16 મોટા સૈન્ય વડે કોઈ રાજા બચી શકતો નથી;
મોટા પરાક્રમ વડે બળવાન ુરુષ છૂટ શકતો નથી.
17 ુદ્ધમાં વજય માટે ઘોડાઓ પરઆધાર રાખવો તે થર્ છે;
તેઓ પોતાના બહુ બળથી કોઈને ઉગાર શકતા નથી.
18 જુઓ, જઓે યહોવાહનો ભય રાખે છે અને તેમના કરારના વ ા ુપણામાં રહે છે,
તેઓ પર તેમની નજર રહે છે.
19જથેી તે તેઓના જીવને ૃત્ ુથી બચાવે
અને દકુાળ સમયે તેઓને જીવતાં રાખ.ે
20અમે યહોવાહની રાહ જોઈ;
તે આપણી સહાય તથા આપણી ઢાલ છે.
21અમારાં હૃદયો તેમનામાં આનંદ માને છે,
કેમ કે અમે તેમના પ વત્ર નામ પર ભરોસો રા ો છે.
22 હે યહોવાહ, અમે તમારા પર આશા રાખી છે
તે પ્રમાણે તમાર કૃપા અમારા ઉપર થાઓ.

34
પ્ર ુની ભલાઈનાં ુણગાન

દાઉદ ું ગીત; તેણે અબીમેલેખની આગળ ગાંડાઈનો ઢોંગ કય , અને એણે તેને કાઢ ૂકયાથી તે જતો ર ો, તે વખત ુ.ં
1 હુ સવર્ સમયે યહોવાહને ધન્યવાદ આપીશ;
મારે ુખે તેમની સ્ ુ ત નરતર થશ.ે
2 હુ યહોવાહની સ્ ુ ત કર શ;
દન લોકો તે સાંભળ ને આનંદ કરશ.ે
3 માર સાથે યહોવાહની સ્ ુ ત કરો;
આપણે એકઠાં મળ ને તેમ ું નામ ુલંદ માનીએ.
4 મેં યહોવાહને પોકાર* કય અને તેમણે મને ઉ ર આપ્યો
અને મારા સવર્ ભયમાંથી મને વજય અપા ો.
5જઓે તેમની તરફ જુએ છે, તેઓ પ્રકાશ પામશે

* 34:4 34:4 શોધ કર ું
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અને તેઓનાં ુખ કદ ઝંખવાણા પડશે ન હ.
6આલાચાર માણસે પોકાર કય અને યહોવાહે તે સાંભળ ને
તેને તેના સવર્ સંકટમાંથી બચા ો.
7 યહોવાહના ભક્તોની આસપાસ તેમનો દૂત છાવણી કરે છે
અને તે તેમને સંકટમાંથી છોડાવે છે.
8અ ુભવ કરો અને જુઓ કે યહોવાહ કેટલા ઉ મ છે;
જે માણસ તેમના પર ભરોસો રાખે છે તે આશીવાર્ દત છે.
9 યહોવાહના પસંદ કરાયેલા લોકો, તેમનો ભય રાખો;
તેમનો ભય રાખનારાને કઈ ખોટ પડતી નથી.
10 સહનાં બચ્ચાંને તંગી પડે છે અને ૂખ વેઠવી પડે છે;
પણ જઓે યહોવાહને શોધે છે તેઓને કોઈપણ સારા વાનાની ખોટ પડશે ન હ.
11આવો, મારાં બાળકો, મારુ સાંભળો;
હુ તમને યહોવાહનો ભય રાખતાં શીખવીશ.
12 કયો માણસ લાંબી જદગી ઇચ્છે છે?
અને ુભ જોવાને માટે દ ઘાર્ ુષ્ય ચાહે છે?
13 તો દુ બોલવાથી તાર જીભને
અને જૂઠુ બોલવાથી તારા હોઠોને અટકાવ.
14 દુ તાથી દૂર રહે અને ભ ું કર;
શાં ત શોધ અને તેની પાછળ લાગ.
15 યહોવાહની દ્ર ન્યાયી પર છે
અને તેઓના પોકાર પ્રત્યે તેમના કાન ઉઘાડા છે.
16જઓે દુ તા કરે છે તેઓ ું સ્મરણ ૃથ્વી ઉપરથી ના ૂદ કરવાને માટે
યહોવાહ ું ુખ તેઓની વરુદ્ધ છે.
17 ન્યાયીઓ પોકાર કરશે અને યહોવાહ તેઓ ું સાંભળશે
અને તેઓના સવર્ સંકટમાંથી તેઓને છોડાવશ.ે
18જમેનાં હૃદય ભાંગી ગયાં છે, તેમની પાસે યહોવાહ છે
અને નમ્ર આત્માવાળાને તે બચાવે છે.
19 ન્યાયી માણસના જીવનમાં ઘણા દ:ુખો આવે છે,
પણ યહોવાહ તેને તે સવર્માંથી વજય અપાવે છે.
20 તે તેનાં સવર્ હાડકાં ું રક્ષણ કરે છે;
તેઓમાં ું એકપણ ભાંગવામાં આવ ું નથી.
21 દુ ો પોતાની જ દુ તાથી નાશ પામશ;ે
જઓે ન્યાયીઓને ધ ારે છે તેઓ દો ષત ઠરશે.
22 યહોવાહ પોતાના સેવકોના પ્રાણોનો ઉદ્ધાર કરે છે;
તેઓના પર ભરોસો રાખનારાઓમાંથી એકપણ દો ષત ઠરશે ન હ.

35
સહાય માટે પ્રાથર્ના

દાઉદ ું (ગીત).
1 હે યહોવાહ, માર વરુદ્ધ વાદ કરનારની સામે તમે વાદ કરો;
માર વરુદ્ધ લડનારની સાથે તમે લડાઈ કરો.
2 નાની તથા મોટ ઢાલ સજીને
માર સહાયને માટે ઊભા થાઓ.
3જઓે માર પાછળ લાગેલા છે તેઓની વરુદ્ધ તમારા ભાલાનો ઉપયોગ કરો;
મારા આત્માને કહો, “હુ તારો ઉદ્ધાર કરનાર છુ.”
4જઓે મારા જીવના તરસ્યા છે તેઓ બદનામ થાઓ.
જઓે મારુ ુકસાન ઇચ્છે છે, તેઓ રઝળ પડો અને પાછા હઠો.
5 તેઓ પવનથી ઊડતાં ફોતરાં જવેા થાય,
તેઓને યહોવાહનો દૂત નસાડ ૂકો.
6 તેઓનો માગર્ અંધકારમય અને લપસણો થાઓ,
યહોવાહનો દૂત તેઓની પાછળ પડો.
7 તેઓએ વગર કારણે મારે માટે ખાડામાં પોતાની જાળ સંતાડ રાખી છે;
વનાકારણ તેઓએ મારા જીવને માટે ખાડો ખોદ્યો છે.
8 તેઓના પર અચાનક વપ આવી પડો.
પોતાના જાળમાં તેઓ પોતે જ ફસાઈ પડો.
પોતાના ખોદેલા ખાડામાં પડ ને તેઓનો સંહાર થાઓ.
9 પણ હુ યહોવાહમાં આનંદ કર શ
અને તેમના ઉદ્ધારમાં હષર્ પામીશ.
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10 મારા સઘળા બળથી હુ કહ શ કે, “હે યહોવાહ, તમારા જે ું કોણ છે?
જે દ નને તેના કરતાં વધારે બળવાનથી બચાવે છે
અને દ ન તથા કગાલને ૂંટનારાથી છોડાવે છે.”
11 જૂઠા સાક્ષીઓઊભા થાય છે;
તેઓ મારા પર આરોપ ૂકે છે.
12 તેઓ ભલાઈને બદલે મને ુરુ પાછુ આપે છે.
જથેી હુ અનાથ થઈ જાઉં છુ.
13 પણ, ારે તેઓ બીમાર હતા, ત્યારે હુ ટાટ પહેરતો;
હુ ઉપવાસથી મારા જીવને દઃુખી કરતો
અને માર પ્રાથર્ના મારા હૃદયમાં પાછ આવતી હતી*.
14 તે લોકો જાણે મારા ભાઈઓઅને મારા નજીકના મત્રો હોય તેવો વતાર્વ મેં તેઓની સાથે રા ો;
પોતાની માતાને માટે વલાપ કરનારની માફક હુ શોકથી નમી જતો.
15 પણ ારે માર પડતી થઈ, ત્યારે તેઓ હષર્ પામતા અને ટોળે વળતા;
હુ તે જાણતો ન હ, એવી ર તે તેઓ માર વરુદ્ધ ટોળે વળતા.
16 કોઈ પણ માન વગર તેઓએ માર હાંસી ઉડાવી;
તેઓએ મારા તરફ દાંત કચકચાવીને ુસ્સો કય .
17 હે પ્ર ુ, ાં ુધી શાંત બેસી રહ જોયા કરશો?
તેઓના સંહારથી મારા જીવને
તથા સહોથી મારા આત્માને બચાવી લો.
18એટલે હુ ભરસભામાં તમાર આભારસ્ ુ ત કર શ;
ઘણા લોકોની મધ્યે હુ તમાર પ્રશંસા કર શ.
19 મારા જૂઠા શ ુઓને મારા પર હસવા દેશો ન હ;
જઓે વનાકારણ મારો દ્વ્રેષ કરે છે તેઓઆંખના મચકાર ન મારો.
20 કારણ કે તેઓ ું બોલ ું શાં તદાયક નથી,
પણ દેશમાં શાંત રહેનારાઓની વરુદ્ધ તેઓ દગાબાજી કરે છે.
21 તેઓ માર વરુદ્ધ ુલ્લા ુખે બોલે છે;
તેઓએ ક ું, “હા, હા, અમાર આંખોએ તે જો ું છે.”
22 હે યહોવાહ, તમે તે જો ું છે, તમે ૂપ ન રહો;
હે પ્ર ,ુ મારાથી દૂર ન જાઓ.
23 મારો ન્યાય કરવા માટે જા ૃત થાઓ;
હે મારા ઈ ર અને મારા પ્ર ુ, માર દાદ સાંભળવા માટે જાગો.
24 હે મારા ઈ ર યહોવાહ, તમારા ન્યાયીપણાથી મારો ન્યાય કરો;
તેઓને મારા પર આનંદ કરવા ન દો.
25 તેઓને પોતાના હૃદયમાં એમ કહેવા ન દો કે, “આહા, અમારે જે જોઈ ું હ ું, તે અમાર પાસે છે.”
તેઓને એમ કહેવા ન દો કે, “અમે તેને ગળ ગયા છ એ†.”
26 મારા ુકસાનમાં આનંદ પામનારા સવર્ બદનામ થાઓ અને ઝંખવાણા પડો.
માર વરુદ્ધ બડાઈ કરનારાઓ અપમા નત થઈને શરમાઈ જાઓ.
27જઓે મારા ન્યાયીપણામાં આનંદ કરે છે; તેઓ હષર્ પામીને જયજયકાર કરો;
તેઓ હમેશાં કહો, જે પોતાના સેવકની આબાદ માં ુશ રહે છે,
તે યહોવાહની સ્ ુ ત થાઓ.
28 ત્યારે હુ તમારુ ન્યાયીપણું પ્રગટ કર શ
અને આખો દવસ હુ તમારાં સ્તોત્ર ગાઈશ.

36
માણસની દુ તા

ુ ગવૈયાને માટે. યહોવાહના સેવક દાઉદ ું (ગીત).
1 દુ નો અપરાધ મારા હૃદયમાં કહે છે કે;
તેની દ્ર માં ઈ રનો ભય છે જ ન હ.
2 કેમ કે તે પોતાના મનમાં અ ભમાન કરે છે
કે મારો અન્યાય પ્રગટ થશે ન હ અને મારો તરસ્કાર થશે ન હ.
3 તેના શ ો અન્યાય તથા કપટથી ભરેલા છે;
તેને જ્ઞાની થવા ું તથા ભ ું કરવા ું ગમ ું નથી.
4 તે પોતાના પલંગ ઉપર અન્યાય કરવાને યોજના ઘડે છે;
તે અન્યાયના માગર્માં ઊભો રહે છે;
તે દુ તાને નકારતો નથી.

* 35:13 35:13 તેમણે માર પ્રાથર્ના સાંભળ ન હ † 35:25 35:25અમે તેને સં ૂણર્પણે નાશ કય
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5 હે યહોવાહ, તમાર કૃપા આકાશો ુધી વસ્તરેલી છે;
તમારુ વ ાસપણું વાદળો ુધી ાપે ું છે.
6 તમારુ ન્યાયીપણું મોટા પવર્તોના જે ું અચળ છે;
તમારો ન્યાય અ ત ગહન છે.
હે યહોવાહ, તમે માનવજાત ું અને પ ુ ું રક્ષણ કરો છો.
7 હે ઈ ર, તમાર કૃપા કેવી અ ૂલ્ય છે!
તમાર પાંખોની છાયામાં સવર્ મ ુષ્ય આશ્રય લે છે.
8 તેઓ તમારા ઘરની સ ૃ દ્ધથી ુષ્કળ ૃપ્ત થશ;ે
તમારા આશીવાર્દોની નદ ઓમાંથી તેઓ પીશે.
9 કારણ કે તમાર પાસે જીવનનો ઝરો છે;
અમે તમારા અજવાળામાં અજવા ું જોઈ ુ.ં
10જઓે તમને ઓળખે છે, તેમના ઉપર તમાર દયા
તથા જમેનાં હૃદય પ વત્ર છે, તેમની સાથે તમારુ ન્યાયીપણું જાર રાખજો.
11 મને ઘમંડ ઓના પગ નીચે કચડાવા દેશો ન હ.
દુ ોના હાથ મને નસાડ ૂકે ન હ.
12 દુ ો ું કે ું પતન થ ું છે;
તેઓ એવા પડ ગયા છે કે પાછા ઊઠ શકશે ન હ.

37
ભલા- ૂંડાના આખર અંજામ

દાઉદ ું (ગીત).
1 દુ તા આચરનારાઓને લીધે ું ખીજવાઈશ ન હ;
અન્યાય કરનારાઓની ઈષ્યાર્ કર શ ન હ.
2 કારણ કે તેઓ તો જલ્દ ઘાસની માફક કપાઈ જશે
લીલા વનસ્પ તની માફક ચીમળાઈ જશ.ે
3 યહોવાહ પર ભરોસો રાખ અને ભ ું કર;
દેશમાં રહે અને વ ા ુપણાની પાછળ લાગ.
4 પછ ું યહોવાહમાં આનંદ કર શ
અને તે તારા હૃદયની ઇચ્છાઓ ૂર પાડશ.ે
5 તારા માગ યહોવાહને સોંપ;
તેમના પર ભરોસો રાખ અને તે તને ફળ ૂત કરશ.ે
6 તે તારુ ન્યાયીપણું અજવાળાની માફક
અને તારા પ્રામા ણકપણાને બપોરની માફક તેજસ્વી કરશે.
7 યહોવાહની આગળ શાંત થા અને ધીરજથી તેમની રાહ જો.
જે પોતાના માગ આબાદ થાય છે
અને કુ ુ ક્તઓથી ફાવી જાય છે, તેને લીધે ું ખીજવાઈશ ન હ.
8ખીજવાવા ું બંધ કર અને ુસ્સો કર શ ન હ.
ચતા ન કર; તેથી દષુ્કમર્ જ નીપજે છે.
9 દષુ્કમ ઓનો વનાશ થશ,ે
પણ જઓે યહોવાહ પર ભરોસો રાખે છે, તેઓ દેશ ું વતન પામશ.ે
10 થોડા સમયમાં દુ ો હતા ન હતા થશ;ે
ું તેના ઘરને ખંતથી શોધશ,ે પણ તે ું નામ નશાન મળશે ન હ.

11 પણ નમ્ર લોકો દેશ ું વતન પામશે
અને ુષ્કળ શાં તમાં તેઓઆનંદ કરશ.ે
12 દુ ો ન્યાયીઓની વરુદ્ધ ખરાબ ુ ક્તઓ રચે છે
અને તેની સામે પોતાના દાંત પીસે છે.
13 પ્ર ુ તેની હાંસી કરશ,ે
કેમ કે તે જુએ છે કે તેના દવસો નજીક છે.
14 નવર્ દ રદ્ર ને પાડ નાખવાને તથા
યથાથ ને માર નાખવાને માટે
દુ ોએ તલવાર તાણી છે અને પોતા ું ધ ુષ્ય ખેંચ્ ું છે.
15 તેઓની પોતાની જ તલવાર તેઓના પોતાના જ હૃદયને વીંધશે
અને તેઓના ધ ુષ્યને ભાંગી નાંખવામાં આવશ.ે
16 ની તમાન લોકો પાસે જે કઈ થોડુ છે,
તે ઘણા દુ લોકોની વ ુલ સંપ કરતાં ઘણું વધારે છે.
17 કારણ કે દુ લોકોના હાથોની શ ક્તનો નાશ કરવામાં આવશ,ે
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પણ યહોવાહ ની તમાન લોકોની કાળજી લેશે અને તેઓને ધર રાખશ.ે
18 યહોવાહ ન્યાયીઓની જદગીના સવર્ પ્રસંગો જાણે છે
અને તેઓનો વારસો સવર્ કાળ ટક રહેશે
19 ારે તેઓનો સમય ખરાબ હોય છે, ત્યારે પણ તેઓ શરમાતા નથી.

ારે દકુાળ આવ,ે ત્યારે પણ તેઓ ૃપ્ત થશ.ે
20 પણ દુ ો નાશ પામશ.ે
યહોવાહના શ ુઓ જમે બળતણનો ુમાડો થઈ જાય છે;
તેમ નાશ પામશ.ે
21 દુ ઉછ ું લે છે ખરો પણ પાછુ આપતો નથી,
પણ ન્યાયી કરુણાથી વત છે અને દાન આપે છે.
22જઓે ઈ રથી આશીવાર્ દત છે, તેઓ દેશનો વારસો પામશ,ે
જઓે તેમનાથી શા પત છે તેઓનો સં ૂણર્ વનાશ થશ.ે
23 માણસનો માગર્ યહોવાહને પસંદ પડે છે
અને તે ઈ ર તરફના તેના માગ ર કરે છે.
24જો કે તે પડ જાય, તોપણ તે છેક જમીનદોસ્ત થશે ન હ,
કેમ કે યહોવાહ તેનો હાથ પકડ ને તેને નભાવશ.ે
25 હુ જુવાન હતો અને હવે હુ ૃદ્ધ થયો છુ;
પણ ન્યાયીને તજલેો કે તેનાં સંતાનને ભીખ માગતાં મેં કદ જોયાં નથી.
26આખો દવસ તે કરુણાથી વત છે અને ઉછ ું આપે છે
અને તેનાં સંતાન આશીવાર્દ પામેલા હોય છે.
27 ુરાઈથી દૂર થા અને ભ ું કર;
અને સદાકાળ દેશમાં રહે.
28 કારણ કે યહોવાહ ન્યાયને ચાહે છે
અને તે પોતાના વ ા ુ ભક્તોને છોડ દેતા નથી.
તે સદા તેઓ ું રક્ષણ કરે છે,
પણ દુ ોનાં સંતાનનો વનાશ કરશ.ે
29 ન્યાયીઓ વતનનો વારસો પામશે
અને તેમાં તેઓ સદાકાળ રહેશે.
30 ન્યાયી પોતાને ુખે ડહાપણ ભરેલી વાત કરે છે
અને તેની જીભે તે સદા ન્યાયની બાબત બોલે છે.
31 તેના પોતાના હૃદયમાં ઈ રનો નયમ છે;
તેના પગ લપસી જશે ન હ.
32 દુ ો સદા ન્યાયી માણસો પર નજર રાખે છે
અને તેઓને માર નાખવાના લાગ શોધતા ફરે છે.
33 યહોવાહ ન્યાયીઓને દુ માણસોના હાથમાં પડવા દેશે ન હ

ારે તેનો ન્યાય થશ,ે ત્યારે તે તેને દો ષત ઠરાવશે ન હ.
34 યહોવાહની રાહ જુઓઅને તેના માગર્ને અ ુસરો
અને દેશનો વારસો પામવાને તે તને મોટો કરશ.ે

ારે દુ લોકોનો નાશ થતો હશે, ત્યારે ું તે જોશ.ે
35અ ુકૂળ ૂ મમાં રોપેલા લીલા ૃક્ષની* જમે
મેં દુ ને મોટા સામથ્યર્માં ફેલાતો જોયો.
36 પણ ારે હુ† ફર થી ત્યાં થઈને પસાર થયો, ત્યારે તે ત્યાં નહોતો.
મેં તેને શોધ્યો, પણ તેનો પ ો લાગ્યો ન હ.
37 નદ ષ માણસનો વચાર કર અને જે પ્રામા ણક છે તેને જો;
શાં ત પ્રય માણસને બદલો મળશ.ે
38 દુ ો સ ૂળગા વનાશ પામશ;ે
અંતે તેઓના વંશજોનો અંત આવશે.
39 યહોવાહ ન્યાયીઓનો ઉદ્ધાર કરે છે;
સંકટ સમયે તે તેઓ ું રક્ષણ કરે છે.
40 યહોવાહ તેઓને મદદ કરે છે અને તેમને છોડાવે છે.
તે તેઓને દુ ોથી છોડાવીને બચાવે છે
કેમ કે તેઓએ તેમનો આશરો લીધો છે.

38
બીમારની પ્રાથર્ના

સંભારણાને અથ દાઉદ ું ગીત.

* 37:35 37:35 લબાનોન રા ના દેવદાર ૃક્ષ જવેા † 37:36 37:36 તે
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1 હે યહોવાહ, તમારા ક્રોધમાં મને ઠપકો ન આપો;
તમારા કોપમાં મને શક્ષા ન કરો.
2 કેમ કે તમારાં બાણો મને વાગ્યાં છે
અને તમારો હાથ મને જોરથી દાબે છે.
3 તમારા ુસ્સાને લીધે મારુ આ ું શર ર બીમાર છે;
મારા પાપોને લીધે મારાં હાડકાંમાં આરોગ્ય નથી.
4 કેમ કે મારો અન્યાય મારા માથા પર ચઢ આ ો છે;
ભારે બોજાની જમે તે મને અસ થઈ પડ્યો છે.
5 મારાં ૂખાર્ઈ ભયા પાપોને કારણે
મારા જખમ સડ ને ગંધાઈ ઊઠ્યા છે.
6 હુ લથડ ગયો છુ અને વાંકો વળ ગયો છુ;
હુ આખો દવસ શોક કયાર્ કરુ છુ.
7 કેમ કે માર કમરમાં અસ બળતરા થાય છે
અને મારુઆ ું શર ર રોગગ્રસ્ત થઈ ગ ું છે.
8 હુ નબર્ળ થઈને કચડાઈ ગયો છુ;
મારા હૃદયની વેદનાને કારણે નસાસા ના ું છુ.
9 હે પ્ર ુ, માર સવર્ ઇચ્છા તમે જાણો છો
અને મારો વલાપ તમને અજાણ્યો નથી.
10 મારા હૃદયના ધબકારા વધી ગયા છે, મારુ બળ ઘટ ગ ું છે
અને માર આંખો ું તેજ ઘટ ગ ું છે.
11 મારા રોગના ભયથી, મારા સ્નેહ જનો અને મત્રો દૂર થઈ ગયા છે;
મારા પડોશીઓ મારાથી દૂર ઊભા રહે છે.
12જઓે મારો જીવ લેવા તાકે છે તેઓ ફાંદા માંડે છે.
જઓે મને ઉપદ્રવ કરવા પ્રયાસ કરે છે તેઓ હા નકારક વાતો બોલે છે
અને આખો દવસ કપટ ભરેલા ઇરાદા કરે છે.
13 પણ હુ તો બહેરા માણસની જમે તે સાંભળતો નથી;
ૂંગો માણસ પોતા ું ુખ ઉઘાડતો નથી, તેના જવેો હુ છુ.

14જે માણસ સાંભળતો નથી
અને જનેા ુખમાં દલીલો નથી તેના જવેો હુ છુ.
15 હે યહોવાહ હુ ન ે તમાર રાહ જોઈશ;
હે પ્ર ુ, મારા ઈ ર, તમે મને ઉ ર આપશો.
16 મેં આ ક ું કે જથેી મારા શ ુઓ મારા પર હરખાય ન હ.
જો મારો પગ લપસી જાય, તો તેઓ માર સામે વડાઈ કરે છે.
17 કેમ કે હુ ઠોકર ખાઈ ર ો છુ
અને હુ સતત દઃુખમાં છુ.
18 હુ મારા અન્યાયને ક ૂલ કરુ છુ;
હુ મારા પાપને કારણે શોક કરુ છુ.
19 પણ જઓે વનાકારણ મારા શ ુઓ થયા છે તેઓ અ ત પ્રબળ છે;
જઓે વનાકારણ મારો તરસ્કાર કરે છે તેઓની સં ા વધી છે.
20 તેઓ ભલાઈને બદલે ૂંડુ પાછુ વાળે છે;
તેઓ મારા શ ુઓ છે, કેમ કે જે સારુ છે તેને હુ અ ુસરુ છુ.
21 હે યહોવાહ, તમે મને તજી દેશો ન હ;
હે મારા ઈ ર, મારાથી દૂર ન થાઓ.
22 હે પ્ર ુ, મારા ઉદ્ધારક,
મને સહાય કરવાને ઉતાવળ કરો.

39
દ:ુખીની ક ૂલાત

ુ ગવૈયા યદૂ ૂન માટે. દાઉદ ું ગીત.
1 મેં ન ક ુ કે, “હુ જે કહુ છુ, તે હુ ધ્યાન રાખીશ
કે જથેી હુ માર જીભે પાપ ન કરુ.

ાં ુધી દુ ો માર આસપાસ હશે, ત્યાં ુધી
હુ મારા મોં પર લગામ રાખીશ.
2 હુ શાંત ર ો; સત્ય બોલવાથી પણ હુ છાનો ર ો
અને મારો શોક વધી ગયો.
3 મારુ હૃદય મારામાં તપી ગ ુ;ં
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ારે મેં આ બાબતો વષે વચાર કય , ત્યારે વચારોનો અ સળગી ઊઠ્યો.
પછ અંતે હુ બોલ્યો કે,
4 “હે યહોવાહ, મને જણાવો કે મારુઆ ુષ્ય કેટ ું છે?
અને મારા આ ુષ્યના દવસો કેટલા છે, તે મને જણાવો.
હુ કેવો ક્ષણભં ુર છુ, તે મને સમજાવો.
5 જુઓ, તમે મારા દવસો ુઠ્ઠ ભર કયાર્ છે
અને મારુ આ ુષ્ય તમાર આગળ કઈ જ નથી.
ચો સ દરેક માણસ થર્ છે.
6 ન ે દરેક માણસઆભાસરૂપે હાલેચાલે છે.
ન ે દરેક જણ મથ્યા ગભરાય છે
તે સંગ્રહ કરે છે પણ તે કોણ ભોગવશે એ તે જાણતો નથી.
7હવે, હે પ્ર ુ, હુ શાની રાહ જોઉં?
તમે જ માર આશા છો.
8 મારા સવર્ અપરાધો પર મને વજય અપાવો:
ૂખ માર મશ્કર કરે, એ ું થવા ન દો.

9 હુ ૂપ ર ો છુ અને મેં મારુ ુખ ઉઘા ું નથી
કેમ કે તમે જે ક ુર્ છે એ હુ જાણું છુ.
10હવે મને વ ુ શક્ષા ન કરશો,
તમારા પ્રબળ હાથના પ્રહારે હુ ન ે ન જવેો જ થઈ ગયો છુ.
11 ારે તમે લોકોને તેઓનાં પાપોને કારણે શક્ષા કરો છો,
ત્યારે તમે તેની ુંદરતાનો પતં ગયાની જમે નાશ કર દો છો;
ન ે દરેક લોકો કઈ જ નથી પણ થર્ છે.
12 હે યહોવાહ, માર પ્રાથર્ના સાંભળો; માર વનં ત કાને ધરો;
મારાં આં ુ જોઈન!ે
શાંત બેસી ન રહો,
કેમ કે હુ તમાર સાથે વદેશી જવેો છુ, મારા સવર્ ૂવર્જોની જમે હુ પણ ુસાફર છુ.
13 હુ ૃત્ ુ પા ું તે અગાઉ,
તમાર કરડ નજર મારા પરથી દૂર કરો કે જથેી હુ ફર થી હષર્ પા ુ.ં

40
સ્ ુ ત ગાન

ુ ગવૈયાને માટે. દાઉદ ું ગીત.
1 મેં ધીરજથી યહોવાહની રાહ જોઈ;
તેમણે માર વનંતી સાંભળ અને મને ઉ ર આપ્યો.
2 તેમણે મને નાશના ખાડામાંથી તથા ચીકણા કાદવમાંથી ખેંચી કાઢ્યો
અને તેમણે મારા પગ ખડક પર ગોઠ ા અને મારાં પગલાં ર કયા.
3 તેમણે આપણા ઈ ર ું સ્તોત્ર, મારા ુખમાં ૂ ું છે.
ઘણા તે જોશે અને બીશે
અને યહોવાહ પર ભરોસો રાખશ.ે
4જે માણસ યહોવાહ પર ભરોસો રાખે છે
અને અહકાર ને* તથા સત્ય માગર્થી ફર જનાર જૂઠાને ગણકારતો નથી, તે આશીવાર્ દત છે.
5 હે યહોવાહ મારા ઈ ર, તમે અમારા માટે આ યર્કારક કાય કયા છે
અને અમારા સંબંધી તમારા જે વચારો છે
તે એટલા બધા છે કે તેઓને
તમાર આગળ અ ુક્રમે ગણી શકાય પણ ન હ;
જો હુ તેઓને જાહેર કર ને તેઓ વષે બો ું,
તો તેઓ ગણતર માં અસં છે.
6 તમને યજ્ઞ તથા ખાદ્યાપર્ણની અપેક્ષા નથી,
પણ તમે મારા કાન ઉઘાડ્યાં છે;
તમે દહનીયાપર્ણ અથવા પાપાથાર્પર્ણ માગ્યાં નથી.
7 પછ મેં ક ું, “જુઓ, હુ આ ો છુ;
ુસ્તકના ઓ ળયામાં મારા વષે લખે ું છે.

8 હે મારા ઈ ર, તમાર ઇચ્છા ુસાર કરવાને માટે હુ રાજી છુ.”
9ભર સભામાં મેં તમારા ન્યાયપણાની જાહેરાત કર છે;
હે યહોવાહ, તે તમે જાણો છો.
10 મેં મારા હૃદયમાં તમારુ ન્યાયીપણું સંતાડ રા ું નથી;

* 40:4 40:4 જૂઠા ૂ તઓ
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મેં તમારુ વ ા ુપણું તથા ઉદ્ધાર પ્રગટ કય છે;
તમાર કૃપા તથા સત્યતા મેં જાહેર સભામાં છુપાવી નથી.
11 હે યહોવાહ, તમાર કૃપાદ્ર મારાથી પાછ ન રાખશો;
તમાર કૃપા તથા સત્યતા નરતર મારુ રક્ષણ કરો.
12 કારણ કે અગ ણત દુ ોએ મને ઘેર લીધો છે;
મારા અન્યાયોએ મને પકડ પાડ્યો છે, તેથી હુ ઊં ું જોઈ શકતો નથી;
તેઓ મારા માથાના વાળ કરતાં પણ વધારે છે
અને મારુ હૃદય નબર્ળ થ ું છે.
13 હે યહોવાહ, કૃપા કર ને મને છોડાવો;
હે યહોવાહ, મને સહાય કરવાને ઉતાવળ કરો.
14જઓે માર પાછળ પડ ને મારા આત્માનો નાશ કરવા મથે છે
તેઓ સવર્ ફજતે થાઓ અને ત્રાસ પામો.
જઓેને મારા ુકસાનથી સંતોષ થાય છે,
તેઓ પાછા હઠો અને બદનામ થાઓ.
15જઓે મને કહે છે કે, “આહા, આહા.”
તેઓ પોતાની શરમભરેલી ચાલના બદલામાં પાયમાલ થાઓ.
16 પણ જે સવર્ તમને શોધે છે તેઓ તમારાથી હષર્ પામો અને તમારામાં આનંદ કરો;
જઓે તમારા દ્વારા ઉદ્ધાર ચાહે છે તેઓ નરતર કહો,
“યહોવાહ મોટા મનાઓ.”
17 હુ દ ન તથા દ રદ્ર છુ;
પ્ર ુ માર ચતા કરશે.
તમે મારા સહાયકાર તથા મારા છોડાવનાર છો;
હે મારા ઈ ર, તમે વલંબ ન કરો.

41
બીમાર માંથી છુટકારા માટે પ્રાથર્ના

ુ ગવૈયાને માટે. દાઉદ ું ગીત.
1જે દ રદ્ર ની ચતા કરે છે, તે આશીવાર્ દત છે;
સંકટને સમયે યહોવાહ તેને છોડાવશે.
2 યહોવાહ તે ું રક્ષણ કરશે અને તેને જીવંત રાખશે
અને તે ૃથ્વી પર આશીવાર્ દત થશ;ે
યહોવાહ તેને તેના શ ુઓની ઇચ્છાને સ્વાધીન ન હ કરે.
3બીમાર ના બછાના પર યહોવાહ તેનો આધાર થશે;
તેની માંદગીમાં તેનાં દ:ુખ લઈને તેને સાજો કરશ.ે
4 મેં ક ું, “હે યહોવાહ, મારા પર દયા કરો;
મારા આત્માને સાજો કરો; કેમ કે મેં તમાર વરુદ્ધ પાપ કયા છે.”
5 મારા શ ુઓ માર વરુદ્ધ બોલીને કહે છે,
‘તે ારે મરણ પામશે અને તેના નામનો નાશ ારે થશ?ે’
6જો મારો શ ુ મને મળવા આવ,ે તો તે અયોગ્ય બાબતો કહે છે;
તે ું હૃદય અન્યાયનો સંગ્રહ કરે છે;

ારે તે માર પાસેથી બહાર જાય છે, ત્યારે તે મારા વષે બીજાઓને કહે છે.
7 મારો દ્વષે કરનારા અંદરોઅંદર કાનમાં વાતો કરે છે;
તેઓ માર વરુદ્ધ ઉપદ્રવ કલ્પે છે*.
8 તેઓ કહે છે, “એક અસાધ્ય સજ્જડ રોગ,” તેને લા ુ પડ્યો છે;
હવે તે પથાર માં પડ્યો છે, એટલે પાછો ઊઠવાનો નથી.”
9હા, મારો ખાસ મત્ર, જનેો મને ભરોસો હતો,
જે માર રોટલી ખાતો હતો,
તેણે માર સામે લાત ઉગામી છે.
10 પણ, હે યહોવાહ, મારા પર કૃપા કરો અને મને ઉઠાડો
કે જથેી હુ તેઓનો પ્ર તકાર કરુ.
11 તેથી હુ જાણું છુ કે તમે મારા પર પ્રસ છો,
કે મારો શ ુ મારા પર જયજયકાર કરતો નથી.
12 તમે મને માર નદ ષતામાં ર રાખો છો
અને તમાર હજૂરમાં મને સવર્કાળ રાખો છો.
13અના દકાળથી તે અનંતકાળ ુધી
હે મારા યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ ર, તમાર સ્ ુ ત થાઓ.

* 41:7 41:7 તેઓ માર વરુદ્ધ દુ કય કલ્પે છે
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આમીન તથા આમીન.
ભાગ બીજો

42
ગી.શા. 42-72

ુ ગવૈયાને માટે; કોરાના દ કરાઓ ું માસ્ક લ.
ઈ ર માટે તીવ્ર ઝંખના

1હરણ જમે પાણીના ઝરણાં માટે તલપે છે,
તેમ હે ઈ ર, તમારે માટે મારો આત્મા તલપે છે.
2ઈ ર, હા, જીવતા ઈ રને માટે, મારો આત્મા તરસે છે;
હુ ારે ઈ રની આગળ હાજર થઈશ?
3 મારાં આં ુ રાત દવસ મારો આહાર થયા છે,
મારા શ ુઓઆખો દવસ કહે છે, “તારો ઈ ર ાં છે?”
4 હુ લોકોના ટોળાં સાથે અને પવર્ પાળનારા લોકોના સ ુદાયને આનંદોત્સવમાં,
સ્ ુ તના નાદ સાથ,ે ઈ રના ઘરમાં દોર જતો હતો,
એ વાતો યાદ કરુ છુ, ત્યારે મારો આત્મા છેક પીગળ જાય છે.
5 હે મારા આત્મા, ું કેમ ઉદાસ થયો છે?
ું મારામાં કેમ ગભરાયો છે?

ઈ રની આશા રાખ, કેમ કે તેમની કૃપાદ્ર ની સહાયને માટે
હુ હજી ુધી તેમની સ્ ુ ત કર શ.
6 હે મારા ઈ ર, મારો આત્મા મારામાં નરાશ થયો છે;
માટે હુ યદનના દેશથી, હેમ ન પવર્ત પરથી તથા
મઝાર ડુગર પરથી તમારુ સ્મરણ કરુ છુ.
7 તમારા ધોધના અવાજથી ઊંડાણને ઊંડાણ હાંક મારે છે;
તમારાં સવર્ મોજાં તથા મોટાં મોજાંઓ મારા પર ફર વ ાં છે.
8 દવસે યહોવાહ પોતાના કરારના વ ા ુપણાની વાત કરતા;
અને રાત્રે હુ તેમનાં સ્ ુ તગીત ગાતો,
એટલે મારા જીવનદાતા ઈ રની પ્રાથર્ના કરતો.
9ઈ ર મારા ખડક છે, હુ તેમને કહ શ કે, “તમે મને કેમ ૂલી ગયા છો?
શ ુઓના જુલમને લીધે હુ કેમ શોક કરતો ફરુ છુ?”
10 “તારા ઈ ર ાં છે” એમ મશ્કર માં રોજ કહ ને
મારા શ ુઓના મહેણાં મારા હાડકાંને તલવારની જમે કચર નાખે છે.
11 હે મારા આત્મા, ું શા માટે ઉદાસ થયો છે?
ું મારામાં કેમ ગભરાયો છે?
ું ઈ રની આશા રાખ, કેમ કે તે મારા ઉદ્ધારક તથા મારા ઈ ર છે,

હુ હજી તેમ ું સ્તવન કર શ.

43
વતનની ઝંખના

1 હે ઈ ર, મારો ન્યાય કરો અને અધમ પ્રજાની સાથે મારા પક્ષમાં વાદ કરો;
2 કારણ કે હે ઈ ર, તમે મારુ સામથ્યર્ છો; તમે મને શા માટે તજી દ ધો?
શ ુઓના જુલમને લીધે હુ કેમ શોક કરતો ફરુ છુ?
3 તમારુ સત્ય તથા પ્રકાશ પ્રગટ કરો; જથેી તેઓ મને દોરે;
તેઓ મને તમારા પ વત્ર પવર્તમાં
અને તમારા ુલાકાતમંડપમાં લાવ.ે
4 પછ હુ ઈ રની વેદ પાસે,
ઈ ર જે મારો અત્યાનંદ છે, તેમની પાસે જઈશ;
હે ઈ ર, મારા ઈ ર, હુ વીણા સાથે તમાર આભારસ્ ુ ત કર શ.
5 હે મારા આત્મા, ું કેમ ઉદાસ થયો છે?
ું કેમ ગભરાયો છે?
ું ઈ રની આશા રાખ; કેમ કે તે મારા મદદગાર તથા મારા ઈ ર છે,

તેમ ું સ્તવન હુ હજી કર શ.

44
રક્ષણ માટે પ્રજાનો પોકાર

ુ ગવૈયાને માટે; કોરાના દ કરાઓ ું (ગીત). માસ્ક લ.
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1 હે ઈ ર, જે કૃત્યો અમારા પ ૃઓના સમયમાં
એટલે ુરાતન કાળમા,ં તમે જે કામો કયા હતા,ં તે વષે તેઓએ અમને ક ું છે
તે અમે અમારા કાનોએ સાંભ ું છે.
2 તમે તમારે હાથે વદેશીઓને નસાડ ૂ ા,
અને તમે તમારા લોકોને વસા ા;
તમે વદેશી લોકો પર દઃુખ લા ા,
પણ તમે અમારા લોકોને દેશમાં વસા ા.
3 તેઓએ પોતાની તલવાર વડે દેશને કબજે કય નહોતો,
વળ તેઓએ પોતાના ુજ વડે પોતાનો બચાવ કય નહોતો;
પણ તમારા જમણા હાથ,ે તમારા ુજે અને તમારા ુખના પ્રકાશે તેમને બચા ા હતા,
કેમ કે તમે તેઓ પર પ્રસ હતા.
4 તમે મારા ઈ ર તથા રાજા છો;
તમે યાકૂબને વજય ફરમાવો.
5 તમાર સહાયતાથી અમે અમારા વૈર ઓને જમીનદોસ્ત કર નાખી ું;
તમારે નામે અમાર વરુદ્ધ ઊઠનારને છૂદ નાખી ું.
6 કેમ કે હુ મારા ધ ુષ્ય પર ભરોસો રાખીશ ન હ,
માર તલવાર પણ મારો બચાવ કર શકશે ન હ.
7 પણ અમારા વૈર ઓથી તમે અમને બચા ા છે
અને જઓે અમને ધ ારે છે તેઓને બદનામ કયાર્ છે.
8આખો દવસ અમે ઈ રમાં બડાશ માર છે
અને અમે સદાકાળ તમારા નામની આભારસ્ ુ ત કર ુ.ં

સેલાહ.
9 પણ હવે તમે અમને દૂર કયાર્ છે અને શર મદા કયાર્ છે
અને અમારા સૈન્યોની સાથે તમે બહાર આવતા નથી.
10 તમે શ ુઓઆગળ અમાર પાસે પીઠ ફેરવાવો છો;
અને જઓે અમને ધ ારે છે તેઓ પોતાની મરજી પ્રમાણે અમને ૂંટે છે.
11 તમે અમને કાપવાનાં ઘેટાંની જમે બનાવી દ ધા છે
અને વદેશીઓમાં અમને વખેર ના ા છે.
12 તમે તમારા લોકોને મફત વેચી દ ધા છે;
તેઓની કમતથી અમને કઈ લાભ થતો નથી.
13અમારા પડોશીઓઆગળ તમે અમને નદારૂપ બના ા છે,
અમાર આસપાસના લોકો સમક્ષ અમને હાંસીરૂપ તથા તરસ્કારરૂપ બના ા છે.
14 તમે અમને વદેશીઓમાં કહાણીરૂપ
અને લોકોમાં માથાં હલાવવા ું કારણ કરો છો.
15આખો દવસ માર આગળથી મારુ અપમાન ખસ ું નથી
અને મારા ુખ પર થતી શર મદગીએ મને ઢાંક દ ધો છે.
16 નદા તથા દભુાર્ષણ કરનાર બોલને લીધે
અને શ ુ તથા વેર વાળનારની દ્ર ને લીધે આ ું થાય છે.
17આબ ું અમારા પર આવી પ ું છે; તોપણ અમે તમને વીસર ગયા નથી
અને તમારા કરાર પ્ર ત વ ાસઘાતી બન્યા નથી.
18અમારુ હૃદય તમારાથી પાછુ હઠ ગ ું નથી;
અમારાં પગલાં તમારા માગર્ પરથી અન્ય માગ વ ાં નથી.
19 તોપણ તમે અમને શયાળવાંની જગ્યામાં કચડ્યા છે
અને અમને મોતની છાયાથી ઢાંક દ ધા છે
20જો અમે અમારા ઈ ર ું નામ ૂલી ગયા હોઈએ
અથવા પારકા દેવોની તરફ અમારા હાથ ફેલા ા હોય,
21 તો ું ઈ ર તે શોધી ન કાઢત?
કેમ કે તે હૃદયની ુપ્ત વાતો જાણે છે.
22 કેમ કે તમારે લીધે અમે આખો દવસ માયાર્ જઈએ છ એ;
કાપવાના ઘેટાંની જવેા અમને ગણવામાં આવે છે.
23 હે પ્ર ુ, જાગો, તમે કેમ ઊંઘો છો?
ઊઠો, અમને સદાને માટે દૂર ન કરો.
24 તમે તમારુ ુખ અમારાથી શા માટે અવ ું ફેર ું છે?
અને અમારુ સંકટ તથા અમાર સતાવણી કેમ વીસર જાઓછો?
25 કેમ કે અમારો જીવ જમીન ુધી નમી ગયો છે;
અને અમે પેટ ઘસડતા થયાં છ એ.
26અમને મદદ કરવાને ઊઠો
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અને તમાર કૃપાથી અમને છોડાવો.

45
રાજવી લ ગીત

ુ ગવૈયાને માટે; રાગ શોશા મ; કોરાના દ કરાઓ ું (ગીત). માસ્ક લ. પ્રેમ વષે ગીત.
1 મારુ હૃદય ઉ મ વષયથી ભરાઈ ગ ું છે;
જે શ ો મેં રાજાને માટે લ ા છે તે હુ બો ું છુ;
માર જીભ શ્રે લેખકની કલમ જવેી ચપળ છે.
2 તમે માણસ કરતાં વધારે ુંદર છો;
તમારા હોઠો કૃપાથી ભરેલા છે;
માટે અમે જાણીએ છ એ કે ઈ રે તમને સદાને માટે આશીવાર્ દત કયાર્ છે.
3 હે પરાક્રમી, તમે તમાર તલવાર કમરે બાંધો,
તમારુ ગૌરવ તથા તમારો મ હમા ધારણ કરો.
4સત્ય, નમ્રતા તથા ન્યાયીપણાને અથ
તમારા પ્રતાપે સવાર કર ને વજયવંત થાઓ;
તમારો જમણો હાથ તમને ભયંકર કૃત્યો શીખવશ.ે
5 તમારાં બાણ તી ણ છે;
તે રાજાના શ ુઓના હૃદયને વીંધે છે;
તેથી લોકો તમારે શરણે આવે છે.
6ઈ રે તમારા માટે આપેલા રા ાસન સનાતન છે*;
તમારો રાજદડ તે યથાથર્ રાજદડ છે.
7 તમને ન્યાયીપણા પર પ્રી ત છે અને દુ તા પ્ર ત તરસ્કાર છે;
માટે ઈ ર, તમારા ઈ ર, તમારા સાથીઓ કરતાં
તમને સવર્શ્રે ગણીને આનંદના તેલથી અ ભ ષક્ત કયાર્ છે.
8 તમારા બધાં વ ો બોળ, અગર તથા તજની ુગંધથી મહેંકે છે;
હાથીદાંતના મહેલોમાં તારનાં વા જત્રો તમને આનંદ પમાડે છે.
9 રાજાની દ કર ઓની મધ્યે કેટલીક ીઓઆદરમાન છે;
તમારે જમણે હાથે ઓફ રના સોનાથી શણગારેલા રાણી ઊભાં રહે છે.
10 હે દ કર , સાંભળ, કાન ધર;
તારા લોકોને અને તારા પતાના ઘરને ૂલી જા.
11આ ર તે રાજા તારા સૌંદયર્ પર મો હત થશ;ે
તે તારા સ્વામી છે; ું તેમની સેવા કર.
12 ૂરની દ કર ભેટ લઈને ત્યાં આવશે;
ધનવાન લોકો તાર કૃપાને માટે તને કાલાવાલા કરશ.ે
13 રાજ ુત્રી મહેલમાં સં ૂણર્ ગૌરવવાન છે;
તેનાં વ ોમાં સોનાના તાર વણેલા છે.
14શણગારેલાં વ ો પહેર ને તેને રાજા પાસે લઈ જવામાં આવશ;ે
કુમા રકાઓ, જે તેની સાથીઓ છે, તે તેની પાછળ ચાલે છે,
તેઓને તમાર પાસે લાવવામાં આવશ.ે
15 તેઓને આનંદથી તથા ઉત્સાહથી લાવવામાં આવશ;ે
તેઓ રાજમહેલમાં પ્રવેશ કરશ.ે
16 તમારા પ ૃઓને ાને તમારા દ કરાઓઆવશ,ે
જઓેને તમે આખા દેશ પર રાજકુમાર ઠરાવશો.
17 હુ પેઢ દરપેઢ તમારા નામ ું સ્મરણ રખાવીશ;
તેથી લોકો સદાકાળ ુધી તમાર આભારસ્ ુ ત કરશ.ે

46
પ્ર ુ આપણી સાથે છે

ુ ગવૈયાને માટે; કોરાના દ કરાઓ ું (ગીત); રાગ અલામોથ. ગાયન.
1ઈ રઆપણો આશ્રય તથા સામથ્યર્ છે,
સંકટને સમયે તે હાજરહજૂર મદદગાર છે.
2 માટે જો ૃથ્વી ઊથલપાથલ થાય
જો પવર્તો સ ુદ્રમાં ડૂબી જાય, તોપણઆપણે બીહ એ ન હ.
3જો તે ું પાણી ગજના કરે તથા વલોવાય
જો તેના ઊછળવાથી પવર્તો કાંપી ઊઠે, તોપણઆપણે બીહ એ ન હ.

સેલાહ.
* 45:6 45:6 હે ઈ ર તમારો રા ાસન સનાતન છે
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4 ત્યાં એક નદ છે જનેા ઝરણાંઓ ઈ રના નગરને
એટલે પરાત્પરના મંડપના પ વત્ર ાનને આનંદમય કરે છે.
5ઈ ર તેની વચમાં છે; તેને હલાવી શકાશે ન હ;
મોટ સવારે ઈ ર તેને મદદ કરશે.
6 વદેશીઓએ તોફાન મચા ું છે અને રા ો ડગમગી ગયા;ં
તેમણે ગજના કર એટલે, ૃથ્વી પીગળ ગઈ.
7આપણી સાથે સૈન્યોના સરદાર યહોવાહ છે;
આપણોઆશ્રય યાકૂબના ઈ ર છે.

સેલાહ.
8આવો યહોવાહનાં પરાક્રમો જુઓ,
તેમણે ૃથ્વીની કેવી પાયમાલી કર છે તે જુઓ.
9 તે ૃથ્વીના છેડાઓ ુધી ુદ્ધોને બંધ કર દે છે;
તે ધ ુષ્યને ભાંગી નાખે છે અને ભાલાને કાપી નાખે છે;
રથોને*અ થી બાળ નાખે છે.
10લડાઈ બંધ કરો† અને જાણો કે હુ ઈ ર છુ;
હુ વદેશીઓમાં મોટો મનાઈશ; હુ ૃથ્વીમાં મોટો મનાઈશ.
11સૈન્યોના યહોવાહ આપણી સાથે છે;
યાકૂબના ઈ ર આપણા આશ્રય છે.

સેલાહ.
47

સવ પર શાસક
ુ ગવૈયાને માટે; કોરાના દ કરાઓ ું ગીત.

1 હે સવર્ લોકો, તાળ પાડો;
આનંદથી મોટા અવાજે ઈ રની સ્ ુ ત કરો.
2 કારણ કે પરાત્પર યહોવાહ ભયાવહ છે;
તે આખી ૃથ્વીના રાજા ધરાજ છે.
3 તે આપણા તાબામાં લોકોને તથા આપણા પગ નીચે
વદેશીઓને હરાવીને ૂકશે.
4 તેમણે આપણા માટે આપણો વારસો પસંદ કય છે,
એટલે તેમણ,ે પોતાના વહાલા યાકૂબની ઉ મતા પસંદ કર છે.

સેલાહ
5ઈ ર વજયના પોકારસ હત,
યહોવાહ રણ શગડાના અવાજસ હત ચઢ ગયા છે.
6ઈ રનાં સ્તોત્રો ગાઓ, સ્તોત્રો ગાઓ;
આપણા રાજાનાં સ્તોત્રો ગાઓ, સ્તોત્રો ગાઓ.
7 કેમ કે ઈ ર આખી ૃથ્વીના રાજા છે;
સમજદાર થી તેમની પ્રશંસાનાં ગીતો ગાઓ.
8ઈ ર વદેશીઓ પર રાજ કરે છે;
ઈ ર પોતાના પ વત્ર સહાસન પર બરાજમાન છે.
9લોકોના રાજકુમારો એકત્ર થયા છે
ઇબ્રા હમના ઈ રના લોકોની સાથે બધા ભેગા થયા છે;
કેમ કે ૃથ્વીની સવર્ ઢાલો ઈ રની છે;
તે સવ ચ્ય છે.

48
સયોન:ઈ ર ું નગર

ગાયન; કોરાના દ કરાઓ ું ગીત.
1આપણા ઈ રના નગરમાં તેમના પ વત્ર પવર્તમાં
યહોવાહ મહાન છે અને ઘણા સ્ ુત્યમાન છે.
2 મોટા રાજા ું નગર, ઉ ર બાજુએ,
ઊંચાઈમાં ૂબ ૂરત અને આખી
ૃથ્વીના આનંદરૂપ સયોન પવર્ત છે.

3 તેમના મહેલમાં ઈ રે પોતાને આશ્રયરૂપે જાહેર કયાર્ છે.
4 કેમ કે રાજાઓએકત્ર થયા,
તેઓ એકત્ર થઈને ચાલ્યા ગયા.
* 46:9 46:9 ઢાલ - પ્રાચીનકાળના ઢાલ લાકડુ અને ચામડાની બનેલી હોય છે, અને વારવાર જૈ ૂનના તેલથી ઘસવામાં આવે છે; પ રણામે તેઓ સરળતાથી બળ જાય
છે. † 46:10 46:10 શાંત રહો
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5 પછ તેઓએ જો ું, એટલે તેઓઆ યર્ પામ્યા;
ભયથી ગભરાઈ ગયા તેથી તેઓ ઝડપથી પાછા ચાલ્યા ગયા.
6 ત્યાં તેમને ભયથી ૂજાર થઈ
તથા પ્ર ૂ તવેદના જે ું ક થ ું.
7 તમે ૂવર્ના વા ુ વડે તાશ શનાં
વહાણોને ભાંગી ના ા.ં
8જમેઆપણે સાંભ ું હ ું તેમ સૈન્યોના
સરદાર યહોવાહના નગરમાં, આપણા ઈ રના નગરમા,ં આપણે જો ું છે;
ઈ ર સદાકાળ તેને ર કરશ.ે

સેલાહ
9 હે ઈ ર, અમે તમારા ઘરમાં
તમાર કૃપા વષે વચાર કય .
10 હે ઈ ર, જે ું તમારુ નામ છે,
તેવી તમાર સ્ ુ ત પણ ૃથ્વીના અંત ુધી છે;
તમારો જમણો હાથ ન્યાયીપણાથી ભરેલો છે.
11 તમારા ન્યાયનાં કાય થી
સયોન પવર્ત આનંદ પામશે
યહૂ દયાની દ કર ઓ* હરખાશ.ે
12 સયોનની આસપાસ પ્રદ ક્ષણા કરો;
તેના ુરજોની ગણતર કરો.
13 તેનો કોટ ધ્યાનથી જુઓ
અને તેના મહેલો પર લક્ષઆપો
જથેી તમે આવતી પેઢ ને તે વષે કહ શકો.
14 કારણ કે આ ઈ રઆપણા સનાતન ઈ ર છે;
તે મરણ પયતઆપણને દોરનાર છે.

49
ધનદોલત પર મથ્યા મદાર

ુ ગવૈયાને માટે; કોરાના દ કરાઓ ું ગીત.
1 હે સવર્ લોકો, તમે આ સાંભળો;
હે વ ાસીઓ, કાન ધરો.
2 નમ્ન અને ઉચ્ચ બ ે,
શ્રીમંત તથા દ રદ્ર , તમે સવર્ ધ્યાન આપો.
3 હુ મારે ુખે ુ દ્ધ વષે બોલીશ
અને મારા હૃદયના વચારો ડહાપણ વષે હશે.
4 હુ દ્ર ાંત પર કાન લગાડ શ;
વીણા પર મારો મમર્ ખોલીશ.
5 ારે માર આસપાસ અન્યાય થાય
અને મને શ ુઓ ઘેર લ,ે ત્યારે એવા દુ ોના દવસોમાં હુ શા માટે બીહુ?
6જઓે પોતાની સંપ પર ભરોસો રાખે છે
અને પોતાના ુષ્કળ દ્ર ું અ ભમાન કરે છે.
7 તેઓમાંનો કોઈ પોતાના ભાઈને કોઈ પણ ર તે બચાવી શકતો નથી
અથવા તેના બદલામાં ઈ રને ખંડણી આપી શકતો નથી.
8 કેમ કે તેના પ્રાણની કમત મોટ છે
અને એ વચાર તેણે સદાને માટે છોડ દેવો જોઈએ.
9 તે સદાકાળ જીવતો રહે
કે જથેી તે ું શર ર કબરમાં દફનાવાય ન હ.
10 કેમ કે તે જુએ છે કે ુ દ્ધવંત માણસો મરણ પામે છે;
ૂખર્ તથા અસભ્ય જવેા સાથે નાશ પામે છે

અને પારકાઓને માટે પોતા ું ધન ૂક ને જાય છે.
11 તેઓના કબરો* સદા માટે તેઓના ઘર રહેશે
અને અમારાં રહેઠાણ પેઢ દરપેઢ રહેશે;
તેઓ પોતાની જાગીરોને પોતાનાં નામ આપે છે.
12 પણ માણસ ધનવાન હોવા છતાં, ટક રહેવાનો નથી;
તે નાશવંત પ ુના જવેો છે.
13આપમ તયા માણસોનો માગર્ ૂખર્ જ છે;

* 48:11 48:11 યહૂ દયા નગરના લોકો * 49:11 49:11 તેઓના અંતર વચારોકબર તરફ ઉતરશે
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તેમ છતાં તેઓના પછ ના લોકો તેઓનો બોલ પસંદ કરે છે.
સેલાહ

14 તેમને શેઓલમાં લઈ જવાના ટોળાં જવેા ઠરાવવામાં આવશ;ે
ૃત્ ુ તેઓનો ઘેટાંપાળક થશ;ે

તેઓ સીધા કબર તરફ ઉતરશ†ે;
તેઓ ું સૌંદયર્ શેઓલમાં એ ું નાશ પામશે કે,
ત્યાં કોઈ બાક રહેશે ન હ.
15 પણ ઈ ર મારા આત્માને શેઓલના નયંત્રણમાંથી છોડાવી લેશ;ે
તે મારો અંગીકાર કરશ.ે

સેલાહ
16 ારે કોઈ ધનવાન થાય છે,

ારે તેના ઘરનો વૈભવ‡ વધી જાય, ત્યારે ું ગભરાઈશ ન હ.
17 કેમ કે ારે તે ૃત્ ુ પામે, ત્યારે તે પોતાની સાથે કઈ લઈ જવાનો નથી;
તેનો વૈભવ તેની પાછળ જવાનો નથી.
18 ારે તે જીવતો હતો, ત્યારે તે પોતાના આત્માને આશીવાર્દ આપતો હતો
અને ારે ું તારુ પોતા ું ભ ું કરે છે, ત્યારે માણસો તારાં વખાણ કરે છે.
19 તે પોતાના ૂવર્જોના પ ૃઓની પાસે ચાલ્યો જાય છે;
પછ તેઓજીવન ું અજવા ું ારેય પણ ન હ જુએ.
20જે માણસ ધનવાન છે, પણ જનેે આ ત્મક સમજ નથી
તે નાશવંત પ ુ સમાન છે.

50
સાચી ભ ક્ત

આસાફ ું ગીત.
1સામથ્યર્વાન, ઈ ર, યહોવાહ, બોલ્યા છે
અને તેમણે ૂયર્ના ઉદયથી તે તેના અસ્ત ુધી ૃથ્વીને બોલાવી છે.
2 સયોન, જે સૌંદયર્ની સં ૂણર્તા છે,
તેમાંથી ઈ ર પ્રકાશે છે.
3આપણા ઈ ર આવશે અને છાના રહેશે ન હ;
તેમની આગળ અ બાળ ૂકશે
અને તેમની આસપાસ મહાતોફાન જાગશે.
4 પોતાના લોકોનો ન્યાય કરવા
તે ઉપરના આકાશને તથા ૃથ્વીને બોલાવશ.ે
5 “જઓેએ બ લદાનથી માર સાથે કરાર કય છે;
એવા મારા ભક્તોને માર પાસે ભેગા કરો.”
6આકાશો તેમ ું ન્યાયીપણું પ્રગટ કરશ,ે
કેમ કે ઈ ર પોતે ન્યાયાધીશ છે.
7 “હે મારા લોકો, સાંભળો અને હુ બોલીશ;
હુ ઈ ર, તમારો ઈ ર છુ.
8 તારા બ લદાનોને લીધે હુ તને ઠપકો આપીશ ન હ;
તારાં દહનીયાપર્ણો નરતર માર આગળ થાય છે.
9 હુ તાર કોડમાંથી બળદ
અથવા તારા વાડાઓમાંથી બકરા લઈશ ન હ.
10 કારણ કે અરણ્ય ું દરેક પ ુ
અને હજાર ડુગરો ઉપરનાં પ ુઓ મારાં છે.
11 હુ પવર્તોનાં સવર્ પક્ષીઓને ઓળ ું છુ
અને જગલના હસક પ ુઓ મારાં છે.
12જો હુ ૂ ો હોઉં, તોપણ હુ તમને કહ શ ન હ;
કારણ કે જગત તથા તેમાં ું સવર્સ્વ મારુ છે.
13 ું હુ બળદો ું માંસ ખાઉં?
અથવા ું હુ બકરાઓ ું લોહ પીઉં?
14ઈ રને આભારસ્ ુ તનાં અપર્ણો ચઢાવ
અને પરાત્પર પ્રત્યેની તાર પ્ર તજ્ઞા ૂણર્ કર.
15સંકટને સમયે મને વનં ત કર;
હુ તને છોડાવીશ અને ું મારો મ હમા પ્રગટ કરશ.ે”

† 49:14 49:14 યથાથ ઓ સવારમાં તેમના પર અ ધકાર ચલાવશે; ‡ 49:16 49:16 સંપ
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16 પણ ઈ ર દુ ને કહે છે કે,
“તારે મારા વ ધઓ શા માટે પ્રગટ કરવા જોઈએ?
મારો કરાર શા માટે તારા ુખમાં લેવો જોઈએ?
17છતાં પણ ું માર શખામણનો તરસ્કાર કરે છે
અને મારા શ ો ું તાર પાછળ નાખે છે.
18 ારે ું ચોરને જુએ છે, ત્યારે ું તેને સંમ ત આપે છે;
જઓે ભચારમાં જોડાયેલા છે તેઓનો ું ભાગીદાર થયો છે.
19 ું ૂંડાઈને તારુ મોં સોંપે છે
અને તાર જીભ કપટ રચે છે.
20 ું બેસીને તારા પોતાના ભાઈઓની વરુદ્ધ બોલે છે;
ું તાર પોતાની માતાના દ કરાની બદનામી કરે છે.

21 તેં આવાં કામ કયા છે, પણ હુ ૂપ ર ો,
તેથી તેં વચા ુ કે હુ છેક તારા જવેો છુ.
પણ હુ તને ઠપકો આપીશ અને હુ તારાં કામ તાર આંખો આગળ અ ુક્રમે ગોઠવીશ.
22 હે ઈ રને વીસરનારાઓ, હવે આનો વચાર કરો;
ન હ તો હુ તમારા ફાડ ને ટુકડટુેકડા કર શ અને તમને ત્યાં છોડાવવા માટે કોઈ ન હઆવે.
23જેઆભારસ્ ુ તનાં અપર્ણો ચઢાવે છે તે મને માન આપે છે
અને જે પોતાના માગ નયમસર રાખે છે
તેને હુ ઈ ર દ્વારા મળતો ઉદ્ધાર બતાવીશ.”
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ક્ષમા માટે પ્રાથર્ના

ુ ગવૈયાને માટે. દાઉદ ું ગીત; બાથશેબાની પાસે ગયા પછ તેની પાસે નાથાન પ્રબોધક આ ો, તે વખત ું.
1 હે ઈ ર, તમાર કૃપા પ્રમાણે મારા પર દયા કરો;
તમાર ુષ્કળ કૃપાથી મારા અપરાધો માફ કરો.
2 મારા અપરાધથી મને ૂરો ૂઓ
અને મારા પાપોથી મને ુદ્ધ કરો.
3 કેમ કે હુ મારા અપરાધો જાણું છુ
અને મારુ પાપ નત્ય માર આગળ છે.
4 તમાર , હા, તમાર જ વરુદ્ધ મેં પાપ ક ુ છે
અને જે તમાર દ્ર માં ખરાબ છે તે મેં ક ુ છે;
તેથી ારે તમે બોલો, ત્યારે તમે ન્યાયી ઠરો;
અને તમે ન્યાય કરો, ત્યારે તમે નદ ષ ઠરો.
5 જુઓ, હુ અન્યાયીપણામાં જન્મ્યો હતો;
માર માતાએ પાપમાં મારો ગભર્ ધારણ કય હતો.
6 તમે તમારા હૃદયમાં અંત:કરણની સત્યતા માગો છો;
મારા હૃદયને તમે ડહાપણ શીખવશો.
7 ઝુફાથી મને ધોજો એટલે હુ ુદ્ધ થઈશ*;
મને નવડાવો એટલે હુ હમ કરતાં સફેદ થઈશ.
8 મને હષર્ તથા આનંદ સંભળાવો
એટલે જે હાડકાં તમે ભાંગ્યાં છે તેઓઆનંદ કરે.
9 મારાં પાપ તરફ નજર ન કરો
અને મારા સવર્ અન્યાય ક્ષમા કરો.
10 હે ઈ ર, મારામાં ુદ્ધ હૃદય ઉત્પ કરો
અને મારા આત્માને નવો અને દ્રઢ કરો.
11 મને તમાર સં ુખથી દૂર ન કરો
અને તમારો પ વત્રઆત્મા માર પાસેથી લઈ લેશો ન હ.
12 તમારા ઉદ્ધારનો હષર્ મને પાછો આપો
અને ઉદાર આત્માએ કર ને મને નભાવી રાખો.
13 ત્યારે હુ ઉલ્લંઘન કરનારાઓને તમારા માગર્ શીખવીશ
અને પાપીઓ તમારા તરફ ફરશ.ે
14 હે ઈ ર, મારા ઉદ્ધારનાર, ૂનના દોષથી મને માફ કરો
અને હુ માર જીભે તમારા ન્યાયીપણા વષે મોટેથી ગાઈશ.
15 હે પ્ર ુ, તમે મારા હોઠ ઉઘાડો
એટલે મારુ ુખ તમાર સ્ ુ ત પ્રગટ કરશ.ે

* 51:7 51:7 તમે મને મારા પાપોથી ુદ્ધ કરો છો
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16 કેમ કે તમે બ લદાનોથી ર ઝતા નથી, ન હ તો હુ તે અપર્ણ કરત;
તમે દહનીયાપર્ણથી આનંદ પામતા નથી.
17 હે ઈ ર, મારો બ લદાનો તો રાંક મન છે;
હે ઈ ર, તમે રાંક અને નમ્ર હૃદયને ધ ારશો ન હ†.
18 તમે કૃપા કર ને સયોન ું ભ ું કરો;
યરુશાલેમના કોટોને ફર બાંધો.
19 પછ ન્યાયીપણાના બ લદાનોથી, દહનાપર્ણ
તથા સવર્ દહનીયાપર્ણથી તમે આનંદ પામશો;
પછ તેઓ તમાર વેદ પર બળદો ું અપર્ણ કરશ.ે

52
ઈ ર ું ન્યાયશાસન અને કૃપા

ુ ગવૈયાને માટે દાઉદ ું માસ્ક લ:દોએગ અદોમીએ આવીને શાઉલને ખબર આપી કે, દાઉદ અહ મેલેખને ત્યાં આ ો છે, તે
વખત ુ.ં
1ઓશ ક્તશાળ માણસ, ું તારાં દુ કાય * વષે શા માટે અ ભમાન કરે છે?
ઈ રની કૃપા સવર્કાળ ટકે છે.
2 તાર જીભ દુ યોજનાઓ કરે છે
અણીદાર અ ાની જમે તે છેતરે છે.
3 ું ભલાઈ કરતાં વધારે દુ તા ચાહે છે
અને ન્યાયીપણું બોલવા કરતાં જૂઠુ બોલ ું તને વધારે ગમે છે.
4અરે કપટ જીભ,
ું સવર્ વનાશકાર વાતો ચાહે છે.

5ઈ ર સદાને માટે તારો નાશ કરશ;ે
તે તને પકડ ને તારા તં ુમાંથી ખેંચી કાઢશે
અને ૃથ્વીમાંથી તે તને ઉખેડ નાખશ.ે

સેલાહ
6 વળ ન્યાયીઓ પણ તે જોશે અને ગભરાશે;
તેઓ હસીને તેને કહેશે કે,
7 “જુઓ, એઆ માણસ છે કે જણેે ઈ રને પોતાનો આશ્રય ન કય ,
પણ પોતાના ઘણા ધન પર ભરોસો રાખીને
પોતાનાં દષુ્કમ ને વળગી ર ો†.”
8 પણ હુ તો ઈ રના ઘરના લીલા જૈ ૂન ૃક્ષ જવેો છુ;
હુ ઈ રની કૃપા પર સદાકાળ ભરોસો રા ું છુ.
9 હે ઈ ર, તમે જે ક ુ છે, તે માટે હુ તમાર આભારસ્ ુ ત સદા કર શ.
હુ તમારા નામ પર આશા રા ું છુ, કેમ કે તમારુ નામ ઉ મ છે અને હુ તે તમારાં સંતોની સમક્ષ પ્રગટ કર શ.
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ુ ગવૈયાને માટે; રાગ માહલાથ. દાઉદ ું માસ્ક લ.

ગી.શા. 14
માણસોની દુ તા

1 ૂખર્ પોતાના મનમાં કહે છે કે, “ઈ ર છે જ ન હ.”
તેઓએ ભ્ર થઈને ધ ારવા લાયક દુ તા કર છે;
ભ ું કરનાર કોઈ નથી.
2સમજણો કે ઈ રને શોધનાર માણસ છે કે ન હ,
તે જોવાને ઈ રે આકાશમાંથી
મ ુષ્યજાત પર દ્ર કર .
3 તેઓમાંનો દરેક માગર્ભ્ર થયો છે; તેઓ સવર્ અ ુદ્ધ થયા છે;
ભ ું કરનાર કોઈ ર ો નથી, ના, એક પણ ન હ.
4 ું ખોટુ કરનારને કઈ સમજણ નથી?
તેઓ રોટલા ખાતા હોય તેમ મારા લોકોને ખાઈ જાય છે*
પણ તેઓ કોઈ ઈ રને પોકારતા નથી.
5 ાં ભય ન હતો ત્યાં તેઓ ઘણા ભયભીત થયા;
કેમ કે જે તમાર સામે છાવણી નાખે છે તેઓનાં હાડકાં ઈ રે વખેર ના ાં છે†;
તમે તેઓને બદનામ કયાર્ છે કેમ કે ઈ રે તેઓને નકાયાર્ છે‡.
† 51:17 51:17 ઈ રને તેના બ લદાનો સ્વીકાર છે * 52:1 52:1 ભલા માણસો પ્રત્યે કરેલા દુ કાય † 52:7 52:7 તે દુ કાય માં વધી ગયો
* 53:4 53:4 તેઓ મારા લોકોને ૂટ લેશે † 53:5 53:5 ઈ ર ભ ક્તહ ન લોકોના હાડકાંને વખેર નાખશે ‡ 53:5 53:5 ઈ રે તેઓને લ જ્જત કયાર્
છે
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6 સયોનમાંથી ઇઝરાયલના ઉદ્ધારકતાર્ વહેલા આવ!ે
ારે ઈ ર પોતાના લોકોને બંદ વાસમાંથી છોડાવીને આબાદ કરશ,ે

ત્યારે યાકૂબ હરખાશે અને ઇઝરાયલઆનં દત થશ.ે
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શ ુઓથી બચાવ માટે પ્રાથર્ના

ુ ગવૈયાને માટે; તારવાળાં વાજાં સાથે ગાવાન.ે દાઉદ ું માસ્ક લ. ઝ ફ ઓએ આવીને શાઉલને ક ું, “ ું, દાઉદ અમારે ત્યાં
સંતાઈ રહેલો નથી?” તે વખત ુ.ં
1 હે ઈ ર, તમારા નામે મને બચાવો
અને તમારા પરાક્રમથી મારો ન્યાય કરો.
2 હે ઈ ર, માર પ્રાથર્ના સાંભળો;
મારા ુખની વાતો પર કાન ધરો.
3 કેમ કે વદેશીઓ માર વરુદ્ધ થયા છે
અને જુલમગારો મારો જીવ લેવા મથે છે;
તેઓએ ઈ રને પોતાની આગળ રા ા નથી.
4 જુઓ, ઈ ર મારા મદદગાર છે;
પ્ર ુ જ મારા આત્માનાં આધાર છે*.
5 તે મારા શ ુઓને દુ તાનો બદલો આપશે;
તમારાં સત્ય વચનો પ્રમાણે દુ ોનો નાશ કરો.
6 હુ રાજી ુશીથી મારાં અપર્ણો ચઢાવીશ;
હે યહોવાહ, હુ તમારા નામની સ્ ુ ત કર શ, કેમ કે તે ઉ મ છે.
7 કેમ કે તેમણે મને સવર્ સંકટમાંથી છોડા ો છે;
માર ઇચ્છા પ્રમાણે મારા શ ુઓને થ ું, તે મેં નજરે જો ું છે.
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ુ ગવૈયાને માટે; તારવાળાં વાજાં સાથે ગાવાન.ે દાઉદ ું માસ્ક લ.
1 હે ઈ ર, માર પ્રાથર્ના સાંભળવાને તમારા કાન ધરો;
અને માર વનં ત સાંભળવાથી સંતાઈ ન જાઓ.
2 માર વાત પર ધ્યાન આપીને મને ઉ ર આપો;
હુ શોકને કારણે અશાંત છુ અને વલાપ કરુ છુ.
3 દશુ્મનોના અવાજને લીધે
અને દુ ોના જુલમને લીધ,ે હુ વલાપ કરુ છુ;
કેમ કે તેઓ મારા પર અન્યાય કરવાનો દોષ ૂકે છે
અને ક્રોધથી મને સતાવે છે.
4 મારા હૃદયમાં મને ઘણી વેદના થાય છે
અને ૃત્ ુનો ભય મારા પર આવી પડ્યો છે.
5 મને ત્રાસથી ૂજાર આવે છે
અને ભયથી ઘેરાયેલો છુ.
6 મેં ક ું, “જો મને ક ૂતરની જમે પાંખ હોત, તો કે ું સારુ!
તો હુ દૂર ઊડ જઈને વશ્રામ લેત.
7 હુ અરણ્યમાં દૂર ુધી ઊડ જાત
અને ત્યાં ુકામ કરત.

સેલાહ
8 પવનના ુસવાટાથી તથા તોફાનથી નાસીને ઉતાવળે
આશ્રય ાને જઈ પહોંચત.”
9 હે પ્ર ુ, તેઓનો નાશ કરો અને તેઓની ભાષાઓ બદલી નાખો,
કેમ કે મેં નગરમાં બળાત્કાર તથા ઝઘડા જોયા છે.
10 તેઓ રાત દવસ તેના કોટ પર આંટા મારે છે;
અને તેની મધ્યે દુ તા તથા હા ન ચા ુ રહ છે.
11 તેની વચ્ચે ૂરાઈ છે;
જુલમ તથા ઠગાઈ તેના રસ્તા પરથી ખસતાં નથી.
12 કેમ કે મને જે ઠપકો આપનારો હતો તે મારો શ ુ ન હતો,
એ તો મારાથી સહન કર શકાત;
માર વરુદ્ધ વડાઈ કરનારો તે મારો શ ુ ન હતો,

* 54:4 54:4 જઓે માર જદગી જાળવી ર ાં છે તેમની સાથે ઈ ર છે
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એવાથી તો હુ સંતાઈ રહ શકત.
13 પણ તે ું જ છે, ું જે મારા સરખો,
મારો સાથી અને મારો ખાસ મત્ર.
14આપણે એકબીજાની સાથે મીઠ સંગત કરતા હતા;
આપણે જનસ ુદાય સાથે ઈ રના ઘરમાં જતા હતા.
15એકાએક તેમના પર મોત આવી પડો;
તેઓજીવતા જ શેઓલમાં ઊતર પડો,
કેમ કે ૂંડાઈ તેઓનાં ઘરોમાં, હા, તેઓનાં અંતરમાં છે.
16 હુ તો ઈ રને પોકાર કર શ
અને યહોવાહ મારો બચાવ કરશે.
17 હુ મારા દ:ુખમાં સવારે, બપોરે અને સાંજે ઈ રને ફ રયાદ કર શ
અને તે મારો અવાજ સાંભળશે.
18 કોઈ માર પાસે આવે ન હ,
માટે તેમણે છોડાવીને મારા આત્માને શાં ત આપી છે
કેમ કે માર સામે લડનારા ઘણા છે.
19ઈ ર જે અના દકાળથી ન્યાયાસન પર બરાજમાન છે,
તે તેઓને સાંભળશે અને જવાબઆપશ.ે

સેલાહ
જે માણસોમાં કઈ ફેરફાર થતો નથી;
તેઓ ઈ રથી બીતા નથી.
20 મારા મત્રો કે જઓે તેની સાથે સમાધાન રાખતા હતા તેણે તેમના પર હાથ ઉગામ્યો છે;
તેણે પોતાનો કરેલો કરાર તોડ્યો છે.
21 તેના ુખના શ ો માખણ જવેા ુંવાળા છે,
પણ તે ું હૃદય ુદ્ધના વચારોથી ભરે ું છે;
તેના શ ો તેલ કરતાં વધારે ુલાયમ છે,
પણ તે શ ો ખરેખર તલવારની જમે કાપે છે.
22 તમાર ચતાઓ યહોવાહને સોંપી દો અને તે તમને નભાવી રાખશ;ે
તે ારેય ન્યાયી ક્તને પરા જત થવા દેતા નથી.
23 પણ, હે ઈ ર, તમે મારા શ ુઓને વનાશની ખાઈમાં ધકેલી દો છો;
ૂની કે કપટ પોતા ું અડ ું આ ુષ્ય પણ ભોગવી નથી શકતા,

પણ હુ તો તમારા પર ભરોસો રાખીશ.
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ુ ગવૈયાને માટે; રાગ યોનાથ-એલેમ રહોક મ. દાઉદ ું મખ્તામ. ગાથમાં પ લસ્તીઓએ તેને પકડયો તે વખત ુ.ં
1 હે ઈ ર, તમે મારા પર દયા કરો, કેમ કે માણસ તો મને ગળ જાય છે;
તે આખો દવસ લડ ને મારા પર જુલમ કરે છે.
2 મારા શ ુઓ તો આખો દવસ મને ગળ જાય છે;
કેમ કે જઓે માર સામે અહકારથી લડે છે તેઓ ઘણા છે.
3 ારે મને બીક લાગશે,
ત્યારે હુ તમારા પર ભરોસો રાખીશ.
4 હુ ઈ રની મદદથી તેમના વચનની પ્રશંસા કર શ,
ઈ ર પર મેં ભરોસો રા ો છે; હુ બીવાનો નથી;
મ ુષ્યમાત્ર મને ું કરનાર છે?
5 તેઓઆખો દવસ મારા શ ોનો અનથર્ કરે છે;
તેઓના વચારો મારુ ખરાબ કરવાના છે.
6 તેઓ એકઠા થાય છે, તેઓ સંતાઈ રહે છે
અને તેઓ મારાં પગલાંને ધ્યાનમાં રાખે છે,
તેઓ મારો જીવ લેવાની રાહ જુએ છે.
7 તેઓની દુ તાથી તેમને બચાવશો ન હ.
હે ઈ ર, તમારા ુસ્સાથી લોકોને નીચે પાડ નાખો.
8 તમે મારુ ભટક ું જાણો છો
અને મારાં આં ુઓ તમાર કુ પીમાં રાખો;
ું તેઓ તમારા ુસ્તકમાં નોંધેલાં નથી?

9જે સમયે હુ વનંતી કરુ, તે સમયે મારા શ ુઓ પાછા ફરશ;ે
હુ જાણું છુ કે ઈ ર મારા પક્ષમાં છે*.

* 56:9 56:9 હુ આજાણું છુ, કેમ કે યહોવાહ મારા પક્ષમાં છે
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10ઈ રની મદદથી હુ તેમનાં વચનની સ્ ુ ત કર શ,
યહોવાહની મદદથી હુ તેમનાં વચનની સ્ ુ ત કર શ.
11ઈ ર પર મેં ભરોસો રા ો છે; હુ બીવાનો નથી;
માણસ મને ું કરનાર છે?
12 હે ઈ ર, મેં તમાર સમક્ષ સંકલ્પો કરેલા છે;
હુ તમને આભારસ્ ુ તનાં અપર્ણ ચઢાવીશ.
13 કારણ કે તમે મારા આત્માને મરણથી બચા ો છે;
તમે મારા પગને લથડવાથી બચા ા છે,
કે જથેી હુ ઈ રની સમક્ષ,
જીવતાઓના અજવાળામાં ચા ું.
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ુ ગવૈયાને માટે; રાગ આલ તાશ્ખેથ. દાઉદ ું મખ્તામ. તે શાઉલથી નાસી જઈ ુફામાં રહેતો તે વખત ુ.ં
1 હે ઈ ર, મારા પર દયા કરો, મારા પર દયા કરો,
કેમ કે મારો આત્મા તમારા પર ભરોસો રાખે છે

ાં ુધી આ વપ ઓ થઈ રહે.
2 હુ પરાત્પર ઈ રને પ્રાથર્ના કર શ,
ઈ ર જે મારુ ૂરુ કરનાર છે, તેમની હુ પ્રાથર્ના કર શ.
3 ારે માણસ મને ગળ જવા ચાહે છે, તે માર નદા કરે છે,
ત્યારે ઈ ર આકાશમાંથી સહાય મોકલીને મને બચાવશે;

સેલાહ
તે પોતાનાં કરાર ું વ ા ુપણું અને તેની સત્યતા ને મારા પર મોકલશે.
4 મારો આત્મા સહોની મધ્યે છે*;
અ થી સળગેલા સાથે મારે ૂઈ રહે ું પડે છે,
માણસોના દ કરાઓ, જઓેના દાંત ભાલા તથા બાણ જવેા છે
અને તેઓની જીભ તી ણ તલવાર જવેી છે.
5 હે ઈ ર, તમે આકાશો કરતાં ઊંચા મનાઓ;
તમારો મ હમા આખી ૃથ્વી કરતાં મોટો થાઓ.
6 તેઓએ મારા પગને સારુ જાળ બછાવી છે;
મારો આત્મા નમી ગયો છે;
તેઓએ માર આગળ ખાડો ખોદ્યો છે,
પણ તેઓ પોતે જ તેમાં પડ ગયા છે.

સેલાહ
7 હે ઈ ર, મારુ હૃદય ર છે, મારુ હૃદય ર છે;
હુ ગાયન કર શ, હા, હુ સ્તોત્રો ગાઈશ.
8 હે મારા આત્મા; માર વીણા અને તં ુરા; તમે જાગો;
હુ તો પ્રભાતમાં વહેલો ઊઠ શ.
9 હે પ્ર ુ, હુ લોકોમાં તમાર આભારસ્ ુ ત કર શ;
વદેશીઓમાં હુ તમારાં સ્તોત્ર ગાઈશ.
10 કેમ કે તમાર કૃપા સ્વગર્ કરતાં મોટ છે
અને તમાર સત્યતા આકાશમાં પહોંચે છે.
11 હે ઈ ર, તમે સ્વગર્ કરતાં ઊંચા મનાઓ;
આખી ૃથ્વી કરતાં તમારો મ હમા મોટો થાઓ.
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ુ ગવૈયાને માટે; રાગ આલ-તાશ્ખેથ. દાઉદ ું સોનેર ગીત.
1 ું તમે ખરેખર ન્યાયીપણાથી બોલો છો*?
હે માણસોના દ કરાઓ, ું તમે અદલ ઇનસાફ કરો છો?
2 ના, તમે તમારા મનમાં દુ તા યોજો છો;
ૃથ્વી પર તમે તમારા હાથથી જુલમ તોળ આપો છો.

3 દુ ો જન્મથી જ ખોટા માગ વળ ગયેલા હોય છે;
તેઓ જન્મે છે કે તરત જ જૂઠુ બોલે છે અને ખોટે રસ્તે ચઢ જાય છે.
4 તેઓ ું વષ સાપના વષ જે ું છે;

* 57:4 57:4 મારો આત્મા ઈષ્યાર્ ુ લોકો મધ્યે છે * 58:1 58:1 ઈ ર જવેા અથવા ૂંગા માણસ
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તેઓ કાન બંધ કર રાખનાર બહેરા સાપ જવેા છે.
5 કે જે ઘણી જ ચાલાક થી મોરલી વગાડનાર મદાર નો
પણ અવાજ સાંભળતો નથી.
6 હે ઈ ર, તમે તેઓના દાંત તોડ નાખો;
હે યહોવાહ, તમે ુવાન સહોના મોટા દાંત તોડ પાડો.
7 તેઓ ઝડપથી વહેતા પાણીની જમે વહ જાઓ;

ારે તેઓ પોતાનાં બાણ તાકે, ત્યારે તેઓ ૂઠાં થઈ જાઓ.
8ગોકળગાય જે ચાલતા ચાલતા પીગળ જાય છે તેના જવેા
અથવા જણેે ૂયર્ જોયો નથી, એવા ીને અ ૂરે ગયેલા ગભર્ જવેા તેઓ થાઓ.
9 તમારા હાંલ્લાંને કાંટાનો તાપ લાગે તે પહેલાં,
પછ તે લીલા હોય કે ૂકા હોય, તો પણ, તેમને વંટો ળયો ઘસડ લઈ જશ.ે
10 ારે તે ઈ રનો બદલો જોશ,ે ત્યારે ન્યાયી માણસ હરખાશ;ે
તે દુ ોના લોહ માં પોતાના પગ ધોશે,
11 કે જથેી માણસો કહેશે કે, “ન્યાયી માણસને ચો સ બદલો મળશે;
ન ે ૃથ્વીમાં ન્યાય કરનાર ઈ ર છે.”
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ુ ગવૈયાને માટે; રાગઆલ-તાશ્ખેથ. દાઉદ ું મખ્તામ. શાઉલે મોકલેલા માણસોએ તેને મારવાને ઘરની ચોક કર , તે વખત ુ.ં
1 હે મારા ઈ ર, મારા શ ુઓથી મને છોડાવો;
માર વરુદ્ધ જઓે ઊઠે છે, તેઓથી તમે મને ઉગારો.
2 દુ તા કરનારાઓથી મને દૂર રાખો
અને ૂની માણસોથી મને બચાવો.
3 કેમ કે, જુઓ, તેઓ મારો પ્રાણ લેવા સંતાઈ ર ા છે;
શ ક્તશાળ દુ ો માર સામે એકત્ર થાય છે,
પણ, હે યહોવાહ, મારા ઉલ્લંઘન કે મારાં પાપને લીધે આ થાય છે, એમ નથી.
4જો કે મારો કઈ પણ દોષ ન હોવા છતાં તેઓ દોડ આવીને તૈયાર કરે છે;
મને સહાય કરવાને જાગો અને જુઓ.
5 તમ,ે હે સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ ર,
તમે સવર્ દેશોને શક્ષા કરવાને ઊઠો;
કોઈ પણ દુ અપરાધીઓ પર તમે દયા કરશો ન હ.

સેલાહ
6 તેઓ સાંજના સમયે પાછા આવે છે, અને તેઓ કૂતરાની જમે ૂરકે છે;
અને નગરની આસપાસ ફરે છે.
7 જુઓ, તેઓ પોતાના ુખથી ઓડકાર લે છે;
તેઓના હોઠોમાં તલવારો છે,
કેમ કે તેઓ કહે છે કે, “અમારુ સાંભળનાર કોણ છે?”
8 પણ, હે યહોવાહ, તમે તેઓને હસી કાઢશો;
તમે સવર્ દેશોની મજાક ઉડાવો છો.
9 હે ઈ ર, મારા સામથ્યર્, હુ તમાર તરફ લક્ષ રાખીશ;
તમે મારો ઊંચો ગઢ છો.
10 મારા ઈ ર તેમની કૃપાથી મને મળવા આવશ;ે
ઈ ર મારા શ ુઓ ઉપર મને માર ઇચ્છા ૂર કરવા દેશે.
11 તેઓનો સંહાર કરશો ન હ, ન હ તો મારા લોકો ૂલી જશ;ે
હે પ્ર ુ, અમાર ઢાલ, તમાર શ ક્ત વડે તેઓને વખેર ને નીચે પાડ નાખો.
12 કેમ કે તેઓના ુખના પાપને લીધે અને તેઓના હોઠોના શ ોને લીધ,ે
તેઓ જે શાપ દે છે અને જે જૂઠુ બોલે છે,
તેને લીધે તેઓને પોતાના જ અ ભમાનમાં ફસાઈ જવા દો.
13 કોપથી તેઓનો નાશ કરો, નાશ કરો, કે જથેી તેઓ રહે જ ન હ;
તેઓને જણાવો કે ઈ ર યાકૂબમાં* રાજ કરે છે
અને ૃથ્વીના અંત ુધી પણ રાજ કરે છે.

સેલાહ
14સાંજે તેઓ પાછા આવો; તેઓ કૂતરાની જમે ૂરકો
અને નગરની આસપાસ ફરો.
15 તેઓ અહ તહ ખાવા માટે ફરતા ફરશે
અને જો તેઓ સંતોષી ન હોય તો આખી રાત તેઓ રાહ જોશ†ે.
* 59:13 59:13 ઇઝરાયલ દેશ † 59:15 59:15આખી રાત કચકચ કરશે
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16 પણ હુ તો તમારા સામથ્યર્ ું ગીત ગાઈશ;
અને મારા સંકટના સમયે ભરોસો રાખીશ,
કેમ કે તમે મારે માટે ઊંચો ગઢ છો.
17 હે મારા સામથ્યર્, હુ તમારાં સ્તોત્રો ગાઈશ;
કેમ કે ઈ ર મારે માટે ઊંચો ગઢ અને મારા પર કૃપા કરનાર ઈ ર છે.
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ુ ગવૈયાને માટે. રાગ ૂશાન-એડૂથ; શખામણને અથ દાઉદ ું મખ્તામ. તે અરામ-નાહરાઈમ તથા અરામ-સોબા સાથે લડ્યો,
ને યોઆબે પાછા ફર ને મીઠાની ખીણમાં અદોમમાંના બાર હજાર માણસ માયાર્, તે વખત ુ.ં
1 હે ઈ ર, તમે અમને તજી દ ધા છે; તમે અમને પાયમાલ કયાર્ છે;
તમે કોપાયમાન થયા છો; અમને ફર થી ાપો.
2 તમે દેશને ૂજા ો છે; તમે તેને ચીર ને અલગ કય છે;
તેના વભાગોને તમે સમારો, કેમ કે તે કાંપે છે.
3 તમે તમારા લોકોને અ ત વકટ સમયમાં લઈ ગયા છો;
તમે અમને લથ ડયાં ખવડાવનારો દ્રાક્ષારસ પીવડા ો છે.
4 તમે તમાર બીક રાખનારાઓને ધ્વજાઆપી છે,
કે જથેી તે સત્યને અથ પ્રદ શત કરાય*.
5 કે જથેી જઓે તમને પ્રેમ કરે છે, તેઓ છૂટ જાય,
તમારા જમણા હાથથી અમને છોડાવો અને મને જવાબઆપો.
6ઈ ર પોતાની પ વત્ર ાનમાંથી† બોલ્યા છે, “હુ હરખાઈશ;
હુ શખેમના ભાગ પાડ શ અને ુ ોથની ખીણ વહેંચી આપીશ.
7 ગલ્યાદ મારુ છે અને મનાશ્શા પણ મારુ છે;
એફ્રાઇમ પણ મારા માથાનો ટોપ છે.
યહૂ દયા મારો રાજદડ છે.
8 મોઆબ મારો કળ શયો છે;
અદોમ ઉપર હુ મારુ પગર ું નાખીશ;
હુ પ લસ્તીઓને કારણે હુ જય પોકાર કર શ‡.
9 મજ ૂત શહેરમાં મને કોણ લાવશ?ે
અદોમમાં મને કોણ દોરવણી આપશ?ે”
10 પણ, હે ઈ ર, તમે ું અમને તજી દ ધા નથી?
તમે અમારા સૈન્યોની સાથે ુદ્ધમાં આવતા નથી.
11અમારા શ ુઓ વરુદ્ધ અમાર સહાય કરો,
કારણ કે માણસોની સહાય થર્ છે.
12ઈ રની સહાયથી અમે જીત મેળવી ુ;ં
તે અમારા શ ુઓને કચડ નાખશ.ે
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ુ ગવૈયાને માટે; તારવાળાં વાજાં સાથે ગાવા માટે. દાઉદ ું (ગીત).
1 હે ઈ ર, મારો પોકાર સાંભળો;
માર પ્રાથર્ના પર ધ્યાન આપો.
2 ારે મારુ હૃદય ાકુળ થશ,ે ત્યારે ૃથ્વીને છેડથેી હુ તમને અરજ કર શ;
જે ખડક પર હુ માર જાતે ચઢ શકતો નથી તે પર તમે મને લઈ જજો.
3 કેમ કે તમે મારા આશ્રય છો,
મારા શ ુઓ સામે મારો મજ ૂત ુરજ છો.
4 હુ સદાકાળ તમારા મંડપમાં રહ શ;
તમાર પાંખોના આશ્રયે હુ રહ શ.

સેલાહ
5 કેમ કે, હે ઈ ર, માર પ્ર તજ્ઞાઓ તમે સાંભળ છે;
જઓે તમારા નામનો આદર કરે છે તેઓને તમે વારસો આપ્યો છે.
6 તમે રાજા ું આ ુષ્ય વધારશો;
તેઓનાં વષ ઘણી પેઢ ઓ જટેલાં થશ.ે
7 તે ઈ રની સં ુખ સવર્દા રહેશે;
તેઓ ું રક્ષણ કરવાને તમાર કૃપા અને સત્યને તૈયાર રાખજો.

* 60:4 60:4 જથેી તેઓ ધ ુષ્યમાંથી છટક શકાય † 60:6 60:6 પ વત્રતાથી ‡ 60:8 60:8ઓપ લસ્તીઓના દેશ, ું મારા વષે જય પોકાર કર શ
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8 હુ નરતર તમારા નામની સ્ ુ ત ગાઈશ
કે જથેી હુ દરરોજ માર પ્ર તજ્ઞા ૂર કરુ.
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ુ ગવૈયાને માટે; યદૂ ૂનની ર ત પ્રમાણે ગાવા માટે. દાઉદ ું ગીત.
1 મારો આત્મા શાં તથી ઈ રની રાહ જુએ છે;
કેમ કે તેમનાથી મારો ઉદ્ધાર છે.
2 તે એકલા જ મારો ખડક તથા મારા ઉદ્ધારક છે;
તે મારો ગઢ છે; હુ પડ જનાર નથી.
3જે માણસ નમી ગયેલી ભીંત કે
ખસી ગયેલી વાડના જવેો છે,
તેને માર નાખવાને તમે સવર્ ાં ુધી તેના પર હુમલો કરશો?
4 તેઓ તેને તેના શ્રે ાનેથી નીચે પાડ નાખવા સલાહ લે છે;
તેઓને જૂઠુ બોલ ું ગમે છે;
તેઓ ુખેથી આશીવાર્દ આપે છે, પણ તેઓના હૃદયમાં તેઓ શાપ આપે છે.
5 હે મારો આત્મા, ું શાં તથી ઈ રની રાહ જો;
કેમ કે માર આશા તેમના પર જ છે.
6 તે એકલા જ મારા ખડક તથા મારા ઉદ્ધારક છે;
તે મારા ગઢ છે; હુ પડ જનાર નથી.
7ઈ રમાં મારો ઉદ્ધાર તથા ગૌરવ છે;
મારા સામથ્યર્નો ખડક તથા મારો આશ્રય ઈ રમાં છે.
8 હે લોકો, તમે સવર્ સમયે તેમના પર ભરોસો રાખો;
તેમની આગળ તમારુ હૃદય ુલ્ ું કરો;
ઈ રઆપણો આશ્રય છે.

સેલાહ
9 ન ે નમ્ન પં ક્તના માણસો થર્ છે અને ઉચ્ચ પં ક્તના માણસો જૂઠા છે;
તોલતી વેળાએ તેઓ ું પલ્ ું ઊં ું જશ;ે
તેઓ બધા મળ ને હવા કરતાં હલકા છે.
10 જુલમ અથવા ૂંટ પર ભરોસો કરશો ન હ;
અને સ ૃ દ્ધમાં નકામી આશા રાખશો ન હ,
કેમ કે તેઓ ફળઆપશે ન હ; તેઓ પર મન ન લગાડો.
11ઈ ર એક વાર બોલ્યા છે,
આવાત મેં બે વાર સાંભળ છે:
સામથ્યર્ ઈ ર ું જ છે.
12 વળ , હે પ્ર ુ, કૃપા પણ તમાર જ છે,
કેમ કે તમે દરેક માણસને તેના કામ પ્રમાણે બદલો વાળ આપો છો.
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દાઉદ ું ગીત; તે યહૂ દયાના અરણ્યમાં હતો તે વખત ુ.ં
1 હે ઈ ર, તમે મારા ઈ ર છો; હુ ગંભીરતા ૂવર્ક તમાર શોધ કર શ;

ાં પાણી હો ું નથી, એવા ૂકા તથા ખેદજનક દેશમાં
મારો આત્મા તમારે માટે તલસે છે અને મારો દેહ તમારે માટે તલપે છે.
2 તેથી તમારુ સામથ્યર્ તથા ગૌરવ જોવાને માટે
મેં પ વત્ર ાનમાં તમાર તરફ જો ું છે.
3 કારણ કે તમાર કૃપા જીવન કરતાં ઉ મ છે,
મારા હોઠો તમાર સ્ ુ ત કરશ.ે
4 હુ આવી ર તે મરણ પયત તમને ધન્યવાદ આપીશ;
હુ તમારે નામે મારા હાથ જોડ ને ઊંચા કર શ.
5 હુ માર પથાર માં તમારા વષે વચારુ છુ;
અને રાતના સમયે હુ તમારુ મનન કરુ છુ
6 મજ્જા તથા મેદથી મારો આત્મા ૃપ્ત થશે
અને હ ષત હોઠોથી મારુ ુખ તમારુ સ્તવન કરશ.ે
7 કેમ કે તમે મારા સહાયકાર થયા છો
અને હુ તમાર પાંખોની છાયામાં હરખાઈશ.
8 મારો આત્મા તમને વળગી રહે છે;
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તમારો જમણો હાથ મને ઊંચક રાખે છે.
9 પણ જઓે મારા આત્માનો નાશ કરવા મથે છે,
તેઓ ૃથ્વીના ઊંડાણમાં ધકેલાઈ જશ.ે
10 તેઓ તલવારને સ્વાધીન થશ;ે
તેઓ શયાળો ું ભક્ષ થઈ જશ.ે
11 પણ રાજા ઈ રમાં આનંદ કરશ,ે
જે તેમના સમ ખાય છે તે દરેકનો જય થશ,ે
પણ જૂઠુ બોલનારાનાં ુખ તો બંધ કર દેવામાં આવશ.ે

64
રક્ષણ માટે પ્રાથર્ના

ુ ગવૈયાને માટે. દાઉદ ું ગીત.
1 હે ઈ ર, માર ફ રયાદનો પોકાર સાંભળો;
શ ુના ભયથી મારા જીવનનો બચાવ કરજો.
2 દુ ોનાં કાવતરાંથી,
અન્યાય કરનારાઓનાં હુલ્લડથી મને સંતાડો.
3 તેઓએ તલવારની જમે તેમની જીભને તી ણ કર છે;
તેઓનો ઉદે્દશ્ય બાણ, એટલે કડવા શ ો છે,
4 કે જથેી તેઓ એકાંતમાં નદ ષ માણસને મારે;
અચાનક તેઓ તેને મારે છે અને બીતા નથી.
5 તેઓ પોતાની દુ ધારણા દ્રઢ કરે છે;
તેઓ ુપ્ત જાળ બછાવવાને મસલત કરે છે;
તેઓ કહે છે કે, “અમને કોણ જોશ?ે”
6 તેઓ પાપમય યોજનાઓ શોધે છે;
તેઓ કહે છે, “સાવધાની ૂવર્કની યોજના, તે અમે ૂણર્ કર છે.”
માણસના આંત રક વચારો તથા હૃદયો ઊંડાં છે.
7 પણ ઈ ર તેઓને તાક ને બાણ મારશે;
તેઓ એકાએક ઘાયલ થઈ જશ.ે
8એમ તેઓ ઠોકર ખાશે, તેમની જીભ તેઓને નડશ;ે
જઓે તેમને જોશે તેઓ સવર્ માથાં ુણાવશે.
9 દરેક લોકો બીશે
અને ઈ રનાં કાય પ્રગટ કરશ.ે
તેઓ તેમનાં કામ વષે સમજણથી વચારશે.
10 ન્યાયીઓ યહોવાહ વષે આનંદ કરશે અને તેમના પર ભરોસો રાખશ;ે
હૃદયના સવર્ યથાથ ઓ ગવર્ કરશ.ે

65
આભારસ્ ુ ત

ુ ગવૈયાને માટે ગીત. દાઉદ ું ગાયન.
1 હે ઈ ર, સયોનમાં તમાર સ્ ુ ત થાય તે ઘ ટત છે;
અમાર પ્ર તજ્ઞા તમાર આગળ ૂર કરવામાં આવશે.
2 હે પ્રાથર્નાના સાંભળનાર,
તમાર પાસે સવર્ લોક આવશ.ે
3 ૂંડાઈની વાતો અમારા પર જય પામે છે;
અમારા અપરાધો માટે, અમને માફ કરશો.
4જનેે તમે પસંદ કર ને પાસે લાવો છો
જે તમારાં આંગણાંમાં રહે છે તે આશીવાર્ દત છે.
અમે તમારા ઘરની ઉ મતાથી ૃપ્ત થઈ ું,
જે તમારુ સભા ાન છે.
5 હે અમારા તારણના ઈ ર;
ન્યાયીકરણથી તમે અદ્ભત કૃત્યો વડે અમને ઉ ર આપશો,
તમે ૃથ્વીની સવર્ સીમાઓના
અને દૂરના સ ુદ્રો ુધી તમે સવર્ના આશ્રય છો.
6 તેમણે પોતાને બળે પવર્તો ાપ્યા,
તેઓ સામથ્યર્થી ભર ૂર છે.
7 તે સ ુદ્રની ગજના,
તેઓનાં મોજાંના ુઘવાટ શાંત કરે છે
અને લોકોનો ગભરાટ પણ શાંત પાડે છે.
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8 ૃથ્વીની સરહદના રહેનારાઓ પણ તમારાં અદ્દ ુત કાય થી બીએ છે;
તમે ૂવર્ તથા પ મ દશાના લોકોને પણઆનંદમય કરો છો.
9 તમે ૃથ્વીની સહાય કરો છો; તમે તેને પાણીથી સચો છો;
તમે તેને ઘણી ફળદ્રપ કરો છો;
ઈ રની નદ પાણીથી ભરેલી છે;

ારે તમે ૃથ્વીને તૈયાર કર , ત્યારે તમે મ ુષ્યોને અનાજ ૂરુ પા ું.
10 તમે તેના ચાસોને ુષ્કળ પાણી આપો છો;
તમે તેના ઊમરાઓને સપાટ કરો છો;
તમે ઝાપટાંથી તેને નરમ કરો છો;
તેના ઊગતા ફણગાને તમે આશીવાર્દ આપો છો.
11 તમે વષર્ને ુષ્કળ ફસલથી આશીવાર્ દત કરો છો;
તમારા માગ માંથી સ ૃ દ્ધ વષ છે.
12અરણ્યનાં બીડો પર તે ટપકે છે
અને ટેકર ઓઆનંદમય થાય છે.
13 ઘાસનાં બીડો ઘેટાંઓનાં ટોળાંથી ઢકાઈ જાય છે;
ખીણોની સપાટ ઓ પણ અનાજથી ઢકાયેલી છે;
તેઓઆનંદથી પોકારે છે અને તેઓ ગાયન કરે છે.

66
પ્ર ુનાં મહાન કામો માટે યશોગાન

ુ ગવૈયાને માટે. ગાયન; ગીત.
1 હે સવર્ ૃથ્વીના રહેવાસી, ઈ રની આગળ હષર્નાં ગીત ગાઓ;
2 તેમના નામના ગૌરવની સ્ ુ ત ગાઓ;
સ્ ુ તગાનથી તેમને મ હમાવાન કરો.
3ઈ રને કહો, “તમારાં કામ કેવાં ભયંકર છે!
તમારા મહા સામથ્યર્ને લીધે તમારા શ ુઓ તમાર આગળ નમી જશ.ે
4આખી ૃથ્વી તમાર સ્ ુ ત કરશે
અને તે તમાર આગળ ગાયન કરશે;
તેઓ તમારા નામ ું સ્તવન કરશે.”

સેલાહ
5આવો અને ઈ રનાં કૃત્યો જુઓ;
માણસો પ્રત્યે તેમનાં કામ ભયંકર છે.
6 તે સ ુદ્રને ૂકવી નાખે છે;
તેઓ પગે ચાલીને નદ ને સામે કનારે ગયા;
ત્યાં આપણે તેમનામાં આનંદ કય હતો.
7 તે પોતાના પરાક્રમથી સદાકાળ રાજ કરે છે;
તેમની આંખો દેશોને જુએ છે;
બંડખોરો ફાવી જઈને ઊંચા ન થઈ જાય.

સેલાહ
8 હે લોકો, આપણા ઈ રને, ધન્યવાદ આપો
અને તેમનાં સ્તવનનો ધ્વ ન સંભળાવો.
9 તે આપણા આત્માને જીવનમાં ુર ક્ષત રાખે છે
અને આપણા પગને લપસી જવા દેતા નથી.
10 કેમ કે, હે ઈ ર, તમે અમાર કસોટ કર છે;
જમે ચાંદ કસાય છે તેમ તમે અમને કસ્યા છે.
11 તમે અમને તમાર જાળમાં પકડ્યા છે;
તમે અમાર પીઠ પર ભારે બોજો ૂ ો છે.
12 તમે અમારાં માથાં પર માણસો પાસે સવાર કરાવી;
અમારે અ અને પાણીમાંથી ચાલ ું પ ું,
પણ તમે અમને બહાર લાવીને સ ૃ દ્ધવાન જગ્યાએ પહોંચાડ્યા.
13 દહનીયાપર્ણો લઈને હુ તમારા ઘરમાં આવીશ;
હુ તમાર સં ુખ માર પ્ર તજ્ઞાઓ ૂણર્ કર શ.
14 હુ ારે સંકટમાં હતો, ત્યારે મારા ુખે હુ જે બોલ્યો
અને મારા હોઠોએ જે વચનઆપ્ ું હ ું, તે હુ ૂરુ કર શ.
15 ુ જાનવરનાં દહનીયાપર્ણો ઘેટાંના ૂપ સાથે
હુ તમાર આગળ ચઢાવીશ;
હુ બળદો તથા બકરાં ચઢાવીશ.
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સેલાહ
16 હે ઈ રના ભક્તો, તમે સવર્ આવો અને સાંભળો
અને તેમણે મારા આત્માને માટે જે કઈ ક ુ તે હુ કહ સંભળાવીશ.
17 મેં મારા ુખે તેમને અરજ કર
અને માર જીભે તેમ ું સ્તવન ક ુ.
18જો હુ મારા હૃદયમાં દુ તા કરવાનો ઇરાદો રા ુ,ં
તો પ્ર ુ મારુ સાંભળે જ ન હ.
19 પણ ઈ રે ન ે મારુ સાંભ ું છે;
તેમણે માર પ્રાથર્ના પર ધ્યાન આપ્ ું છે.
20ઈ રની સ્ ુ ત હો,
જમેણે માર પ્રાથર્નાની અવગણના કર નથી
તથા મારા પરની તેમની કૃપા અટકાવી નથી.

67
પ્ર ુનો જયજયકાર

ુ ગવૈયાને માટે. તારવાળાં વાજાં સાથે ગાવાન.ે ગીત; ગાયન.
1ઈ ર અમારા પર કૃપા કર ને અમને આશીવાર્દ આપો
અને અમારા પર તેમના ુખનો પ્રકાશ પાડો.
2જથેી ૃથ્વી પર લોકોને તમારા માગ જણાય,
તમારાથી કરતો ઉદ્ધાર સવર્ પ્રજાઓની આગળ પ્રગટ થાય.
3 હે ઈ ર, લોકો તમાર આભારસ્ ુ ત કરે;
સવર્ લોકો તમાર આભારસ્ ુ ત કરે.
4 પ્રજાઓઆનંદ કરશે અને હષર્થી ગાશ,ે
કારણ કે તમે લોકોનો અદલ ઇનસાફ કરશો
અને ૃથ્વી પરની પ્રજાઓ પર તમે રાજ કરશો.

સેલાહ
5 હે ઈ ર, લોકો તમાર આભારસ્ ુ ત કરે;
સવર્ લોકો તમાર આભારસ્ ુ ત કરે.
6 ૃથ્વીએ પોતા ું ફળઆપ્ ું છે
અને ઈ ર, આપણા ઈ રે, આપણને આશીવાર્ દત કયાર્ છે.
7ઈ રે આપણને આશીવાર્ દત કયાર્ છે
અને ૃથ્વીના અંત ુધી સવર્ લોકો તેમનાથી બીશે.
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રા ું વજયગાન

ુ ગવૈયાને માટે. દાઉદ ું ગીત; ગાયન.
1ઈ ર ઊઠો; તેમના શ ુઓ વખેરાઈ જાઓ;
તેમને ધ ારનારા સવર્ લોકો પણ તેમની આગળથી નાસી જાઓ.
2 તેઓને ુમાડાની જમે ઉડાવી નાખો,
જમે મીણ અ થી ઓગળ જાય છે,
તેમ દુ ો ઈ રની આગળ નાશ પામો.
3 પણ ન્યાયીઓઆનંદ કરો; તેઓ ઈ રની આગળ હષર્ પામો;
તેઓઆનંદ કરો અને હષર્ પામો.
4ઈ રની સમક્ષ ગાઓ, તેમના નામનાં સ્ ુ તગાન કરો;
એમના માટે રાજમાગર્ બનાવો જે યદન નદ ની ખીણના મેદાનોમાં થઈને સવાર કરે છે*;
તેમ ું નામ યહોવાહ છે; તેમની સમક્ષઆનંદ કરો.
5અનાથોના પતા અને વધવાઓના રક્ષણહાર†,
એવા ઈ ર પોતાના પ વત્ર ાનમાં છે.
6ઈ ર એકલા માણસોને કુટુબવાળા બનાવે છે;
તે કેદ ઓને બંધનમાંથી છોડાવીને સ ૃ દ્ધવાન કરે છે;
પણ બંડખોરો ૂકા અને વેરાન પ્રદેશમાં રહે છે.
7 હે ઈ ર, ારે તમે લોકોની આગળઆગળ ચાલ્યા,

ારે અરણ્યમાં થઈને તમે કૂચ કર ,
સેલાહ

8 ત્યારે ૃથ્વી કાંપી;

* 68:4 68:4 તે વાદળમાંથી સવાર થઈને આવે છે માટે તેમના માટે ઊં ું ાન તૈયાર કરો † 68:5 68:5 ન્યાયાધીશ
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વળ ઈ રની આગળઆકાશમાંથી વરસાદ વરસ્યો,
ઈ ર, ઇઝરાયલના ઈ રની આગળ સનાઈ પવર્ત કાંપ્યો.
9 હે ઈ ર, તમે ુષ્કળ વરસાદ વરસા ો;

ારે તમારુ વતન નબર્ળ થ ું હ ું, ત્યારે તમે તેને બળવાન ક ુ.
10 તમારા લોકો તેમાં રહે છે;
હે ઈ ર, તમે ગર બો ઉપર ઉપકાર કર ને તેમની ૂખ ભાંગી.
11 પ્ર ુ હુકમ આપે છે
અને તેઓને ખબરઆપનાર એક મહાન સૈન્ય હ ું.
12 રાજાઓ ું સૈન્ય નાસે છે, તેઓ દોડ જાય છે
અને ીઓ ઘરમાં બેસીને ૂંટ વહેંચવાની રાહ જુએ છે:
13 ારે તમે ઘેટાંના વાડામાં ૂઈ રહેશો,
ત્યારે જનેી પાંખે ચાંદ નો‡ ઢોળ અને પીંછાએ કેસર સોનાનો ઢોળ ચઢાવેલો હોય,
એવા ૂતેલા ક ૂતરનાં જવેા લાગશો.
14 ારે સવર્સમથ ત્યાં રાજાઓને વખેર ના ા,
ત્યારે સાલ્મોનના પવર્ત પર હમ પડ્યા જે ું થ ું.
15એક શ ક્તશાળ પવર્ત બાશાનનો પહાડ દેશ છે;
બાશાનનો પવર્ત ઘણા શખરોવાળો છે.
16અરે શખરવાળા પવર્તો, ઈ રે રહેવાને માટે જે પવર્ત પસંદ કય છે,
તેને તમે વક્ર દ્ર એ કેમ જુઓ છો?
ન ે યહોવાહ ત્યાં સદાકાળ રહેશે.
17ઈ રના રથો વીસ હજાર છે, લાખોલાખ છે;
જમે તે સનાઈના પ વત્ર ાનમાં§ છે, તેમ પ્ર ુ તેઓમાં છે.
18 તમે ઉચ્ચ ાનમાં ગયા છો; તમે બંદ વાનોને લઈને આ ા;
તમે માણસો પાસેથી ભેટો લીધી,
એ લોકો પાસેથી પણ જઓે તમાર વરુદ્ધ હતા,
કે જથેી યહોવાહ ઈ ર ત્યાં રહે.
19 પ્ર ુની સ્ ુ ત થાઓ, કે જે રોજઆપણો બોજો ઊંચક લે છે,
તે આપણા ઉદ્ધારના ઈ ર છે.

સેલાહ
20ઈ ર એઆપણા ઈ ર છે જમેણે આપણને બચા ા;
મરણથી છૂટવાના માગ પ્ર ુ યહોવાહ પાસે છે.
21 પણ ઈ ર પોતાના શ ુઓનાં માથાં ફોડ નાખશે,
પાપમાં રચ્યાપચ્યા રહેનારની કેશવાળ ખોપર તે ફોડ નાખશ.ે
22 પ્ર ુએ ક ું, “હે મારા લોકો, હુ તમને બાશાનથી પાછા લાવીશ,
હુ સ ુદ્રના ઊંડાણોમાંથી તમને પાછા લાવીશ.
23 કે જથેી ું તારા શ ુઓને શાપ આપે અને તેમના લોહ માં તારો પગ બોળે
અને જથેી તારા કૂતરાઓની જીભને તારા શ ુઓનો ભાગ મળે.”
24 હે ઈ ર, તેઓએ તમાર સવાર જોઈ છે,
મારા ઈ ર, મારા રાજાના પ વત્ર ાનની સવાર તેઓએ જોઈ છે.
25આગળ ગાયકો ચાલતા હતા, પાછળ વાજાં વગાડનારા ચાલતા હતા
અને તેઓની વચમાં ખંજર વગાડનાર કન્યાઓ ચાલતી હતી.
26 હે ભક્તમંડળ, તમે ઈ રની સ્ ુ ત કરો;
ઇઝરાયલના વંશજો તમે યહોવાહની સ્ ુ ત કરો.
27 પ્રથમ ત્યાં બન્યામીન ું ના ું કુળ આગેવાની આપે છે,
પછ યહૂદાના આગેવાનો અને તેઓની સભા,
ત્યારબાદ ઝ ુલોનના આગેવાનો અને નફતાલીના આગેવાનો પણ ત્યાં છે.
28 તમારા ઈ રે તમારુ બળ સ ુ છે*;
હે ઈ ર, જમે ૂતકાળમાં તમે તમારુ સામથ્યર્ પ્રગટ ક ુ હ ું તેમ અમને તમારુ સામથ્યર્ પ્રગટ કરો.
29 કેમ કે યરુશાલેમના તમારા ઘરમાં
રાજાઓ તમાર પાસે ભેટો લાવશ.ે
30સરકટોમાં રહેનાર વન્ય પ્રાણીઓને ધમકાવો,
બળદોનાં ટોળાં તથા વાછરડાં જવેા લોકોને પણ ઠપકો આપો.
જે લોકો વજયી થવા ચાહે છે, તેઓને તમારા પગ નીચે કચડ નાખો;
જે લોકો ુદ્ધમાં રાજી હોય છે, તેઓને તમે વખેર નાખો.
‡ 68:13 68:13 તે બગાડ ું વણર્ન છે જે ીઓ એકબીજા વચ્ચે વભાજન કર રહ છે. ક ૂતર ઇઝરાયલ માટે એક પ્રતીક છે ઘેટાંની વચ્ચે રહેનારાઓ માટે પણ
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31 મસરમાંથી રાજકુમારો આવશ;ે
કૂશના લોકો જલદ ઈ ર આગળ હાથ જોડશે.
32 હે ૃથ્વીના રા ો, તમે ઈ ર માટે ગાઓ;

સેલાહ
યહોવાહ ું સ્તવન કરો.
33 ુરાતન કાળનાં આકાશોનાં આકાશ પર સવાર કરનાર ું સ્તવન કરો;
જુઓ, તે પોતાની સામથ્યર્વાન વાણી કાઢે છે.
34 પરાક્રમ કેવળ ઈ ર ું છે;
તેમની સ ા ઇઝરાયલ પર છે
અને તેમ ું સામથ્યર્ આકાશોમાં છે.
35 હે ઈ ર, તમે તમારાં પ વત્ર ાનોમાં અ ત ભયાવહ છો;
ઇઝરાયલના ઈ ર પોતાના લોકોને સામથ્યર્ તથા બળઆપે છે.
ઈ રની સ્ ુ ત થાઓ.

69
સહાય માટે પોકાર

ુ ગવૈયાને માટે; રાગ શોશા ીમ. દાઉદ ું (ગીત).
1 હે ઈ ર, મારો બચાવ કરો;
કેમ કે મારા પ્રાણ ુધી પાણી ચઢ આ ું છે.
2 હુ ઊંડા ક ચડમાં ડૂબી જાઉં છુ, ાં ઊભા રહેવાને પણ જગ્યા નથી;
હુ ઊંડા પાણીમાં આવી પડ્યો છુ, રેલ મારે માથે ફર વળ છે.
3 હુ રડ રડ ને નબર્ળ થઈ ગયો છુ; મારુ ગ ું ુકાઈ ગ ું છે;
મારા ઈ રની રાહ જોતાં માર આંખો ું તેજ ઘટ ગ ું છે.
4જઓે વનાકારણે મારો દ્વષે કરે છે, તેઓ મારા માથાના નમાળા કરતાં વધારે છે;
જઓે ગેરવાજબી ર તે મારો નાશ કરવા ઇચ્છનાર શ ુઓ છે, તેઓ બળવાન છે;
જે મેં ૂંટ લી ું ન હ ું, તે મારે પાછુ આપ ું પ ું છે.
5 હે ઈ ર, તમે માર ૂખાર્ઈ જાણો છો
અને મારાં પાપો તમારાથી છુપાયેલાં નથી.
6 હે સૈન્યના પ્ર ુ યહોવાહ, તમાર રાહ જોનારા મારે લીધે બદનામ ન થાઓ;
હે ઇઝરાયલના ઈ ર, મારે લીધે તમને શોધનારાઓ ું અપમાન ન થાય.
7 કેમ કે તમારે લીધે મેં મહેણાં સહન કયા છે.
મારા ુખ પર શરમ પથરાયેલી છે.
8 હુ મારા ભાઈઓને પારકા જવેો
અને માર માતાના ુત્રોને માટે પરદેશી જવેો થયો છુ.
9 કારણ કે તમારા ઘરનો ઉત્સાહ મને ખાઈ જાય છે
અને તમાર નદા કરનારાઓની નદા મારા પર આવી પડ છે.
10 ારે હુ રડ્યો અને ઉપવાસ કર ને મારા આત્માને લીન કય ,
ત્યારે તેને લીધે માર નદા થઈ.
11 ારે મેં ટાટનાં વ પહેયા,
ત્યારે તેઓમાં હુ ઉપહાસરૂપ થયો.
12જઓે નગરના પ્રવેશદ્વારે બેસે છે, તેઓ મારા વષે વાતો કરે છે;
છાકટાઓ મારા વષે રાસડા ગાય છે.
13 પણ, હે યહોવાહ, હુ તમાર પ્રાથર્ના કરુ છુ, માન્યકાળમાં તમાર ઘણી કૃપાએ;
તમારા ઉદ્ધારની સત્યતાએ મને ઉ ર આપો.
14 મને ક ચડમાંથી કાઢો અને મને ડૂબવા ન દો;
જઓે મને ધ ારે છે તેઓથી મને દૂર રાખો અને પાણીના ઊંડાણમાંથી મને ખેંચી કાઢો.
15 પાણીની રેલ મને ન ડુબાડો,
ઊંડાણ મને ગળ ન જાઓ.
કબર મારા પર તે ું ુખ બંધ ન કરો.
16 હે યહોવાહ, મને જવાબઆપો, કેમ કે તમાર કૃપા ઉ મ છે;
કેમ કે તમાર કૃપા ઘણી છે, માર તરફ ફરો.
17 તમારુ ુખ તમારા આ દાસથી છુપાવશો ન હ,
કેમ કે હુ સંકટમાં છુ; મને જલદ થી ઉ ર આપો.
18 મારા આત્મા પાસે આવીને તેને છોડાવો;
મને મારા શ ુઓથી ુક્ત કરો.
19 તમે માર શરમ, મારુ અપમાન તથા માર નદા જાણો છો;
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મારા સવર્ શ ુઓ તમાર આગળ છે.
20 નદાએ મારુ હૃદય ભાંગ્ ું છે; હુ મરણતોલ થયો છુ;
મેં કરુણા કરનારની રાહ જોઈ, પણ ત્યાં કોઈ નહો ું;
મેં દલાસો આપનારની રાહ જોઈ, પણ મને ત્યાં કોઈ મ ું ન હ.
21 તેઓએ મને ખોરાકને માટે ઝેર આપ્ ું છે;
મને તરસ લાગતાં તેઓએ સરકો પીવડા ો.
22 તેઓ ું ભોજન તેઓને માટે ફાંદારૂપ થાઓ;

ારે તેઓ વચારે છે કે અમે ુર ક્ષત છ એ, ત્યારે તે ફાંદારૂપ થાઓ*.
23 તેઓની આંખો એવી ઝાંખી થાઓ કે તેઓ જોઈ ન શકે;
અને તેઓની કમરો નત્ય કાંપે.
24 તેઓના ઉપર તમારો કોપ વરસાવો
અને તમારો ક્રોધાવેશ તેઓને પકડ પાડો.
25 તેઓની જગ્યા ઉજ્જડ થાઓ;
તેઓના તં ુમાં કોઈ ન રહો.
26 કારણ કે જનેે તમે શક્ષા કર છે તેઓ તેની પાછળ પાડ ને તેને પકડે છે;
જનેે તમે ઘાયલ કય છે તેના દ:ુખની વાત કર ને તેઓ ુશ થાય છે.
27 તમે તેઓના અન્યાય પર અન્યાય વધવા દો;
તેઓને તમારા ન્યાયપણામાં આવવા ન દો.
28જીવન ુસ્તકમાંથી આ લોકોનાં નામ ૂંસી નાખો
અને ન્યાયીઓની સાથે તેઓનાં નામ નોંધાય ન હ.
29 પણ હુ તો ગર બ તથા દઃુખી છુ;
હે ઈ ર, તમારા દ્વારા મળતો ઉદ્ધાર મને ઊંચો કરો.
30 હુ ગીત ગાઈને ઈ રના નામ ું સ્તવન કર શ
અને આભાર માનીને તેમના નામની સ્ ુ ત કર શ.
31 તે સ્ ુ ત બળદના કરતાં
અથવા શગડાં તથા ખર વાળા બળદ કરતાં પણ યહોવાહને વધારે પસંદ પડશ.ે
32 નમ્રજનો તે જોઈને આનંદ પામ્યા છે;
હે ઈ રને શોધનારાઓ, તમારા હૃદયો ન ું જીવન પામો.
33 કારણ કે યહોવાહ દ રદ્ર ઓ ું સાંભળે છે
અને તે પોતાના બંદ વાનોને ુચ્છ ગણતા નથી.
34આકાશ તથા ૃથ્વી તેમ ું સ્તવન કરો,
સ ુદ્રો તથા તેમાંનાં સવર્ જળચર તેમની સ્ ુ ત કરો.
35 કારણ કે ઈ ર સયોનને ઉદ્ધાર કરશે અને યહૂ દયાના નગરોને બાંધશે;
લોકો તેમાં વસશે અને તે ું વતન પામશ.ે
36 તેમના સેવકોના વંશજો તેનો વારસો પામશે;
અને જઓે તેમના નામ પર પ્રેમ રાખે છે તેઓ તેમાં વસશે.

70
સહાય માટે પ્રાથર્ના
ગી.શા. 40:13-17

ુ ગવૈયાને માટે. સંભારણને અથ. દાઉદ ું ગીત.
1 હે ઈ ર, મારો બચાવ કરો!
હે યહોવાહ, ઉતાવળ કર ને મને સહાય કરો.
2જઓે મારો પ્રાણ લેવા ઇચ્છે છે,
તેઓ નરાશ થાઓઅને આકુળ ાકુળ થઈ જાઓ;
જઓે મારુ અ ન ઇચ્છે છે,
તેઓ પાછા પડો અને અપમા નત થાઓ.
3જઓે કહે છે કે, “આહા, આહા,”
તેઓ પોતાના અપમાનને કારણે પાછા હઠો.
4 તમારા શોધાનારાઓ હરખાઓઅને તમારામાં આનંદ કરો;
જઓે તમારા દ્વારા મળતા ઉદ્ધાર પર પ્રેમ કરે છે તેઓ પોકાર ને કહો કે,
“ઈ ર મોટા મનાઓ.”
5 પણ હુ તો દ ન તથા દ રદ્ર છુ;
હે ઈ ર, માર પાસે ઉતાવળથી આવો;
તમે મારા સહાયકાર તથા મને છોડાવનાર છો.
હે યહોવાહ, વલંબ ન કરો.

* 69:22 69:22 તેઓની સંપ તેમના માટે ફાંદારૂપ થશે
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71
ૃદ્ધજનની પ્ર ુસ્ ુ ત

1 હે યહોવાહ, મેં તમારા પર ભરોસો રા ો છે;
મને કદ આબરુહ ન થવા દેશો ન હ.
2 તમારા ન્યાયીપણાથી મને છોડાવો તથા બચાવો;
માર તરફ તમારા કાન ધરો અને મને ઉગારો.
3 ાં હુ નત્ય જઈ શકુ તેવો મારા રહેવાને માટે ગઢ તમે થાઓ;
તમે મને બચાવવાને આજ્ઞા આપી છે,
કેમ કે તમે મારો ખડક તથા કલ્લો છો.
4 હે મારા ઈ ર, તમે દુ ોના હાથોમાંથી,
અન્યાયી તથા કૂ્રર માણસના હાથમાંથી મને બચાવો.
5 હે પ્ર ુ, ફક્ત તમે જ માર આશા છો.
મેં મારા બાળપણથી તમારા પર વ ાસ કય છે.
6 હુ ગભર્ ાનમાં હતો, ત્યારથી તમે મારા આધાર ર ા છો;
માર માતાના ઉદરમાંથી મને બહાર લાવનારા તમે જ છો;
હુ હમેશા તમાર સ્ ુ ત કર શ.
7 હુ ઘણા લોકો માટે એક દ્ર ાંત બન્યો છુ;
તમે મારો મજ ૂત ગઢ છો.
8 મારુ ુખ તમાર સ્ ુ તથી ભર ૂર થશે
અને આખો દવસ તમારા ગૌરવની વાતોથી ભર ૂર થશ.ે
9 માર ૃદ્ધાવ ામાં મને તજી ન દો;

ારે માર શ ક્ત ૂટે, ત્યારે મારો ત્યાગ ન કરો.
10 કેમ કે મારા શ ુઓ માર વરુદ્ધ વાતો કરે છે;
જઓે મારો પ્રાણ લેવાને તાક ર ા છે, તેઓ અંદરોઅંદર મસલત કરે છે.
11 તેઓ કહે છે કે, “ઈ રે તેને તજી દ ધો છે;
તેની પાછળ દોડ ને તેને પકડ પાડ એ, કેમ કે તેને બચાવનાર કોઈ નથી.”
12 હે ઈ ર, મારાથી દૂર ન જાઓ;
હે મારા ઈ ર, મને મદદ કરવાને ઉતાવળ કરો.
13 મારા આત્માનાં દશુ્મનો બદનામ થઈને નાશ પામો;
મને ઉપદ્રવ કરવાને મથનારાઓ નદા તથા અપમાનથી ઢકાઈ જાઓ.
14 પણ હુ નત્ય તમાર આશા રાખીશ
અને તમાર સ્ ુ ત વધારે અને વધારે કર શ.
15 મારુ ુખ આખો દવસ તમારા ન્યાયીપણા વષે તથા
તમારા દ્વારા મળતા ઉદ્ધાર વષે વાતો પ્રગટ કરશ,ે
તેમ છતાં હુ તેમને સમજી શકતો નથી.
16 હુ પ્ર ુ યહોવાહના પરાક્રમી કામો ું વણર્ન કરતો આવીશ;
હુ તમારા, કેવળ તમારા જ ન્યાયીપણા ું વણર્ન કર શ.
17 હે ઈ ર, માર જુવાનીથી તમે મને શીખ ું છે;
ત્યારથી હુ તમારા ચમત્કારો પ્રગટ કરતો આ ો છુ.
18 હે ઈ ર, ારે હુ ૃદ્ધ તથા પ ળયાંવાળો થાઉં, ત્યારે પણ તમે મને ૂક દેતા ન હ,
હુ આવતી પેઢ ને તમારુ બળ જણા ું અને સવર્ આવનારાઓને તમારુ પરાક્રમ પ્રગટ કરુ,
ત્યાં ુધી મારો ત્યાગ ન કરશો.
19 હે ઈ ર, તમારુ ન્યાયીપણું અ તશય ઉચ્ચ છે;
હે ઈ ર, તમે મોટાં કામો કયા છે; તમારા જવેો બીજો કોણ છે?
20 ઘણા ખેદજનક સંકટો તમે અમને દેખાડ્યાં છે
તમે અમને ફર થી સજીવ કરશો
અને ૃથ્વીનાં ઊંડાણોમાંથી તમે અમને પાછા બહાર લાવશો.
21 તમે મારુ મહત્વ વધારો;
પાછા ફર ને મને દલાસો આપો.
22 સતાર સાથે હુ તમારુ સ્તવન કર શ
હે મારા ઈ ર, હુ તમાર સત્યતા ું સ્તવન કર શ;
હે ઇઝરાયલના પ વત્ર,
વીણા સાથે હુ તમારાં સ્તોત્રો ગાઈશ.
23 ારે હુ તમાર સ્ ુ ત કર શ, ત્યારે મારા હોઠો હષર્નો પોકાર કરશે
અને મારો ઉદ્ધાર પામેલો આત્મા અ તશયઆનંદ પામશ.ે
24 માર જીભઆખો દવસ તમારા ન્યાયીપણા વષે વાતો કરશ;ે
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કેમ કે મારુ ખરાબ શોધનારાઓ બદનામ થયા છે અને ગભરાઈ ગયા છે.
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રાજા માટે પ્રાથર્ના
ુલેમાન ું (ગીત.)

1 હે ઈ ર, તમે રાજાને ન્યાય કરવાનો અ ધકાર આપો,
રાજાના ુત્રને તમારુ ન્યાયીપણું આપો.
2 તે ન્યાયીપણાથી તમારા લોકોનો ન્યાય
અને નષ્પક્ષપાતથી તમારા દ નોનો ઇનસાફ કરશ.ે
3 પવર્તો લોકોને શાં ત આપો;
ડુગરો ન્યાયીપણું આપો.
4 તે લોકોમાંના ગર બોનો ન્યાય કરશે;
તે દ રદ્ર ઓના દ કરાઓને બચાવશે
અને જુલમગારને છૂદ નાખશ.ે
5 ૂયર્ તથા ચંદ્ર રહે ત્યાં ુધી
તેઓ પેઢ દરપેઢ તમાર બીક રાખશ*ે.
6જમે કાપેલા ઘાસ પર વરસાદ વરસે છે,
અને જમે ૃથ્વીને સચનારા ઝાપટાં થાય છે, તેમ તેની ઉ ત થતી રહેશે.
7 તેના દવસોમાં ન્યાયીઓ† ખીલશે
અને ચંદ્ર જતો રહેશે, ત્યાં ુધી ુષ્કળ શાં ત રહેશે.
8 વળ તે સ ુદ્રથી સ ુદ્ર ુધી
અને નદ થી તે ૃથ્વીના છેડા ુધી રાજ કરશ.ે
9જઓે અરણ્યમા‡ં રહે છે, તેઓ તેમની આગળ નમશે;
તેમના શ ુઓ ૂળ ચાટશ.ે
10 તાશ શના રાજાઓઅને દ રયા કનારાનાં રાજાઓ ખંડણી આપશ;ે
શેબા તથા સબાના રાજાઓ નજરાણાં કરશે.
11સવર્ રાજાઓ તેમની આગળ પ્રણામ કરશે;
સવર્ દેશનાઓ તેમની સેવા કરશ.ે
12 કારણ કે દ રદ્ર પોકાર કરે, ત્યારે તે તેને સહાય કરશે
અને દઃુખી જનેો કોઈ મદદગાર નથી તેનો તે બચાવ કરશ.ે
13 તે લાચાર તથા દ રદ્ર ઓ ઉપર દયા બતાવશે
અને દ રદ્ર ઓના આત્માનો બચાવ કરશે.
14 તે તેઓના આત્માઓને જુલમ તથા બળાત્કારથી છોડાવશે
અને તેમની દ્ર માં તેઓ ું લોહ § ૂલ્યવાન થશ.ે
15 રાજાજીવશે! તેમને શેબા ું સો ું આપવામાં આવશ.ે
લોકો તેના માટે નત્ય પ્રાથર્ના કરશ;ે
ઈ ર તેમને આખો દવસઆશીવાર્દ આપશે.
16 દેશમાં પવર્તોનાં શખરો પર ુષ્કળ ધાન્ય પાકશે;
તેનાં ફળ લબાનોનનાં ફળ જવેાં ઝૂલશે
અને નગરના રહેવાસીઓ ઘાસની જમે વધશ.ે
17 રાજા ું નામ સવર્દા રહેશે;
ૂયર્ તપે ત્યાં ુધી તેમ ું નામ ટકશે;

તેમનામાં લોકો આશીવાર્દ પામશ.ે
સવર્ દેશનાઓ તેમની સ્ ુ ત કરશ.ે
18 યહોવાહ ઈ રની, ઇઝરાયલના ઈ રની, સ્ ુ ત થાઓ,
એકલા તે જઆ યર્કારક કામો કરે છે.
19સવર્કાળ માટે તેમના ગૌરવી નામને પ્રશંસા હોજો
અને આખી ૃથ્વી તેમના મ હમાથી ભર ૂર થાઓ.
આમીન તથા આમીન.
20 યશાઈના ુત્ર દાઉદની પ્રાથર્નાઓ ૂણર્ થઈ છે.

ભાગ 3
73

ગી.શા. 73-89
ઈ રનો અદલ ઇનસાફ

1ઇઝરાયલ કે, જઓેનાં હૃદય ુદ્ધ છે,

* 72:5 72:5 ૂયર્ તથા ચંદ્ર રહે ત્યાં ુધી તે પેઢ દરપેઢ રહેશે † 72:7 72:7 ન્યાયી લોકો ‡ 72:9 72:9 તેમના શ ુઓ § 72:14 72:14જીવન
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તેઓના પર, ઈ ર ખરેખર પરોપકાર છે.
2 પણ મેં તો મારે પગે લગભગ ઠોકર ખાધી હતી;
હુ પગલાં ભરતાં લગભગ લપસી ગયો હતો.
3 કારણ કે ારે મેં દુ ોની સ ૃ દ્ધ જોઈ,
ત્યારે મેં ગ વ ોની અદેખાઈ કર .
4 કેમ કે મરણ સમયે તેઓને વેદના થતી નથી,
પણ તેઓ મજ ૂત અને દ્રઢ રહે છે.
5 તેઓના પર માનવજાતનાં દ:ુખો આવતાં નથી;
બીજાઓની જમે તેઓને પીડા થતી નથી.
6 તેઓનો ગવર્ ગળાની કઠ જવેો છે, જે
વ ની જમે જુલમ તેઓને ઢાંક રાખે છે.
7 તેઓની દુ તા તેઓનાં હૃદયમાંથી ઊભરાયા કરે છે;
તેઓના મનની દુ કલ્પનાઓ ઊભરાઈ જાય છે.
8 તેઓ નદા કરે છે અને ૂંડાઈ વષે બોલે છે;
તેઓ જુલમની બડાઈ હાંકે છે.
9 તેઓઆકાશો વરુદ્ધ બોલે છે
અને ૃથ્વીમાં તેઓની જીભ છૂટથી ચાલે છે.
10એ માટે ઈ રના લોકો તેમની તરફ ફરશે
અને તેઓ ઊભરા ું પાણી પી જાય છે*.
11 તેઓ ૂછે છે કે, “ઈ ર કેવી ર તે જાણે છે?
ું ચાલી ર ું છે તે વષે ઈ ર મા હતગાર છે?”

12 જુઓ, આલોકો દુ છે;
હમેશાં શાં તમાં રહ ને તેઓ વધારે અને વધારે ધનવાન થતા જાય છે.
13ખરેખર મેં મારુ હૃદય અમ ું ુદ્ધ રા ું છે
અને મેં મારા હાથ નરથર્ક નદ ષ રા ા છે.
14 કારણ કે આખો દવસ હુ પીડાયા કરુ છુ
અને દરરોજ સવારે મને શક્ષા થાય છે.
15જો મેં ક ું હોત, “હુ આ પ્રમાણે બોલીશ,”
તો હુ તમારા દ કરાઓની પેઢ નો વ ાસઘાત કરત.
16 તો પણઆ બાબતો સમજવાને માટે મેં કો શશ કર ,
એ મારા માટે ૂબ અઘર હતી.
17 પછ હુ ઈ રના પ વત્ર ાનમાં ગયો
અને ત્યાં તેઓના અંત વષે હુ સમ ો.
18ચો સ તમે તેઓને લપસણી જગ્યામાં ૂકો છો;
તમે તેઓનો વનાશ કરો છો.
19 તેઓ એક ક્ષણમાં કેવા ન થાય છે!
તેઓ ધાકથી છેક નાશ પામેલા છે.
20 માણસજાગે કે તરત જ તે જમે સ્વપ્ન હ ું ન હ ું થઈ જાય છે,
તેમ, હે પ્ર ુ, તમે જાગીને તેઓની પ્ર તમાને ુચ્છ કરશો.
21 કેમ કે મારુ હૃદય ાકુળ થ ું
અને હુ બહુ ગંભીર ર તે ઝખમી થયો છુ.
22 હુ એવો જડ ુ દ્ધનો તથા અજ્ઞાન હતો;
હુ તમાર આગળ પ ુ જવેો હતો.
23 પણ હુ હમેશા તમાર સાથે છુ;
તમે મારો જમણો હાથ પકડ રા ો છે.
24 તમારા બોધથી મને દોરવણી આપશો
અને પછ તમારા મ હમામાં મારો સ્વીકાર કરશો.
25આકાશમાં તમારા વના મારુ બીજુ કોણ છે?
ૃથ્વી પર મારો બીજો કોઈ પ્રય નથી.

26 મારુ શર ર તથા હૃદયનો ક્ષય થાય છે,
પણ ઈ ર સદાકાળ મારા હૃદયનો ગઢ† તથા વારસો છે.
27જઓે તમારાથી દૂર છે તેઓ નાશ પામશ;ે
જઓે તમને અ વ ા ુ છે તે સવર્નો તમે નાશ કરશો.
28 પણ ઈ ર પાસે આવ ુ,ં તેમાં મારુ ભ ું છે.

* 73:10 73:10 તેઓ પોતાનામાં કોઈ દોષ શોધી શકતા નથી † 73:26 73:26 ઈ ર મારા હૃદયનો સમથર્ છે
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મેં પ્ર ુ યહોવાહને મારો આશ્રય કય છે.
હુ તમારાં સવર્ કૃત્યો પ્રગટ કર શ.

74
રા ની ુ ક્ત માટે પ્રાથર્ના

આસાફ ું માસ્ક લ.
1 હે ઈ ર, તમે અમને સદાને માટે કેમ તજી દ ધા છે?
તમારા ચારાનાં ઘેટાં વરુદ્ધ તમારો કોપનો ુમાડો કેમ ચઢે છે?
2 ુરાતન સમયમાં તમે લોકોને પસંદ કર ને ખર દ્યા હતા,
જનેે તમે તમારા વતનનો વારસો થવાને છોડા ા છે તેઓ ું સ્મરણ કરો;
અને સયોન પવર્ત, ાં તમે રહો છો તે ું સ્મરણ કરો.
3આવો અને આ ખં ડયેર તરફ નજર કરો,
તમારા પ વત્ર ાનમાં શ ુઓએ ઘણું ુકસાન ક ુ છે, તે જુઓ.
4 તમારા પ વત્ર ાનમાં તમારા શ ુઓએ ુમરાણ કર ૂક છે;
તેઓએ પોતાના ઝંડા ઊભા કયાર્ છે.
5જગલનાં ૃક્ષો પર કુહાડા
ઉગામનારાઓના જવેા તેઓ મા ૂમ પડ્યા.
6 તેઓ કુહાડ તથા હથોડાથી
તે ું તમામ નકશીદાર કામ તોડ નાખે છે.
7 તેઓએ તમારા પ વત્ર ાનને આગ લગાડ છે;
તેઓએ તમારુ નવાસ ાન ભ્ર કર ને ૂળમાં મેળવી દ ું છે.
8 તેઓએ પોતાના હૃદયોમાં ક ું, “આપણે તે સવર્નો નાશ કર ુ.ં”
તેઓએ દેશમાંના બધાં સભા ાનોને બાળ ૂ ાં છે.
9અમે ઈ ર તરફથી એક પણ ચમત્કાર કે ચ ો જોઈ શકતા નથી;
ત્યાં કોઈ પ્રબોધક નથી
અને આ ું ાં ુધી ચાલશે તે જાણનાર અમારામાં કોઈ નથી.
10 હે ઈ ર, ાં ુધી અમારા શ ુઓ તમારા નામ ું અપમાન કરશ?ે
ું શ ુ હમેશાં તમારા નામની નદા કરશ?ે

11 તમે તમારો હાથ, હા, તમારો જમણો હાથ, કેમ પાછો ખેંચો છો?
તમારા ઉરમાંથી તમારો જમણો હાથ બહાર લાવીને તેઓનો નાશ કરો.
12 તોપણ ુરાતન કાળથી, ઈ ર મારા રાજા છે,
ૃથ્વી પર ઉદ્ધાર કરનાર તે જ છે.

13 તમે તમારા મહાન પરાક્રમ વડે રાતા સ ુદ્રના બે ભાગ પાડ્યા;
વળ તમે પાણીમાં મહા અજગરનો માથાં ફોડ ના ાં.
14 તમે મહા મગરમચ્છના*ં માથાના કકડકેકડા કર ના ા;
તમે તેને અરણ્યમાં રહેતા લોકોન†ે ખાવાને આપ્યો.
15ઝરાઓ તથા નાળાંઓમાં તમે રસ્તા પાડ્યા;
તમે નરતર વહેતી નદ ઓને ૂકવી નાખી.
16 દવસ તમારો છે અને રાત પણ તમાર છે;
તમે ૂયર્ તથા ચંદ્રને તેની જગ્યાએ ર કયાર્ છે.
17 તમે ૃથ્વીની સીમાઓ ાપન કર છે;
તમે ઉનાળો તથા શયાળો ઠરા ા.
18 હે યહોવાહ, શ ુઓ તમાર મશ્કર કરે છે
અને ૂખર્ લોકો તમારા નામની નદા કરે છે, તે ું સ્મરણ કરો.
19 તમારા ક ૂતરનો જીવ હસક પ ુઓનાં હાથમાં જવા દેશો ન હ;
તમારા પી ડત લોકોને સદાને માટે ૂલી જશો ન હ.
20 તમે કરેલા કરાર ું સ્મરણ કરો,
કેમ કે ૃથ્વીના અધમર્રૂપી અંધકારવાળા ભાગો બળાત્કારથી ભર ૂર છે.
21 દ:ુખી લોકોને બદનામ કર ને પાછા હઠાવતા ન હ;
દ રદ્ર ઓઅને લાચારો તમારા નામ ું સ્તવન કરે.
22 હે ઈ ર, તમે ઊઠો તમારા પોતાના પક્ષની હમાયત કરો;
ૂખર્ માણસો આખો દવસ તમારુ અપમાન કરે છે, તે યાદ કરો.

23 તમારા શ ુઓની વાણી અને તમાર વરુદ્ધ બંડ ઉઠાવનારાઓનો ઘોંઘાટ,

* 74:14 74:14 લેવીયાથાન (જુઓ ગીત. 104:26; યશા. 27:1) લેવીયાથાન કાલ્પ નક રાક્ષસ ું નામ છે, જે અન્ય ળોમાં બીજા નામથી જોવા મળે છે. તેને ઘણા
માથા હોવા તર કે માનવામાં આવે છે. પાણીના રાક્ષસો ારેક “મહાન સ ુદ્રના સાપ” અથવા “સ ુદ્રમાં રહેલા મોટા પ્રાણીઓ” તર કે કહેવામાં આવે છે. † 74:14
74:14અરણ્યમાં રહેતા જીવજ ુઓ
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નત્ય ઊંચો ચઢે છે, તે તમે વીસરશો ન હ.

75
ન્યાય- ુલા ઈ રને હાથ

ુ ગવૈયાને માટે; રાગ આલ-તાશ્ખેથ આસાફ ું ગીત; ગાયન
1 હે ઈ ર, અમે તમારો આભાર માનીએ છ એ;
અમે તમારો આભાર માનીએ છ એ, કેમ કે તમે તમાર હાજર ને પ્રગટ કરો છો;
લોકો તમારાં આ યર્કારક કામો પ્રગટ કરે છે.
2 પ્રસંગ આવશે ત્યારે હુ તમારો યથાથર્ ન્યાય કર શ.
3જો કે ૃથ્વી તથા તેમાં રહેનારાં બધાં ક્ષય પામ,ે
તો હુ તેના સ્તંભો ાપન કર શ.

સેલાહ
4 મેં ઘમંડ ઓને ક ું, “અ ભમાન કરશો ન હ”
અને દુ ોને ક ું, “ શગ ઉઠાવશો ન હ.
5 તમારુ શગ ઊં ું ન કરો;
અ ભમાન સાથે ન બોલો.”
6 ઉ ત દ ક્ષણ કે ૂવર્ બાજુએથી આવતી નથી,
ના તો અરણ્યમાંથી.
7 પણ ઈ ર ન્યાયાધીશ છે;
તે એકને નીચે પાડ નાખે છે અને બીજાને ઊંચો કરે છે.
8 કેમ કે યહોવાહના હાથમાં રાતા દ્રાક્ષારસનો પ્યાલો છે,
તે તેજાનાની મેળવણીથી ભરેલો છે તેમાંથી તે પીરસે છે.
ન ે ૃથ્વીના દુ લોકો નીચે પડ રહેલો છેલ્લો કૂચો ૂસી જશે.
9 પણ હુ તો સદાકાળ બીજાઓને તમારાં કય વષે કહ શ;
હુ યાકૂબના ઈ રની સ્ ુ ત ગાઈશ.
10 તે કહે છે કે, “હુ દુ ોનાં સવર્ શગ* કાપી નાખીશ,
પણ ન્યાયીઓનાં શગો ઊંચાં કરવામાં આવશ.ે”

76
ન્યાયી ઈ ર

ુ ગવૈયાને માટે; તારવાળાં વાજાં સાથે ગાવાન,ે આસાફ ું ગીત; ગાયન.
1 યહૂ દયામાં ઈ ર પ્રગટ થયેલા છે;
ઇઝરાયલમાં તેમ ું નામ મોટુ છે.
2 તેમનો મંડપ સાલેમમાં* છે
અને તેમ ું નવાસ ાન સયોનમાં છે.
3 ત્યાં તેમણે ધ ુષ્યનાં ચળકતાં બાણોને ભાંગી ના ા,ં
ઢાલ, તલવાર તથા ુદ્ધસામગ્રી તેમણે ભાંગી ના ા.ં

સેલાહ
4સનાતન પવર્તોમાંથી
તમે મ હમાવાન તથા ઉ મ છો.
5જઓે ૂરવીર છે, તેઓ ૂંટાયેલા છે,
તેઓ નદ્રાવશ થયા છે.
સવર્ લડવૈયાઓ અસહાય થઈ ગયા છે.
6 હે યાકૂબના ઈ ર, તમાર ધમક થી
રથ અને ઘોડા બ ે ભર નદ્રામાં પડ્યા છે.
7 તમ,ે હા, તમે ભયાવહ છો;

ારે તમે કોપાયમાન થાઓ, ત્યારે તમાર સામે કોણ ઊ ું રહ શકે?
8 તમે આકાશમાંથી ન્યાય ુકાદો ફરમા ો,
ધરતી ભયભીત બનીને શાંત થઈ ગઈ.
9 હે ઈ ર, તમે ન્યાય કરવા માટે
અને ૃથ્વીના સવર્ ગર બોને બચાવવાને માટે ઊભા થયા છે.

સેલાહ
10 ન ે માણસનો કોપ તમારુ સ્તવન કરશે.
બાક રહેલો તેનો કોપ તમે તમાર કમરે બાંધશો†.
11 તમે તમારા ઈ ર યહોવાહની પ્ર તજ્ઞાઓ લઈને ૂર કરો.

* 75:10 75:10 સામાથ્યર્ * 76:2 76:2 યરુશાલેમ † 76:10 76:10 ુદ્ધમાં બચી ગયેલા લોકો તમાર ઉજવણી કરશે
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તેમની આસપાસના સવર્ ભયાવહ ઈ રની પાસે દાન લાવો.
12 તે રાજકુમારો ું અ ભમાન ઉતારશે;
ૃથ્વીના રાજાઓની પ્રત્યે તે ભયાવહ છે.
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આપ કાળમાં દલાસો

ુ ગવૈયાને માટે; યદૂ ૂનની ર ત પ્રમાણે રચે ું. આસાફ ું ગીત.
1 હુ ઈ રની આગળ માર વાણી પોકાર શ;
હુ માર વાણીથી ઈ રને પોકાર શ અને ઈ ર મારુ સાંભળશે.
2 મારા સંકટના દવસે મેં પ્ર ુને પોકાયાર્.
મેં તેમની તરફ મારા હાથ ઊંચા રાખીને આખી રાત પ્રાથર્ના કર ;
મારા આત્માએ દલાસો સ્વીકારવાની ના પાડ .
3 હુ ઈ ર ું સ્મરણ કર ને ાકુળ થાઉં છુ;
હુ તેમના વષે વચારુ છુ, તો હુ ૂ છત થઈ જાઉં છુ.

સેલાહ.
4 તમે મને માર આંખો બંધ કરવા દેતા નથી;
હુ ુશ્કેલીમાં બોલી શકતો નહોતો.
5 હુ અગાઉના દવસોનો,
ૂવર્ના ૂતકાળનો વચાર કરુ છુ.

6 રાતના સમયે મારુ ગાયે ું ગીત મને યાદ આવે છે*.
હુ ઘણી ગંભીરતાથી વચારુ છુ†.
7 ું પ્ર ુ મને સવર્કાળને માટે તજી દેશે?
ું તે ફર પ્રસ થશે ન હ?

8 ું તેમની કૃપા સદાને માટે જતી રહ છે?
ું તેમ ું વચન સદાકાળ રદ જશે?

9અમારા પર કૃપા કરવા ું ઈ ર ું ૂલી ગયા છે?
ું તેમણે તેમની સહા ુ ૂ તને કોપમાં બદલી નાખી છે?

સેલાહ
10 મેં ક ું, “આતો મારુ દઃુખ છે:
પરાત્પરના જમણા હાથનાં વષ હુ સંભાર શ.”
11 પણ હુ યહોવાહનાં કૃત્યો ું સ્મરણ કર શ;
તમારા ુરાતન કાળના ચમત્કાર વષે હુ વચાર કર શ.
12 હુ તમારાં સવર્ કામો ું મનન કર શ
અને તમારાં કૃત્યો વષે વચાર કર શ.
13 હે ઈ ર, તમારા માગ પ વત્ર છે‡,
આપણા મહાન ઈ ર જવેા બીજા ઈ ર કોણ છે?
14 તમે ચમત્કાર કરનાર ઈ ર છો;
તમે લોકોમાં તમારુ સામથ્યર્ પ્રગટ ક ુ છે.
15 તમે તમારા મહાન પરાક્રમ વડે લોકોન,ે
એટલે યાકૂબના તથા ૂસફના વંશજોને વજય અપા ો છે.
16 હે ઈ ર, સાગરો તમને જોયા;
સાગરો તમને જોઈને ગભરાયાં;
ઊંડાણો પણ ૂ ા.ં
17 વાદળોએ પાણી વરસા ા;ં
આકાશે ગજના કર ;
તમારાં બાણો ચારેબાજુ ઊડ્યાં.
18 તમાર ગજનાનો અવાજ વંટો ળયામાં હતો;
વીજળ ઓએજગતને પ્રકા શત ક ુ;
ૃથ્વી કાંપી તથા હચમચી.

19 તમારો માગર્ તો સ ુદ્રમાં
અને તમાર વાટો મહાજળમાં હતી,
પણ તમારાં પગલાં કોઈના જોવામાં આ ાં ન હ.
20 તમે ૂસા તથા હારુનની મારફતે
તમારા લોકોને ઘેટાંનાં ટોળાંની જમે દોયાર્.

* 77:6 77:6 રાત્રે હુ મારા હૃદય સાથે વાતચીત કર † 77:6 77:6 મેં મારા હૃદયની તપાસ કર ‡ 77:13 77:13 તમાર માગર્ પ વત્ર જગ્યાએ છે
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78
ઈ ર અને તેમના લોકો

આસાફ ું માસ્ક લ.
1 મારા લોકો, મારો નયમ સાંભળો,
મારા ુખના શ ોને તમે ધ્યાનથી સાંભળો.
2 હુ ડહાપણ વશે ું ગીત ગાઈશ;
હુ ૂતકાળનાં રહસ્યોની વાત સમજાવીશ કે,
3જે વાત આપણે સાંભળ છે તથા શી ા છ એ
જે આપણા ૂવર્જોએઆપણને કહ છે.
4 યહોવાહનાં સ્તોત્ર, તેમ ું સામથ્યર્
તથા તેમનાં કરેલાં આ યર્કારક કામો આવતી પેઢ ને જાહેર કર ને
તેઓના વંશજોથી આપણે તે સંતાડ ું ન હ.
5 કારણ કે તેમણે યાકૂબ સાથે તેમનો કરાર કય
અને ઇઝરાયલમાં નયમ ઠરા ો.
તેમણે આપણા ૂવર્જોને આજ્ઞા કર
કે તેઓ પોતાનાં બાળકોને પણ શીખવ.ે
6જથેી આવતી પેઢ નાં જે બાળકો જન્મે તેઓ તે જાણ,ે
તેઓ મોટાં થઈને પોતાનાં સંતાનોને તે જણાવ,ે માટે તેમણે આજ્ઞા આપી છે.
7જથેી તેઓ સહુ ઈ રની આશા રાખે
અને તેમનાં અદ્દ ુત કાય ને વીસર જાય ન હ,
પણ તેમની આજ્ઞાઓને પાળે.
8 પછ તેઓ પોતાના ૂવર્જોના જવેા ન થાય,
કે જઓે હઠ લા તથા બંડખોર પેઢ ના છે,
એવી પેઢ કે જઓેનાં હૃદય ર નથી
અને જઓેનો આત્મા સમ પત કે ઈ રને વ ા ુ નથી.
9એફ્રાઇમના લોકો શ સ જ્જત ધ ુધાર્ર હોવા છતાં
પણ લડાઈના દવસમાં પાછા હઠ ગયા.
10 તેઓએ ઈ રનો કરાર પા ો ન હ
અને તેમના નયમ પ્રમાણે વતર્વાની ના પાડ .
11 તેમણે કરેલાં અદ્દ ુત કાય ,
ચમત્કારો તેમણે તેઓને બતા ા હતા તે તેઓ ૂલી ગયા.
12 મસર દેશમાં, સોઆનનાં ક્ષેત્રમાં,
તેઓના ૂવર્જોની આગળ તેમણે આ યર્કારક કૃત્યો કયા.
13 તેમણે સ ુદ્રના બે ભાગ કર ને તેઓને પાર બહાર લા ા;
તેમણે દ વાલની જમે પાણીને ર રા ા.ં
14 તે તેઓને દવસે મેઘથી
અને આખી રાત અ ના પ્રકાશથી દોરતા.
15 તેમણે અરણ્યમાં ખડકને તોડ ને
અને ઊંડાણમાંથી વહે ું હોય તેમ ુષ્કળ પાણી તેઓને આપ્ ુ.ં
16 તેમણે ખડકમાંથી પાણીની ધારો કાઢ
અને વહેતી નદ ની જમે પ્રવાહ વહેવડા ો.
17 તેમ છતાં તેઓએ તેમની વરુદ્ધ પાપ કરવા ું ચા ુ જ રા ુ,ં
અરણ્યમાં પરાત્પરની વરુદ્ધ તેઓ બંડ કરતા ર ા.
18 પોતાના ખાઉધરાપણાને વશ થઈને ખોરાક માગીને તેઓએ પોતાના
હૃદયથી ઈ રની પર ક્ષા કર .
19 તેઓ ઈ રની વરુદ્ધ બોલ્યા;
તેઓએ ક ું, “ ું અરણ્યમાં ઈ ર મેજ તૈયાર કર શકે?
20 જુઓ, ારે તેમણે ખડકને લાકડ માર , ત્યારે પાણી વહ આ ું
અને પાણીનાં ઝરણાં વહેવા માંડ્યા.ં
પણ ું તે આપણને રોટલી આપી શકે છે?
ું તે પોતાના લોકોને માટે માંસ ૂરુ પાડ શકશ?ે”

21 ારે યહોવાહે આ સાંભ ું, ત્યારે તેઓ ુસ્સે થયા;
તેથી યાકૂબની વરુદ્ધ તેમનો અ ઊઠ્યો
અને ઇઝરાયલ પર તેમનો કોપ ભ ૂ ો,
22 કારણ કે તેઓએ ઈ ર પર વ ાસ કય ન હ
અને તેમના દ્વારા મળતા ઉદ્ધાર પર ભરોસો રા ો ન હ.
23છતાં તેમણે વાદળાંને આજ્ઞા આપી
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અને આકાશના દ્વાર ખોલી ના ાં.
24 તેઓના ખોરાક માટે મા ાની ૃ કર
અને તેમણે સ્વગર્માંથી ધાન્ય આપ્ ુ.ં
25લોકોએ દૂતોનો ખોરાક ખાધો.
અને તેઓ ૃપ્ત થયા ત્યાં ુધી તેમણે ભોજનઆપ્ ુ.ં
26 તેમણે આકાશમાં ૂવર્ તરફથી પવન કા ો
અને પોતાના સામથ્યર્થી દ ક્ષણ તરફથી પવન કા ો.
27 તેમણે ૂળની જમે માંસ
અને સ ુદ્રની રેતીની જમે પીંછાવાળા પક્ષીઓ તેઓના પર વરસા ા.ં
28 તેમણે તેઓની છાવણી મધ્યે
અને તેઓના તં ુઓની ચારેબાજુએ તે પાડ્યાં.
29લોકો ધરાઈ ર ા ત્યાં ુધી ખા ુ.ં
તેઓના માગ્યા પ્રમાણે તેમણે આપ્ ુ.ં
30 પણ તેઓ તેમની ૂખ ું નયંત્રણ કર શ ા ન હ;
તેઓનો ખોરાક તેઓના ુખમાં જ હતો,
31એટલામા,ં ઈ રનો કોપ તેઓ પર પ્રગટ્યો
અને તેઓમાંના હુ ુ ોને માર ના ા. તેમણે ઇઝરાયલના શ્રે ુવાનોને માર ના ા.ં
32આમ છતાં, તેઓ પાપ કરતા ર ા
અને તેમના ચમત્કારો પર ભરોસો કય ન હ.
33 માટે ઈ રે તેઓના દવસો થર્પણામાં સમાપ્ત કયાર્;
અને તેઓનાં વષ ને ત્રાસથી ભયા.
34 ારે ારે ઈ રે તેઓને દઃુખી કયાર્, ત્યારે તેઓએ તેમને શોધ્યા
અને તેઓ પાછા ફર ને આ ુરતાથી તેમને શરણે આ ા.
35 તેઓએ યાદ ક ુર્ કે ઈ ર તેઓના ખડક છે
અને પરાત્પર ઈ ર તે જ તેઓના છોડાવનાર છે.
36 પણ તેઓએ પોતાના ુખે તેમની પ્રશંસા કર
અને પોતાની જીભે તેમની સમક્ષ જૂઠુ બોલ્યા.
37 કેમ કે તેઓનાં હૃદય તેમના પ્રત્યે વ ા ુ નહોતાં
અને તેઓ તેમના કરાર પ્રત્યે વફાદાર નહોતા.
38 તેમ છતાં તેમણે, દયા દશાર્વી, તેઓનાં પાપોની ક્ષમા આપી અને તેઓનો નાશ ન કય .
હા, ઘણીવાર તેમણે પોતાનો ક્રોધ સમાવી દ ધો
અને પોતાનો ૂરો કોપ પ્રગટ કય ન હ.
39 તેમણે સંભા ુર્ કે તેઓ દેહથી બનેલા છે
એક ક્ષણમાં પસાર થતાં વા ુ જવેા છે.
40 તેઓએ કેટલી વાર અરણ્યમાં તેમની વરુદ્ધ બંડ ક ુ
અને રાનમાં તેમને દ:ુખી કયાર્!
41 વારવાર તેઓએ ઈ રની કસોટ કર
અને ઇઝરાયલના પ વત્રને દ:ુખી કયાર્.
42 તેઓ તેમનાં મહાન સામથ્યર્નો વચાર કય ન હ,
તેમણે કેવી ર તે તેઓને શ ુઓથી છોડા ા, તે પણ યાદ ક ુ ન હ.
43 મસરમાં તેમણે જે ચમત્કા રક ચ ો
અને સોઆનના મેદાનમાં આ યર્કમ કયાર્ હતાં તે પણ ૂલી ગયા.
44 તેમણે તેઓની નદ ઓને તથા તેઓના વહેળાઓને લોહ વહેતાં બનાવી દ ધાં
જથેી તેઓ તે ઝરણામાંથી પી શકે ન હ.
45 તેમણે મધમાખીઓ ું મોટુ ઝંૂડ મોકલ્ ુ,ં તે મધમાખીઓ તેઓને કરડ
અને દેડકાંઓએ બધી વસ્ ુઓનો નાશ કય .
46 તેઓની ફસલ તેમણે કાતરાઓને આપી
અને તેઓની મહેનત ું ફળ તીડને આપી દ ું.
47 તેમણે કરાથી તેઓની દ્રાક્ષવાડ ઓ
અને હમથી તેઓનાં ુલ્લર ૃક્ષોનો નાશ કય હતો.
48 તેમણે તેઓનાં જાનવર કરાને
અને તેઓનાં ટોળાં વીજળ ને સ્વાધીન કયાર્.
49 તેમણે પોતાનો કોપ તેઓ પર પ્રગટ કય ,
તેમણે રોષ, ુસ્સો અને તરસ્કાર તેઓની વરુદ્ધ
સંહારક દૂતોની માફક મોકલ્યા.
50 તેમણે પોતાના કોપ માટે રસ્તો ુલ્લો કય ;
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તેમણે મરણથી તેઓના પ્રાણ બચા ા ન હ
પણ તેઓના પર મરક મોકલી.
51 તેમણે મસરમાં સવર્ પ્રથમજ નતને માર ના ા;
હામના તં ુઓમાં* તેઓના પ્રથમ પ્રથમજ નત નરબાળકોને માયાર્.
52 તે પોતાના લોકોને ઘેટાંનાં ટોળાંની જમે બહાર લા ાં
અને તેમણે અરણ્યમાં થઈને તેઓને ટોળાંની જમે દોયાર્.
53 તેમણે તેઓને એવા ુર ક્ષત ચલા ા કે તેઓ બીધા ન હ,
પણ સ ુદ્રના પાણી શ ુઓ પર ફર વ ા.ં
54અને તેમણે તેઓને તેની પ વત્ર ૂ મમાં,
એટલે તેમને જમણે હાથે ખર દાયેલા આ પહાડ દેશમાં પોતાના લોકોને લા ા.
55 તેમણે તેઓની આગળથી વદેશીઓને કાઢ ૂ ા
અને જમીન માપીને ઇઝરાયલનાં કુળોને વારસાના ભાગ પાડ આપ્યા
અને તેમને તેઓના તં ુઓમાં વસા ા.
56 તોપણ તેઓએ પરાત્પર ઈ રની કસોટ કરવા ું
તથા તેમની વરુદ્ધ બંડ કરવા ું ચા ુ રા ું અને તેમની આજ્ઞાઓ પાળ ન હ.
57 તેઓ તેમના ૂવર્જોની જમે પાછા ફર જઈને અ વ ા ુઓની જમે વતર્વા લાગ્યા;
વાંકા ધ ુષ્યના બાણની જમે તેઓઆડે રસ્તે ચઢ્યા.
58 કેમ કે તેઓએ પોતાનાં ઉચ્ચ ાનો બનાવીને
અને પોતાની કોરેલી ૂ તઓ વડે તેમને ઈષ્યાર્ ઉત્પ કય .
59 ારે ઈ રે એ સાંભ ું, ત્યારે તે ુસ્સે થયા
અને ઇઝરાયલનો ૂરે ૂરો નકાર કય .
60 તેથી તેમણે શીલોહ† નગરનો માંડવો
એટલે જે તં ુ‡ તેમણે માણસોમાં ઊભો કય હતો, તેનો ત્યાગ કય .
61 તેમણે પોતા ું સામથ્યર્ બંધનમાં
અને પોતા ું ગૌરવ શ ુના હાથમાં સોંપ્યા.
62 તેમણે પોતાના લોકોને તલવારને સ્વાધીન કયાર્
અને પોતાના વારસા પર તે કોપાયમાન થયા.
63 તેઓના ુવાનો અ થી નાશ પામ્યા
અને તેઓની કન્યાઓના લ માં ગીત ગાવામાં આ ાં ન હ.
64 તેઓના યાજકો તલવારથી માયાર્ ગયા
અને તેઓની વધવાઓએ કઈ રુદન ક ુ ન હ.
65જમે કોઈ ઊંઘમાંથી જાગ,ે તેમ, દ્રાક્ષારસના કેફથી
ૂરવીર ુરુષની જમે પ્ર ુ ઊઠ્યા.

66 તેમણે પાછળથી પોતાના શ ુઓને માયાર્;
તેમણે તેઓને સદાને માટે શર મદા કયાર્.
67 તેમણે ૂસફના તં ુનો નકાર કય
અને એફ્રાઇમના કુળનો સ્વીકાર કય ન હ.
68 તેમણે યહૂદાના કુળને
અને પોતાના પ્રય સયોન પવર્તને, પસંદ કયાર્.
69 તેમણે પવર્ત જે ું ઉ ત અને સદા માટે ાપન કરેલી ૃથ્વી જે ું
અચળ પોતા ું પ વત્ર ાન બાંધ્ ુ.ં
70 તેમણે વાડામાંથી ઘેટાંની સંભાળ રાખનાર દાઉદને
પોતાના સેવક તર કે પસંદ કય .
71 દૂઝણી ઘેટ ઓની પાછળ ફરતો હતો, ત્યાંથી તેમના લોકો યાકૂબના સંતાન ું તથા
તેમના વારસા ઇઝરાયલ ું પાલન કરવા તે તેને લા ા.
72 દાઉદે તેમને ુદ્ધ હૃદયથી
અને કૌશલ્યસભર શાણપણથી દોયાર્.

79
શોક ગીત

આસાફ ું ગીત.
1 હે ઈ ર, વદેશીઓ તમારા વતનમાં આ ા છે;
તેઓએ તમારા પ વત્ર ાનને અ ુદ્ધ ક ુર્ છે;

* 78:51 78:51 હામના તં ુ મસર દેશને માનવામાં આવે છે (જુઓ 105.23, 27; 106.22, ાં મસરને “હામની ૂ મ” કહેવામાં આવે છે). ૂહનો ુત્રમાનો
એક હામન,ે મસરવાસીઓના ૂવર્જ તર કે જોવામાં આવે છે (જુઓ ઉ. 10.6) † 78:60 78:60 શીલોહ એ એફ્રાઇમના કુળના પ્રદેશમાં ું એક શહેર હ ું, જે
યરુશાલેમના 32 કલોમીટરના ઉ રે છે, ાં કરારકોશને ઇઝરાયલનાં ઇ તહાસના પ્રાર ભક દવસોમાં રાખવામાં આ ો હતો (જુઓ યહો. 18.1; 1 શ ુ 1. 3).
‡ 78:60 78:60 નવાસ ાન
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તેઓએ યરુશાલેમને ખં ડયેર કર ના ું છે.
2 તેઓએ તમારા સેવકોના ૃતદેહોને જગલી પક્ષીઓને ખાવા માટે આપ્યા છે
તેઓએ તમારા ભક્તોના ૃતદેહોને ખાવા માટે જગલી પ ુઓને આપ્યા છે.
3 તેઓએ યરુશાલેમની આસપાસ પાણીની જમે લોહ વહેવડા ું છે
અને તેઓને દફનાવનાર કોઈ નથી.
4અમે અમારા પડોશીઓને નદારૂપ થયા છ એ,
જઓે અમાર આસપાસ છે તેઓની આગળ તરસ્કારરૂપ તથા મશ્કર પાત્ર થયા છ એ.
5 હે યહોવાહ, ાં ુધી? ું તમે સદાને માટે કોપાયમાન રહેશો?
ું તમારો રોષ અ ની જમે સળગી ઊઠશ?ે

6જે વદેશીઓ તમને જાણતા નથી
અને જે રા ની પ્રજાઓ તમારા નામે અરજ કરતી નથી, તેઓ પર તમારો કોપ રેડો.
7 કારણ કે તેઓ યાકૂબને ગળ ગયા છે
અને તે ું રહેઠાણ ઉજ્જડ ક ુ છે.
8અમારા ૂવર્જોનાં પાપોને લીધે અમને દો ષત ઠરાવશો ન હ;
અમારા પર તમાર દયા કરવામાં વલંબ કરશો ન હ,
કારણ કે અમે બહુ દદુશામાં આવી પડ્યા છ એ.
9 હે અમારા ઉદ્ધારનાર ઈ ર, તમારા નામના મ હમાને માટે, અમાર સહાય કરો;
તમારા નામની ખાતર અમને અમારાં પાપોથી બચાવો અને માફ કરો.
10 વદેશીઓ શા માટે એ ું કહે છે કે, “તેઓના ઈ ર ાં છે?”
અમે નજરે જોઈએ એવી ર તે તમારા સેવકોના વહેવડાવેલા
લોહ નો બદલો વદેશીઓને આપો.
11બંદ વાનોના નસાસા તમાર આગળ પહોંચો;
જઓે મરણને માટે ન મત થયેલા છે તેઓ ુ,ં તમારા મહાન સામથ્યર્ પ્રમાણે, રક્ષણ કરો.
12 હે પ્ર ુ, અમારા પડોશી જે ર તે તમારુ અપમાન કરે છે,
તે જ ર તે તેઓને તમે સાતગણી સજા તેઓના ખોળે આપો.
13જથેી અમે અમારા લોકો તથા તમારા ચારના ઘેટાં
નરતર તમાર આભારસ્ ુ ત કર ું.
પેઢ દરપેઢ અમે તમારુ સ્તવન કર ુ.ં
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ુ ગવૈયાને માટે; રાગ શોશા ીમ-એદૂથ. આસાફ ું ગીત.
1 હે ઇઝરાયલનાં પાળક, અમાર પ્રાથર્ના સાંભળો;
જમેણે ૂસફના લોકોને ઘેટાંની જમે દોયાર્ હતા;
કરુબો પર બરાજમાન અમારા પર પ્રકાશ પાડો!
2એફ્રાઇમ, બન્યામીન તથા મનાશ્શાની આગળ, તમારુ સામથ્યર્ પ્રગટ કરો;
આવીને અમને બચાવો.
3 હે ઈ ર, અમને પાછા ફેરવો;
તમારા ુખનો પ્રકાશ અમારા પર પાડો એટલે અમારો બચાવ થાય.
4 હે સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ,
તમારા લોકો તમાર પ્રાથર્ના કરે છે, છતાં તમારો કોપ ાં ુધી સળગતો રહેશે.
5 તમે તમારા લોકોને આં ુવાળ રોટલી ખવડાવી છે
અને તેઓને ુષ્કળઆં ુઓ પાયાં છે.
6 તમે અમને અમારા પડોશીઓને લડવા માટે ુદ્ધના નશાન બના ાં છે;
અને અમારા શ ુઓ અંદરોઅંદર અમાર હાંસી કરે છે.
7 હે સૈન્યોના ઈ ર, અમને પાછા ફેરવો;
તમારા ુખનો પ્રકાશ અમારા પર પાડો, જથેી અમારો બચાવ થાય.
8 તમે મસરમાંથી દ્રાક્ષાવેલો લા ા;
તમે વદેશીઓને હાંક કાઢ ને તેને રોપ્યો.
9 તમે તેને માટે જગ્યા સાફ કર ;
તેમાં ૂળ નાં ા અને તેનાથી દેશ ભર ૂર થયો.
10 તેની છાયાથી પવર્તો ઢકાઈ ગયા,
તેની વશાળ લાંબી ડાળ ઓ ઈ રના દેવદારો જવેી હતી.
11 તેણે પોતાની ડાળ ઓ સ ુદ્ર ુધી પ્રસાર
અને તેની ડાળખીઓ ફ્રાત નદ ુધી પ્રસાર .
12 તમે તેનો દવાલ એવી ર તે કેમ તોડ છે કે
જથેી રસ્તે જતાં ુસાફરો તેની દ્રાક્ષો ૂંટ લે છે?
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13જગલમાંથી ડુ રો આવીને તેને બગાડે છે
અને રાની પ ુઓ તેને ખાઈ જાય છે.
14 હે સૈન્યોના ઈ ર, તમે પાછા આવો,
આકાશમાંથી નીચે દ્ર કરો અને ધ્યાનમાં લો તથા આ દ્રાક્ષાવેલાની રક્ષા કરો.
15 તમે તમારા જમણા હાથે જનેે રોપી છે,
જે ડાળ ને તમે તમારે માટે બળવાન કર છે, તે ું રક્ષણ કરો.
16 તેને કાપીને બાળવામાં આવી;
તમારા ઠપકાથી તમારા શ ુઓ નાશ પામે છે.
17 તમારા જમણા હાથના માણસ પર,
એટલે જે માણસના દ કરાને તમે પોતાને માટે બળવાન કરેલો છે તેના પર તમારો હાથ રાખો.
18એટલે અમે તમારાથી વ ુખ થઈ ું ન હ;
અમને ુનજીર્ વન આપો અને અમે તમારા નામમાં પ્રાથર્ના કર ુ.ં
19 હે સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ, અમને પાછા ફેરવો;
તમારા ુખનો પ્રકાશ અમારા પર પાડો, જથેી અમારો બચાવ થાય.
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ુ ગવૈયાને માટે; રાગ ગ થ. આસાફ ું (ગીત).
1ઈ ર જે આપણું સામથ્યર્ છે, તેમની સમક્ષ મોટેથી ગાઓ;
યાકૂબના ઈ ર સમક્ષ હષર્નાદ કરો.
2ગીત ગાઓઅને ઢોલક વગાડો,
સતાર અને મ ુર વીણા સાથે વગાડો.
3ચંદ્રદશર્ન તેમ જ ૂનમના દવસે
એટલે આપણા પ વત્ર પવર્ને દવસ,ે રણ શગડુ વગાડો.
4 કેમ કે એમ કર ું એ ઇઝરાયલને માટે વ ધ છે,
તે યાકૂબના ઈ રનો હુકમ છે.
5 ારે તે મસર દેશની સામે નીક ા
ત્યારે તેમણે ૂસફમાં એ સાક્ષી ઠરાવી;
હુ ઓળખતો નહોતો એવાની વાણી મેં ત્યાં સાંભળ ,
6 “મેં તમારા ખભાનો ભાર ઉતાય ;
તેના હાથ વજનદાર ટોપલાથી ુક્ત થયા.
7સંકટમાં તમે મને પોકાર કય , તેથી મેં તમને છોડા ા;
ુપ્ત ાનમાંથી ગજના દ્વારા મેં તમને પ્રત્ ુ ર આપ્યો.

મર બાહનાં પાણી આગળ મેં તાર પર ક્ષા કર .
સેલાહ.

8 હે મારા લોકો, સાંભળો, કેમ કે આ માર ચેતવણી છે,
હે ઇઝરાયલ, જો તમે મારુ સાંભળો, તો કે ું સારુ!
9 તારામાં કોઈ અન્ય દેવ ન હોવો જોઈએ;
ું કોઈ પારકા દેવની ૂજા કર શ ન હ.

10 તને મસર દેશમાંથી બહાર કાઢ લાવનાર
તારો ઈ ર યહોવાહ હુ છુ.
તારુ ુખ ઉઘાડ અને હુ તેને ભર દઈશ.
11 પણ મારા લોકોએ માર વાણી સાંભળ ન હ;
ઇઝરાયલે મારો આદર કય ન હ.
12 તેથી મેં તેઓને તેઓનાં હૃદયની હઠ પ્રમાણે ચાલવા દ ધા
કે જથેી તેઓ પોતાની યોજનાઓ પ્રમાણે વત.
13 મારા લોકો મારુ સાંભળે
અને મારા લોકો મારા માગ માં ચાલે, તો કે ું સારુ!
14 તો હુ તેઓના શ ુઓને પરા જત કરુ
અને તેઓના વૈર ઓ વરુદ્ધ મારો હાથ ઉપાડુ.
15જઓે યહોવાહને ધ ારે છે તેઓ તેમની સામે ભયથી સંકોચાશ!ે
તેઓ ું અપમાન સદાને માટે રહેશે.
16 હુ શ્રે ઘઉંથી તેઓને ૃપ્ત કર શ;
ખડકમાંના મધથી હુ તને સંતોષ પમાડ શ.”
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ુ ગવૈયાને માટે; રાગ ગ થ. આસાફ ું (ગીત).
1ઈ ર પ વત્ર સભામાં ઊભા રહે છે;
તે દેવો* મધ્યે ન્યાય કરે છે.
2 તમે ાં ુધી ગેરઇનસાફ કરશો?
અને ાં ુધી તમે દુ ો ઉપર વશેષ કૃપા કરવા ું ચા ુ રાખશો?

સેલાહ.
3ગર બ તથા અનાથનો ન્યાય કરો;
દ:ુ ખત અને લાચારને ઇનસાફ આપો.
4ગર બ તથા જરૂ રયાતમંદોને છોડાવો;
તેઓને દુ ોની પકડમાંથી ુક્ત કરો.
5 તેઓજાણતા નથી કે સમજતા નથી;
તેઓ અંધકારમાં ભટકતા ફરે છે;
ૃથ્વીના તમામ પાયા હાલી ઊઠ્યા છે.

6 મેં ક ું કે, “તમે દેવો છો
અને તમે સવર્ પરાત્પરના દ કરાઓ છો.
7 તોપણ તમે માણસની જમે ૃત્ ુ પામશો
અને રાજકુમારની જમે પડશો.”
8 હે ઈ ર, ઊઠો, ૃથ્વીનો ન્યાય કરો,
કારણ કે તમે સવર્ વદેશીઓને વારસા તર કે પામશો.
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ગાયન, આસાફ ું ગીત.
1 હે ઈ ર, તમે છાના ન રહો!
હે ઈ ર, અમાર અવગણના ના કરશો અને ર રહો.
2 જુઓ, તમારા શ ુઓ હુલ્લડ મચાવે છે
અને જઓે તમને ધ ારે છે તેમણે તમાર સામે મા ું ઊં ું ક ુ છે.
3 તેઓ તમારા લોકો વરુદ્ધ કપટભર યોજનાઓ કરે છે
અને તમારા લોક જઓે તમને ૂલ્યવાન છે, તેઓની વરુદ્ધ પ્રપંચ રચે છે.
4 તેઓએ ક ું છે, “ચાલો, પ્રજા તર કેના તેમના અ સ્તત્વનો આપણે સં ૂણર્ નાશ કર એ.
જથેી ઇઝરાયલના નામ ું સ્મરણ હવે પછ કદ રહે ન હ.”
5 તેઓએએકસાથે મસલત કર છે;
તેઓ તમાર વરુદ્ધ કરાર કરે છે.
6 તં ુમાં રહેનાર અદોમીઓ,
ઇશ્માએલીઓ, મોઆબીઓ તથા હાગ્રીઓ,
7ગબાલ, આમ્મોન, અમાલેક;
ૂર દેશના લોકો અને પ લસ્તીઓ પણ કરાર કરે છે.

8 તેઓની સાથે આશ્ ૂર પણ સામેલ થાય છે;
તેઓએ લોતના વંશજોને સહાય કર છે.

સેલાહ
9 તમે જે મદ્યાન સાથે ક ુ,
જમે ક શોન નદ પર સીસરા તથા યાબીન સાથે ક ુ, તેમ તેઓની સાથે કરો.
10એન-દોરમાં તેઓ નાશ પામ્યા
અને ૂ મના ખાતર જવેા થઈ ગયા.
11 તેઓના સરદારોને ઓરેબ તથા ઝએબના જવેા
અને તેઓના સવર્ રાજકુમારોને ઝેબાહ તથા સાલ્ ુ ા જવેા કરો.
12 તેઓએ ક ું, “ચાલો આપણે પોતાને માટે
ઈ રના નવાસ ાનને પ્રાપ્ત કર એ.”
13 હે મારા ઈ ર, તેઓને વંટો ળયાની ૂળ જવેા,
પવનથી ઊડતાં ફોતરાં જવેા કરો.
14જમે અ જગલોને ભસ્મ કરે છે
અને આગ પવર્તોને સળગાવે તેમ વનાશ કરો.
15 તમારા વંટો ળયાઓથી

* 82:1 82:1 દૂતો અથવા જે ઈ ર પાસે ગયેલા લોકો
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અને તમારા તોફાનોથી તેમનો પીછો કરો અને તેમને ત્રાસ પમાડો.
16બદનામીથી તેઓ પોતાનાં ુખ સંતાડે
કે જથેી, હે યહોવાહ, તેઓ તમારુ નામ શોધે.
17 તેઓ હમેશા લ જ્જત થાઓઅને ૂંચવાઈ જાઓ;
તેઓ અપમા નત થાઓઅને નાશ પામો.
18જથેી તેઓજાણે કે તમે એકલા જ યહોવાહ છો,
તમે એકલા જ સમગ્ર ૃથ્વી પર પરાત્પર ઈ ર છો.
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ુ ગવૈયાને માટે; રાગ ગ થ. કોરાના દ કરાઓ ું ગીત.
1 હે સૈન્યોના યહોવાહ,
તમારુ નવાસ ાન કે ું મનોહર છે!
2 મારો આત્મા યહોવાહના આંગણાની અ ભલાષા રાખે છે;
જીવતા જાગતા ઈ ર માટે મારુ હૃદય તથા મારો દેહ હષર્નાદ કરશ.ે
3ચકલીઓને ઘર મ ું છે
અને અબાબીલને પોતાનાં બચ્ચાં રાખવા માટે માળો મ ો છે
એટલે તમાર વેદ ઓઆગળ, હે સૈન્યોના યહોવાહ,
મારા રાજા તથા મારા ઈ ર.
4 તમારા ઘરમાં રહેનારાઓઆશીવાર્ દત છે;
તેઓ સદા તમારાં સ્ ુ તગાન ગાશ.ે

સેલાહ
5જે માણસ ું સામથ્યર્ તમારામાં છે,
જઓેનાં હૃદય સયોનના માગ ધ્યાનમાં રાખે છે, તેઓઆશીવાર્ દત છે.
6રુદનના નીચાણને ઓળંગતા તેઓ તેને ઝરાની જગ્યા બનાવે છે.
પ્રથમ વરસાદ તેને આશીવાર્દથી ભર ૂર કરશ.ે
7 તેઓ વધારે અને વધારે સામથ્યર્વાન થતાં જાય છે;
તેઓમાંનો દરેક જણ સયોનમાં ઈ રની સમક્ષ હાજર થાય છે.
8 હે સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ, માર પ્રાથર્ના સાંભળો;
હે યાકૂબના ઈ ર, હુ જે પ્રાથર્ના કરુ, તે પર ધ્યાન આપો!

સેલાહ
9 હે ઈ ર, અમાર ઢાલને જુઓ;
તમારા અ ભ ષક્ત માટે કાળજી રાખો.
10 કારણ કે હજાર દવસ કરતાં તમારા આંગણામાંનો એક દવસ શ્રે છે.
દુ ોના તં ુમાં રહે ું તે કરતાં મારા ઈ રના ઘરના દરવાન થ ુ,ં તે મને વધારે પસંદ છે.
11 કારણ કે યહોવાહ ઈ ર આપણા ૂયર્ તથા ઢાલ છે;
યહોવાહ કૃપા તથા ગૌરવ આપશ;ે
ન્યાયથી વતર્નારને માટે તે કઈ પણ શ્રે બાબત બાક રાખશે ન હ.
12 હે સૈન્યોના યહોવાહ,
જે માણસ તમારા પર ભરોસો રાખે છે તે આશીવાર્ દત છે.

85
દેશ માટે પ્રાથર્ના

ુ ગવૈયાને માટે. કોરાના દ કરાઓ ું ગીત.
1 હે યહોવાહ, તમારા દેશ પર તમે તમાર કૃપા દશાર્વી છે. અને તમે યાકૂબના બંદ ઓને આ દેશમાં પાછા મોકલી આપ્યા છે.
2 તમારા લોકોનાં પાપો તમે માફ કયાર્ છે; અને તમે તેઓનાં બધાં પાપો ું પ્રાય ત ક ુર્ છે.
3 તેથી હવે તમારા કોપનો;
ભસ્મ કરનારા ક્રોધનો અંત આ ો છે.
4 હે મારા ઈ ર, અમારા ઉદ્ધારનાર, તમારા પર પ્રેમ કરવામાં તમે અમને સં ા પત કરો. જથેી ફર કદ તમારે અમારા ઉપર

ક્રો ધત ન થ ું પડ.ે
5 ું તમે સદા અમારા પર કોપાયમાન રહેશો? ું તમારો કોપ પેઢ દર પેઢ લંબાવાશો?
6 ું તમે અમને ફર ુનજીર્ વત ન હ કરો?
ત્યારે તમારા લોકો તમારામાં આનંદ કરશ.ે
7 તમારો પ્રેમ અને દયા, અમારા ઉપર રેડ દો. અને યહોવાહ અમારો ઉદ્ધાર કરો.
8 યહોવાહ ઈ ર જે કહે છે તે હુ કાળજી ૂવર્ક સાંભ ું છુ,
કેમ કે તે પોતાના લોકોની સાથે તથા તેમના વફાદાર અ ુયાયીઓની સાથે શાં તથી વત.
પર ુ તેઓ ૂખાર્ઈ તરફ પાછા ફર ન જાય.
9જઓે તેમનો ભય રાખે છે તેઓનો ઈ ર ઉદ્ધાર કરે છે;
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બહુ જલદ અમાર ૂ મ પર અમે માન ૂવર્ક રહ ું.
10 કૃપા અને સત્યતા એકબીજાની સાથે મળેલી છે;
ન્યાયીપણાએ તથા શાં તએ એકબીજાને ુંબન ક ુર્ છે.
11 ૃથ્વીમાંથી સત્ય ઉપર ઊંચે જાય છે.
અને ન્યાયીપણું આકાશમાંથી વરસશે.
12હા, યહોવાહ સારા આશીવાર્દ આપશ;ે
અને આપણો દેશ મબલખ પાક ઉપજાવશ.ે
13 તેમ ું ન્યાયીપણું આગળ ચાલશે,
અને તેમનાં પગલાં આપણે માટે માગર્ તૈયાર કરે છે.

86
સહાય માટે પ્રાથર્ના

દાઉદની પ્રાથર્ના.
1 હે યહોવાહ, સાંભળ ને મને ઉ ર આપો,
કારણ કે હુ દ ન તથા દ રદ્ર છુ.
2 મારુ રક્ષણ કરો, કેમ કે હુ વફાદાર છુ;
હે મારા ઈ ર, તમારા પર ભરોસો રાખનાર તમારા સેવકને બચાવો.
3 હે પ્ર ુ, મારા પર દયા કરો,
કારણ કે આખો દવસ હુ તમને અરજ કરુ છુ.
4 તમારા સેવકને આનંદ આપો,
કેમ કે, હે પ્ર ુ, હુ તમારા પર મારુ અંતઃકરણ લગાડુ છુ.
5 હે પ્ર ુ, તમે ઉ મ અને ક્ષમા કરનાર છો
અને સહાયને માટે તમને પ્રાથર્ના કરનારા પર તમે ઘણા કૃપા ુ છો.
6 હે યહોવાહ, માર પ્રાથર્ના સાંભળો;
માર વનંતી સાંભળો.
7 મારા સંકટના સમયે હુ તમને પોકાર કર શ,
કેમ કે તમે મને ઉ ર આપશો.
8 હે પ્ર ુ, દેવોમાં તમારા જવેો કોઈ નથી.
તમારા જવેા પરાક્રમો કોઈનાં નથી.
9 હે પ્ર ુ, જે સવર્ પ્રજાઓને તમે ઉત્પ કર છે, તેઓઆવીને તમાર આગળ નમશ.ે
તેઓ તમારા નામનો મ હમા ગાશ.ે
10 કારણ કે તમે મહાન છો અને અદ્દ ુત કાય કરનાર છો;
તમે જ એકલા ઈ ર છો.
11 હે યહોવાહ, તમે તમારા માગર્ શીખવો. પછ હુ તમારા સત્ય માગર્ પર ચાલીશ.
તમારો આદર કરવાને મારા હૃદયને એકાગ્ર કરો.
12 હે પ્ર ુ, મારા ઈ ર, મારા ૂરા હૃદયથી હુ તમાર સ્ ુ ત કર શ;
હુ તમારા નામને સવર્દા મ હમા આપીશ.
13 કારણ કે મારા પર તમાર કૃપા ુષ્કળ છે;
તમે શેઓલનાં ઊંડાણથી માર રક્ષા કર છે.
14 હે ઈ ર, ઘમંડ માણસો માર સામા ઊઠ્યા છે.
અને કૂ્રર માણસો મારો સંહાર કરવા માટે માર પાછળ પડ્યા છે.
તેઓ તમારુ સન્માન કરતા નથી.
15 પણ, હે પ્ર ુ, તમે તો દયાથી તથા કરુણાથી ભર ૂર,
ક્રોધ કરવામાં ધીમા અને કૃપા તથા સત્યતાથી પ ર ૂણર્, એવા ઈ ર છો.
16 માર તરફ ફરો અને મારા પર દયા કરો;
તમારા આ દાસને તમારુ સામથ્યર્ આપો;
તમાર દાસીના દ કરાને બચાવો.
17 તમાર ભલાઈ ું ચ મને આપો.
પછ જઓે મને ધ ારે છે તેઓ જોઈને શરમાઈ જશે
કેમ કે, હે યહોવાહ, તમે મને મદદ કર છે અને દલાસો આપ્યો છે.

87
આશીવાર્ દત સયોન નગર

કોરાના દ કરાઓ ું ગીત; ગાયન.
1 નગરનો પાયો પ વત્ર પવર્ત પર ાપેલો છે.
2 યાકૂબના સવર્ તં ુઓ કરતા,ં
સયોનના દરવાજાઓ યહોવાહને વ ુ પ્રય છે.
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3 હે ઈ રના નગર, તારા વષે ગૌરવની વાતો કહેવાય છે.
સેલાહ

4 હુ મારા અ ુયાયીઓમાં રાહાબ* તથા બા બલનો ઉલ્લેખ કરુ છુ.
જુઓ, ત્યાં પ લસ્તી અને ૂર, કૂશ સાથે છે.
આનો જન્મ ત્યાં થયો હતો.
5 વળ સયોન વષે કહેવાશે કે, “દરેકનો સયોનમાં જન્મ થયો;
અને પરાત્પર પોતે તેને ર રાખશે.”
6 યહોવાહ લોકોને નોંધશે ત્યારે તે ગણશે કે,
“આનો જન્મ ત્યાં થયો.”

સેલાહ
7 વળ સવર્ ગાનારાઓ તથા નાચનારાઓ કહેશે,
“મારા સવર્ ઝરાઓ તમારામાં છે.”

88
મદદ માટે પોકાર

કોરાના દ કરાઓ ું ગાયન; ગીત. ુ ગવૈયાને માટે; રાગ માહલાથ-લાનોથ. હેમાન એઝ્રાહ ું માસ્ક લ.
1 હે યહોવાહ, મારો ઉદ્ધારકરનાર ઈ ર,
મેં રાત દવસ તમાર આગળ વનંતી કર છે.
2 માર પ્રાથર્ના સાંભળો;
મારા પોકાર પર ધ્યાન આપો.
3 કારણ કે મારો જીવ ઘણો દઃુખી છે
અને મારો પ્રાણ શેઓલ તરફ ખેંચાઈ જાય છે.
4 કબરમાં ઊતરનાર ભેગો હુ ગણાયેલો છુ;
હુ નરાધાર માણસના જવેો છુ.
5 મને તજીને ૃત્ ુ પામેલાઓની સાથે ગણી લીધો છે;
માર નંખાયેલા, કબરમાં ૂતેલા કે,
જઓે ું તમે સ્મરણ કરતા નથી,
જઓે તમારા હાથથી દૂર થયેલા છે, તેમના જવેો હુ છુ.
6 તમે મને છેક નીચલા ખાડામાં ધકેલી દ ધો છે,
તે ળો અંધકારથી ભરેલાં અને ઊંડાં છે.
7 મારા પર તમારો કોપ અ ત ભારે છે
અને તમારાં સવર્ મોજાં મારા પર ફર વ ાં છે.
8 કેમ કે તમે મારા ઓળખીતાઓને માર પાસેથી દૂર કયાર્ છે.
તેઓ મારાથી આંચકો પામે એવો તમે મને કય છે.
હુ ફાંદામાં ફસાઈ ગયો છુ અને તેમાંથી બહાર નીકળ શકતો નથી.
9 દ:ુખને લીધે માર આંખો ક્ષીણ થાય છે;
હે યહોવાહ, મેં દરરોજ તમને અરજ કર છે;
તમાર સં ુખ મેં મારા હાથ જોડ્યા છે.
10 ું તમે મરણ પામેલાઓને ચમત્કાર બતાવશો?
ું મરણ પામેલા ઊઠ ને તમાર આભારસ્ ુ ત કરશે?

સેલાહ
11 ું કબરમાં તમાર કૃપા કે,
વનાશમાં તમારુ વ ાસપણું જાહેર કરવામાં આવશે?
12 ું અંધકારમાં તમારાં આ યર્કારક કૃત્યો
અને વસ્મરણના દેશમાં તમારા ન્યાયીપણાનાં કૃત્યો વષે જણાવવામાં આવશ?ે
13 પણ, હે યહોવાહ, હુ પોકાર કર શ;
સવારે માર પ્રાથર્ના તમાર સમક્ષઆવશ.ે
14 હે યહોવાહ, તમે મને કેમ તજી દ ધો છે?
શા માટે તમે તમારુ ુખ મારાથી ફેરવો છો?
15 માર ુવાવ ાથી મારા પર દ:ુખઆવી પડ્યાં છે અને હુ મરણતોલ થઈ ગયો છુ.
તમારો ત્રાસ વેઠતાં હુ ગભરાઈ ગયો, હુ કઈ કર શકતો નથી.
16 તમારો ઉગ્ર કોપ મારા પર આવી પડ્યો છે
અને તમારા ત્રાસે મારો નાશ કય છે.
17 તેઓએ પાણીની જમે દરરોજ મને ઘેય છે;
તેઓ ભેગા થઈને માર આસપાસ ફર વ ા છે.
18 તમે મારા મત્રોને અને સંબંધીઓને મારાથી દૂર કયાર્ છે.
મારા સંબંધીઓમાં હવે તો અંધકાર જ ર ો છે.
* 87:4 87:4 મસર દેશ
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89
રા ય આપ સમય ું ગીત

એથાન એઝ્રાહ ું માસ્ક લ.
1 હુ નરતર યહોવાહની કૃપા વષે ગાઈશ.
હુ મારે ુખે પેઢ દરપેઢ તમારુ વ ા ુપણું પ્રગટ કર શ.
2 કેમ કે મેં ક ું છે, “કૃપા સદાને માટે ાપન કરવામાં આવશ;ે
આકાશોમાં જ તમે તમારુ વ ા ુપણું ાપજો.”
3 યહોવાહે ક ું, “મેં મારા પસંદ કરેલાની સાથે કરાર કય છે,
મેં મારા સેવક દાઉદને વચનઆપ્ ું છે.
4 તારા વંશજોને હુ સદા ટકાવી રાખીશ
અને વંશપરપરા હુ તારુ રા ાસન ર રાખીશ.”

સેલાહ
5 હે યહોવાહ, આકાશો તમારા ચમત્કારોની સ્ ુ ત કરશ;ે
સંતોની સભામાં તમારુ વ ા ુપણું વખાણવામાં આવશ.ે
6 કેમ કે આકાશમાં એવો કોણ છે કે જનેી ુલના યહોવાહ સાથે થાય?
ઈ રના દ કરાઓમાં યહોવાહ જવેો કોણ છે?
7સંતોની સભામાં તે ઘણા ભયાવહ ઈ ર છે
અને જઓે તેમની આસપાસ છે તે સવર્ કરતાં તે વધારે ભયાવહ છે.
8 હે સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ,
હે યહોવાહ, તમારા જવેો પરાક્રમી કોણ છે?
તમાર આસપાસ તમારુ વ ા ુપણું છે.
9સ ુદ્રના ગવર્ પર તમે અ ધકાર ચલાવો છો;

ારે તેનાં મોજાંઓ ઊછળે છે, ત્યારે તેઓને તમે શાંત પાડો છો.
10 માર નંખાયેલાની જમે તમે રાહાબ*ને છૂદ ના ો છે.
તમારા બાહુબળથી તમે તમારા શ ુઓને વખેર ના ા છે.
11આકાશો તમારાં છે અને ૃથ્વી પણ તમાર છે.
તમે જગત તથા તેના સવર્સ્વને ાપન કયા છે.
12 ઉ ર તથા દ ક્ષણ તમારાથી ઉત્પ થયાં છે.
તાબોર† અને હેમ ન‡ તમારા નામે હષર્નાદ કરે છે.
13 તમારો હાથ બળવાન છે
અને તમારો હાથ મજ ૂત તથા તમારો જમણો હાથ ઊંચો છે.
14 ન્યાયીપણું તથા ઇનસાફ તમારા રા ાસનનો પાયો છે.
તમાર હજૂરમાં કૃપા તથા સત્યતા હોય છે.
15જઓે તમાર સ્ ુ ત§ કરે છે, તેઓઆશીવાર્ દત છે!
હે યહોવાહ, તેઓ તમારા ુખના પ્રકાશમાં ચાલે છે.
16 તેઓઆખો દવસ તમારા નામમાં આનંદ કરે છે
અને તમારા ન્યાયીપણાથી તેઓને ઊંચા કરવામાં આવે છે.
17 તમે તેઓના સામથ્યર્નો મ હમા છો
અને તમાર ઇચ્છા પ્રમાણે અમે વજયવંત છ એ.
18 કેમ કે અમાર ઢાલ તો યહોવાહ છે;
ઇઝરાયલના પ વત્ર અમારા રાજા છે.

ઈ રે દાઉદને આપે ું વચન
19 ઘણા સમયો પહેલાં તમારા ભક્તોને તમે દશર્નમાં ક ું હ ું;
“જે પરાક્રમી છે તેને મેં સહાય કર છે;
લોકોમાંથી મેં એક ુવાનને પસંદ કર ને ઊંચો કય છે.
20 મેં મારા સેવક દાઉદને પસંદ કય છે;
મેં તેને મારા પ વત્ર તેલથી અ ભ ષક્ત કય છે.
21 મારો હાથ તેને ટકાવી રાખશ;ે
મારો બાહુ તેને સામથ્યર્ આપશ.ે
22શ ુ તે ું ુકસાન કર શકશે ન હ;
અને દુ લોકો તેને દઃુખ આપશે ન હ.
23 તેની આગળ હુ તેના શ ુઓને પાડ નાખીશ;

* 89:10 89:10એક કાલ્પ નક સ ુદ્રના રાક્ષસ જે અ ૂબ 9.13; 26.12અને યશા. 51. 9 માં જોવા મળે છે. રહાબ અહ પૌરા ણક સ ુદ્ર સપર્નો ઉલ્લેખ કરે છે.
† 89:12 89:12 તાબોર દ ક્ષણી ગાલીલના તળાવના પ મ ભાગનો પવર્તમાળા છે.જે 555 મીટરની ઊંચાઈએ પહોંચ્યો હતો. ‡ 89:12 89:12 હમર્ન પવર્ત
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જઓે તેનો ધ ાર કરે છે તેઓની ઉપર હુ મરક લાવીશ.
24 મારુ વ ાસપણું તથા માર કૃપા તેની સાથે નરતર રહેશે;
મારા નામે તે ું શગ ઊં ું કરવામાં આવશ.ે
25 હુ તેના હાથ સ ુદ્ર પર ાપન કર શ
અને નદ ઓ પર તેનો જમણો હાથ ાપન કર શ.
26 તે મને પોકાર ને કહેશે, ‘તમે મારા પતા છો,
મારા ઈ ર અને મારા તારણના ખડક છો.’
27 વળ હુ તેને મારા પ્રથમજ નત ુત્રની જમે,
ૃથ્વીના રાજાઓમાં શ્રે બનાવીશ.

28 હુ તેના ઉપર માર કૃપા સદા રાખીશ;
અને તેની સાથે મારો કરાર દ્રઢ રહેશે.
29 તેના વંશજો સદા રહે એ ું પણ હુ કર શ
અને તેનાં સહાસન ઉપર તેના સંતાનને આકાશોની જમે ાયી કર શ.
30જો તેનાં સંતાનો મારા નયમોનો ભંગ કરશે
અને મારા હુકમોને આધીન ન હ રહે,
31જો તેઓ મારા વ ધઓને તોડશે
અને માર આજ્ઞાઓ ન હ પાળે,
32 તો હુ સોટ થી તેઓના અપરાધોની
અને ફટકાથી તેઓના અન્યાયની શક્ષા કર શ.
33 પણ હુ તેઓની પાસેથી માર કૃપા લઈ લઈશ ન હ
અને હુ તેઓને અ વ ા ુ ન હ બ ુ.ં
34 હુ મારો કરાર ન હ તોડુ
અને મારા હોઠોથી નીકળેલી વાત ફેરવીશ ન હ.
35એકવાર મેં માર પ વત્રતાના સમ ખાધા છે
હુ દાઉદ સાથે જૂઠુ બોલીશ ન હ.
36 તેના વંશજો સવર્કાળ ટકશે
અને માર આગળ ૂયર્ની જમે તે ું રા ાસન ટકશે.
37ચંદ્રની જમે તે સદા અચળ રહેશે,
આકાશમાંના વ ા ુ સાક્ષી જે ું થશ.ે”

સેલાહ.
38 પણ તમે તમારા અ ભ ષક્ત રાજાને તજીને તેને ુચ્છ ગણ્યો છે;
તેના પર કોપાયમાન થયા છો.
39 તમે તમારા સેવક સાથે કરેલા કરારને તોડ્યો છે.
તમે તેના ુગટને કચરામાં ફેંક દ ધો હતો.
40 તે ું રક્ષણ કરનાર દ વાલોને તમે તોડ પાડ છે,
તેના દરેક કલ્લાને તમે ખંડરે બના ા છે.
41 માગ જનારા સવર્ તેને ૂંટ લે છે.
તે પોતાના પડોશીઓથી અપમાન પામે છે.
42 તમે તેના વૈર ઓને તેમની વરુદ્ધ બળવાન કયાર્ છે;
અને તમે તેના સવર્ શ ુઓને આનં દત કયાર્ છે.
43 તમે તેની તલવારની ધાર વાળ દો છો
અને તમે તેને ુદ્ધમાં ઊભો રા ો નથી.
44 તમે તે ું તેજ* લઈ લી ું છે
અને તે ું રા ાસન જમીનદોસ્ત કર ના ું છે.
45 તમે તેની ુવાનીના દવસો ટૂકા કયાર્ છે.
તમે તેને શર મદો કર દ ધો છે.

બચાવ માટે પ્રાથર્ના
46 હે યહોવાહ, તે ાં ુધી? ું તમે સદાકાળ ુધી સંતાઈ રહેશો?
તમારો કોપ ાં ુધી અ ની જમે સળગતો રહેશે?
47 મારુઆ ુષ્ય કેટ ું ટુકુ છે, તે વષે વચારો
અને તમે માનવજાતને કેવી થર્તાને માટે ઉત્પ કર છે!
48એ ું કોણ છે કે જે જીવશે અને મરણ પામશે ન હ?
શેઓલના કબજામાંથી પોતાનો આત્મા કોણ છોડાવશ?ે

સેલાહ
49 હે પ્ર ુ, જનેે વષે તમે તમારા વ ા ુપણાએ દાઉદ પ્રત્યે સમ ખાધા,

* 89:44 89:44 રાજદડ
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તે તમાર અગાઉની કૃપા ાં છે?
50 હે પ્ર ુ, તમારા સેવકો ું અપમાન સંભારો
અને હુ કેવી ર તે મારા હૃદયમાં બધા પરાક્રમી લોકોનો તરસ્કાર સહન કરુ છુ.
51 હે યહોવાહ, તમારા શ ુઓએઅપમાન ક ુ છે;
તેઓ તમારા અ ભ ષક્તનાં પગલાની મશ્કર કરે છે, તે પણ તમે સંભારો.
52 નરતર યહોવાહને ધન્યવાદ આપો.
આમીન તથા આમીન.

ભાગ 4
90

ગી.શા. 90-106
ઈ રભક્ત ૂસાની પ્રાથર્ના.

1 હે ઈ ર, પેઢ દરપેઢ
તમે અમારુ નવાસ ાન થયા છો.
2 પવર્તો ઉત્પ થયા હતા,
અને તમે ૃથ્વી અને જગતને રચ્યાં હતા,ં તે પહેલાંથી,
એટલે અના દકાળથી તે અનંતકાળ ુધી, તમે ઈ ર છો.
3 તમે મ ુષ્યોને ૂળમાં પાછા મેળવી દો છો
અને તમે કહો છો, “હે મ ુષ્ય ુત્રો પાછા ફરો.”
4 કારણ કે તમાર દ્ર માં હજાર વષ
વીતી ગયેલી કાલના જવેાં છે
અને રાતના એક પહોર જવેાં છે.
5 તમે તેઓને ૂરની જમે તાણી જાઓછો અને તેઓ નદ્રા જવેાં છે;
તેઓ સવારમાં ઊગતાં ઘાસ જવેા છે.
6 તે સવારે ખીલે છે અને વધે છે;
સાંજે ુકાઈ જાય છે અને ચીમળાય છે.
7ખરેખર, તમારા કોપથી અમારો નાશ થાય છે
અને તમારા રોષથી અમને ત્રાસ થાય છે.
8 તમે અમારા અન્યાય તમાર સમક્ષ,
અમારાં ુપ્ત પાપો તમારા ુખના પ્રકાશમાં ૂ ાં છે.
9 તમારા રોષમાં અમારા સવર્ દવસો વીતી જાય છે;
નસાસાની જમે અમે અમારા વષ ૂરાં કર એ છ એ.
10અમાર ઉંમરના દવસો સ ેર વષર્ જટેલા છે,
અથવા બળના* કારણથી તેઓ એંસી વષર્ થાય;
પણ તેઓનો ગવર્, શ્રમ તથા દ:ુખમાત્ર છે.
હા, તે ઝડપથી પસાર થઈ જાય છે અને અમે ઊડ જઈએ છ એ.
11 તમારા ક્રોધના બળને તથા તમારો રોષ ધ્યાનમાં લઈને
તે પ્રમાણે તમાર બીક રાખવી તે કોણ જાણે છે?
12 તમે અમને અમારુ જીવન એવી ર તે ગણવાને શીખવો
કે જથેી અમને ડહાપણવા ું હૃદય પ્રાપ્ત થાય.
13 હે યહોવાહ, પાછા આવો; ાં ુધી?
તમારા સેવકો પર કરુણા કરો.
14સવારે અમને તમાર કૃપાથી ભર દો,
કે જથેી અમે અમારા સવર્ દવસો હષર્ તથા આનંદમાં ુજાર એ.
15જે દવસોમાં તમે અમને દઃુખી કયાર્ છે
અને જે વષ માં અમે પીડા ભોગવી છે, તે પ્રમાણે અમને આનંદ પમાડો.
16 તમારા સેવકોને તમારાં કૃત્યો
અને તેઓના દ કરાઓ પર તમારો મ હમા દેખાઓ.
17અમારા પર અમારા પ્ર ુ ઈ રની કૃપા થાઓ;
તમે અમારા હાથનાં કામ અમારે માટે ાપન કરો;
હા, અમારા હાથનાં કામ તમે ાપન કરો.
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ઈ રઆપણા રક્ષક

1 પરાત્પર ઈ રના આશ્રય ાનમાં જે વસે છે,
તે સવર્સમથર્ની છાયામાં રહેશે.
2 હુ યહોવાહ વષે કહ શ કે, “તે મારા આશ્રય અને ગઢ છે,

* 90:10 90:10અ ભમાન
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એજ મારા ઈ ર છે, તેમના પર હુ ભરોસો રા ું છુ.”
3 કારણ કે તે તને શકાર ના સવર્ ફાંદાઓથી
અને નાશકારક મરક થી બચાવશે.
4 તે પોતાનાં પીંછાથી તને ઢાંકશે
અને તેમની પાંખો નીચે આશ્રય મળશે.
તેમની સત્યતા ઢાલ તથા બખતર છે.
5 રાત્રે જે ભય લાગે છે તેથી
અથવા તો દવસે ઊડનાર તીરથી,
6અથવા અંધકારમાં ચાલનાર મરક થી કે,
બપોરે મહામાર થી ું બીશ ન હ.
7 તાર બાજુએ હજાર
અને તારે જમણે હાથે દશ હજાર માણસો પડશે,
પણ તે તાર પાસે આવશે ન હ.
8 ું માત્ર નજરે જોશે
અને ું દુ ોને મળેલો બદલો જોશ.ે
9 કારણ કે યહોવાહ મારા આધાર છે!
તેં પરાત્પરને તારો આશ્રય કય છે.
10 તારા પર કઈ દઃુખઆવી પડશે ન હ;
મરક તારા ઘરની પાસે આવશે ન હ.
11 કારણ કે તને તારા સવર્ માગર્માં સંભાળવાને માટે,
તે પોતાના દૂતોને આજ્ઞા આપશ.ે
12 તેઓ તને પોતાના હાથોમાં ધર રાખશ,ે
કે જથેી તારો પગ માગર્માં ખડકો સાથે અફળાય ન હ.
13 ું સહ તથા સાપ પર પગ ૂકશ;ે
સહનાં બચ્ચાંને તથા સાપને ું છૂદ નાખશ.ે
14 કારણ કે તે મને સમ પત છે, માટે હુ તેને બચાવીશ.
તેણે મારુ નામ જાણ્ ું છે, માટે હુ તેને ઊંચો કર શ.
15 ારે તે મને પોકારશે, ત્યારે હુ તેને ઉ ર આપીશ.
હુ સંકટસમયે તેની સાથે રહ શ;
હુ તેને વજય અપાવીને માન આપીશ.
16 હુ તેને લાંબા આ ુષ્યથી વે ત કર શ
અને તેને મારા તરફથી મળતો ઉદ્ધાર દેખાડ શ.
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સ્ ુ તગાન

ગીત, વશ્રામવારને માટે ગાયન.
1 યહોવાહની સ્ ુ ત કરવી
અને હે પરાત્પર તમારા નામનાં સ્તોત્ર ગાવા,ં તે સારુ છે.
2સવારે તમાર કૃપા
અને રાત્રે તમારુ વ ા ુપણું પ્રગટ કરો.
3 દશ તારવાળાં વાજાં સાથે
અને સતાર સાથે વીણાના મ ુર સ્વરથી તેમની સ્ ુ ત કરો.
4 કેમ કે, હે યહોવાહ, તમે તમારા કૃત્યોથી મને આનંદ પમાડ્યો છે.
તમારા હાથે થયેલાં કામને લીધે હુ હષર્નાદ કર શ.
5 હે યહોવાહ, તમારાં કૃત્યો કેવાં મહાન છે!
તમારા વચારો બહુ ગહન છે.
6અજ્ઞાની માણસ તે જાણતો નથી,
ૂખર્ પણ તે સમજી શકતો નથી.

7 ારે દુ ો ઘાસની જમે વધે છે
અને ારે સવર્ અન્યાય કરનારાઓની ચઢતી થાય છે,
ત્યારે તે તેઓનો સવર્કા લક નાશ થવાને માટે છે.
8 પણ, હે યહોવાહ, તમે સવર્કાળ રાજ કરશો.
9 તેમ છતા,ં હે યહોવાહ, તમારા શ ુઓ તરફ જુઓ;
સવર્ દુ ો વખેરાઈ જશ.ે
10 તમે મારુ શગ* જગલી બળદના શગ જે ું ઊં ું ક ુ છે;

* 92:10 92:10 બળ
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તાજા તેલથી મારો અ ભષેક કરવામાં આ ો છે†.
11 મારા શ ુઓને માર ઇચ્છા પ્રમાણે થયેલ મેં માર નજરે જો ું છે;
માર સામે ઊઠનારા દષુ્કમ ઓને માર ઇચ્છા પ્રમાણે ફળ મ ું એ મેં મારે કાને સાંભ ું છે.
12 ન્યાયી માણસ ખજૂરના ૃક્ષની જમે ખીલશ;ે
તે લબાનોનના દેવદારની જમે વધશે.
13જઓેને યહોવાહના ઘરમાં રોપવામાં આવેલા છે;
તેઓઆપણા ઈ રનાં આંગણામાં ખીલી ઊઠશે.
14 ૃદ્ધાવ ામાં પણ તેઓ ફળઆપશે;
તેઓ તાજા અને લીલા રહેશે.
15જથેી પ્રગટ થાય કે યહોવાહ યથાથર્ છે.
તે મારા ખડક છે અને તેમનામાં કઈ અન્યાય નથી.
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ઈ ર રાજા છે

1 યહોવાહ રાજ કરે છે; તેમણે મહત્વ ધારણ ક ુ છે;
યહોવાહે પોતાની કમરે પરાક્રમ બાંધ્ ું છે.
ખસેડાય ન હ તેમ જગત ર કરવામાં આ ું છે.
2 તમારુ રા ાસન ુરાતન કાળથી પાયે ું છે;
તમે અના દકાળથી છો.
3 હે યહોવાહ, પ્રવાહોએ ઊંચો કય છે;
તેઓએ પોતાનો અવાજ ઊંચો કય છે;
પ્રવાહો પોતાનાં મોજાં ઊંચાં કરે છે.
4 ઘણા પાણીઓના ખળખળાટ કરતાં,
સ ુદ્રનાં પરાક્રમી મોજાં કરતા,ં
યહોવાહ પરમ ઊંચામાં પરાક્રમી છે.
5 તમાર પ વત્રઆજ્ઞાઓઅ ત વ ાસયોગ્ય છે;
હે યહોવાહ, સવર્કાળ
પ વત્રતા તમારા ઘરને શોભે છે.

94
ઈ ર:સવર્ના ન્યાયાધીશ

1 હે બદલો વાળનાર ઈ ર, યહોવાહ,
હે બદલો વાળનાર ઈ ર, અમારા પર પ્રકાશ પાડો*.
2 હે ૃથ્વીના ન્યાયાધીશ, ઊઠો,
ગ વ ોને બદલો વાળ આપો.
3 હે યહોવાહ, દુ ો ાં ુધી,
ાં ુધી દુ ો જીત પ્રાપ્ત કરશ?ે

4 તેઓ અ ભમાની અને ઉગ્ર વાતો કરે છે
અને તેઓ સવર્ બડાઈ મારે છે.
5 હે યહોવાહ, તેઓ તમારા લોકો પર જુલમ કરે છે;
તેઓ તમારા વારસાને દ:ુખઆપે છે.
6 તેઓ વધવાને અને વદેશીઓને માર નાખે છે
અને તેઓ અનાથની હત્યા કરે છે.
7 તેઓ કહે છે, “યહોવાહ જોશે ન હ,
યાકૂબના ઈ ર ધ્યાન આપશે ન હ.”
8 હે અજ્ઞાની લોકો, તમે ધ્યાન આપો;
ૂખ , તમે ારે ુ દ્ધમાન થશો?

9જે કાનનો બનાવનાર છે, તે ું ન હ સાંભળે?
જેઆંખના રચનાર છે, તે ું ન હ જુએ?
10જે દેશોને શસ્તમાં રાખે છે, તે ું તમને ુધારશે ન હ?
તે જ એક છે કે જે માણસને ડહાપણઆપે છે.
11 યહોવાહ માણસોના વચારો જાણે છે,
કે તે થર્ છે.
12 હે યહોવાહ, તમે જનેે શસ્તમાં રાખો છો,
જનેે તમે તમારા નયમશા માંથી શીખવો છો, તે દરેક આશીવાર્ દત છે.
13 દુ ને માટે ખાડો ખોદાય ત્યાં ુધી
તમે તેને સંકટના દવસોમાંથી શાં ત આપશો.

† 92:10 92:10 તમે મને આનંદથી ભર ૂર કય છે * 94:1 94:1 તમારા રોષ બતાવો
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14 કેમ કે યહોવાહ પોતાના લોકોને તરછોડશે ન હ
તે પોતાના વારસાનો ત્યાગ કરશે ન હ.
15 કારણ કે ન્યાયીકરણ ન્યાયીપણા તરફ પાછુ વળશ;ે
અને સવર્ યથાથર્ હૃદયવાળા તેને અ ુસરશે.
16 મારા બચાવમાં મારે માટે દષુ્કમ ઓની સામે કોણ ઊઠશે?
મારે માટે દુ ની વરુદ્ધ કોણ ઊભો રહેશે?
17જો યહોવાહે માર સહાય કર ન હોત
તો મારો આત્મા વહેલો છાનો થઈ જાત.
18 ારે મેં ક ું કે, “મારો પગ લપસી જાય છે,”
ત્યારે, હે યહોવાહ, તમાર કૃપાએ મને પકડ લીધો છે.
19 ારે મારા અંતરમાં ુષ્કળ ચતા થાય છે, ત્યારે તમારા દલાસાઓ મારા આત્માને ુશ કરે છે.
20 દુ અ ધકાર ઓ નયમસર ઉપદ્રવ યોજે છે,
તેઓ ું તાર સાથે મેળાપ રાખશ?ે
21 તેઓ ન્યાયીઓની વરુદ્ધ કાવતરાં રચે છે
અને નદ ષને દો ષત ઠરાવીને તેઓને ૃત્યદડ આપે છે.
22 પણ યહોવાહ મારો ઊંચો ગઢ છે
અને મારા ઈ ર મારા આશ્રયના ખડક છે.
23 તેમણે તેઓને તેઓનો અન્યાય વાળ આપ્યો છે
અને તે તેઓની દુ તાને માટે તેઓનો સંહાર કરશે.
યહોવાહ આપણા ઈ ર તેઓનો સંહાર કરશ.ે
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પ્ર ુનો જયજયકાર

1આવો, આપણે યહોવાહની સમક્ષ ગાઈએ;
આપણા ઉદ્ધારક ખડકની આગળ હષર્નાદ કર એ.
2આભારસ્ ુ ત સાથે તેમની હજૂરમાં આવીએ;
આવોઆપણે ગીતોથી તેમની સમક્ષ હષર્નાદ કર એ.
3 કારણ કે યહોવાહ મહાન ઈ ર છે
અને તે સવર્ દેવો પર મોટા રાજા છે.
4 તેમનાં હાથમાં ૃથ્વીનાં ઊંડાણો છે;
પવર્તોનાં શખરો પણ તેમનાં છે.
5સ ુદ્ર તેમનો છે, કેમ કે તેમણે તે બના ો છે
અને તેમના હાથોએ કોર ૂ મ રચી.
6આવો, આપણે તેમની સ્ ુ ત કર એ અને નમીએ;
આવોઆપણે આપણા કતાર્ યહોવાહની આગળ ૂંટ ણયે પડ એ.
7 કારણ કે તે આપણા ઈ ર છે
અને આપણે તેમના ચારાના લોક તથા તેમના હાથનાં ઘેટાં છ એ.
આજ,ે જો તમે તેમની વાણી સાંભળો તો કે ું સારુ!
8 “મર બાહ*માં કયા હતાં તેમ, તમારા હૃદય કઠણ ન કરો,
અને જમે અરણ્યમાં માસ્સા†ને દવસ,ે
9 ાં તમારા પ ૃઓએ માર કસોટ કર
અને તેઓએ મને પાર ો તથા મારુ કૃત્ય જો ું.
10 કેમ કે ચાળ સ વષર્ ુધી હુ તે પેઢ થી કટાળ જતો હતો
અને ક ું, ‘તે આ જ લોકો છે, કે જઓેનાં હૃદયો કુમાગ ભટક ગયાં છે;
તેઓ મારા માગ જાણતા નથી‡.’
11 માટે મેં મારા ક્રોધમાં સમ ખાધા
કે તેઓ મારા વશ્રામમાં પ્રવેશ કરશે ન હ.”

96
ઈ ર:સવ ચ્ચ રાજા
1 કાળ. 16:23-33

1 યહોવાહની આગળ ન ું ગીત ગાઓ;
આખી ૃથ્વી, યહોવાહની આગળ ગાઓ.
2 યહોવાહની આગળ ગાઓ, તેમના નામની પ્રશંસા કરો;
તેમના દ્વારા મળતો ઉદ્ધાર દનપ્ર ત દન પ્રગટ કરો.
3 વદેશીઓમાં તેમનો મ હમા પ્રગટ કરો,

* 95:8 95:8 સંઘષર્ † 95:8 95:8 પર ક્ષણ ‡ 95:10 95:10 તેઓ મારા આજ્ઞાઓ પા ા ન હ
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સવર્ લોકોમાં તેમના ચમત્કાર, જાહેર કરો.
4 કારણ કે યહોવાહ મહાન છે અને બહુ સ્ ુત્ય છે.
સવર્ દેવો કરતાં તે ભયાવહ છે.
5 કેમ કે લોકોના સવર્ દેવો ૂ તઓ જ છે,
પણ યહોવાહે, આકાશોને ઉત્પ કયા.
6ભ તા અને મ હમા તેમની હજૂરમાં છે.
સામથ્યર્ તથા સૌંદયર્ તેમના પ વત્ર ાનમાં છે.
7લોકોનાં કુળો, યહોવાહની સ્ ુ ત કરો,
ગૌરવ તથા સામથ્યર્ યહોવાહને આપો.
8 યહોવાહના નામને શોભ ું ગૌરવ તેમને આપો.
અપર્ણ લઈને તેમના આંગણામાં આવો.
9 પ વત્રતાની ુંદરતાએ યહોવાહને ભજો.
આખી ૃથ્વી, તેમની આગળ કપો.
10 વદેશીઓમાં કહો, “યહોવાહ રાજ કરે છે.”
જગત પણ એવી ર તે ાપન કરવામાં આ ું છે કે તે ખસેડ શકાય ન હ.
તે યથાથર્પણે લોકોનો ન્યાય કરશે.
11આકાશો આનંદ કરો અને ૃથ્વી હરખાઓ;
સ ુદ્ર તથા તે ું ભર ૂર પણું ગાજો.
12ખેતરો અને તેમાં જે કઈ છે, તે સવર્ આનંદ કરો.
વનનાં સવર્ ૃક્ષો હષર્ સાથે
13 યહોવાહની આગળ ગાઓ, કેમ કે તે આવે છે.
તે ૃથ્વીનો ન્યાય કરવા આવે છે.
તે પ્રમા ણકપણે જગતનો
અને વ ા ુપણે લોકોનો ન્યાય કરશ.ે

97
પ્ર ુ સવ ચ્ચ રાજકતાર્

1 યહોવાહ રાજ કરે છે; ૃથ્વી હરખાઓ;
ટા ુઓનો સ ૂહ આનંદ પામો.
2 વાદળો અને અંધકાર તેમની આસપાસ છે.
ન્યાયીપણું તથા ન્યાય તેમના રા ાસનનો પાયો છે*.
3અ તેમની આગળ ચાલે છે
અને તે તેમની આસપાસના તેમના શ ુઓને ભસ્મ કરે છે.
4 તેમની વીજળ ઓએજગતને પ્રકા શત ક ુ છે;
તે જોઈને ૃથ્વી કાંપી.
5 યહોવાહની સમક્ષ, આખી ૃથ્વીના પ્ર ુની સમક્ષ,
પવર્તો મીણની જમે પીગળ ગયા.
6આકાશો તેમ ું ન્યાયીપણું પ્રગટ કરે છે
અને સવર્ લોકોએ તેમનો મ હમા જોયો છે.
7 ૂ તઓની ૂજા કરનારાઓ,
ૂ તઓમાં અ ભમાન કરનારાઓ,

ઓબધી દેવતાઓ! તેમની આગળ પ્રણામ કરો.
8 હે યહોવાહ, તમારાં ન્યાયનાં કાય વષે
સાંભળ ને સયોન આનંદ પામ્ ું
અને યહૂ દયાની દ કર ઓ હરખાઈ.
9 કેમ કે, હે યહોવાહ, તમે સમગ્ર ૃથ્વી પર પરાત્પર છો.
તમે સવર્ દેવો કરતાં શ્રે છો.
10 હે યહોવાહ પર પ્રેમ કરનારાઓ, તમે દુ તાને ધ ારો†!
તે પોતાના ભક્તોના આત્માઓ ું રક્ષણ કરે છે
અને તે તેઓને દુ ોના હાથમાંથી છોડાવે છે.
11 ન્યાયીઓને અજવાળાથી
અને જઓેનાં હૃદય ુદ્ધ છે તેઓને ુખથી ભર ૂર કરવામાં આવે છે.
12 હે ન્યાયીઓ, તમે યહોવાહમાં આનંદ કરો;
અને તેમના પ વત્ર નામની સ્ ુ ત કરો‡.

* 97:2 97:2 યહોવાહ ન્યાયીપણું તથા ન્યાય સાથે રા કરે છે † 97:10 97:10 યહોવાહ દુ તાને ધ ારનારાઓને પ્રેમ કરે છે ‡ 97:12 97:12
આભાર માનો
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98
ઈ ર: ૃ ના રાજા

ગીત.
1 યહોવાહની સમક્ષ, એક ન ું ગીત ગાઓ,
કેમ કે તેમણે અદ્દ ુત કૃત્યો કયા છે;
તેમના જમણા હાથે તથા તેમના પ વત્ર બાહુએ પોતાને માટે વજય મેળ ો છે.
2 યહોવાહે પોતા ું તારણ બતા ું છે;
તેમણે પોતા ું ન્યાયીપણું વદેશીઓની દ્ર માં પ્રગટ ક ુ છે.
3 તેમણે પોતાની કૃપા તથા વ ા ુપણું ઇઝરાયલના લોકોને માટે સંભાયા છે;
આખી ૃથ્વીએઆપણા ઈ રનો વજય જોયો છે.
4 હે ૃથ્વીના લોકો, યહોવાહની આગળ હષર્નાદ કરો;
આનંદ અને ઉત્સાહથી તેમની સ્ ુ ત ગાઓ, હા, સ્તોત્રો ગાઓ.
5 વીણાસ હત, વીણા તથા ગાયનસ હત
યહોવાહનાં સ્તોત્રો ગાઓ.
6 ૂર તથા રણ શગડાંના અવાજથી
યહોવાહ રાજાની આગળ હષર્નાદ કરો.
7સ ુદ્ર તથા તે ું સવર્સ્વ,
જગત અને તેમાંના સવર્ રહેવાસીઓ, ગાજો.
8 નદ ઓના પ્રવાહો તાળ પાડો
અને પવર્તો હષર્નાદ કરો.
9 યહોવાહ ૃથ્વીનો ન્યાય કરવાને આવે છે;
તે ન્યાયીપણાએ ૃથ્વીનો
અને યથાથર્પણાએ લોકોનો ન્યાય કરશ.ે

99
વ ના રાજા ધરાજ

1 યહોવાહ રાજ કરે છે; લોકો કાંપો.
તે કરુબો પર બરાજે છે; ૃથ્વી કાંપો.
2 યહોવાહ સયોનમાં મહાન છે;
તે સવર્ લોકો કરતાં ઊંચા છે.
3 તેઓ તમારા મહાન અને ભયાવહ નામની સ્ ુ ત કરો;
તે પ વત્ર છે.
4 રાજા પરાક્રમી છે અને તે ન્યાયને ચાહે છે*.
તમે ન્યાયને ાપન કરો છો;
તમે યાકૂબમાં ન્યાયીપણાને ઉત્પ કરો છો.
5આપણા ઈ ર યહોવાહ મોટા મનાઓ
અને તેમના પાયાસન પાસે ભજન કરો.
તે પ વત્ર છે.
6 તેમના યાજકોમાં ૂસાએ તથા હારુને
અને તેમના નામને હાંક મારનારાઓમાં શ ુએલે પણ
યહોવાહને વનં ત કર અને તેમણે તેઓને ઉ ર આપ્યો.
7 તેમણે મેઘસ્તંભમાંથી તેઓની સાથે વાત કર .
તેઓએ તેમની પ વત્રઆજ્ઞાઓ
અને તેમણે આપેલા વ ધઓ પા ા.
8 હે યહોવાહ, અમારા ઈ ર, તમે તેઓને ઉ ર આપો.
જો કે તમે તેઓને તેઓના પાપોની શક્ષા કર ,
તોપણ તેઓને ક્ષમા કરનાર ઈ ર તો તમે જ હતા.
9આપણા ઈ ર યહોવાહને મોટા માનો
અને તેમના પ વત્ર પવર્ત પર ભજન કરો,
કેમ કે આપણા ઈ ર યહોવાહ પ વત્ર છે.

100
સ્ ુ તગાન

આભારસ્ ુ ત ું ગીત.
1 હે ૃથ્વીના લોકો, યહોવાહની સમક્ષ ગાઓ.
2આનંદથી યહોવાહની સેવા કરો;

* 99:4 99:4 યહોવાહ જે રાજા છે ન્યાયને ચાહે છે
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ગાતાં ગાતાં તેમની આગળઆવો.
3જાણો કે યહોવાહ તે જ ઈ ર છે;
તેમણે આપણને ઉત્પ કયાર્ છે અને આપણે તેમના જ છ એ.
આપણે તેમના લોક અને તેમના ચારાનાં ઘેટાં છ એ.
4આભારસ્ ુ ત સાથે તેમના દ્વારમાં પ્રવેશો
અને સ્તવન કરતાં તેમના આંગણામાં આવો.
આભાર માનીને તેમના નામની પ્રશંસા કરો.
5 કારણ કે યહોવાહ ઉ મ છે; તેમની કૃપા સવર્કાળ
અને તેમ ું ન્યાયીપણું પેઢ દરપેઢ ટક રહે છે.

101
રાજાની પ્ર તજ્ઞા

દાઉદ ું ગીત.
1 કૃપા તથા ન્યાય વષે હુ ગાયન કર શ;
હે યહોવાહ, હુ તમાર સ્ ુ ત કર શ.
2 હુ સીધા માગર્માં ચાલીશ.
તમે માર પાસે ારે આવશો?
હુ ખરા અંતઃકરણથી મારા ઘરમાં વત શ.
3 હુ કઈ ખોટુ કાયર્ માર દ્ર માં રાખીશ ન હ;
પીછેહઠ કરનારાનાં કામથી હુ કટા ું છુ;
તેમની કઈ અસર મને થશે ન હ.
4અ ુ ચત લોકોને હુ મારાથી દૂર રાખીશ;
હુ કોઈ દુ ની ઓળખાણ રાખીશ ન હ.
5જે કોઈ પોતાના પાડોશીની છાની ચાડ કરે છે તેનો હુ નાશ કર શ.
જનેી દ્ર અ ભમાની અને જે ું હૃદય ગ વ છે તે ું હુ સહન કર શ ન હ.
6 દેશમાંના વ ા ુઓ માર પાસે વાસો કરે તે માટે હુ તેઓ પર રહેમ નજર રાખીશ.
જે કોઈ સીધા માગર્માં ચાલે છે તે માર સેવા કરશ.ે
7 કપટ લોકો મારા ઘરમાં રહ શકશે ન હ;
જૂઠુ બોલનારા કોઈ માર આંખઆગળ રહેશે ન હ.
8આ દેશમાં રહેતા દુ લોકોનો હુ દરરોજ નાશ કર શ;
સવર્ દુ કરનારાઓને યહોવાહના નગરમાંથી કાપી નાખીશ.
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દ:ુખીની પ્રાથર્ના; આકુળ ાકુળ થઈને તે યહોવાહની સમક્ષ શોકનો સાદ કાઢે છે.
1 હે યહોવાહ, માર પ્રાથર્ના સાંભળો;
મારા પોકારને તમાર પાસે આવવા દો.
2 મારા સંકટના દવસે તમારુ ુખ મારાથી ન ફેરવો.
મારુ સાંભળો.

ારે હુ તમને પોકારુ, ત્યારે તમે મને વહેલો ઉ ર આપો.
3 કારણ કે મારા દવસો તો ુમાડાની જમે વીતી જાય છે
અને મારાં હાડકાં અ ની જમે બળ જાય છે.
4 મારુ હૃદય તો ઘાસના જે ું કપાયે ું અને ચીમળાયે ું છે.
એટલે ુધી કે રોટલી ખાવા ું પણ હુ ૂલી જાઉં છુ.
5 મારા નસાસાને કારણે
હુ ઘણો ુકાઈ ગયો છુ.
6 હુ રાનની જળકૂકડ * જવેો થઈ ગયો છુ;
અરણ્યના ુવડ જવેો થઈ ગયો છુ.
7 હુ જા ૃત રહુ છુ, હુ અગાસી પર એકલી પડલેી
ચકલી જવેો થઈ ગયો છો.
8 મારા શ ુ આખો દવસ મને મહેણાં મારે છે;
જઓે માર મજાક ઉડાવે છે તેઓ બીજાને શાપ આપવા મારા નામનો ઉપયોગ કરે છે.
9 રોટલીને બદલે હુ રાખ ખાઉં છુ
મારાં આં ુ વહ ને મારા પ્યાલામાં પડે છે.
10 તે તમારા રોષને કારણે છે,
* 102:6 102:6 ગરુડ અથવા ુવડ
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કેમ કે તમે મને ઊંચો કર ને નીચે ફેંક દ ધો છે.
11 મારા દવસો નમતી છાયા જવેા છે
અને હુ ઘાસની જમે કરમાઈ ગયો છુ.
12 પણ, હે યહોવાહ, તમે સવર્કાળ ટકનાર છો
અને તમારુ સ્મરણ પેઢ દરપેઢ રહેશે.
13 તમે ઊભા થઈને સયોન પર દયા કરશો.
તેના પર દયા કરવાનો સમય,
એટલે ઠરાવેલો સમય, આ ો છે.
14 કારણ કે તમારા સેવકોને તેના પથ્થરો વહાલા છે
અને તેની ૂળ પર તેઓને દયા આવે છે.
15 હે યહોવાહ, વદેશીઓ તમારા નામનો આદર કરશે
અને ૃથ્વીના સવર્ રાજાઓ તમારા ગૌરવનો આદર કરશ.ે
16 યહોવાહે સયોનને ફર થી બાંધ્ ું છે
અને તે પોતાના ગૌરવથી પ્રગટ થયા છે.
17 તે જ સમય,ે તેમણે લાચારની પ્રાથર્ના પર લક્ષ લગા ું છે;
તે તેઓની પ્રાથર્ના નકારશે ન હ.
18આવાતો તો આવનાર પેઢ માટે લખવામાં આવી છે
અને જે લોકો હજી ુધી જન્મ્યા નથી, તેઓ પણ યહોવાહની સ્ ુ ત કરશ.ે
19 કેમ કે તેમણે પોતાના ઉચ્ચ પ વત્ર ાનમાંથી જો ું છે;
આકાશમાંથી યહોવાહે ૃથ્વીને નહાળ ,
20જથેી તે બંદ વાનોના નસાસા સાંભળ શકે,
જઓે મરણના સપાટામાં સપડાયેલા છે તેઓને તે છોડાવે.
21 પછ માણસો સયોનમાં યહોવાહ ું નામ
અને યરુશાલેમમાં તેમની સ્ ુ ત જાહેર કરે.
22 ારે લોકો અને રા ો ભેગા થાય છે,
ત્યારે તેઓ યહોવાહની સેવા કરે છે.
23 તેમણે માગર્માં† માર શ ક્ત ઘટાડ છે.
તેમણે મારા દવસો ટૂકા કયાર્ છે.
24 મેં ક ું, “હે મારા ઈ ર, મારા દવસો ૂરા થયા અગાઉ તમે મને ન લઈ જાઓ;
તમે અહ યાં પેઢ દરપેઢ ુધી છો.
25 ૂવ તમે ૃથ્વીનો પાયો ના ો;
આકાશો તમારા હાથ ું કામ છે.
26 તેઓ નાશ પામશ,ે પણ તમે ટક રહેશો;
તેઓ સવર્ વ ની જમે જીણર્ થઈ જશ;ે
વ ની જમે તમે તેઓને બદલશો અને તેઓ બદલાઈ જશ.ે
27 પણ તમે તો એવા અને એવા જ રહેશો
તમારાં વષ નો અંત આવશે ન હ.
28 તમારા સેવકોનાં બાળકો અહ વસશે
અને તેઓનાં વંશજો તમાર હજૂરમાં રહેશે.”
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દાઉદ ું (ગીત.)
1 હે મારા આત્મા, યહોવાહને સ્ ુત્ય માન
અને મારા ખરા અંતઃકરણ, તેમના પ વત્ર નામને સ્ ુત્ય માન.
2 હે મારા આત્મા, યહોવાહને સ્ ુત્ય માન,
અને તેમના સવર્ ઉપકારો ું ૂલી ન જા.
3 તે તારાં સઘળાં પાપ માફ કરે છે;
અને તારા સવર્ રોગ મટાડે છે.
4 તે તારો જીવ નાશથી બચાવે છે;
તને કૃપા તથા દયાનો ુગટ પહેરાવે છે.
5 તે તારા જીવને ઉ મ વસ્ ુઓથી ૃપ્ત કરે છે
જથેી ગરુડની જમે તાર જુવાની તાજી કરાય છે.
6 યહોવાહ જે ઉ ચત છે તે કરે છે,
અને તે સવર્ જુલમથી લદાયેલાને માટે ન્યાયનાં કૃત્યો કરે છે.
7 તેમણે પોતાના માગ ૂસાને
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અને પોતાનાં કૃત્યો ઇઝરાયલના વંશજોને જણા ાં.
8 યહોવાહ દયા ુ તથા કરુણા ુ છે;
તે ધીરજ રાખનાર છે; તે કૃપા કરવામાં મોટા છે.
9 તે હમેશાં શક્ષા કરશે ન હ;
તે હમેશા ુસ્સે રહેતા નથી.
10 તેઓઆપણાં પાપ પ્રમાણે આપણી સાથે વત્યાર્ નથી
અથવા આપણા પાપના પ્રમાણમાં તેમણે આપણને બદલો વા ો નથી.
11 કારણ કે જમે ૃથ્વીથી આકાશ ઊં ું છે,
તેમ તેમનો આદર કરનાર પર તેમની કૃપા વશાળ છે.
12 ૂવર્ જટે ું પ મથી દૂર છે,
તેટલાં તેમણે આપણા અપરાધો આપણાથી દૂર કયા છે.
13જમે પતા પોતાનાં સંતાનો પર દયા ુ છે,
તેમ યહોવાહ પોતાના ભક્તો પર દયા ુ છે.
14 કારણ કે તે આપણું બંધારણ જાણે છે;
આપણે ૂળ છ એ એ ું તે જાણે છે.
15 માણસના દવસો ઘાસ જવેા છે;
ખેતરમાંના લની જમે તે ખીલે છે.
16 પવન તેના પર થઈને વાય છે અને તે ઊડ જાય છે
અને તે ાં હ ું એ કોઈને મા ૂમ પડ ું નથી.
17 પણ યહોવાહની કૃપા તેમના ભક્તો પર અના દકાળથી તે અનંતકાળ ુધી છે.
તેમ ું ન્યાયીપણું તેમના વંશજોને માટે છે.
18 તેઓ તેમનો કરાર માને છે
અને તેમની ૂચનાઓ ું પાલન કરે છે.
19 યહોવાહે પોતા ું રા ાસન આકાશમાં ાપ્ ું છે
અને તેમના રા ની સ ા સવર્ ઉપર છે.
20 હે બળમાં પરાક્રમી, યહોવાહ ું વચન પાળનારા
તથા તેમની આજ્ઞાઓ પાળનારા
તેમના દૂતો, તમે યહોવાહની સ્ ુ ત કરો.
21 હે યહોવાહનાં સવર્ સૈન્યો,
તેમની ઇચ્છાને અ ુસરનારા તેમના સેવકો, તમે તેમને સ્ ુત્ય માનો.
22 યહોવાહના રા માં સવર્ ળોમાં
તેમનાં સૌ કૃત્યો તેમને સ્ ુત્ય માનો;
હે મારા આત્મા, ું યહોવાહને સ્ ુત્ય માન.
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સજનહારની સ્ ુ ત

1 હે મારા આત્મા, યહોવાહને સ્ ુત્ય માન.
હે યહોવાહ મારા ઈ ર, તમે અ ત મહાન છો;
તમે વૈભવ તથા ગૌરવ ધારણ કયા છે.
2 તમે વ ની જમે અજવા ું પહે ુ છે;
પડદાની જમે તમે આકાશને વસ્તારો છો.
3 તમારા આકાશી ઘરનો પાયો તમે અંત રક્ષનાં પાણી પર ના ો છે;
તમે વાદળાંને તમારા રથ બના ા છે;
તમે પવનની પાંખો પર સવાર કરો છો.
4 તમે પવનોને તમારા દૂત બનાવો છો*
અને તમારા સેવકો અ ના ભડકા છે.
5 તમે ૃથ્વીને તેના પાયા પર ર કર છે
જથેી તે ખસે ન હ.
6 તમે ૃથ્વીને વ ની જમે જળના ભંડારોથી આચ્છા દત કરો છો;
પાણીએ પવર્તોને આચ્છા દત કયા છે.
7 તમાર ધમક થી તેઓ નાસી ગયાં;
તમાર ગજનાથી તેઓ જતાં ર ાં.
8 પહાડો ચઢ ગયા અને ખીણો ઊતર ગઈ
જે ળ તમે પાણીને માટે ુકરર ક ુ હ ું, ત્યાં ુધી તે પ્રસર ગયાં.
9 તેઓ ફર થી ૃથ્વીને ઢાંકે ન હ માટે
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તમે તેઓને માટે હદ બાંધી છે કે જથેી તેઓ તે પાર ન કર શકે;
10 તેમણે ખીણોમાં વહેતાં ઝરણાં બના ાં;
તે પવર્તોની વચ્ચે વહે છે.
11 તે સવર્ પ ુઓને પાણી ૂરુ પાડે છે;
રાની ગધેડાંઓ પણ પોતાની તરસ છપાવે છે.
12આકાશના પક્ષીઓ ઝરણાંઓને કનારે માળા બાંધે છે;
ૃક્ષોની ડાળ ઓ મધ્યે ગાયન કરે છે.

13 તે ઓરડામાંથી† પવર્તો પર પાણી સચે છે.
ૃથ્વી તેમનાં કામના ફળથી ૃપ્ત થાય છે.

14 તે જાનવરને માટે ઘાસ ઉપજાવે છે
અને માણસના માટે શાકભાજી ઉપજાવે છે
કે જથેી માણસ ૂ મમાંથી અ ઉપજાવે છે.
15 તે માણસને આનંદ આપનાર દ્રાક્ષારસ,
તેના ુખને તેજસ્વી કરનાર તેલ
અને તેના જીવનને બળઆપનાર રોટલી તે નપજાવે છે.
16 યહોવાહનાં ૃક્ષો, એટલે લબાનોનનાં દેવદારો;
જે તેમણે રોપ્યાં હતા,ં તેઓ પાણીથી ભર ૂર છે.
17 ત્યાં પક્ષીઓ પોતાના માળા બાંધે છે.
વળ દેવદાર ૃક્ષ બગલાઓ ું રહેઠાણ છે.
18ઊંચા પવર્તો પર રાની બકરાઓને
અને ખડકોમાં સસલાને રક્ષણ અને આશ્રય મળે છે.
19ઋ ુઓને માટે તેમણે ચંદ્ર ું સજન ક ુ;
ૂયર્ પોતાનો અસ્તકાળ જાણે છે.

20 તમે અંધારુ કરો છો એટલે રાત થાય છે
ત્યારે જગલનાં પ ુઓ બહાર આવે છે.
21 સહનાં બચ્ચાં શકાર માટે ગજના કરે છે
અને તેઓ ઈ ર પાસે પોતા ું ભોજન માગે છે.
22 ૂયર્ ઊગે કે તરત તેઓ જતાં રહે છે
અને પોતાના કોતરોમાં ૂઈ જાય છે.
23 માણસ પોતાના કામકાજ કરવા બહાર આવે છે
અને સાંજ ુધી પોતાનો ઉદ્યોગ ચલાવે છે.
24 હે યહોવાહ, તમારાં કામ કેવાં તરેહતરેહનાં છે!
તમે તે સવર્ને ુ દ્ધ ૂવર્ક બના ાં છે;
તમાર બનાવેલી વસ્ ુઓથી ૃથ્વી ભર ૂર છે.
25 જુઓઆ વશાળ તથા ઊંડા સ ુદ્રમા,ં
અસં જીવજ ુઓ,
નાનાંમોટાં જળચરો છે.
26 વહાણો તેમાં આવજા કરે છે
અને જે મગરમચ્છ‡ તેમાં રમવા માટે તમે ઉત્પ કયા છે તે સ ુદ્રમાં રહે છે.
27 તમે તેઓને યોગ્ય સમયે ખાવા ું આપો છો,
તેથી આ સવર્ તમાર રાહ જુએ છે.
28 ારે તમે તેઓને આપો છો, ત્યારે તેઓ ભેગા થાય છે;

ારે તમે તમારો હાથ ખોલો છો, ત્યારે તેઓ ૃપ્ત થાય છે.
29 ારે તમે તમારુ ુખ ફેરવો છો, ત્યારે તેઓ ગભરાઈ જાય છે;
જો તમે તેઓનો પ્રાણ લઈ લો છો, તો તેઓ મરણ પામે છે
અને પાછાં ૂળમાં મળ જાય છે.
30 ારે તમે તમારો આત્મા મોકલો છો, ત્યારે તેઓ ઉત્પ થાય છે
અને તમે દેશભર ું નવીકરણ કરો છો.
31 યહોવાહનો મ હમા સદાકાળ ટક રહો;
પોતાના સજનથી યહોવાહ આનંદ પામો.
32 તે ૃથ્વી પર દ્ર કરે છે અને તે કપે છે;
તે પવર્તોને સ્પશ છે અને તેઓમાંથી ુમાડો નીકળે છે.
33 હુ જીવનપયત યહોવાહની પ્રશંસાનાં ગીતો ગાઈશ;
હુ મારા છેલ્લાં ાસ ુધી યહોવાહની સ્ ુ ત કર શ.
34 તેમના માટેના મારા શ ો વડે તે પ્રસ થાઓ;
હુ યહોવાહમાં આનંદ કર શ.
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35 ૃથ્વીમાંથી સવર્ પાપીઓ નાશ પામો
અને દુ ોનો અંત આવો.
હે મારા આત્મા, યહોવાહને સ્ ુત્ય માન.
યહોવાહની સ્ ુ ત કરો.

105
ઈ ર અને તેમના લોકો

1 યહોવાહનો આભાર માનો, તેમના નામને વનં ત કરો;
તેમનાં કૃત્યો લોકોમાં પ્ર સદ્ધ કરો.
2 તેમની આગળ ગાઓ, તેમનાં સ્તોત્ર ગાઓ;
તેમનાં સવર્ આ યર્કારક કામો ું મનન કરો.
3 તેમના પ વત્ર નામને લીધે તમે ગૌરવ અ ુભવો;
યહોવાહને શોધનારનાં હૃદય આનંદ પામો.
4 યહોવાહને તથા તેમના સામથ્યર્ને શોધો;
સતત તેમની હાજર નો અ ુભવ કરો.
5 તેમણે જે આ યર્કારક કામો કયા છે,
તે તથા તેમના ચમત્કારો અને તેમના ુખમાંથી નીકળતા ન્યાય ુકાદા યાદ રાખો.
6 તેમના સેવક ઇબ્રા હમના વંશજો,
તમે યાકૂબના વંશજો છો, તેમના પસંદ કરેલા, તમે તેમને યાદ કરો.
7 તે યહોવાહ, આપણા ઈ ર છે.
આખી ૃથ્વીમાં તેમનાં ન્યાયનાં કૃત્યો પ્ર સદ્ધ છે.
8 તે પોતાનો કરાર સવર્દા યાદ રાખે છે,
હજાર પેઢ ઓને આપે ું વચન પાળે છે.
9જે કરાર તેમણે ઇબ્રા હમ સાથે કય હતો
અને ઇસહાક પ્રત્યેની પ્ર તજ્ઞા કર હતી.
10 તેમણે યાકૂબ માટેના નયમ તર કે તે ું ાપન ક ુ
તેને તેમણે ઇઝરાયલ માટે સવર્કાળનો કરાર બના ો.
11 તેમણે ક ું, “આ કનાન દેશ હુ તમને આપીશ
તે સવર્દા તમારુ પોતા ું વતન થશ.ે”
12 તેમણે આમ પણ ક ું ારે તેઓ અલ્પ સં ામાં હતા,
ત્યારે તેઓની વસ્તી ઘણી ઓછ હતી અને તેઓ દેશમાં પ્રવાસીઓ હતા.
13 તેઓ એક દેશથી બીજે દેશ
અને એક રા માંથી બીજા રા માં ફરતા.
14 તેમણે તેઓ પર કોઈને જુલમ કરવા દ ધો ન હ;
તેઓને લીધે તેમણે રાજાઓને શક્ષા કર .
15 તેમણે ક ું, “મારા અ ભ ષક્તોને અડશો ન હ
અને મારા પ્રબોધકોને ુકસાન પહોંચાડશો ન હ.”
16 તેમણે કનાનની ૂ મમાં* દકુાળઆવવા દ ધો;
તેમણે અ નો આધાર તોડ ના ો†.
17 તેમણે તેઓની પહેલાં ૂસફને
કે જે ુલામ તર કે વેચાઈ ગયો હતો તેને મોકલ્યો.
18બંદ ખાનામાં તેઓએ તેના પગોએ સાંકળો બાંધી
અને તેઓએ લોખંડનાં બંધનો તેના ગળે બાંધ્યા.ં
19 યહોવાહના શ ે ુરવાર ક ુર્ કે તે સાચો હતો,
ત્યાં ુધી ૂસફ જલેમાં ર ો.
20 રાજાએ માણસો મોકલીને તેને છોડા ો;
લોકોના અ ધપ તઓએ તેનો છુટકારો કય .
21 તેણે તેને પોતાના મહેલનો કારભાર
અને પોતાની સવર્ મલકતનો વહ વટદાર ઠરા ો.
22 કે તે રાજકુમારોને નયંત્રણમાં રાખે
અને પોતાના વડ લોને ડહાપણ શીખવ.ે
23 પછ ઇઝરાયલ મસરમાં આ ો
અને ત્યાં હામનાં દેશમાં યાકૂબે ુકામ કય .
24ઈ રે પોતાના લોકોને ઘણા આબાદ કયાર્
અને તેમના દશુ્મનો કરતાં વધારે બળવાન કયાર્.
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25 તેમણે પોતાના લોકો પર દ્વ્રેષ રાખવાને તથા પોતાના સેવકોની સાથે કપટથી
વતર્વાને તેઓની ુ દ્ધ ફેરવી નાખી.
26 તેમણે પોતાના સેવક ૂસાને
અને તેમના પસંદ કરેલા, હારુનને મોકલ્યા.
27 તેઓએ મસરના લોકોમાં તેમનાં ચ ો બતા ાં,
વળ હામના દેશમાં ચમત્કારો પ્રગટ કયાર્.
28 તેમણે ૃથ્વી પર ગાઢ અંધકાર મોકલ્યો,
પણ તે લોકોએ તેમની વાતને માની ન હ‡.
29 તેમણે તેઓ ું પાણી લોહ કર ના ું
અને તેઓનાં માછલાં માર ના ા.ં
30 તેઓના દેશ પર અસં દેડકાં ચઢ આ ા,ં
હા, તેઓ છેક રાજમહેલના ઓરડા ુધી ભરાયાં.
31 તે બોલ્યા અને માખીઓ તથા જૂનાં ટોળાં આ ાં
અને તેઓના આખા દેશમાં ફેલાઈ ગયાં.
32 તેમણે વરસાદ અને કરા મોકલ્યા,
તેઓના દેશમાં ભડભડતો અ સળગા ો.
33 તેમણે તેઓના દ્રાક્ષવેલાઓ તથા અંજીર નાં ઝાડોનો નાશ કય
તેમણે તેઓના દેશનાં બધાં ૃક્ષો તોડ પાડ્યાં.
34 તે બોલ્યા અને અગ ણત,
તીડો આ ા.
35 તીડો તેઓના દેશની સવર્ વનસ્પ ત ખાઈ ગયાં;
જમીનનાં બધાં ફળ ભક્ષ કર ગયાં.
36 તેઓના દેશમાંના સવર્ પ્રથમજ નતને માર ના ા,
તેઓના ુ બળવાનોને તેમણે માર ના ા.
37 તે ઇઝરાયલીઓને તેમના સોના તથા ચાંદ સાથે બહાર લા ા;
તેઓના કુળોમાં કોઈ પણ નબર્ળ ન હ ું.
38 ારે તેઓ ગયા ત્યારે મસરના લોકો આનંદ પામ્યા,
કારણ કે મસરના લોકો તેમનાથી ગભરાઈ ગયા હતા.
39 તેમણે આચ્છાદનને માટે વાદ ું પ્રસા ુ
અને રાત્રે પ્રકાશ આપવા માટે અ સ્તંભઆપ્યો.
40ઇઝરાયલીઓએ ખોરાક માગ્યો, તો તેમણે લાવર ઓઆપી
અને આકાશમાંની રોટલીઓથી તેઓને ૃપ્ત કયાર્.
41 તેમણે ખડક તોડ્યો એટલે ત્યાં પાણી નીક ું;
તે નદ થઈને ૂક ૂ મમાં વહેવા લાગ્ ુ.ં
42 તેમણે પોતાના સેવક ઇબ્રા હમને
આપેલા પોતાના વચન ું સ્મરણ ક ુ.
43 તે પોતાના લોકોન,ે
પોતાના પસંદ કરેલાઓને, ુશીથી પાછા લઈઆ ા.
44 તેમણે તેઓને વદેશીઓની ૂ મ આપી;
તે લોકોએ કરેલા શ્રમના ફળનો વારસો તેમને મ ો.
45 કે જથેી તેઓ તેમના વ ધઓ ું પાલન કરે
અને તેમના નયમોને પાળે.
યહોવાહની સ્ ુ ત કરો.

106
ઇઝરાયલ પ્રત્યે ઈ રની ભલાઈ

1 યહોવાહની સ્ ુ ત કરો.
યહોવાહનો આભાર માનો, કારણ કે તે ઉ મ છે,
કેમ કે તેમની કૃપા સદાકાળ ટકે છે.
2 યહોવાહનાં મહાન કૃત્યો કોણ વણર્વી શકે?
અથવા તેમની સં ૂણર્ સ્ ુ ત કોણ કર શકે?
3જઓે ન્યાયને અ ુસરે છે
અને જઓેના કામો હમેશાં ન્યાયી છે તે આશીવાર્ દત છે.
4 હે યહોવાહ, ારે તમે તમારા લોકો પર કૃપા કરો, ત્યારે મને યાદ રાખજો;

ારે તમે તેઓને બચાવો ત્યારે મને સહાય કરજો.
5જથેી હુ તમારા પસંદ કરેલાઓ ું ભ ું જોઉં,

‡ 105:28 105:28 મસર ઓ તેમની વાત માની ન હ
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તમાર પ્રજાના આનંદમાં હુ આનંદ માણું
અને તમારા વારસાની સાથે હુ હષર્નાદ કરુ.
6અમારા પ ૃઓની જમે અમે પણ પાપ ક ુર્ છે;
અમે અન્યાય કયાર્ છે અને અમે દુ તા કર છે.
7 મસરમાંના તમારાં ચમત્કારોમાંથી અમારા પ ૃઓ કઈ સમ ા ન હ;
તેઓએ તમાર કૃપાનાં કાય ની અવગણના કર ;
તેઓએ સ ુદ્ર પાસે, એટલે રાતા સ ુદ્ર પાસે તમાર વરુદ્ધ બંડ પોકા .ુ
8 તોપણ તમે પોતાના નામની ખાતર તેઓને બચા ા
કે જથેી તમે પોતાના લોકોને તમારુ પરાક્રમ બતાવી શકો.
9 પ્ર ુએ રાતા સ ુદ્રને ધમકા ો, એટલે તે ુકાઈ ગયો.
એ પ્રમાણે તેમણે જાણે અરણ્યમાં હોય, તેમ ઊંડાણોમાં થઈને તેઓને દોયાર્.
10જઓે તેઓને ધ ારે છે તેઓના હાથમાંથી તેમણે તેઓને બચા ા
અને દશુ્મનના પરાક્રમથી તેઓને છોડા ા.
11 તેઓના દશુ્મનો પર પાણી ફર વ ું;
તેઓમાંનો એક પણ બચ્યો ન હ.
12 ત્યારે તેઓએ તેમની વાતો પર વ ાસ રા ો
અને તેઓએ તેમનાં સ્તોત્ર ગાયા.
13 પણ તેઓ તેમનાં કરેલાં કૃત્યો પાછા જલદ થી ૂલી ગયા;
તેમની સલાહ સાંભળવાને તેઓએ ધીરજ રાખી ન હ.
14અરણ્યમાં તેઓએ ઘણી જ દવુાર્સના કર
અને તેઓએ રાનમાં ઈ રને પડકાર આપ્યો.
15 તેમણે તેઓની માગણીઓ પ્રમાણે તેઓને આપ્ ુ,ં
પણ તેઓના આત્મામાં નબળાઈ મોકલી.
16 તેઓએ છાવણીમાં ૂસાની ઈષ્યાર્ કર
અને યહોવાહના પ વત્ર યાજક હારુનની અદેખાઈ કર .
17 ૂ મ ફાટ ને દાથાનને ગળ ગઈ
અને અ બરામના સ ુદાયને ૂ મમાં ઉતાર દ ધો.
18 તેઓના સ ુદાયમાં અ સળગી પ્રગટ્યો;
અ એ દુ ોને બાળ ના ા.
19 તેઓએ હોરેબઆગળ વાછરડો બના ો
અને ઢાળેલી ૂ તની ૂજા કર .
20 તેઓએઆ પ્રમાણે તેમના મ હમાવંત ઈ રને બદલી ના ા,
કેમ કે ઘાસ ખાનાર બળદની પ્ર તમા પસંદ કર ને પોતાનો મ હમા બદલ્યો.
21 તેઓ પોતાના બચાવનાર ઈ રને ૂલી ગયા,
કે જમેણે મસરમાં અદ્દ ુત કાય કયા હતા.ં
22 તેમણે હામના દેશમાં આ યર્કારક કામો તથા
લાલ સ ુદ્ર પાસે ભયંકર કામો કયા હતા.ં
23 તેમણે તેઓનો સંહાર કરવાને ક ું
પણ તેઓનો સંહાર કરવાને થયેલા કોપને શમાવવાને માટે
તેમનો પસંદ કરેલો ૂસા વચ્ચે પડ્યો અને પ્ર ુની સમક્ષઆવીને ઊભો ર ો.
24 પછ તેમણે તે ફળદ્રપ દેશને ુચ્છ ગણ્યો;
તેઓએ તેના વચનનો વ ાસ કય ન હ.
25 પણ તેઓ પોતાના તં ુઓમાં કચકચ કર ને
યહોવાહને આધીન થયા ન હ.
26 તેથી તેમણે તેઓને માટે શપથ લીધા
કે તેઓ અરણ્યમાં નાશ પામ.ે
27 વદેશીઓમાં તેઓના વંશજોને વખેર ના ા
અને દેશપરદેશમાં તેઓને વખેર ના ા.
28 તેઓએ બઆલ-પેઓરની ૂજા કર
અને અપર્ણને માટે અ પત કરેલા ૃતદેહનો ભક્ષ કય .
29એ પ્રમાણે તેઓએ પોતાની કરણીઓથી તેમને ચીડ ા
અને તેઓમાં મરક ફાટ નીકળ .
30 પછ ફ નહાસે ઊભા થઈને મધ્ય ી કર
અને મરક અટક ગઈ.
31આતે ું કામ તેના લાભમાં પેઢ દરપેઢ સવર્કાળ માટે
ન્યાયીપણાને અથ ગણવામાં આ ુ.ં
32 મર બાહના પાણીના સંબંધમાં પણ તેઓએ તેમને ખીજ્ ા
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અને તેઓને લીધે ૂસાને સહન કર ું પ ુ.ં
33 તેઓએ ૂસાને ઉશ્કેય
અને તે અ વચાર પણે બોલવા લાગ્યો.
34જમે યહોવાહે તેઓને આજ્ઞા આપી હતી તેમ,
તેઓએ તે લોકોનો નાશ કય ન હ.
35 પણ તેઓ પ્રજાઓસાથે ભળ ગયા
અને તેઓના માગ અપના ા.
36અને તેઓની ૂ તઓની ૂજા કર ,
તે તેઓને ફાંદા રૂપ થઈ પડ .
37 તેઓએ પોતાનાં દ કરા તથા દ કર ઓ ું દુ ાત્માઓને બ લદાન આપ્ ુ.ં
38 તેઓએ નદ ષ લોહ ,
એટલે પોતાનાં દ કરાદ કર ઓ ું લોહ વહેવડા ુ,ં
તે ું તેઓએ કનાનની ૂ તઓને બ લદાન ક ુર્,
લોહ થી દેશને અ ુદ્ધ કય .
39 તેમનાં દુ કાય થી તેઓ અપ વત્ર બન્યા
તેમનાં કાય માં તેઓ અ વ ા ુ થયા.
40 તેથી યહોવાહ પોતાના લોકો પર ુસ્સે થયા
અને તે પોતાના લોકોથી કટાળ ગયા.
41 તેમણે તેઓને વદેશીઓના હાથમાં સોંપી દ ધા
અને જઓે તેમને ધ ારતા હતા, તેઓએ તેમના પર રાજ ક ુ.
42 તેઓના શ ુઓએ પણ તેઓને કચડ્યા
અને તેઓના અ ધકાર નીચે પડ ને તેઓ તાબેદાર થયા.
43 ઘણી વાર તે તેમની મદદે આ ા,
પણ તેઓએ બંડ કરવા ું ચા ું રા ું
અને પોતાના પાપને લીધે તેઓ પાયમાલ થયા.
44 તેમ છતાં તેઓની પ્રાથર્નાઓ સાંભળ ને
તેમણે તેઓ ું સંકટ લક્ષમાં લી ું.
45 તેઓની સાથે કરેલો તેમનો કરાર યાદ કય
અને પોતાની ુષ્કળ દયાને લીધે પસ્તાવો કય .
46 તેમણે તેઓને બંદ વાન કરનારાઓની પાસે
તેમના પર કરુણા કરાવી.
47 હે યહોવાહ, અમારા ઈ ર, અમારો બચાવ કરો.
વદેશીઓમાંથી અમને એકત્ર કરો
કે જથેી અમે તમારા પ વત્ર નામનો આભાર માનીએ
અને સ્ ુ ત કર ને તમારો મ હમા કર એ.
48 હે ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહ,
તમે અના દકાળથી અનંતકાળ ુધી સ્ ુત્ય મનાઓ.
સવર્ લોકોએ ક ું, “આમીન.”
યહોવાહની સ્ ુ ત કરો.

ભાગ 5
107

ગી.શા. 107-150
યહોવાહની ભલાઈ

1 યહોવાહનો આભાર માનો, કારણ કે તે ઉ મ છે
અને તેમની કૃપા સવર્કાળ ટકે છે.
2જઓે યહોવાહના છોડાવેલા છે તેઓએઆ પ્રમાણે બોલ ુ,ં
એટલે જઓેને તેમણે શ ુઓના હાથમાંથી છોડા ા તેઓએ.
3 તેમણે તેઓને દેશ વદેશથી
એટલે ૂવર્થી તથા પ મથી,
ઉ રથી તથા દ ક્ષણથી એકત્ર કયાર્.
4અરણ્યમાં તેઓ ઉજ્જડ માગ ભટ ા
અને તેઓને રહેવા માટે કોઈ નગર મ ું ન હ.
5 તેઓ ૂ ા અને તરસ્યા હતા;
તેઓના પ્રાણઆકુળ ાકુળ થઈ ગયા.
6 પછ તેઓએ પોતાના સંકટમાં યહોવાહને પોકાયા
અને તેમણે તેઓને દઃુખમાંથી છોડા ા.
7 તેમણે તેઓને સીધે માગ દોયાર્
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કે જથેી તેઓ વસવાલાયક નગરમાં જાય અને ત્યાં વસવાટ કરે.
8 તેમની કૃપા તથા માનવજાત માટેનાં તેમનાં આ યર્કારક કૃત્યો
ધ્યાનમાં રાખીને લોકો યહોવાહની સ્ ુ ત કરે, તો કે ું સારુ!
9 કારણ કે તે તરસ્યાઓને સંતોષ પમાડે છે
અને ૂ ાઓને ઉ મ વાનાંથી ૃપ્ત કરે છે.
10 કેટલાક અંધકાર તથા મરણછાયામાં બેઠેલા હતા,
આપ માં તથા બેડ ઓમાં સપડાયેલા હતા.
11 કેમ કે તેઓએ ઈ રની વરુદ્ધ બળવો કયાર્,
પરાત્પર ઈ રની ૂચનાઓનો ઇનકાર કય .
12 તેઓનાં હૃદયો તેમણે ક થી નમ્ર કયા;
તેઓ લથડ પડ્યા અને તેઓને સહાય કરનાર કોઈ ન હ ું.
13 પછ તેઓએ પોતાના સંકટમાં યહોવાહને પોકાયાર્
અને તેમણે તેઓને દઃુખમાંથી ઉગાયાર્.
14 તે તેઓને અંધકાર અને મરણછાયામાંથી બહાર લા ા
અને તેમણે તેઓનાં બંધન તોડ ના ા.ં
15 તેમની કૃપા તથા માનવજાત માટેના તેમનાં આ યર્કારક કૃત્યો
ધ્યાનમાં રાખીને લોકો યહોવાહની સ્ ુ ત કરે તો કે ું સારુ!
16 કેમ કે તેમણે પ ળના દરવાજા ભાંગી ના ા
અને તેઓની લોખંડની ૂંગળો તોડ નાખી.
17 તેઓ પોતાના બળવાખોર માગ માં ૂખર્ હતા
તથા પોતાના પાપથી સંકટમાં આવી પડ્યા.
18 તેઓના જીવો સવર્ પ્રકારના ખોરાકથી કટાળ જાય છે
અને તેઓ મરણ દ્વાર ુધી આવી પહોંચે છે.
19 પછ તેઓ પોતાના સંકટમાં યહોવાહને પોકારે છે
અને તે તેઓને દઃુખમાંથી ઉગારે છે.
20 તેઓ પોતા ું વચન મોકલીને તેઓને સાજા કરે છે
અને તેમણે તેઓને દદુશામાંથી છોડા ા છે.
21આતેમની કૃપા તથા માનવજાત માટેનાં તેમનાં આ યર્કારક કૃત્યો
ધ્યાનમાં રાખીને માણસો યહોવાહની સ્ ુ ત કરે તો કે ું સારુ!
22 તેઓને આભારસ્ ુ તનાં અપર્ણો ચઢાવવા દો
અને તેઓનાં કામ ગીતોથી પ્રગટ કરે.
23જઓે વહાણમાં બેસીને સ ુદ્રમાં ઊતરે છે
અને સ ુદ્રપાર ાપાર કરે છે.
24 તેઓ યહોવાહનાં કાય
તથા સ ુદ્ર પરનાં તેમનાં આ યર્કારક કૃત્યો જુએ છે.
25 કેમ કે તે આજ્ઞા આપે છે અને તોફાની પવનો ચડ આવે છે;
તેથી સ ુદ્રના મોજાંઓ ઊંચાં ઊછળે છે.
26 મોજાં આકાશ ુધી ચઢે છે, પછ પાછા ઊંડાણમાં ઊતરે છે.
તેઓના પ્રાણ ત્રાસથી આકુળ ાકુળ થાય છે.
27 તેઓ પીધેલાની જમે આમતેમ ડોલતા લથડે છે
અને તેઓની ુ દ્ધ બહેર માર જાય છે.
28 પછ તેઓ પોતાના સંકટમાં યહોવાહને પોકારે છે
અને તે તેઓને દઃુખમાંથી છોડાવે છે.
29 તેમણે તોફાનને શાંત કયા
અને મોજાં શાંત થયાં.
30 પછ શાં ત થવાથી તેઓને આનંદ થાય છે
અને તેઓને તેમની પસંદગીના બંદરે દોર જાય છે.
31આતેમની કૃપા તથા માનવજાતને માટેનાં તેમનાં આ યર્કારક કૃત્યો
ધ્યાનમાં રાખીને માણસો યહોવાહની સ્ ુ ત કરે તો કે ું સારુ!
32લોકોની સભામાં તેમને મોટા મનાવો
અને વડ લોની સભામાં તેમની સ્ ુ ત કરો.
33 તે નદ ઓને ાને અરણ્ય,
પાણીના ઝરાઓને ાને કોર ૂ મ,
34અને ત્યાં રહેતા લોકોની દુ તાને કારણે
ફળદ્રપ ૂ મને ખારવાળ જમીન બનાવે છે.
35 તે અરણ્યને ાને સરોવર
અને કોર ૂ મને ાને ઝરાઓ કર નાખે છે.
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36 તેમાં તે ૂ ાજનોને વસાવે છે
અને તેઓ પોતાને રહેવાને માટે નગર બાંધે છે.
37 તેઓ ખેતરમાં વાવેતર કરે છે;
અને દ્રાક્ષવાડ ઓમાં રોપણી કર ને તેનાં ફળની ઊપજ મેળવે છે.
38 તે તેઓને આશીવાર્દ આપે છે, તેથી તેમની ુષ્કળ ૃ દ્ધ થાય છે.
તે તેઓનાં જાનવરોને ઓછા થવા દેતા નથી.
39 તેઓના જુલમ, વપ તથા શોક
પાછા ઘટાડવામાં આવે છે અને તેઓને નીચા પાડવામાં આવે છે.
40 તે શ ુઓના સરદારો પર અપમાન લાવે છે
અને માગર્ વનાના અરણ્યમાં તેઓને રખડાવે છે.
41 પણ તે જરૂ રયાતમંદોને સંકટમાંથી છોડાવીને તેઓ ું રક્ષણ કરે છે
અને ટોળાંની જમે તેઓના કુટુબની સંભાળ લે છે.
42 તે જોઈને ન્યાયીઓઆનંદ પામશે
અને સઘળા અન્યાયીઓનાં ુખ બંધ થશ.ે
43જે કોઈ જ્ઞાની હશે તે આ વાતો ધ્યાનમાં લેશે
અને યહોવાહની કૃપા વષે મનન કરશ.ે
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ગાયન:દાઉદ ું ગીત.
1 હે ઈ ર, મેં મારુ હૃદય દૃઢ ક ુ છે;
હુ મારા અંતઃકરણથી ગીત ગાઈશ અને સ્ ુ ત કર શ.
2 વીણા, સતાર, જાગો;
હુ જાતે પરો ઢયાને જગાડ શ.
3 હે યહોવાહ, હુ લોકોમાં તમારો આભાર માનીશ;
પ્રજાઓમાં હુ તમારાં સ્તોત્ર ગાઈશ.
4 કારણ કે તમાર કૃપા આકાશો કરતાં ઊંચી છે;
અને તમારુ વ ા ુપણું આભ ુધી પહોંચે છે.
5 હે ઈ ર, તમે આકાશો કરતાં ઊંચા મનાઓ
અને તમારુ ગૌરવ આખી ૃથ્વી કરતાં ઊં ું મનાઓ.
6 કે જથેી જઓે તમને પ્રેમ કરે છે તેઓનો છૂટકો થાય,
તમારા જમણા હાથથી અમને છોડાવો અને ઉ ર આપો.
7ઈ ર પોતાની પ વત્રતાએ બોલ્યા છે; “હુ હરખાઈશ;
હુ શખેમના ભાગ કર શ અને ુ ોથની ખીણ વહેંચી આપીશ.
8 ગલ્યાદ મારુ છે અને મનાશ્શા મારુ છે;
એફ્રાઇમ મારા માથાનો ટોપ છે;
યહૂ દયા મારો રાજદડ છે.
9 મોઆબ મારા હાથ ધોવાનો કૂડ છે;
અદોમ ઉપર હુ મારાં પગરખાં ફેંક શ;
પ લસ્તીઓને કારણે હુ વજયમાં આનંદ કર શ.
10 મને કોટબંધ નગરમાં કોણ લઈ જશ?ે
મને અદોમમાં કોણ દોર જશ?ે”
11 હે ઈ ર, ું તમે અમને તરછોડ્યા નથી?
તમે અમારા સૈન્યોની સાથે બહાર આવતા નથી.
12અમને અમારા શ ુઓ સામે મદદ કરો,
કેમ કે માણસની મદદ તો મથ્યા છે.
13અમે ઈ રની સહાયથી પરાક્રમો કર ું;
તે જ અમારા શ ુઓને કચડ નાખશ.ે
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ુ ગવૈયાને માટે. દાઉદ ું ગીત.
1 હે મારા સ્ ુ તના ઈ ર, તમે શાંત ન રહો.
2 કારણ કે દુ અને કપટ માણસો મારા પર હુમલાઓ કરે છે;
તેઓ માર વરુદ્ધ જૂઠુ બોલે છે.
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3 તેઓએ મને તરસ્કૃત શ ોથી ઘેર લીધો છે
અને કોઈ કારણ વગર માર સાથે લડાઈ કરવા હુમલો કરે છે.
4 તેઓ માર પ્રી તના બદલામાં મારા શ ુ થયા છે,
પણ હુ તેઓને માટે પ્રાથર્ના જ કરુ છુ.
5 તેઓ ઉપકારને બદલે અપકાર કરે છે
અને તેઓ મારા પ્રેમને ધ ારે છે.
6 મારા શ ુનો સામનો કરવા માટે એક દુ માણસને ન ુક્ત કરો;
તેને જમણે હાથે કોઈ અપ્રામા ણકને ઊભો રાખો.
7 ારે તે ન્યાય કરે, ત્યારે તે અપરાધી ઠરો;
તેની પ્રાથર્ના પાપરૂપ ગણાઓ.
8 તેના દવસો થોડા થાઓ;
તે ું ાન બીજા કોઈ લઈ લો.
9 તેના સંતાનો અનાથ
અને તેની પત્ની વધવા થાઓ.
10 તેના સંતાનો રખડ ને ભીખ માગો,
ઉજ્જડ થયેલાં પોતાના ઘરોમાંથી તેઓને નસાડ ૂકવામાં આવે.
11 તેનો લેણદાર જોરજુલમથી તે ું બ ું લઈ જાઓ;
તેની મહેનત ું ફળ અજાણ્યા ૂંટ જાઓ.
12 તેના પર દયા રાખનાર કોઈ ન રહો;
તેનાં અનાથ બાળકો પર કોઈ કૃપા રાખનાર ન રહો.
13 તેના વંશજોનો ઉચ્છેદ થાઓ;
આવતી પેઢ માંથી તે ું નામ સં ૂણર્પણે ૂંસાઈ જાઓ.
14 તેના પ ૃઓનાં પાપ યહોવાહને યાદ રહો;
અને તેની માતા ું પાપ માફ કરવામાં ન આવો.
15 તેનાં પાપો નત્ય યહોવાહની નજરમાં રહો;
યહોવાહ તે ું નામ ૃથ્વી પરથી ઉખેડ નાખે.
16 કારણ કે તેણે બીજાઓ પ્રત્યે દયા કરવા ું ચા ું ન હ,
પણ નરુત્સાહ ની હત્યા કરવા માટે
અને ગર બ તથા જરૂરતમંદને સતા ા.
17બીજાઓને શાપ આપવામાં તે ુશ હતો; માટે એ શાપ તેને લાગો.
તે આશીવાર્દને ધ ારતો; તેથી તેના પર કોઈ આશીવાર્દ ન આવો.
18 તેણે વ ની જમે પોતાના શર ર પર શાપ ધારણ કય હતો
અને તેનો શાપ પાણીની માફક તેના અંતઃકરણમાં
તેના હાડકામાં તેલની જમે પ્રસર જતો હતો.
19 પહેરવાનાં વ ની જમે તે તેને આચ્છા દત કરનાર થાઓ
કમરબંધની જમે તે સદા વીંટળાઈ રહો.
20જઓે મારા શ ુ છે અને જઓે મારા આત્માની વરુદ્ધ બોલનાર છે,
તેઓને યહોવાહ તરફથી આવો બદલો મળો.
21 હે યહોવાહ, મારા પ્ર ુ, તમે તમારા નામની ખાતર મારા માટે લડો.
કેમ કે તમાર કૃપા ઉ મ છે, મારો બચાવ કરો.
22 કેમ કે હુ ગર બ તથા દ રદ્ર છુ
અને મારુ હૃદય ઊંડે ુધી ઘાયલ થ ું છે.
23 હુ નમી ગયેલી છાયાના જવેો થઈ ગયો છુ;
મને તીડની જમે ખંખેર નાખવામાં આવે છે.
24 ઉપવાસથી મારાં ૂંટણ નબળા પડ્યાં છે;
મારુ માંસ ુ વના ઘટ ગ ું છે.
25 હુ સવર્ માણસો માટે નષ્ફળતા ું પ્રતીક બન્યો છુ;

ારે તેઓ મને જુએ છે, ત્યારે તેઓ પોતાના માથાં હલાવે છે.
26 હે યહોવાહ મારા ઈ ર, મને મદદ કરો;
તમાર કૃપા પ્રમાણે મારો બચાવ કરો.
27 તેઓજાણે કે આ તમે ક ુ છે,
હે યહોવાહ, તમે જઆ ક ુ છે,
28જો તેઓ મને શાપ આપ,ે તો કૃપા કર તેમને આશીવાર્દ આપજો;

ારે તેઓ હુમલો કરે, ત્યારે તેઓ શરમાઈ જાઓ,
પણ તમારો સેવક આનંદ કરે.
29 મારા શ ુઓ વ ની જમે બદનામીથી શરમ અ ુભવો
અને ઝભ્ભાની જમે તેઓ શરમથી ઢકાઈ જાઓ.
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30 હુ વારવાર યહોવાહનો આભાર માનીશ;
હુ ઘણા લોકોમાં તેમની સ્ ુ ત ગાઈશ.
31 કારણ કે દ રદ્ર ના આત્માને અપરાધી ઠરાવનારાઓથી
ઉદ્ધાર આપવાને માટે યહોવાહ તેને જમણે હાથે ઊભા રહેશે.
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દાઉદ ું ગીત.
1 યહોવાહે મારા પ્ર ુને ક ું, “ ાં ુધી હુ તારા દશુ્મનોને તારુ પાયાસન કરુ ત્યાં ુધી ું મારે જમણે હાથે બેસ.”
2 યહોવાહે ક ું, “ સયોનમાંથી તમારા સામથ્યર્નો રાજદડ પકડો;
તારા શ ુઓ પર રાજ કર.
3 તારા લોકો તારા ુદ્ધને દવસે તાર સાથે જોડાવા ઇચ્છશે
પ વત્રતાની ુંદરતા પહેર ને અને મળસકાના ગભર્ ાનમાંથી નીકળ ને તમે આવો;
તાર ુવાવ ા ું જોર તને દોરે છે.
4 યહોવાહે સમ ખાધા છે અને તે બદલશે ન હ:
તમે મલ્ખીસદેકના* ધોરણ,ે
સદાને માટે યાજક છો.”
5 પ્ર ુ તમારે જમણે હાથે છે.
તે પોતાના કોપને દવસે રાજાઓને માર નાખશ.ે
6 તે દેશોનો ન્યાય કરશે;
તે ખીણોને ૃતદેહોથી ભરશે;
તે ઘણા દેશોમાંથી આગેવાનોને માર નાખશ.ે
7 તે માગર્માંના ઝરાઓમાંથી પાણી પીશે
અને વજય પછ તે પોતા ું મા ું ઊં ું કરશ.ે

111
પ્ર ુના ુણગાન

1 યહોવાહની સ્ ુ ત કરો.
ન્યાયીઓની સભામાં અને મંડળ ઓમાં
હુ ખરા હૃદયથી યહોવાહની આભારસ્ ુ ત કર શ.
2 યહોવાહનાં કાય મહાન છે,
જે બાબતો તેઓ ઇચ્છે છે તેની તેઓઆ ુરતા ૂવર્ક રાહ જુએ છે.
3 તેમનાં કાય તેજસ્વી અને મ હમાવંત છે
અને તેમ ું ન્યાયીપણું સદાકાળ ટકે છે.
4 તેમણે પોતાના ચમત્કાર કાય થી પોતાને માટે સ્મારક ક ુ છે;
યહોવાહ દયા ુ તથા કૃપાથી ભર ૂર છે.
5 તે પોતાના અ ુયાયીઓને ખોરાક ૂરો પાડે છે.
તે પોતાના કરાર ું હમેશાં સ્મરણ રાખશે.
6 વદેશીઓનો વારસો પોતાના લોકોને આપીને તેમણે તેઓને
પોતાનાં અદ્દ ુત કાય ું પરાક્રમ બતા ું છે.
7 તેમના હાથનાં કામ સત્ય અને ન્યાયી છે;
તેમની સવર્ આજ્ઞાઓ વ સનીય છે.
8 તેઓ સદા ર રખાયેલી છે,
અને સત્યતાથી તથા વ ા ુપણાથી કરવામાં આવી છે.
9 તેમણે પોતાના લોકોને વજયઆપ્યો છે;
પોતાનો કરાર સદાકાળ માટે ફરમા ો છે;
તેમ ું નામ પ વત્ર અને ભયાવહ છે.
10 યહોવાહને માન આપ ું એ ુ દ્ધની શરૂઆત છે.
જે લોકો તેમની ૂચનાઓ ું પાલન કરે છે, તેઓ સમજદાર છે.
તેમની સ્ ુ ત સવર્કાળ થશે.

112
સજ્જન ું ુખ

1 યહોવાહની સ્ ુ ત કરો.
જે યહોવાહને માન આપે છે,
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જે તેમની આજ્ઞાઓ પાળવામાં ુશ થાય છે, તેઓઆશીવાર્ દત છે.
2 તેના વંશજો ૃથ્વી પર બળવાન થશ;ે
ઈ રના લોકો આશીવાર્દ પામશ.ે
3 તેઓના ઘરમાં ધનદોલતની ૃ દ્ધ થશ;ે
તેઓ ું ન્યાયીપણું સદાકાળ ટકશે.
4ઈ રના લોકો માટે અંધકારમાં પ્રકાશ પ્રગટ થાય છે;
તેઓ કૃપા ુ, દયા ુ અને ન્યાયી છે*.
5જે માણસ કૃપા રાખીને આપે છે,
તે પોતાના કામમાં પ્રામા ણકપણે ચાલશે.
6 કેમ કે તે કદ પડશે ન હ;
ન્યાયી માણસ ું સ્મરણ સવર્કાળ રહેશે.
7 તે ખરાબ સમાચારથી ગભરાતો નથી;
તેને યહોવાહમાં આત્મ વ ાસ અને ભરોસો હોય છે.
8 તે ું હૃદય શાંત છે,
તે પોતાના શ ુઓ પર વજય મેળવતા ુધી ગભરાશે ન હ.
9 તેણે ઉદારતાથી ગર બોને આપ્ ું છે;
તે ું ન્યાયીપણું સવર્કાળ ટકે છે;
તેને માન સ હત ઊંચો કરવામાં આવશ†ે.
10 દુ ો આ જોઈને ુસ્સે થશ;ે
તેઓ પોતાના દાંત પીસશે અને ઓગળ જશ;ે
દુ ોની યોજનાઓ નષ્ફળ જશ.ે

113
પ્ર ુની ભલાઈનાં ુણગાન

1 યહોવાહની સ્ ુ ત કરો.
હે યહોવાહના સેવકો, સ્ ુ ત કરો;
યહોવાહના નામની સ્ ુ ત કરો.
2 યહોવાહ ું નામ આ સમયથી
તે સવર્કાળ ુધી સ્ ુત્ય થાઓ.
3 ૂય દયથી તે ૂયાર્સ્ત ુધી
યહોવાહના નામની સ્ ુ ત કરો.
4 યહોવાહ સવર્ પ્રજાઓ ઉપર સવ પર અ ધકાર છે
અને તેમ ું ગૌરવ આકાશો કરતાં મહાન છે.
5આપણા ઈ ર યહોવાહ જવેા કોણ છે?
જે ઉચ્ચ ાનમાં બેઠા છે.
6આકાશમાં તથા ૃથ્વીમાં
જે છે તે કોણ જુએ છે?
7 તે ગર બને ૂળમાંથી ઉઠાવી લે છે
અને જરૂ રયાતમંદોને રાખના ઢગલામાંથી ઊંચા કરે છે.
8જથેી તે અમીરો સાથે
એટલે પોતાના રાજકુમારો સાથે બેસનાર થાય.
9 તે નઃસંતાન ીને ઘર આપે છે,
તેને ુત્રોની આનંદ માતા બનાવે છે.
યહોવાહની સ્ ુ ત કરો.

114
નગર્મન સમયે પ્ર ુનાં આ યર્-કૃત્યો

1 ારે ઇઝરાયલીઓએ મસર છો ું,
એટલે યાકૂબ ું કુટુબ વદેશી લોકોમાંથી બહાર આ ું,
2 ત્યારે યહૂ દયા તેમ ું પ વત્ર ાન,
અને ઇઝરાયલ તેમ ું રા થ ુ.ં
3સ ુદ્ર તે જોઈને નાસી ગયો;
યદન પાછ હઠ .
4 પવર્તો ઘેટાંઓની માફક કૂદ્યા

* 112:4 112:4 ઈ ર કૃપા ,ુ દયા ુ અને ન્યાયી છે † 112:9 112:9 તે સામથ અને મહાન બનશે
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ડુગરો હલવાનની જમે કૂદ્યા.
5અરે સ ુદ્ર, ું કેમ નાસી ગયો?
યદન નદ , ું કેમ પાછ હઠ ?
6અરે પવર્તો, તમે શા માટે ઘેટાંની જમે કૂદ્યા?
નાના ડુગરો, તમે કેમ હલવાનોની જમે કૂદ્યા?
7 હે ૃથ્વી, પ્ર ુની સમક્ષ,
યાકૂબના ઈ રની સમક્ષ, ું કાંપ.
8 તેમણે ખડકમાંથી પાણી વહેવડાવીને સરોવર બના ું,
મજ ૂત ખડકને પાણીનાં ઝરામાં ફેર ા.

115
એકમાત્ર ખરા ઈ ર

1 હે યહોવાહ, અમોને ન હ, અમોને ન હ,
કેમ કે તમાર કૃપા અને તમારા વ ા ુપણાને લીધ,ે
તમારુ નામ મ હમાવાન મનાઓ,
2 પ્રજાઓ શા માટે કહે છે,
“તેઓના ઈ ર ાં છે?”
3અમારા ઈ ર સ્વગર્માં છે;
જે તેમણે ઇચ્ ું તે સવર્ તેમણે ક ુ.
4 તેઓની ૂ તઓ સોના તથા ચાંદ ની જ છે,
તેઓ માણસોના હાથ ું કામ છે.
5 તેઓને ુખ છે, પણ તેઓ બોલી શકતી નથી;
તેઓને આંખો છે, પણ તેઓ જોઈ શકતી નથી;
6 તેઓને કાન છે, પણ તેઓ સાંભળ શકતી નથી;
તેઓને નાક છે, પણ તેઓ ૂંઘી શકતી નથી.
7 તેઓને હાથ છે, પણ તેમનો ઉપયોગ કર શકતી નથી;
તેઓને પગ છે, પણ તે ચાલી શકતી નથી;
વળ તેઓ પોતાના ગળામાંથી અવાજ કાઢ શકતી નથી.
8 તેઓના બનાવનારા અને
તેઓના પર ભરોસો રાખનારા સવર્ તેઓના જવેા છે.
9 હે ઇઝરાયલ, યહોવાહ પર ભરોસો રાખ;
તે તમારા મદદગાર તથા તમાર ઢાલ છે.
10હારુન ું કુટુબ, યહોવાહ પર ભરોસો રાખો;
તે તમારા મદદગાર તથા તમાર ઢાલ છે.
11 હે યહોવાહના ભક્તો, તેમના પર ભરોસો રાખો;
તે તમારા મદદગાર તથા તમાર ઢાલ છે.
12 યહોવાહે આપણને સંભાયાર્ છે અને તે આપણને આશીવાર્દ આપશે;
તે ઇઝરાયલના પ રવારને
અને હારુનના પ રવારને આશીવાર્દ આપશ.ે
13જે યહોવાહને માન આપે છે,
તેવાં નાનાં કે મોટાં બ ેને તે આશીવાર્દ આપશે.
14 યહોવાહ તમાર તેમ જ તમારા
વંશજોની ૃ દ્ધ કયાર્ કરશ.ે
15 તમે આકાશ અને ૃથ્વીના ઉત્પ કતાર્,
યહોવાહના આશીવાર્દ પામ્યા છો.
16આકાશો યહોવાહનાં છે;
પણ ૃથ્વી તેમણે માણસોને આપી છે.
17 ૃત્ ુ પામેલાઓ અથવા કબરમાં ઊતરનારા
તેઓમાં ું કોઈ યહોવાહની સ્ ુ ત કર ું નથી.
18 પણ અમે આજથી તે સવર્કાળ ુધી
યહોવાહની સ્ ુ ત કર ુ.ં
યહોવાહની સ્ ુ ત થાઓ.

116
ૃત્ ુમાંથી બચાવ માટે આભારસ્ ુ ત

1 હુ યહોવાહને પ્રેમ કરુ છુ કેમ કે તેમણે મારો અવાજ
અને માર વનંતી સાંભળ છે.
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2 તેમણે માર તરફ પોતાના કાન ધયાર્ છે,
મારા જીવનપયત હુ તેમની પ્રાથર્ના કર શ.
3 મરણની જાળમાં હુ સપડાઈ ગયો હતો
અને મને લાગ ું હ ું જાણે હુ શેઓલમાં હોઉં;
મને સંકટ તથા શોક મ ાં હતાં.
4 ત્યારે મેં યહોવાહના નામનો પોકાર કય :
“હે યહોવાહ, કૃપા કર ને મારા આત્માને છોડાવો.”
5 યહોવાહ ન્યાયી તથા કૃપા ુ છે;
આપણા ઈ ર ખરેખરા માયા ુ છે.
6 યહોવાહ ભોળા માણસો ું રક્ષણ કરે છે;
હુ છેક લાચાર બની ગયો હતો અને તેમણે મને બચા ો.
7 હે મારા આત્મા, તારા વશ્રામ ાનમાં પાછો આવ;
કારણ કે યહોવાહ તાર સાથે ઉદારતાથી વત્યાર્ છે.
8 કેમ કે તમે મારા પ્રાણને ૃત્ ુથી,
માર આંખોને આં ુથી
અને મારા પગોને લથડવાથી બચા ા છે.
9 હુ જીવલોકમાં
યહોવાહની સેવા કરવા ું ચા ુ રાખીશ.
10 મને તેમનામાં વ ાસ છે* માટે હુ આમ બો ું છુ,
“હુ ઘણો દઃુખી થઈ ગયો છુ.”
11 મારા ગભરાટમાં મેં ક ું,
“સવર્ માણસો જૂઠા છે.”
12 હુ યહોવાહના મારા પર થયેલા સવર્
ઉપકારોનો તેમને શો બદલો આ ુ?ં
13 હુ ઉદ્ધારનો પ્યાલો લઈન,ે
યહોવાહના નામને વનં ત કર શ.
14 યહોવાહની આગળ મેં જે સંકલ્પો કયાર્ છે,
તે હુ તેમના સવર્ લોકોની સમક્ષ ૂણર્ કર શ.
15 યહોવાહની દ્ર માં
તેમના ભક્તો ું મરણ કમતી છે.
16 હે યહોવાહ, ન ,ે હુ તમારો સેવક છુ;
હુ તમારો જ સેવક છુ, તમાર સે વકાનો દ કરો;
તમે મારાં બંધન છોડ્યાં છે.
17 હુ તમારા માટે આભારસ્ ુ તનાં અપર્ણો ચઢાવીશ
અને હુ યહોવાહના નામે પોકાર શ.
18 યહોવાહની સમક્ષ લીધેલા સંકલ્પો
જે મેં તેમના સવર્ લોકોની સમક્ષ લીધા છે, તે પાળ શ.
19 હે યરુશાલેમ, તાર અંદર,
યહોવાહના ઘરનાં આંગણામાં
યહોવાહની સ્ ુ ત થાઓ.

117
યહોવાહની સ્ ુ ત

1 ૃથ્વીના સવર્ લોકો યહોવાહની સ્ ુ ત કરો;
સવર્ લોકો, તેમને મહાન માનો.
2 કારણ કે તેમની અનહદ કૃપા આપણા પર છે
અને યહોવાહની સત્યતા સવર્કાળ ટકે છે.
યહોવાહની સ્ ુ ત કરો.

118
વજય માટે આભારસ્ ુ ત

1 યહોવાહનો આભાર માનો, કેમ કે તે ઉ મ છે,
તેમની કૃપા સવર્કાળ ટકે છે.
2ઇઝરાયલ, એમ કહો,
“તેમની કૃપા સવર્કાળ ટકે છે.”

* 116:10 116:10 હુ યહોવાહ પર વ ાસ રાખતો ગયો
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3હારુન ું કુટુબ કહો,
“તેમની કૃપા સવર્કાળ ટકે છે.”
4 યહોવાહના વફાદાર અ ુયાયીઓ કહો,
“તેમની કૃપા સવર્કાળ ટકે છે.”
5 મેં મારા સંકટમાં યહોવાહને વનંતી કર ;
યહોવાહે ઉ ર આપીને મને ુક્ત કય .
6 યહોવાહ મારા પક્ષમાં છે; હુ બીવાનો નથી;
માણસ મને ું કરનાર છે?
7 મારા મદદગાર તર કે યહોવાહ માર પાસે છે;
હુ મારા શ ુઓને, કે જઓે મને ધ ારે છે, તેઓને પરા જત થતાં જોઈશ.
8 માણસ પર ભરોસો રાખવા કરતાં
યહોવાહ પર ભરોસો રાખવો વધારે સારો છે.
9 રાજાઓ પર ભરોસો રાખવા કરતાં
યહોવાહ પર આધાર રાખવો વધારે સારો છે.
10સવર્ પ્રજાઓએ મને ઘેર લીધો છે;
યહોવાહને નામે મેં તેઓને કાપી ના ા*.
11 તેઓએ મને ઘેર લીધો છે, હા, તેઓએ મને ઘેર લીધો છે;
યહોવાહને નામે મેં તેઓને કાપી ના ા.
12 તેઓએ મને મધમાખીઓની જમે ઘેર લીધો હતો;
તેઓ સળગતા કાંટાની જમે તરત જ હોલવાઈ ગયા છે;
યહોવાહને નામે મેં તેઓને કાપી ના ા.
13 નીચે પાડ નાખવાને માટે તેઓએ મારા પર હુમલો કય ,
પણ યહોવાહે મને મદદ કર .
14 યહોવાહ મારુ સામથ્યર્ તથા મારો આનંદ છે
અને તે જ મારા છોડાવનાર થયા છે.
15 ન્યાયીઓના તં ુમાં વજયોત્સવના હષર્નાદ સંભળાય છે;
યહોવાહનો જમણો હાથ વજયઆપનાર છે.
16 યહોવાહનો જમણો હાથ ઊંચો થયેલો છે;
યહોવાહનો જમણો હાથ વજયઆપનાર છે.
17 હુ મરણ પામીશ ન હ, પણજીવતો રહ શ
અને યહોવાહનાં કૃત્યોને પ્રગટ કર શ.
18 યહોવાહે મને ભારે શક્ષા કર છે;
પણ તેમણે મને મરણને સ્વાધીન કય નથી.
19 મારે માટે ન્યાયીપણા ું પ્રવેશદ્વાર† ઉઘાડો;
હુ તેમાં પ્રવેશ કર શ અને હુ યહોવાહનો આભાર માનીશ.
20 યહોવાહ ું દ્વાર આ છે;
એમાં થઈને ન્યાયીઓ અંદર પ્રવેશ કરશ.ે
21 હુ તમારો આભાર માનીશ, કેમ કે તમે મને ઉ ર આપ્યો છે
અને તમે મારો ઉદ્ધાર કય છો.
22જે પથ્થરને ઘર બાંધનારાઓએ નકાય હતો;
તે જ ૂણાનો ુ પથ્થર થયો છે.
23આ કાયર્ તો યહોવાહથી થ ું છે;
આપણી દ્ર માં તે આ યર્કારક છે.
24આ દવસ યહોવાહે આપણને આપ્યો છે;
તેમાં આપણે આનંદોત્સવ કર એ.
25 હે યહોવાહ, કૃપા કર હવે અમને વજયઆપો.
26 યહોવાહને નામે જે આવે છે તે આશીવાર્ દત છે;
અમે તમને યહોવાહના ઘરમાંથી આશીવાર્દ આપ્યો છે.
27 યહોવાહ તે જ ઈ ર છે અને તેમણે આપણને અજવા ું આપ્ ું છે;
વેદ નાં શગોની સાથે દોરડાંથી બ લદાનને બાંધો.
28 તમે મારા ઈ ર છો અને હુ તમારો આભાર માનીશ;
તમે મારા ઈ ર છો; હુ તમને મહાન માનીશ.
29 યહોવાહનો આભાર માનો; કેમ કે તે ઉ મ છે;
તેમની કૃપા સવર્કાળ ટકે છે.

* 118:10 118:10 યહોવાહને નામે મેં તેઓને નાશ કય † 118:19 118:19 મારા માટે ઈ રના લોકો પ્રવેશતા દ્વાર ખોલો
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119
આલેફ.
1જનેા માગ સીધા છે,
જઓે યહોવાહના નયમો પ્રમાણે ચાલે છે, તેઓઆશીવાર્ દત છે.
2જઓે તેમનાં સા ય પાળે છે તેઓઆશીવાર્ દત છે,
તેઓ ૂણર્ હૃદયથી તેમને શોધે છે.
3 તેઓ અન્યાય કરતા નથી;
તેઓ તેમના માગર્માં ચાલે છે.
4 તમારાં શાસનો પાળવાની તમે અમને આજ્ઞા આપી છે
કે જથેી અમે તે ું ૂબ કાળજી ૂવર્ક પાલન કર એ.
5 તમારા વ ધઓ પાળવાને માટે
મારા વચારો દ્રઢ થાય તો કે ું સારુ!
6 ારે હુ તમાર બધી આજ્ઞાઓનો વચાર કરુ,
ત્યારે હુ શર મદો ન હ થાઉં.
7 ારે હુ તમારા ન્યાયી સા યો શીખીશ
ત્યારે હુ મારા ુદ્ધ અંતઃકરણથી તમારો આભાર માનીશ.
8 હુ તમારા વ ધઓને અ ુસર શ;
મારો ત્યાગ ન કરો.

તમારાં વચનો મેં મારા હૈયામાં રા ાં છે.
બેથ.
9 જુવાન માણસ કેવી ર તે પોતા ું જીવન ુદ્ધ રાખી શકે?
તમારા વચનો પાળવાથી.
10 મેં મારા ખરા હૃદયથી તમને શોધ્યા છે;
તમાર આજ્ઞાઓથી ૂક ને મને ભટકવા ન દો.
11 મેં તમારાં વચન કાળજી ૂવર્ક મારા હૃદયમાં રાખી ૂ ાં છે
કે જથેી તમાર વરુદ્ધ હુ ફર પાપ ન કરુ.
12 હે યહોવાહ, તમે સ્ ુ તપાત્ર છો;
કૃપા કર ને મને તમારાં શાસનો શીખવો.
13 મારા હોઠોથી હુ તમારા બધા
નયમો વષે વાત કર શ.
14 તમારાં સા યોના માગર્માં
મને ુષ્કળ સંપ કરતાં વધારે આનંદ મ ો છે.
15 હુ તમારા નયમો ું મનન કર શ
અને તમારા માગ ને અ ુસર શ.
16 તમારા વ ધઓ પાળવામાં મને આનંદ થશ;ે
હુ તમારુ વચન વીસર શ ન હ.

મને તમારાં વચનોની અદ્બતતા બતાવો
ગમેલ.
17 તમારા સેવક ઉપર કૃપા કરો કે હુ જી ું
અને તમારાં વચનો પા ું.
18 તમારા નયમશા માંની આ યર્કારક વાતો ું અવલોકન કરવા માટે;
માર આંખો ઉઘાડો.
19 હુ તો ૃથ્વી પર વદેશી છુ;
તમાર આજ્ઞાઓ મારાથી ન સંતાડો.
20 મારુ હૃદય તમારાં ન્યાયવચનો માટે
સવર્ સમયે તીવ્ર ઝંખના કરે છે.
21 તમે ગ વ લોકોને તેમ જ
જઓે તમાર આજ્ઞાઓને માનતા નથી, તેઓને શ્રાપ આપો છો.
22 મહેણાં તથા અપમાનને મારાથી દૂર કરો,
કારણ કે મેં તમારા નયમો માન્યા છે.
23સરદારો પણઆસનો પર બેસીને માર વરુદ્ધ બોલતા હતા,
પણ તમારા સેવકે તમારા વ ધઓ ું મનન ક ુ છે.
24 તમારાં સા યોથી મને આનંદ થાય છે
અને તેઓ મારા સલાહકારો છે.

પ્ર ુ- નયમ પાળવાનો સંકલ્પ
દાલેથ.
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25 મારો આત્મા ૂળ ભેગો થઈ ગયો છે;
તમારા વચન પ્રમાણે મને જવાડો.
26 મેં મારા માગ તમને પ્રગટ કયાર્ અને તમે મને ઉ ર આપ્યો;
મને તમારા વ ધઓ શીખવો.
27 તમાર ૂચનાઓના માગ સમજવા માર મદદ કરો,
જથેી હુ તમારા અદ્દ ુત શક્ષણ* વશે ચચાર્ કર શકુ.
28 દઃુખને કારણે મારુ હૃદય ભારે થઈ ગ ું છે;
તમારાં વચન પ્રમાણે મને બળવાન કરો.
29અસત્યનો માગર્ મારાથી દૂર કરો;
કૃપા કર ને મને તમારા નયમો શીખવો.
30 મેં વ ા ુપણાનો માગર્ પસંદ કય છે;
મેં હમેશા તમારાં ન્યાયવચનો માર નજરમાં રા ાં છે.
31 હુ તમારાં સા યોને વળગી ર ો છુ;
હે યહોવાહ, મારે લ જ્જત થ ું ન પડ.ે
32 તમાર આજ્ઞાઓના માગર્માં હુ દોડ શ,
કેમ કે તમે મારા હૃદયને પ્ર લ્લત કરો છો.

તમારા નયમો શીખવો
હે
33 હે યહોવાહ, તમારા વ ધઓનો માગર્ મને શીખવો
અને હુ અંત ુધી તે પ્રમાણે ચાલીશ.
34 મને સમજણશ ક્તઆપો એટલે હુ તમારો નયમ પાળ શ;
હુ મારા હૃદયથી તે ું અ ુકરણ કર શ.
35 મને તમાર આજ્ઞાઓના માગર્માં દોરો,
કારણ કે હુ તેમાં આનંદ મા ું છુ.
36 તમારા કરાર પર ધ્યાન આપવા માટે મારા હૃદયને દોરો
અને લોભ તરફથી મને વારો.
37 થર્તામાંથી તમે માર દ્ર ફેરવો;
તમારા માગર્ વષે મને આ ુર કરો.
38 તમારુ જે વચન ભય ઉપજાવનારુ છે;
તે તમારા સેવકના લાભમાં દ્રઢ કરો.
39જે અપમાનનો મને ડર છે; તે મારાથી દૂર કરો;
કારણ કે તમારાં ન્યાયવચનો ઉ મ છે.
40 જુઓ, તમારા નયમોને આધીન થવા માટે હુ ઝં ુ છુ;
મારા ન્યાયીપણામાં તમે મારા જીવનને સંભાળ રાખો.

તમારાં વચનોમાં મને સં ૂણર્ ભરોસો
વાવ.
41 હે યહોવાહ, તમારો અ વકાર પ્રેમ,
તમારા વચન પ્રમાણે, તમારો ઉદ્ધાર મને આપો.
42 તેથી હુ મારુ અપમાન કરનારને જવાબઆપી શકુ,
કેમ કે હુ તમારાં વચનનો ભરોસો કરુ છુ.
43 મારા ુખમાંથી સત્ય વચનો કદ ન લઈ લો,
કેમ કે હુ તમારાં ન્યાયવચનોની આશા રાખી ર ો છુ.
44 હુ સદા સવર્દા તમારા
નયમો ું અવલોકન કર શ.
45 તમારા શક્ષણને આધીન થવામાં મેં ચ લગા ું છે;
તેથી હુ નરાંતે જીવીશ.
46 હુ રાજાઓ સાથે તમારા કરાર વષે વાત કર શ
અને તેમાં શરમાઈશ ન હ.
47 તમાર આજ્ઞાઓમાં હુ આનંદ પામીશ,
તેઓ પર મેં પ્રેમ કય છે.
48 હુ તમાર આજ્ઞાઓ પાળવા મારા હાથ ઊંચા કર શ, તેમના પર મેં પ્રેમ કય છે;
હુ તમારા વ ધઓ ું મનન કર શ.

તમારાં વચન કેવાં દલાસાદાયક!
ઝ.
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49 તમારા જે વચનથી મને આશા ઊપજી છે,
તે વચન તમારા સેવકને માટે સંભારો.
50 મારા દઃુખમાં મને દલાસો મ ો છે:
તમારા વચને મને જવાડ્યો છે.
51અ ભમાની લોકો માર મજાક કરે છે,
પણ હુ તમારા નયમમાંથી પાછો વ ો નથી.
52 હે યહોવાહ, ુરાતન કાળથી તમારાં જે ન્યાયવચનો છે તેમને મેં સંભાયા છે
અને મને દલાસો મ ો છે.
53જે દુ ો તમારા નયમોની અવગણના કરે છે;
તેઓ પર મને ક્રોધ ઊપજે છે.
54 તમારા વ ધઓ મારાં ગીતો છે
તેઓ માર જીવનયાત્રામાં મારા માટે આનંદદાયક સ્તોત્ર બન્યા છે.
55 હે યહોવાહ, મને રાત્રે તમારા નામ ું સ્મરણ થાય છે
અને હુ તમારા નયમો પા ું છુ.
56આમારુઆચરણ છે
કેમ કે મેં તમારાં સા યો ું અ ુસરણ ક ુ છે.

પ્ર ુનાં વચનો પર ભ ક્તભાવ
ખેથ.
57 હે યહોવાહ તમે મારો વારસો છો;
હુ તમારાં વચનો પાળ શ એમ મેં ક ું છે.
58 મેં મારા હૃદયની ઉત્કઠાથી તમાર કૃપાની માગણી કર છે;
તમારા વચન પ્રમાણે, તમે મારા ઉપર દયા કરો.
59 મેં માર ચાલ વષે વચાર કય છે
અને તમારાં સા યો તરફ હુ વ ો છુ.
60 તમાર આજ્ઞાઓ પાળવા માટે મેં ઉતાવળ કર છે;
વાર લગાડ નથી.
61 મને દુ ોનાં બંધનોએ ઘેર લીધો છે;
તમારા નયમોને હુ ૂલી ગયો નથી.
62 તમારાં ન્યાયીવચનોને લીધે
હુ તમારો આભાર માનવા મધ્ય રાત્રે ઊઠ શ.
63જે કોઈ તમને માન આપે છે
અને જઓે તમાર ૂચનાઓને અ ુસરે છે, તેઓનો હુ સાથી છુ.
64 હે યહોવાહ, ૃથ્વી તમાર કૃપાથી ભરેલી છે;
મને તમારા વ ધઓ શીખવો.

તમારાં વચન કેવાં અ ૂલ્ય!
ટેથ.
65 હે યહોવાહ, વચન પ્રમાણે,
તમે તમારા સેવકને માટે સારુ જ ક ુ છે.
66 મને સારો વવેક તથા ડહાપણ શીખવો,
કેમ કે હુ તમાર આજ્ઞાઓ પર વ ાસ કરુ છુ.
67 દઃુખી થયા અગાઉ હુ આડે રસ્તે ગયો હતો,
પણ હવે હુ તમારાં વચન પા ું છુ.
68 તમે ઉ મ છો અને ઉ મ જ કરો છો;
મને તમારા વ ધઓ શીખવો.
69 ઘમંડ લોકો મારા વશે જૂઠુ બોલે છે,
પણ હુ તમારા નયમો મારા ખરા હૃદયથી પાળ શ.
70 તેઓના હૃદયો જડ† છે,
પણ હુ તો તમારા નયમમાં આનંદ પા ું છુ.
71 મેં જે સહન ક ુ છે તે મને ુણકારક થઈ પ ું છે
કે જથેી હુ તમારા વ ધઓ શીખી શકુ.
72સોનાચાંદ ના હજારો સ ા કરતાં તમારા
ુખનો નયમ મારે માટે વ ુ ૂલ્યવાન છે.

પ્ર ુનો નયમ ન્યાયી છે
યોદ.
73 તમે તમારા હાથોથી જ મને ઘડ્યો છે તથા બના ો છે;
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તમાર આજ્ઞાઓ શીખવા માટે મને સમજણઆપો.
74 તમારો ભય રાખનારા મને જોઈને આનંદ પામશે
કારણ કે મેં તમારાં વચનોની આશા રાખી છે.
75 હે યહોવાહ, હુ જાણું છુ કે, તમારાં વચનો ન્યાયી છે
અને વ ા ુપણાએ તમે મને શસ્તબદ્ધ કય છે.
76 તમારા સેવકને આપેલા તમારા વચન પ્રમાણે
તમાર કૃપાથી મને દલાસો મળો.
77 હુ જીવતો રહુ, માટે તમાર દયા મને બતાવો,
કેમ કે તમારો નયમ એ જ મારો આનંદ છે.
78અ ભમાનીઓ લજ્જા પામો,
કેમ કે તેઓ મારા વષે જૂઠુ બોલ્યા છે;
પણ હુ તો તમારાં વચનો ું મનન કરુ છુ.
79જઓે તમને માન આપે છે
અને જઓેને તમારાં સા યો વષે ડહાપણ છે, તેઓ માર પાસે આવો.
80 તમારા નયમોની આધીનતામાં મારુ હૃદય નદ ષ રહો
કે જથેી મારે બદનામ ન થ ું પડ.ે

બચાવ માટે પ્રાથર્ના
કાફ.
81 મારો જીવ તમારા તરફથી મળતા ઉદ્ધારને માટે ૂંઝાય છે;
હુ તમારાં વચનની આશા રા ું છુ.
82 તમે મને ારે દલાસો આપશો?
એમ કહેતાં માર આંખો તમારાં વચનને માટે નસ્તેજ થઈ જાય છે.
83 કેમ કે હુ ુમાડામાં રહેલી મશકના જવેો થઈ ગયો છુ;
હુ તમારા વ ધઓને વીસરતો નથી.
84 તમારા સેવકના દવસ કેટલા છે?
મને સતાવનારાઓનો ન્યાય તમે ારે કરશો?
85જે ગ વ ો તમારા નયમો પ્રમાણે નથી વતર્તા,
તેઓએ મારા માટે ખાડા ખોદ્યા છે.
86 તેઓ વનાકારણ મને ત્રાસઆપે છે, તમે મને મદદ કરો;
તમાર સવર્ આજ્ઞાઓ ભરોસાપાત્ર છે.
87 ૃથ્વી પરથી તેઓએ લગભગ મારો નાશ કય હતો,
પણ મેં તમારાં શાસનોનો ત્યાગ કય નથી.
88 તમાર કૃપા પ્રમાણે તમે મને જવાડો‡;
એટલે હુ તમારા ુખની શખામણ પાળ શ.

પ્ર ુના નયમ ું વ ા ુપણું
લામેદ.
89 હે યહોવાહ, તમારુ વચન
આકાશમાં સદાકાળ ર છે.
90 તમારુ વ ાસપણું પેઢ દરપેઢ કાયમ રહે છે;
તમે જ ૃથ્વી ાપી છે અને તે નીભી રહે છે.
91 તમારાં ન્યાયી વચનને કારણે દરેક વસ્ ુ આજ ુધી નીભી રહ છે;
કેમ કે તે સવર્ તમારા સેવકો છે.
92જો તમારા નયમમાં મેં આનંદ માન્યો ન હોત,
તો હુ મારા દઃુખમાં જ નાશ પામ્યો હોત.
93 હુ કદ તમારાં શાસનોને ૂલીશ ન હ,
કારણ કે તમે મને તેઓથી જ જવાડ્યો છે.
94 હુ તમારો છુ; મારુ રક્ષણ કરો,
કારણ કે મેં તમારાં શાસનોને શોધ્યાં છે.
95 દુ ો મારો નાશ કરવાની તૈયાર માં છે,
પણ હુ શાંત રહ ને તમારાં વચનોમાં ધ્યાન રાખીશ.
96 મેં જો ું છે કે પ્રત્યેક વસ્ ુઓને તેની પોતાની સીમાઓ હોય છે,
પણ તમાર આજ્ઞાની તો સીમા જ નથી§.

પ્ર ુના નયમ માટેનો પ્રેમ
મેમ.
97 તમારા નયમો પર હુ કેટલો બધો પ્રેમ રા ું છુ!
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હુ આખો દવસ તેમના વષે મનન કરુ છુ.
98 મારા શ ુઓના કરતાં તમાર આજ્ઞાઓ મને વ ુ ુ દ્ધમાન કરે છે;
કારણ કે તમાર આજ્ઞાઓ માર પાસે સવર્દા છે.
99 મારામાં મારા શક્ષકો કરતાં વધારે શાણપણ છે
કારણ કે હુ તમારાં સા યો ું મનન કરુ છુ.
100 ૃદ્ધોના કરતાં હુ વશેષ જાણું છુ;
આએ માટે કે મેં તમારા નયમો પા ા છે.
101 હુ તમારુ વચન પાળ શકુ તે માટે
મેં મારા પગ સવર્ ૂંડા માગ થી પાછા વા ા છે.
102 તમારાં ન્યાયી વચનોને મેં તજી દ ધા નથી,
કારણ કે તમે મને તે શીખ ાં છે.
103 માર રુ ચને તમારાં વચનો કેવા મીઠાં લાગે છે,
હા, તેઓ મારા ુખને માટે મધ કરતાં વ ુ મીઠાં છે!
104 તમારાં શાસનોથી મને સમજણ મળે છે;
માટે હુ દરેક જૂઠા માગર્ને ધ ારુ છુ.

તમારા નયમમાં જીવનપ્રકાશ છે
ુન.

105 મારા પગોને માટે તમારાં વચન દ વારૂપ છે
અને મારા માગ ને માટે અજવાળારૂપ છે.
106 હુ તમારાં યથાથર્ ન્યાયશાસનો પાળ શ,
એવી પ્ર તજ્ઞા મેં કર હતી અને તે પાળ પણ છે.
107 હુ દઃુખમાં બહુ દબાઈ ગયો છુ;
હે યહોવાહ, તમારાં વચનો પ્રમાણે મને જવાડો.
108 હે યહોવાહ, મારા ુખનાં રાજી ુશીથી આપેલાં ઐ ચ્છકાપર્ણનો તમે સ્વીકાર કરો;
અને તમારાં ન્યાયવચનો મને શીખવો.
109 મારો પ્રાણ સદા ુશ્કેલીમાં છે*,
પણ હુ તમારા નયમને વીસરતો નથી.
110 દુ ોએ મારે માટે પાશ ના ો છે,
પણ હુ તમારાં શાસનોથી નાસી ગયો નથી.
111 મેં તમારાં સા યોને સદાકાળનો વારસો માન્યાં છે,
કેમ કે તેઓ મારા હૃદયનો આનંદ છે.
112 તમારા વ ધઓઅંત ુધી સદા પાળવાને
મેં મારા હૃદયને વા ું છે.

તમારા નયમમાં જ માર સહ સલામતી
સામેખ.
113 હુ બે મન વાળાઓને ધ ારુ છુ,
પણ હુ તમારા નયમ પર પ્રેમ રા ું છુ.
114 તમે જ માર સંતાવાની જગ્યા તથા ઢાલ છો;
હુ તમારાં વચનની આશા રા ું છે.
115 દુ મનવાળા માણસો મારાથી દૂર રહો,
કે જથેી હુ મારા ઈ રની આજ્ઞાઓ પા ું.
116 તમારા વચન ુજબ મને આધાર આપો કે જથેી હુ જીવી શકુ
અને માર આશાઓને નરથર્ક કરશો ન હ.
117 તમે મારા સહાયકાર થાઓ અને હુ સલામત રહ શ;
હુ સદા તમારા ની ત નયમો ું મનન કર શ.
118જઓે તમારા નયમોનો ભંગ કરે છે તેનો તમે ધ ાર કરો છો,
કારણ કે તેઓનો ઢોંગ થર્ છે.
119 તમે ૃથ્વીના સવર્ દુ ોને કચરાની જમે ફેંક દો છો;
માટે હુ તમારા નયમોને પ્રેમ કરુ છુ.
120 હુ તમારા ભયથી કાં ુ છુ
અને હુ તમારા ન્યાયવચનોથી ગભરાઉં છુ.

પ્ર ુનો નયમ ભક્તનો પરમાનંદ
હા યન.
121 મેં જે ન્યાયી અને સા ું છે તે ક ુ છે;

* 119:109 119:109 મારો પ્રાણ સદા મારા હાથમાં છે



ગીતશા 119:122 544 ગીતશા 119:146

મને મારા પર જુલમ કરનારનાં હાથમાં ન સોંપો.
122 તમારા સેવક માટે તેના જામીન થાઓ;
ગ વ લોકોને મારા પર જુલમ કરવા ન દો.
123 તમારા ઉદ્ધારની અને ન્યાયી વચનની
રાહ જોતાં જોતાં માર આંખો નસ્તેજ થઈ ગઈ છે.
124 તમાર કૃપા પ્રમાણે તમારા સેવકની સાથે વતર્જો
અને તમારા વ ધઓ મને શીખવજો.
125 હુ તો તમારો સેવક છુ, મને ુ દ્ધ આપો,
કે જથેી હુ તમારાં સા યોને જાણી શકુ.
126હવે યહોવાહને કામ કરવાનો સમયઆ ો છે,
કેમ કે લોકોએ તમારો નયમ તોડ્યો છે.
127 હુ સોના કરતા,ં ુદ્ધ સોના કરતાં પણ
તમાર આજ્ઞાઓ પર વધારે પ્રેમ રા ું છુ.
128 તમારાં શાસનો પ્રમાણે હુ માર સવર્ વતર્ ૂક યથાથર્ રા ું છુ
અને હુ દરેક જૂઠા માગર્ને ધ ારુ છુ.

પ્ર ુનો નયમ પાળવાની તમન્ ના
પ.ે
129 તમારા નયમો અદ્દ ુત છે;
તેથી હુ તેમને પા ું છુ.
130 તમારાં વચનો ુલ્લો પ્રકાશઆપે છે;
તે ભોળા માણસ પણ સમજી શકે છે.
131 હુ મારુ ુખ ઉઘાડ ને તલપી ર ો છુ,
કેમ કે હુ તમાર આજ્ઞાઓની અ ભલાષા રાખતો હતો.
132જમે તમે તમારા નામ પર પ્રેમ રાખનારાઓની સાથે વત છો,
તેમ તમે મારા તરફ ફર ને મારા પર દયા કરો.
133 તમારા વચન પ્રમાણે મને ચલાવો;
કોઈ પણ પાપને મારા પર શાસન કરવા ન દો.
134 જુલમી માણસોથી મને બચાવો,
કે જથેી હુ તમારાં શાસનો ું પાલન કર શકુ.
135 તમારા સેવક પર તમારા ુખનો પ્રકાશ પાડો
અને તમારા બધા નયમો મને શીખવો.
136 તેઓ તમારા નયમો પાળતા નથી,
તેથી માર આંખોમાંથી ચોધાર આં ુ વહે છે.

તમારો નયમ તદ્દન ન્યાયી છે
સાદે.
137 હે યહોવાહ, તમે ન્યાયી છો
અને તમારાં ન્યાયવચનો યથાથર્ છે.
138 ન્યાયીપણાથી તથા ૂરે ૂરા વ ા ુપણાથી
તમે તમારાં સા યો ફરમા ાં છે.
139 મારા શ ુઓ તમારાં વચન વીસર ગયા છે
તેથી મારા રોષે મને ક્ષીણ કય છે.
140 તમારુ વચન તદ્દન નમર્ળ છે
અને તમારો સેવક તેના પર પ્રેમ રાખે છે.
141 હુ નાનો તથા ધ ારાયેલો છુ,
તોપણ હુ તમારાં શાસનોને ૂલી જતો નથી.
142 તમારુ ન્યાયીપણું તો અનંતકાળ ટકશે;
અને તમારો નયમ સત્ય છે.
143 મને ઉપા ધઓએ તથા આપ ઓએજકડ લીધો છે,
તમાર આજ્ઞાઓ મારો આનંદ છે.
144 તમારાં સા યો સદાકાળ ન્યાય ુક્ત છે;
માટે મને સમજણઆપો, જથેી હુ જીવતો રહ શ.

તમારો નયમ તદ્દન ન્યાયી છે
કોફ.
145 મેં ખરા હૃદયથી વનં ત કર છે, “હે યહોવાહ, મને ઉ ર આપો,
હુ તમારા નયમો ું પાલન કર શ.
146 મેં તમને પ્રાથર્ના કર છે; મારો બચાવ કરો,
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એટલે હુ તમારા નયમો ું પાલન કર શ.”
147 પ્રભાત થતાં પહેલા મેં સહાયને માટે પ્રાથર્ના કર .
મને તમારાં વચનોની આશા છે.
148 તમારા વચન ું મનન કરવા માટે
માર આંખો રાતના છેલ્લાં પહોર અગાઉ ઊઘડ ગઈ હતી.
149 તમાર કૃપા પ્રમાણે માર વાણી સાંભળો;
હે યહોવાહ, તમારાં ન્યાયવચનો પ્રમાણે મને જવાડો.
150જઓે દુ ભાવથી માર પાછળ લાગેલા છે તેઓ માર નજીકઆવે છે,
પણ તેઓ તમારા નયમથી દૂર છે.
151 હે યહોવાહ, તમે માર નજદ ક છો
અને તમાર સવર્ આજ્ઞાઓ સત્ય છે.
152લાંબા સમય ૂવ તમારા સા યોથી મેં જાણ્ ું કે,
તમે તેઓને સદાને માટે ાપ્યા છે.

સહાય માટે પ્રાથર્ના
રેશ.
153 માર વપ સા ું જુઓ અને મને સહાય કરો,
કેમ કે હુ તમારો નયમ ૂલતો નથી.
154 માર લડતને લડો અને મને બચાવો;
મને તમારા વચન પ્રમાણે જીવવા દો.
155 દુ ોથી ઉદ્ધાર દૂર રહે છે,
કારણ કે તે તમારા નયમોને પ્રેમ કરતા નથી.
156 હે યહોવાહ, તમાર કરુણા મહાન છે;
તમારાં ન્યાયવચનો પ્રમાણે મને જવાડો.
157 મને સતાવનારા અને મારા શ ુઓ ઘણા છે,
પણ હુ તમારા નયમોથી પાછો હઠ ગયો નથી.
158 મેં વ ાસઘાતીઓને જોયા અને મેં તેમનો અસ્વીકાર કય
કારણ કે તેઓ તમારા વચન ું પાલન કરતાં નથી.
159 હુ તમારાં શાસનો પર કેટલો બધો પ્રેમ રા ું છુ;
હે યહોવાહ, તે ધ્યાનમાં લેજો, તમાર કૃપા અ ુસાર તમે મને જવાડો.
160 તમારાં બધાં વચનો સત્ય છે;
તમારાં સવર્ ન્યાયી વચનો અનંતકાળ ુધી ટકનારાં છે.

પ્ર ુનાં વચનોમાં ભક્ત રાજીરાજી
શીન.
161સરદારોએ મને વનાકારણ સતા ો છે;
મારુ હૃદય તમારાં વચનોનો ભય રાખે છે.
162જમે કોઈ એકને મોટો ખજાનો મળે
તેમ તમારા વચનથી મને આનંદ થાય છે.
163 હુ અસત્યને ધ ારુ છુ અને તેનાથી કટા ું છુ,
પણ હુ તમારા નયમને ચાહુ છુ.
164 તમારાં યથાથર્ અને ન્યાયી વચનોને કારણે,
હુ દવસમાં સાતવાર તમાર સ્ ુ ત કરુ છુ.
165 તમારા નયમ પર પ્રેમ રાખનારાઓને અત્યંત શાં ત મળે છે;
તેઓને કોઈ પણ ઠોકર ખવડાવી શકે તેમ નથી.
166 હે યહોવાહ, તમારા ઉદ્ધારની મેં આશા રાખી છે
અને મેં તમાર આજ્ઞાઓ પાળ છે.
167 હુ તમારાં સા યોને અ ુસય
અને હુ તેમના પર ઘણો પ્રેમ રા ું છુ.
168 હુ તમારાં બધાં શાસનો અને સા યોને અ ુસય છુ,
કેમ કે હુ જે કરુ તે બ ું તમે જાણો છો.

મારો પોકાર તમને પહોંચો
તાવ.
169 હે યહોવાહ, મને સહાય કરવાને માર પ્રાથર્નાઓ સાંભળો;
તમે વચનઆપ્ ું છે તે પ્રમાણે મને સમજણઆપો.
170 માર પ્રાથર્નાને તમાર સમક્ષઆવવા દો;
તમારા વચન પ્રમાણે મને સહાય કરો.
171 મારા હોઠો તમાર સ્ ુ ત ઉચ્ચારશ,ે
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કારણ કે તમે મને તમારા વ ધઓ શીખવો છો.
172 માર જીભ તમારા વચન વષે ગાયન કરો,
કારણ કે તમાર સવર્ આજ્ઞાઓ ન્યાયી છે.
173 મને મદદ કરવા તમારો હાથ તૈયાર થાઓ,
કારણ કે મેં તમારાં શાસનોને અ ુસરવા ું પસંદ ક ુ છે.
174 હે યહોવાહ, હુ તમારા તરફથી મળતા ઉદ્ધારને માટે અ ભલાષી છુ
અને તમારો નયમ એ જ મારો આનંદ છે.
175 મારા આત્માને જવાડો જથેી હુ તમાર સ્ ુ ત કર શકુ;
તમારાં ન્યાયવચનો મને મદદરૂપ થાઓ.
176 હુ ૂલા પડલેા ઘેટાંની જમે ભટક ગયો છુ;
તમારા સેવકને શોધી કાઢો,
કારણ કે હુ તમાર આજ્ઞાઓને ૂલ્યો નથી.

120
સંકટમાં સહાય

ચઢવા ું ગીત.
1 મારા સંકટમાં મેં યહોવાહને પોકાર કય
અને તેમણે મને ઉ ર આપ્યો.
2 હે યહોવાહ, જઓે પોતાના હોઠોથી જૂઠુ બોલે છે
અને તેમની જીભથી છેતરે છે, તેઓથી તમે મારા આત્માને બચાવો.
3 હે કપટ જીભ, તને તો તે ું કરશ?ે
અને તારા તે શા હાલ કરશ?ે
4 તને યોદ્ધાઓ* તી ણ બાણોથી વીંધશ,ે
અને ધગધગતા કોલસાથી તને દઝાડાશે.
5 મને અફસોસ છે કે હુ મેશેખમા†ં રહુ છુ;
અગાઉ હુ કેદારના તં ુઓ મધ્યે રહેતો હતો.
6જે શાં ત પર દ્વષે રાખે છે
તેની સાથે રહ ને હવે તો હુ ધરાઈ ગયો છુ.
7 હુ શાં ત ચાહુ છુ,
પણ ારે હુ બો ું છુ, ત્યારે તેઓ લડાઈ કરવા માગે છે.

121
પ્ર ુજીનાં રખવાળાં

ચઢવા ું ગીત.
1 હુ પવર્તો તરફ માર આંખો ઊંચી કર શ.
મને ાંથી સહાય મળે?
2જે યહોવાહે આકાશ તથા ૃથ્વી ઉત્પ કયા છે,
તેમની તરફથી મને સહાય મળે છે.
3 તે તારા પગને ડગવા દેશે ન હ;
જે તારુ રક્ષણ કરે છે તે ઊંઘશે ન હ.
4 જુઓ, ઇઝરાયલના જે રક્ષક છે
તે કદ ઊંઘતા નથી અને નદ્રાવશ થતા નથી.
5 યહોવાહ તારા રક્ષક છે;
યહોવાહ તારા જમણે હાથે તને છાયા કરશ.ે
6 દવસે ૂયર્ કે રાત્રે ચંદ્ર
તને ુકસાન પહોંચાડશે ન હ.
7સવર્ દઃુખથી યહોવાહ તારુ રક્ષણ કરશે;
તે તારા આત્માની સંભાળ રાખશ.ે
8હમણાંથી તે સવર્કાળ માટે
તારા સવર્ કાય માં યહોવાહ તારુ રક્ષણ કરશ.ે

122
યરુશાલેમ ું મ હમાગીત

ચઢવા ું ગીત; દાઉદ ુ.ં
1 ારે તેઓએ* મને ક ું કે,

* 120:4 120:4 મજ ૂત માણસ † 120:5 120:5 કાળો સ ુદ્ર અને કે સ્પયન સ ુદ્ર વચ્ચે ું ક્ષેત્ર * 122:1 122:1 મત્રો
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“ચાલો આપણે યહોવાહના ઘરમાં જઈએ,” ત્યારે હુ આનંદ પામ્યો.
2 હે યરુશાલેમ, તારા દ્વારોમાં
અમે ઊભા ર ા હતા.
3 યરુશાલેમ તો હારબંધ ઇમારતોવાળા
નગરના જે ું બાંધે ું છે.
4 ત્યાં કુળો ચઢે છે, યહોવાહનાં કુળો,
ઇઝરાયલને સાક્ષીરૂપ થવાને અથ,
યહોવાહના નામનો આભાર માનવાને માટે કુળો ચઢે છે.
5 કેમ કે ત્યાં ઇનસાફનાં રા ાસનો
દાઉદના કુટુબના રા ાસનો ાપવામાં આવેલાં છે.
6 યરુશાલેમની શાં તને માટે પ્રાથર્ના કરો!
જઓે તને ચાહે છે તેને શાં ત મળો.
7 તારા કોટની અંદર શાં ત
અને તારા મહેલોની અંદર કુશળતા થાઓ.
8 મારા ભાઈઓ તથા મારા મત્રોની ખાતર
હવે હુ બોલીશ, “તારામાં શાં ત થાઓ.”
9આપણા ઈ ર યહોવાહના ઘરને અથ
હુ તેની ઉ મતાન†ે લીધે પ્રાથર્ના કર શ.

123
કૃપાદૃ યાચના

ચઢવા ું ગીત.
1 હે આકાશના રા ાસન પર બરાજનાર,
હુ તમારા તરફ માર આંખો ઊંચી કરુ છુ.
2 જુઓ, જમે સેવકની આંખો પોતાના મા લકના હાથ તરફ,
જમે દાસીની આંખો પોતાની શેઠાણીના હાથ તરફ તાકેલી રહે છે,
તેમ અમારા ઈ ર યહોવાહની અમારા ઉપર દયા થાય ત્યાં ુધી
અમાર આંખો તેમના તરફ તાક રહે છે.
3અમારા પર દયા કરો, હે યહોવાહ, અમારા પર દયા કરો,
કેમ કે અમે અપમાનથી ભરાઈ ગયા છ એ.
4બેદરકાર માણસોના ુચ્છકાર
તથા ગ વ ોના અપમાનથી
અમારો આત્મા તદ્દન કાયર થઈ ગયો છે.

124
શ ુઓથી છુટકારો મળતાં સ્ ુ તગાન

ચઢવા ું ગીત; દાઉદ ું.
1હવે ઇઝરાયલ એમ કહો,
“જો યહોવાહ અમારા પક્ષમાં ન હોત,”
2 ારે માણસો અમારા પર ચઢ આ ા ત્યારે,
“જો યહોવાહ અમારા પક્ષમાં ન હોત,
3 તો તેઓનો ક્રોધ અમારા ઉપર સળગી ઊઠતાં
તેઓ અમને જીવતા જ ગળ જાત.
4 પાણીની રેલો અમને તાણી જાત,
પાણીએ અમને ડુબાડ દ ધા હોત.
5 તે અ ભમાની માણસોએ અમને પાણીમાં ડુબાડ દ ધા હોત.”
6 યહોવાહની સ્ ુ ત થાઓ,
જમેણે તેઓના દાંતનો શકાર થવાને અમને સોંપ્યા ન હ.
7જમે પારધીની જાળમાંથી પક્ષી છટક જાય, તેમ અમારા જીવ બચી ગયા છે;
જાળ ૂટ ગઈ છે અને અમે બચી ગયા છ એ.
8આકાશ અને ૃથ્વીના સજનહાર,
યહોવાહ અમારા મદદગાર છે.

125
પ્ર ુના શરણમાં સલામતી

ચઢવા ું ગીત.
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1જઓે યહોવાહમાં ભરોસો રાખે છે
તેઓ સયોન પવર્ત જવેા અચળ છે, જે કદ ખસનાર નથી, પણ સદાકાળ ટક રહે છે.
2જમે યરુશાલેમની આસપાસ પવર્તો આવેલા છે,
તેમ આ સમયથી તે સવર્કાળ માટે
યહોવાહ પોતાના લોકોની આસપાસ છે.
3 દુ તાનો રાજદડ ન્યાયીઓના હસ્સા પર ટકશે ન હ.
ન હ તો, ન્યાયીઓ અન્યાય કરવા લલચાય.
4 હે યહોવાહ, જઓે સારા છે
અને જઓેનાં હૃદય યથાથર્ છે, તેમ ું ભ ું કરો.
5 પણ જઓે પોતે આડઅેવળે માગ વળે છે,
તેઓને યહોવાહ દુ ોની સાથે લઈ જશ.ે
ઇઝરાયલ પર શાં ત થાઓ.

126
બંદ વાસમાંથી ુ ક્તનો આનંદ

ચઢવા ું ગીત.
1 ારે યહોવાહ બંદ વાસમાં પડલેાઓને સયોનમાં પાછા લા ા*,
ત્યારે અમે સ્વપ્ન જોતાં હોઈએ એ ું લાગ્ ુ.ં
2 ત્યારે અમારુ ુખ હાસ્યથી ભરાઈ ગ ું
અને અમાર જીભ ગાયન કરવા લાગી.
ત્યારે તેઓએ લોકોની વચ્ચે ક ું,
“યહોવાહે તેઓને માટે મહાન કૃત્યો કયા છે.”
3 યહોવાહે અમારે માટે મહાન કામ કયા છે;
અમે કેટલા ુશ છ એ!
4 નેગેબના ઝરણાંની જમે,
હે યહોવાહ, અમાર સંપ ુનઃ ા પત કરો†.
5જઓેઆં ુ પાડતાં પાડતાં વાવે છે, તેઓ હષર્નાદસ હત લણશ.ે
6જે કોઈ ુઠ્ઠ ભર બીજ લઈને રડતાં રડતાં વાવવા જાય છે,
તે પોતાની સાથે ૂળ ઓ લઈને આનંદ સાથે પાછો આવશે.

127
ઈ રના આશીવાર્દ વના માનવ-મહેનત મથ્યા

ચઢવા ું ગીત; ુલેમાન ું.
1જો યહોવાહ ઘર ન બાંધે તો,
તેના બાંધનારાનો શ્રમ થર્ છે,
જો યહોવાહ નગર ું રક્ષણ ન કરે તો,
ચોક દારની ચોક કરવી કેવળ થર્ છે.
2 તમારુ વહે ું ઊઠ ું,
અને મોડુ ૂ ું,
અને ક વેઠ ને રોટલી ખાવી તે પણ થર્ છે,
કેમ કે યહોવાહ પોતાના વહાલાઓને ઊંઘમાં આપે છે.*
3 જુઓ, સંતાનો તો યહોવાહ પાસેથી મળેલો વારસો છે
અને પેટનાં સંતાન તેમના તરફ ું ઇનામ છે.
4 ુવાવ ામાંના ુત્રો
બળવાન વીર યોદ્ધાના હાથમાંના તી ણ બાણ જવેા છે.
5જે માણસનો ભાથો તેનાથી ભરેલો છે તે આશીવાર્ દત છે.

ારે તે નગરના દરવાજે શ ુઓ સામે લડશે,
ત્યારે તેઓ લ જ્જત ન હ થાય.

128
ઈ રને આધીન આશીવાર્ દત ઘર

ચઢવા ું ગીત.
1જે યહોવાહને માન આપે છે
અને તેમના માગર્માં ચાલે છે, તે સવર્ આશીવાર્ દત છે.
2 ું તારે હાથે મહેનત કર ને આનંદ મેળવીશ;
ું આશીવાર્ દત થશે અને સ ૃદ્ધ થશ.ે

* 126:1 126:1 યહોવાહ સયોનને ુનઃ ા પત ક ુ † 126:4 126:4 સફળ કરો * 127:2 127:2 યહોવાહનો બદલો
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3 તાર પત્ની તારા ઘરમાં
ફળવંત દ્રાક્ષવેલાના જવેી થશ;ે
તારાં સંતાનો તાર મેજની આસપાસ
જૈ ૂન ૃક્ષના રોપા જવેાં થશ.ે
4હા, ન ,ે જે યહોવાહને માન આપે છે
તે આશીવાર્ દત થશ.ે
5 યહોવાહ તને સયોનમાંથી આશીવાર્દ આપશે;
તારા જીવનના સવર્ દવસો પયત ું યરુશાલેમ ું ભ ું જોશ.ે
6 ું પોતાનાં સંતાનોનાં સંતાનો જોશ.ે
ઇઝરાયલને શાં ત થાઓ.

129
પ્ર ુએ સંભાળેલી ઇઝરાયલ પ્રજા

ચઢવા ું ગીત.
1ઇઝરાયલ કહો કે,
“તેઓએ માર ુવાવ ાથી મને બહુ દઃુખ આપ્ ું છે.”
2 “માર ુવાવ ાથી તેઓએ મને બહુ જ દઃુખઆપ્ ું છે,
તેમ છતાં તેઓ મને હરાવી શ ા ન હ.
3 માર પીઠ પર હળ ખેડનારાઓએ હળ ચલા ું છે;
તેઓએ લાંબા અને ઊંડા કાપા પાડ્યા છે.
4 યહોવાહ ન્યાયી છે;
દુ ોએ બાંધેલાં બંધનો તેમણે તોડ્યાં છે*.”
5 સયોનને ધ ારનારા બધા
અપમા નત થાઓઅને પાછા ફરો.
6 તેઓ ધાબા પરના ઘાસના જવેા થાઓ
કે તે ઊગે તે પહેલાં કરમાઈ જાય,
7જથેી કાપનાર પોતાનો હાથ
અને ૂળા બાંધનાર પોતાની બાથ ભર શકતો નથી.
8 તેઓની પાસેથી જનારા એ ું કહેતા નથી કે,
“યહોવાહનો આશીવાર્દ તમારા પર હો;
યહોવાહના નામે અમે તમને આશીવાર્દ આપીએ છ એ.”

130
સહાયને માટે પ્રાથર્ના

ચઢવા ું ગીત.
1 હે યહોવાહ, ઊંડાણોમાંથી મેં તમને પોકાર કય .
2 હે પ્ર ુ, મારો અવાજ સાંભળો;
મદદ માટેની માર પ્રાથર્ના પર
તમારા કાન ધરો.
3 હે યહોવાહ, જો તમે દુ કામો ધ્યાનમાં રાખો,
તો, હે પ્ર ુ, તમાર આગળ કોણ ઊભો રહ શકે?
4 પણ તમાર પાસે માફ છે,
તેથી તમે આદર પામશો.
5 હુ યહોવાહની રાહ જોઈશ, મારો આત્મા રાહ જોશે
અને તેમના વચનમાં હુ આશા રા ું છુ.
6સવારની રાહ જોનાર ચોક દાર કરતાં
મારો આત્મા પ્ર ુની રાહ વધારે જુએ છે.
7 હે ઇઝરાયલ, યહોવાહમાં આશા રાખ.
યહોવાહ દયા ુ છે
અને માફ આપવામાં ઉતાવળા છે.
8 તે ઇઝરાયલને તેનાં
સવર્ પાપોથી ઉગારશ.ે

131
બાળકની જમે ઈ ર પર વ ાસ

ચઢવા ું ગીત; દાઉદ ું.
1 હે યહોવાહ, મારુ હૃદય ઘમંડ નથી અને માર આંખો અ ભમાની નથી.

* 129:4 129:4 યહોવાહ દુ ોના બંધનોથી બચાવે છે
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માર પાસે મારા માટે કોઈ મહાન આશાઓ નથી
અથવા જે વાતોને હુ પહોંચી શકતો નથી તેમા,ં હુ હાથ નાખતો નથી.
2 તેમ છતા,ં મેં મારો આત્મા નમ્ર અને શાંત કય છે;
જમે એક બાળક પોતાની માતા ું દૂધ છોડે છે,
તેમ મારો આત્મા દૂધ છોડ દેનાર બાળકના જવેો જ છે.
3 હે ઇઝરાયલ, આસમયથી તે સદાકાળ માટે
યહોવાહની જઆશા રાખજ.ે

132
દાઉદને પ્ર ુ ું વચન

ચઢવા ું ગીત.
1 હે યહોવાહ, જે સવર્ ક ો દાઉદે સહન કયાર્
તે તેના લાભમાં સંભારો.
2 તેણે યહોવાહની આગળ કેવા સમ ખાધા,
યાકૂબના સમથર્ ઈ રની આગળ તેણે કેવી પ્ર તજ્ઞા લીધી, તે ું સ્મરણ કરો.
3 તેણે ક ું, “ ાં ુધી હુ યહોવાહને માટે ઘર ન મેળ ું;
અને યાકૂબના સમથર્ ઈ રને માટે નવાસ ાન તૈયાર ન કરુ,
4 ત્યાં ુધી હુ મારા તં ુમાં ન હ આ ું
અને મારા પલંગ પર ન હ ૂઉં.
5 વળ માર આંખોને ઊંઘ
અને મારા પોપચાંને નદ્રા આવવા ન હ દઉં.”
6 જુઓ, અમે તેના વષે એફ્રાથાહમાં સાંભ ું;
અમને તે યેરામના ખેતરોમાં મ ો.
7ચાલો આપણે ઈ રના ુલાકાતમંડપમાં જઈએ;
આપણે તેમના પાયાસનની આગળ* તેમની સ્ ુ ત કર એ.
8 હે યહોવાહ, તમે તમારા વશ્રામ ાનમાં આવવાને ઊઠો.
9 તમારા યાજકો ન્યાયીપણાથી આશીવાર્ દત થાઓ;
તમારા વ ા ુઓ હષર્નાદ કરો.
10 તમારા સેવક દાઉદની ખાતર
તમારા અ ભ ષક્ત રાજાનો અસ્વીકાર ન કરો.
11 યહોવાહે દાઉદની સાથે સત્ય પ્ર તજ્ઞા કર ;
“હુ તારા રા ાસન પર તારા વંશજોને બેસાડ શ;
તેથી તે પ્ર તજ્ઞાભંગ કરશે ન હ.
12જો તારા ુત્રો મારો કરાર
અને જે નયમો હુ તેઓને શીખ ુ,ં તે પાળે;
તો તેઓના સંતાનો પણ તારા રા ાસને સદાકાળ બેસશે.”
13 હે યહોવાહ, તમે સયોનને પસંદ ક ુ છે;
તેમણે પોતાના નવાસ ાનને માટે તેને ઇચ્ ું છે.
14આમારુ સદાકાળ ું વશ્રામ ાન છે;
હુ અહ જ રહ શ, કેમ કે મેં તેને ઇચ્ ું છે.
15 હુ ચો સ તેની સ ૃ દ્ધને આશીવાર્દ આપીશ;
હુ રોટલીથી તેના કગાલોને ૃપ્ત કર શ.
16 હુ તેના યાજકોને ઉદ્ધારનો પોષાક પહેરાવીશ;
તેના ભક્તો આનંદથી જયજયકાર કરશ.ે
17 ત્યાં હુ દાઉદને માટે શગ ઊ ુ કર શ;
ત્યાં મેં મારા અ ભ ષક્તને માટે દ વો તૈયાર કય છે.
18 તેના શ ુઓને હુ શરમથી ઢાંક દઈશ,
પણ તેનો ુગટ પ્રકાશશ.ે

133
કુટુબમાં સંપનો મ હમા

ચઢવા ું ગીત; દાઉદ ુ.ં
1ભાઈઓએકતામાં રહે
તે કે ું સારુ તથા શોભાયમાન છે!
2 તે માથે ચોળેલા, દાઢ ુધી, હા,

* 132:7 132:7 સહાસન
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હારુનની દાઢ ુધી,
તેના વ ની કોર ુધી, ઊતરેલા ૂલ્યવાન તેલનાં જે ું છે.
3 વળ તે હેમ ન પવર્ત પરના
તથા સયોનના પવર્તો પરના ઝાકળ જે ું છે.
કારણ કે યહોવાહે આશીવાર્દ,
એટલે અનંતકાળ ું જીવન ફરમા ું છે.

134
પ્ર ુની સ્ ુ ત ગાવા સવર્ સેવકોને હાકલ

ચઢવા ું ગીત.
1 હે યહોવાહના ઘરમાં રાત્રે સેવા આપનારા,
યહોવાહના સવર્ સેવકો, તમે યહોવાહની સ્ ુ ત કરો.
2 પ વત્ર ાન તરફ તમારા હાથ ઊંચા કરો
અને યહોવાહની સ્ ુ ત કરો.
3 સયોનમાંથી યહોવાહ,
જમેણે આકાશ તથા ૃથ્વી ું સજન ક ુ છે તે તમને આશીવાર્દ આપો.

135
ઈ રસ્ ુ ત

1 યહોવાહની સ્ ુ ત કરો.
યહોવાહના નામની સ્ ુ ત કરો.
હે યહોવાહના સેવકો, તમે તેમની સ્ ુ ત કરો.
2 યહોવાહના ઘરમા,ં આપણા ઈ રના ઘરના,
આંગણાંમાં ઊભા રહેનારા તેમની સ્ ુ ત કરો.
3 યહોવાહની સ્ ુ ત કરો, કારણ કે તે ઉ મ છે;
તેમના નામની સ્ ુ ત કરો, કારણ કે તેમ કર ું આનંદદાયક છે.
4 કેમ કે યહોવાહે પોતાને માટે યાકૂબને પસંદ કય છે,
ઇઝરાયલ ખાસ તેમની સંપ છે.
5 હુ જાણું છુ કે યહોવાહ મહાન છે,
આપણા પ્ર ુ સવર્ દેવો કરતાં તે મહાન છે.
6આકાશમાં તથા ૃથ્વી પર, સ ુદ્રોમાં અને સવર્ મહાસાગરના ઊંડાણોમાં
યહોવાહને જે જે સારુ લાગ્ ું, તે સવર્ તેમણે ક ુ છે.
7 તે પાણીની વરાળને ઊંચે લઈ જઈ તેનાં વાદળાં ચઢાવે છે,
તે વીજળ મોકલી વરસાદને વરસાવે છે
અને પોતાના ખજાનામાંથી તે વા ુને બહાર કાઢે છે.
8 મસરમાં તેમણે માણસોના
તથા પ ુઓના પ્રથમજ નતોનો નાશ કય .
9 તેમણે ફારુન અને તેના સેવકોની વરુદ્ધ
પોતાના ચ ો તથા ચમત્કારો સમગ્ર મસરમાં મોકલ્યા.ં
10 તેમણે ઘણી પ્રજાઓ પર હુમલો કય
અને પરાક્રમી રાજાઓને માર ના ા,
11અમોર ઓના રાજા સીહોનને
અને બાશાનના રાજાઓગને
અને કનાનના સવર્ રા ોને તેમણે માયા.
12 તેમના દેશને તેમણે પોતાના
લોક ઇઝરાયલને વારસામાં આપ્યો.
13 હે યહોવાહ, તમારુ નામ અનંતકાળ ટકનાર છે,
હે યહોવાહ, તમારુ સ્મરણ પેઢ દરપેઢ ટક રહેનાર છે.
14 કેમ કે યહોવાહ પોતાના લોકોનો ન્યાય કરશે
અને તે પોતાના સેવકો પ્રત્યે દયા ુ થશ.ે
15 વદેશીઓની ૂ તઓ તો સોનાચાંદ ની છે,
તેઓ માણસોના હાથથી જ બનેલી છે.
16 તે ૂ તઓને ુખ છે, પણ તેઓ બોલતી નથી;
તેઓને આંખો છે, પણ તેઓ જોઈ શકતી નથી.
17 તેઓને કાન છે, પણ તેઓ સાંભળતી નથી,
તેઓનાં ુખમાં ાસ નથી.
18જઓે તેને બનાવે છે તેઓ પણ તેના જવેા જ થશ,ે
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જઓે તેમના પર ભરોસો રાખે છે તેઓ પણ તેના જવેા જ થશ.ે
19 હે ઇઝરાયલના વંશજો, યહોવાહની સ્ ુ ત કરો;
હે હારુનના વંશજો, યહોવાહની સ્ ુ ત કરો.
20 હે લેવીના વંશજો, યહોવાહની સ્ ુ ત કરો;
હે યહોવાહના ભક્તો, યહોવાહની સ્ ુ ત કરો.
21 સયોનમાં યહોવાહની સ્ ુ ત કરો,
જે યરુશાલેમમાં રહે છે.
તે યહોવાહની સ્ ુ ત કરો.

136
પ્ર ુની કૃપા અનંતકાળ છે

1 યહોવાહની સ્ ુ ત કરો, કારણ કે તે ઉ મ છે,
કેમ કે તેમની કૃપા સદાકાળ ટકે છે.
2સવ ચ્ચ ઈ રની સ્ ુ ત કરો,
કેમ કે તેમની કૃપા સદાકાળ ટકે છે.
3 પ્ર ુઓના પ્ર ુની સ્ ુ ત કરો,
કેમ કે તેમની કૃપા સદાકાળ ટકે છે.
4જે એકલા જ મહાન ચમત્કારો કરનાર છે, તેમની સ્ ુ ત કરો,
કેમ કે તેમની કૃપા સદાકાળ ટકે છે.
5જમેણે પોતાના ડહાપણ વડે આકાશો ઉત્પ કયા છે; તેમની સ્ ુ ત કરો,
કેમ કે તેમની કૃપા સદાકાળ ટકે છે.
6જમેણે પાણી પર ૂ મને વસ્તાર છે, તેમની સ્ ુ ત કરો,
કેમ કે તેમની કૃપા સદાકાળ ટકે છે.
7 મહાન ો તઓના બનાવનારની સ્ ુ ત કરો,
કેમ કે તેમની કૃપા સદાકાળ ટકે છે.
8 દવસ પર અમલ ચલાવવા જમેણે ૂયર્ બના ો છે, તેમની સ્ ુ ત કરો,
કેમ કે તેમની કૃપા સદાકાળ ટકે છે.
9 રાત પર અમલ ચલાવવાં જમેણે ચંદ્ર અને તારા બના ા છે, તેમની સ્ ુ ત કરો,
કેમ કે તેમની કૃપા સદાકાળ ટકે છે.
10 મસરના પ્રથમજ નતોનો જમેણે સંહાર કય ; તેમની સ્ ુ ત કરો,
કેમ કે તેમની કૃપા સદાકાળ ટકે છે.
11 વળ તેઓની પાસેથી ઇઝરાયલને છોડાવનારની સ્ ુ ત કરો;
કેમ કે તેમની કૃપા સદાકાળ ટકે છે.
12 પોતાના બળવાન ુજ અને લાંબા કરેલા હાથ વડે જે તેઓને છોડાવી લા ા; તેમની સ્ ુ ત કરો,
કેમ કે તેમની કૃપા સદાકાળ ટકે છે.
13 તેઓની આગળ માગર્ કરવા જમેણે લાલ સ ુદ્રના બે ભાગ કયાર્, તેમની સ્ ુ ત કરો,
કેમ કે તેમની કૃપા સદાકાળ ટકે છે.
14 તેની વચ્ચે થઈને ઇઝરાયલને પાર ઉતારનારાની સ્ ુ ત કરો,
કેમ કે તેમની કૃપા સદાકાળ ટકે છે.
15 ફારુન તથા તેની ફોજને લાલ સ ુદ્રમાં ડુબાવી દેનારની સ્ ુ ત કરો,
કેમ કે તેમની કૃપા સદાકાળ ટકે છે.
16જે પોતાના લોકોને અરણ્યમાં થઈને દોર લીધા તેમની સ્ ુ ત કરો,
કેમ કે તેમની કૃપા સદાકાળ ટકે છે.
17જમેણે મોટા રાજાઓને માર ના ા, તેમની સ્ ુ ત કરો.
કેમ કે તેમની કૃપા સદાકાળ ટકે છે.
18 નામાં કત રાજાઓના સંહારનારની સ્ ુ ત કરો,
કેમ કે તેમની કૃપા સદાકાળ ટકે છે.
19અમોર ઓના રાજા સીહોનને સંહારનારની સ્ ુ ત કરો,
કેમ કે તેમની કૃપા સદાકાળ ટકે છે.
20બાશાનના રાજાઓગનો જમેણે સંહાર કય ; તેમની સ્ ુ ત કરો,
કેમ કે તેમની કૃપા સદાકાળ ટકે છે.
21જમેણે તેઓનો દેશ વારસામાં આપ્યો તેમની સ્ ુ ત કરો,
કેમ કે તેમની કૃપા સદાકાળ ટકે છે.
22જમેણે તે દેશ પોતાના સેવક ઇઝરાયલને વારસામાં આપ્યો તેમની સ્ ુ ત કરો,
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કેમ કે તેમની કૃપા સદાકાળ ટકે છે.
23જમેણે અમાર નબળાઈઓમાં અમને સંભાયાર્; તેમની સ્ ુ ત કરો,
કેમ કે તેમની કૃપા સદાકાળ ટકે છે.
24અમારા શ ુઓ પર જમેણે અમને વજય અપા ો, તેમની સ્ ુ ત કરો,
કેમ કે તેમની કૃપા સદાકાળ ટકે છે.
25જે બધાં પ્રાણીઓને અ આપે છે; તેમની સ્ ુ ત કરો,
કેમ કે તેમની કૃપા સદાકાળ ટકે છે.
26આકાશના ઈ રની સ્ ુ ત કરો,
કેમ કે તેમની કૃપા સદાકાળ ટકે છે.

137
બંદ પ્રવાસીઓ ું વલાપગીત

1અમે બા બલની નદ ઓને કનારે બેઠા
અને અમને સયોન ું સ્મરણ થઈઆ ુ,ં
ત્યારે અમે રડ્યા.
2 ત્યાંનાં ૃક્ષો પર
અમે અમાર સતારો લટકાવી દ ધી.
3અમને બંદ વાસમાં લઈ જનારાંઓએ અમને આનંદ ગીતો ગાવા ક ું,
જઓેએઅમાર મશ્કર કર હતી તેઓએઅમને ુશ કરવા જણા ું કે,
“ સયોનનાં ગીતોમાં ું કોઈ એક ગીત ગાઓ.”
4 પણઆ વદેશી ૂ મ પર અમે
યહોવાહનાં ગીતો કેવી ર તે ગાઈ શક એ?
5 હે યરુશાલેમ, જો હુ તને ૂલી જાઉં,
તો મારો જમણો હાથ પોતા ું કતર્ વીસર જાય.
6જો હુ તારા વષે વચાર ન કરુ,
મારા ુ આનંદ કરતાં
જો હુ યરુશાલેમને શ્રે ન માનતો હોઉં,
તો માર જીભ મારા તાળવાને ચોંટ જાય*.
7 હે યહોવાહ, અદોમીઓએ જે ક ુ
તે સંભારો, કેમ કે તેઓએ ક ું કે, યરુશાલેમને પાડ નાખો,
તેઓએ ક ું, “તેના પાયાઓને,
ઉખેડ નાખો, ઉખેડ નાખો.”
8 હે નાશ પામનાર બા બલની દ કર ,
તેં જે વતર્ન અમાર સાથે ચલા ું છે
તે ું જ વતર્ન જે કોઈ તાર સાથે કરે તે આશીવાર્ દત છે.
9જે કોઈ તારાં નાના બાળકોને ખડક પર
પછાડે તે આશીવાર્ દત છે.

138
આભારની પ્રાથર્ના

દાઉદ ું (ગીત.)
1 હુ મારા ખરા હૃદયથી તમાર આભારસ્ ુ ત કર શ;
હુ દેવોની આગળ તમારાં સ્તોત્ર ગાઈશ.
2 હુ તમારા પ વત્ર ાન તરફ ફર ને દડવત્ પ્રણામ કર શ
તમાર કૃપા તથા સત્યતાને લીધ*ે હુ તમારા નામનો આભાર માનીશ.
3 મેં તમને પ્રાથર્ના કર , તે જ દવસે તમે મને ઉ ર આપ્યો;
તમે મારા આત્માને ઉ ેજનઆપીને બળવાન કય છે.
4 હે યહોવાહ, ૃથ્વીનાં સવર્ રાજાઓએ તમારા ુખનાં વચન સાંભ ાં છે,
તેથી તેઓ તમાર સ્ ુ ત કરશ.ે
5 તેઓ યહોવાહનાં કાય વષે ગીત ગાશ,ે
કારણ કે યહોવાહનો મ હમા મહાન છે.
6જો કે યહોવાહ સવ ચ્ચ છે, તોપણ તે દન લોકોની કાળજી લે છે,
પણ ગ વ ોને તો તે દૂરથી જઓળખે છે.
7જો મારે સંકટમાં ચાલ ું પડશ,ે તો પણ તમે મને જવાડશો;

* 137:6 137:6 હુ કદ ગીત ન ગાઈ શકુ * 138:2 138:2 તમારા નામ તથા આજ્ઞાને લીધે હુ આભાર માનીશ
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મારા શ ુઓના ક્રોધની સામે તમે તમારો હાથ લાંબો કરશો
અને તમારો જમણો હાથ મારો બચાવ કરશે.
8 યહોવાહ અંત ુધી માર સાથે છે;
હે યહોવાહ, તમાર કૃપા સદાકાળ ટકે છે;
તમારા હાથથી બનાવેલા તમારા લોકોનો ત્યાગ કરશો ન હ.

139
સવર્ત્ર ઈ રની પ્રેમભર સંભાળ

ુ ગવૈયાને માટે, દાઉદ ું ગીત.
1 હે યહોવાહ, તમે મારા હૃદયની પર ક્ષા કર છે અને તમે મને ઓળખો છો.
2 મારુ બેસ ું તથા મારુ ઊઠ ું તમે જાણો છો;
તમે મારા વચારો વેગળેથી સમજો છો.
3 ારે હુ ૂઈ જાઉં છુ, ત્યારે તમે મારા માગ ું અવલોકન કરો છો;
તમે મારા બધા માગ ના મા હતગાર છો.
4 કેમ કે, હે યહોવાહ, તમે મારા ુખની
બધી વાતો ૂરે ૂર જાણો છો.
5 તમે આગળ પાછળ મને ઘેર લીધો છે
અને તમે તમારા હાથે મને પકડ રા ો છે.
6આ ું ડહાપણ તો મને આ યર્ પમાડનારુ છે;
તે અ ત ઉચ્ચ છે અને હુ તેને સમજી શકતો નથી.
7 તમારા આત્મા પાસેથી હુ ાં જાઉં?
તમાર હાજર માંથી હુ ાં નાસી જાઉં?
8જો હુ આકાશોમાં ચઢ જાઉં, તો તમે ત્યાં છો;
જો હુ શેઓલમાં માર પથાર ના ુ,ં તો ત્યાં પણ તમે છો.
9જો હુ પરો ઢયાની પાંખો લઈને
સ ુદ્રને પેલે પાર જઈને વ ુ,ં
10 તો ત્યાં પણ તમારો હાથ મને દોરશે
તમારો જમણો હાથ મને પકડ રાખશ.ે
11જો હુ કહુ, “અંધકાર તો ન ે મને ઢાંકશે
અને રાત માર આસપાસ અજવાળારૂપ થશ;ે”
12અંધકાર પણ મને તમારાથી સંતાડ શકતો નથી.
રાત દવસની જમે પ્રકાશે છે,
કેમ કે અંધારુ અને અજવા ું બ ે તમાર આગળ સમાન છે.
13 તમે મારુ અંતઃકરણ ઘ ું છે;
માર માતાના ઉદરમાં તમે માર રચના કર છે.
14 હુ તમારો આભાર માનીશ,
કેમ કે તમારાં કાય અદ્દ ુત અને આ યર્જનક છે.
તમે મારા જીવન વષે સઘ ું જાણો છો.
15 ારે મને અદ્રશ્ય ર તે રચવામાં આ ો,

ારે ૃથ્વીના ઊંડાણોમાં વ વધ કરામતથી મને ગોઠવવામાં આ ો,
ત્યારે પણ મારુ શર ર તમારાથી અજાણ્ ું ન હ ું.
16ગભર્માં પણ તમે મને નહા ો છે;
મારુ એકે અંગ થયે ું ન હ ું, ત્યારે તેઓ સવર્,
તેમ જ તેઓના ઠરાવેલા સમયો તમારા ુસ્તકમાં લખેલા હતા.
17 હે ઈ ર, તમારા વચારો મને કેટલા બધા ૂલ્યવાન લાગે છે!
તેઓની સં ા કેટલી બધી મોટ છે!
18જો હુ તેઓને ગણવા જાઉં તો તેઓ રેતીના કણ કરતાં વધારે થાય.

ારે હુ જા ુ,ં ત્યારે હુ હજી તમાર સાથે હોઉં છુ.
19 હે ઈ ર, તમે જ દુ ોનો સંહાર કરશો;
હે ૂની માણસો* મારાથી દૂર થાઓ.
20 તેઓ તમાર વરુદ્ધ બળવો કરે છે અને કપટથી વત છે;
તમારા શ ુઓ થર્ લાઈ જાય છે.
21 હે યહોવાહ, તમારો દ્વષે કરનારાઓનો ું હુ દ્વષે ન કરુ?
જઓે તમાર સામે ઊઠે છે, તેઓનો ું હુ ધ ાર ન કરુ?
22 હુ તેઓને સં ૂણર્ ર તે ધ ારુ છુ;

* 139:19 139:19 હસક માણસો
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તેઓને હુ મારા શ ુઓ જ ગણું છુ.
23 હે ઈ ર, માર કસોટ કરો અને મારુ અંતઃકરણઓળખો;
મને પારખો અને મારા વચારો જાણી લો.
24જો મારામાં કઈ દુ તા હોય, તો તે તમે જોજો
અને મને સનાતન માગર્માં ચલાવજો.

140
રક્ષણ માટે પ્રાથર્ના

ુ ગવૈયાને માટે. દાઉદ ું ગીત.
1 હે યહોવાહ, દુ માણસોથી મને છોડાવો;
જુલમગાર માણસોથી મારુ રક્ષણ કરો.
2 તેઓ પોતાની દુ યોજનાઓ ઘડે છે;
તેઓ નત્ય ઝઘડા ઊભા કરે છે.
3 તેઓએ પોતાની જીભ સાપના જવેી તી ણ બનાવી છે;
તેઓની જીભની નીચે નાગ ું વષ છે.

સેલાહ
4 હે યહોવાહ, દુ ોના હાથમાંથી મને બચાવો;
જઓેએ મને ુકસાન પહોંચાડવાની યોજના કર છે;
એવા જુલમગાર માણસોથી મારુ રક્ષણ કરો.
5ગ વ ોએ મારે માટે પાશ તથા દોર ઓ ુપ્ત ર તે પાથયા છે;
તેઓએ રસ્તાની બાજુ પર જાળ બછાવી છે;
મારે માટે ફાંસા ગોઠ ા છે.

સેલાહ
6 મેં યહોવાહને ક ું, “તમે મારા ઈ ર છો;
માર આજીજી સાંભળો.”
7 હે યહોવાહ, મારા પ્ર ુ, તમે મારા ઉદ્ધારના સામથ્યર્ છો;
ુદ્ધના દવસે તમે મારા શર ું રક્ષણ કરો છો.

8 હે યહોવાહ, તમે દુ ોની ઇચ્છા ૂર ન કરો;
તેઓની યોજનાઓને સફળ થવા દેશો ન હ.

સેલાહ
9 મને ઘેરો ઘાલનારામાં જઓે ુ છે;
તેઓના હોઠોથી કરવામાં આવેલો અપકાર તેમના પોતાના ઉપર આવી પડો.
10 ધગધગતા અંગારા તેમના મસ્તક પર પડો;
તેઓને અ માં ફેંક દેવામાં આવે;
એવા ઊંડા ખાડાઓમાં નાખવામાં આવે કે ાંથી તેઓ કદ બચી શકે ન હ.”
11ખોટુ બોલનારાઓને ૃથ્વીમાં રહેવા દેશો ન હ;
જુલમગાર માણસને ઉથલાવી પાડવાને દુ તા તેની પાછળ પડ રહેશે.
12 હુ જાણું છુ કે યહોવાહ તો દઃુખીની દાદ સાંભળશે
અને ગર બોનો હક જાળવશે.
13 ન ે ન્યાયી માણસ યહોવાહના નામનો આભાર માનશે;
યથાથર્ મ ુષ્યો તમાર સમક્ષતામાં જીવશે.

141
સાયંકાળની પ્રાથર્ના

દાઉદ ું ગીત.
1 હે યહોવાહ, હુ તમને વનં ત કરુ છુ; તમે માર પાસે ઉતાવળથી આવો.

ારે હુ તમને પોકારુ ત્યારે મારુ સાંભળો.
2 માર પ્રાથર્ના તમાર સં ુખ ૂપ જવેી થાઓ;
મારા ઊંચા થયેલા હાથો સંધ્યાકાળના અપર્ણ જવેા થાઓ.
3 હે યહોવાહ, મારા ુખની ચોક કરો
અને મારા હોઠ ું દ્વાર સંભાળો.
4અન્યાય કરનારાઓની સાથે
હુ દુ કમર્ કરવામાં સામેલ ન થાઉં તેથી
મારા હૃદયને કોઈ પણ દુ વાતને વળગવા ન દો.
તેઓના મ ાનમાંથી મને ખાવા ન દો.
5જો કોઈ ન્યાયી માણસ મને ફટકા મારે; તો હુ તે કૃપા સમજીશ.
તે મને ુધારે; તો તે મારા માથા પર ચોળેલા તેલ જવેો થશ;ે
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મારુ મા ું તેનો નકાર ન હ કરે.
પણ દુ લોકોનાં કમ ની વરુદ્ધ હુ પ્રાથર્ના કયાર્ કર શ.
6 તેઓના ન્યાયધીશોને પવર્તની ટોચ ઉપરથી પાડ નાખવામાં આ ા છે;
તેઓ સાંભળશે કે મારા પોતાના શ ો ુખદ છે.
7 તેઓ કહેશે, “જમે કોઈ જમીન પર લાકડાંને કાપીને ચીરે છે તેમ,
અમારાં હાડકાં કબરના પ્રવેશ આગળ વખરાયેલાં હતા.ં”
8 હે પ્ર ુ, યહોવાહ, ન ે માર દ્ર તમારા તરફ છે;
હુ તમારા પર ભરોસો રા ું છુ; મારા આત્માનો નાશ થવા ન દો.
9 તેઓએ મારા માટે ગોઠવેલા ફાંદાથી તથા
દજુનોએ ગોઠવેલી જાળમાંથી મને બચાવો.
10 દુ ો પોતાની જાળમાં ફસાઈ જાય,
એટલામાં તો હુ બચી જાઉં.

142
તમે મારો આશરો-તમે મારુ સવર્કાંઈ

દાઉદ ુફામાં હતો તે વખત ું તે ું માસ્ક લ; પ્રાથર્ના.
1 હુ મોટા અવાજે યહોવાહને વનં ત કરુ છુ;
ઊંચે સ્વરે હુ યહોવાહને વનંતી કરુ છુ.
2 તેમની આગળ મારુ દઃુખ ઠાલ ું છુ;
હુ તેમની આગળ માર ુશ્કેલીઓ પ્રગટ કરુ છુ.
3 ારે મારો આત્મા નબર્ળ થાય છે,
ત્યારે તમે મારા માગ જાણો છો.
જે રસ્તે હુ ચા ું છુ તેમાં તેઓએ
મારે માટે પાશ સંતાડ ૂ ો છે.
4 હુ માર જમણી બાજુએ જોઉં છુ,
તો ત્યાં માર સંભાળ લેનાર કોઈ નથી.
મારુ નાસ ું નષ્ફળ ગ ું છે;
મારા જીવનની સંભાળ લેનાર કોઈ નથી.
5 હે યહોવાહ, મેં તમને વનં ત કર ને ક ું,
“તમે જ મારો આશ્રય છો,
માર જદગીપયત તમે મારો વારસો છો.
6 મારો પોકાર સાંભળો,
કેમ કે હુ બહુ દઃુખી થઈ ગયો છુ;
મને સતાવનારાના હાથમાંથી છોડાવો,
કેમ કે તેઓ મારા કરતા બળવાન છે.
7 મારા આત્માને બંદ વાસમાંથી બહાર લાવો,
કે જથેી હુ તમારા નામનો આભાર માની શકુ.
ન્યાયીઓ માર આસપાસ ફર વળશે
કેમ કે તમે મારા માટે ભલા છો.

143
નરાશ બનેલા ભક્તનો આતર્નાદ

દાઉદ ું ગીત.
1 હે યહોવાહ, માર પ્રાથર્ના સાંભળો; મારા કાલાવાલા પર ધ્યાન આપો.
તમાર સત્યતાથી અને ન્યાયીપણાથી મને ઉ ર આપો!
2 તમારા સેવકની સાથે ન્યાયની રૂએ ન વત ,
કેમ કે તમાર નજરમાં કોઈ ન્યાયી નથી.
3 મારો શ ુ માર પાછળ પડ્યો છે;
તેણે મને જમીન પર પછાડ્યો છે;
તેણે મને ઘણા દવસ પર મરણ પામેલાની જમે અંધકારમાં ૂય છે.
4 મારો આત્મા ૂંઝાઈ ગયો છે;
મારુ અંતઃકરણ સ્તબ્ધ થઈ ગ ું છે.
5 હુ ૂતકાળનાં દવસો ું સ્મરણ કરુ છુ;
તમારા સવર્ કૃત્યો ું મનન કરુ છુ;
અને તમારા હાથનાં કાય નો વચાર કરુ છુ.
6 પ્રાથર્નામાં હુ મારા હાથ તમારા તરફ પ્રસારુ છુ;
ૂક ૂ મની જમે મારો જીવ તમારા માટે તરસે છે.
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7 હે યહોવાહ, મને જલદ જવાબઆપો, કારણ કે મારો આત્મા ક્ષય પામે છે.
તમારુ ુખ મારાથી ન સંતાડો,
રખેને હુ ખાડામાં ઊતરનારના જવેો થાઉં.
8 મને સવારે તમાર કૃપા અ ુભવવા દો;
કારણ કે હુ તમારા પર ભરોસો રા ું છુ.
જે માગ મારે ચાલ ું જોઈએ તે મને બતાવો,
કારણ કે હુ મારુ જીવન તમારા હાથોમાં ૂકુ છુ.
9 હે યહોવાહ, મને મારા શ ુઓથી બચાવો;
સંતાવા માટે હુ તમારે શરણે આ ો છુ.
10 મને તમાર ઇચ્છા પ્રમાણે વતર્વા ું શીખવો,
કારણ કે તમે મારા ઈ ર છો.
તમારો ઉ મઆત્મા
મને સત્યને માગ દોર જાઓ.
11 હે યહોવાહ, તમારા નામને માટે મને જવાડો;
તમારા ન્યાયીપણાથી મારો જીવ ુશ્કેલીમાંથી બચાવો.
12 તમાર કૃપાથી તમે મારા શ ુઓનો નાશ કરો;
અને મારા આત્માને સતાવનારાઓનો સંહાર કરો;
કારણ કે હુ તમારો સેવક છુ.

144
રાજાની વજય માટે આભારસ્ ુ ત

દાઉદ ું ગીત.
1 યહોવાહ મારો ખડક છે, તેમની સ્ ુ ત કરો,
તે મારા હાથને
અને માર આંગળ ઓને ુદ્ધમાં લડતાં શીખવે છે.
2 તમે મારા કૃપા ન ધ, મારો ગઢ,
મારો ઊંચો કલ્લો તથા મારા બચાવનાર છો,
તમે માર ઢાલ તથા જમેના પર મારો ભરોસો છે તે તમે જ છો,
તમે દેશોને* મારે તાબે કરો છો.
3 હે યહોવાહ, માણસ તે શા લેખામાં છે કે, તમે તેની કાળજી રાખો છો
અથવા માણસનો દ કરો† કોણ કે તેના વષે તમે વચારો છો?
4 માણસ તો ાસ જે ું છે;
તેના દવસો સર જતી છાયા જવેા છે.
5 હે યહોવાહ, તમારાં આકાશોને નીચે નમાવીને ઊતર આવો;
પવર્તોને સ્પશર્ કરો, એટલે તેઓ ુમાડો કાઢશ.ે
6 વીજળ ચમકાવો અને મારા શ ુઓને વખેર નાખો;
તમારાં બાણ છોડ ને તેઓને હરાવી દો.
7 ઉપરથી તમારા હાથ લંબાવો;
ઘણા પાણીમાંથી મારો છુટકારો કરો
વદેશીઓના હાથમાંથી મને બચાવો.
8 તેઓનાં ુખ જૂઠુ બોલે છે
અને તેઓનો જમણો હાથ તો જૂઠનો હાથ છે.
9 હે ઈ ર, હુ તમારે માટે ન ું ગીત ગાઈશ;
દશ તારવાળાં વા જત્ર સાથે હુ તમાર સમક્ષ ન ું ગીત ગાઈશ.
10 તમે રાજાઓને તારણઆપો છો;
તમે તમારા સેવક દાઉદને ઘાતક તલવારથી બચા ો.
11 મને છોડાવો અને મને આ વદેશીઓના હાથમાંથી ુક્ત કરો
તેઓ ું ુખ મથ્યા બોલે છે
તેઓના જમણા હાથો કપટના હાથો છે.
12અમારા ુત્રો પોતાની ુવાવ ામાં વધેલા રોપા જવેા થાઓ;
અને અમાર ુત્રીઓ રાજમહેલની શણગારેલી ૂણાની થાંભલીઓ જવેી થાઓ.
13અમાર વખારો વ વધ જાતનાં બધાં અનાજથી ભર ૂર થાઓ;
અને અમારાં ઘેટાં અમારા વાડાઓમાં હજારો અને દશ હજારો બચ્ચાંને જન્મ આપનારાં થાઓ.
14અમારા બળદો ખેતરોની પેદાશથી લાદેલા થાઓ;
ગાબડુ પાડનાર કોઈ પણ ન થાઓ; નાસી છૂટનાર કોઈ ન હો
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અને શેર ઓમાં કોઈ ૂમ ન પડો.
15જે લોકો આવા હોય છે તેઓઆશીવાર્ દત હોય છે;
જઓેનો ઈ ર યહોવાહ છે તેઓઆનં દત છે.

145
સવર્સમથર્ પ્ર ુ ું યશોગાન

સ્તવન (ગીત); દાઉદ ુ.ં
1 હે મારા ઈ ર, મારા રાજા, હુ તમને મોટા માનીશ;
હુ સદા તમારા નામની સ્ ુ ત કર શ.
2 હુ પ્ર ત દન તમાર પ્રશંસા કર શ;
સદા હુ તમારા નામની સ્ ુ ત કર શ.
3 યહોવાહ મહાન છે તે બહુ જ સ્ ુ તપાત્ર છે;
તેમની મહાનતા સમજશ ક્તની બહાર છે.
4 પેઢ દરપેઢ તમારાં કામની પ્રશંસા થશે
અને તમારા પરાક્રમનાં કાય પ્રગટ કરવામાં આવશ.ે
5 હુ તમાર મહાનતા તથા તમારા મ હમા
અને તમારાં અદ્દ ુત કાય વષે મનન કર શ.
6લોકો તમારાં પરાક્રમી કૃત્યો ું સામથ્યર્ પ્રગટ કરશ;ે
હુ તમાર મહાનતા વણર્વીશ.
7 તેઓ તમારા અનહદ પરોપકાર ું સ્મરણ કર ને તમાર ક ત ફેલાવશે
અને તેઓ તમારા ન્યાયીપણા વષે ગાયન કરશ.ે
8 યહોવાહ દયા ુ અને કૃપા ુ છે,
તે ક્રોધ કરવામાં ધીમા અને કૃપા કરવામાં ભર ૂર છે.
9 યહોવાહ સવર્ને હતકારક છે;
પોતાનાં સવર્ કામો પર તેમની રહેમ નજર છે.
10 હે યહોવાહ, જે બધાં તમારુ સજન છે તે બધાં તમારો આભાર માનો;
તમારા ભક્તો તમાર સ્ ુ ત કરો.
11 તેઓ ભેગા મળ ને તમારા રા ના મ હમા વષે વાત કરશે;
અને તેઓ તમારુ પરાક્રમ પ્રગટ કરશ.ે
12સવર્ લોકોમાં તેઓ ઈ રના પરાક્રમી કામો જાહેર કરશે
અને તમારા રા ના મ હમા વષે અને તમારા પ્રતાપ વષે જાણશ.ે
13 તમારુ રા સદાકાળ ું રા છે
અને તમારુ શાસન પેઢ દરપેઢ ટક રહે છે*.
14સવર્ પડતા માણસોને યહોવાહ આધાર આપે છે
અને સવર્ દબાઈ રહેલાઓને તે ઊભા કરે છે.
15સવર્ની આંખો તમને આ ુરતાથી જોઈ રહ છે;
તમે તેઓને રાતના સમયે પણ અ આપો છો.
16 તમે તમારો હાથ ખોલો છો,
એટલે સવર્ સજીવોની ઇચ્છા ૃપ્ત થાય છે.
17 યહોવાહ પોતાના સવર્ માગ માં ન્યાયી છે
અને તે પોતાના સવર્ કામોમાં કૃપા ુ છે.
18જઓે પ્રામા ણકપણે તેમને મદદ માટે પોકારે છે,
તેઓની સાથે યહોવાહ રહે છે.
19જઓે યહોવાહને માન આપે છે તેમની ઇચ્છાઓને તે ૂર કરે છે;
તે તેઓનો પોકાર સાંભળ ને તેમને બચાવે છે.
20 યહોવાહ તેમના પર પ્રેમ રાખનારા સવર્ ું તે ધ્યાન રાખે છે,
પણ તે સવર્ દુ ોનો નાશ કરે છે.
21 મારુ ુખ યહોવાહની સ્ ુ ત કરશે;
સવર્ માણસો તેમના પ વત્ર નામની સ્ ુ ત કરો.

146
દખુ:હરતા પ્ર ુની સ્ ુ ત

1 યહોવાહની સ્ ુ ત કરો.
હે મારા આત્મા, યહોવાહની સ્ ુ ત કર.
2 મારા જીવન પયત હુ યહોવાહની સ્ ુ ત કર શ;

* 145:13 145:13અ ુક લખાણોમાં જોવા મળશે: ઈ ર તેના વચનો પ્રત્યે વ ા ુ છે અને તેના સવર્ કાય માં કૃપા ુ છે.
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મારા જીવનના છેલ્લાં ાસ ુધી હુ મારા ઈ રનાં સ્ ુ તગીતો ગાઈશ.
3 તમે રાજાઓ કે માણસો પર ભરોસો ન રાખો,
કારણ કે તેઓની પાસે ઉદ્ધાર નથી.
4 ારે તેનો પ્રાણ તેને છોડ જાય છે, ત્યારે તે ું શર ર ૂળમાં પાછુ મળ જાય છે;
તે જ દવસે તેની બધી યોજનાઓનો અંત આવે છે.
5જે માણસને સહાય કરનાર યાકૂબના ઈ ર છે,
જનેી આશા તેના ઈ ર યહોવાહમાં છે, તે આશીવાર્ દત છે.
6 યહોવાહે ૃથ્વી તથા આકાશ,
સ ુદ્ર તથા તેમાંના સવર્સ્વ ું સજન ક ુ છે;
તે સદા સત્ય પાળનાર છે.
7 તે પી ડતોનો ન્યાય જાળવી રાખે છે
અને તે ૂ ાઓને અ ૂરુ પાડે છે.
યહોવાહ કેદ ઓને છોડાવે છે.
8 યહોવાહ દૃ હ નોની આંખો ખોલે છે;
યહોવાહ ભારે બોજથી દબાયેલાઓનો બોજો હલકો કરે છે;
યહોવાહ ન્યાયી લોકોને પ્રેમ કરે છે.
9 યહોવાહ દેશમાંના વદેશીઓ ું રક્ષણ કરે છે;
તે અનાથો તથા વધવાઓને ઊંચાં કરે છે,
પણ તે દુ ોનો વરોધ કરે છે.
10 યહોવાહ સદાકાળ રાજ કરશ,ે
હે સયોન, તમારા ઈ ર પેઢ દરપેઢ રાજ કરશે.
યહોવાહની સ્ ુ ત કરો.

147
રક્ષક-પોષક પ્ર ુની સ્ ુ ત

1 યહોવાહની સ્ ુ ત કરો,
કેમ કે આપણા ઈ રનાં સ્ ુ તગીતો ગાવાં
એ સારુ તથા મનોરજક છે, સ્ ુ ત કરવી એ ઘટ ું છે.
2 યહોવાહ યરુશાલેમને ફર બાંધે છે;
તે ઇઝરાયલનાં વખેરાઈ ગયેલા લોકોને પાછા એકઠાં કરે છે.
3 હૃદયભંગ થયેલાઓને તે સાજા કરે છે
અને તે તેઓના ઘા રુઝવે છે.
4 તે તારાઓની ગણતર કરે છે;
તે તેઓને નામ આપીને બોલાવે છે.
5આપણા પ્ર ુ કેવા મહાન છે અને ઘણા પરાક્રમી છે;
તેમના ડહાપણની કોઈ સીમા નથી.
6 યહોવાહ નમ્રજનોને ઊંચાં કરે છે;
તે દુ ોને જમીનદોસ્ત કર નાખે છે.
7 યહોવાહનો આભાર માનતાં માનતાં ગાઓ;
વીણા સાથે આપણા ઈ રનાં સ્તોત્ર ગાઓ.
8 તે આકાશને વાદળોથી ઢાંકે છે
અને ૃથ્વીને માટે તે વરસાદ તૈયાર કર રાખે છે,
તે પહાડો પર ઘાસ ઉગાડે છે.
9 પ ુઓને તેમ જ પોકાર કરતાં
કાગડાનાં બચ્ચાંને પણ તે ખોરાક આપે છે.
10 તે ઘોડાના બળથી પ્રસ થતા નથી;
તે માણસના પગના જોરથી પણ ુશ થતા નથી.
11જઓે તેમનો ભય રાખે છે
અને તેમની કૃપાની આશા રાખે છે, તેમના પર યહોવાહ ુશ રહે છે.
12 હે યરુશાલેમ, યહોવાહની સ્ ુ ત કર;
હે સયોન, તારા ઈ રની સ્ ુ ત કર.
13 કારણ કે તેમણે તારાં દ્વારોની ૂંગળો મજ ૂત કર છે;
તેમણે તારામાં તારાં સંતાનોને આશીવાર્ દત કયા છે.
14 તે તાર સરહદમાં શાં ત ાપે છે;
સારા ઘઉંથી તે તારા કોઠારોને ભર ૂર કરે છે.
15 તે પોતાની આજ્ઞા ૃથ્વી પર મોકલે છે;
તેમની આજ્ઞા બહુ ઝડપથી દોડે છે.
16 તે ઊનના જવેો બરફ મોકલે છે;
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તે હવામાંથી રાખ જવેા કરાની ૃ કરે છે.
17 રોટલીના કટકા જવેા કરા વરસાવે છે;
તેની ટાઢ આગળ કોણ ઊ ું રહ શકે?
18 તે પોતાની આજ્ઞા મોકલીને તેમને ઓગળાવે છે;
તે પોતાના પવનને કાવાની આજ્ઞા કરે છે અને પાણીઓ વહેતાં થાય છે.
19 તેમણે યાકૂબને તેમનાં વચનો પ્રગટ કયા,
તેમણે તેમના વ ધઓઅને નયમો ઇઝરાયલને પણ પ્રગટ કયાર્.
20અન્ય કોઈ પ્રજા સાથે તેમણે આ પ્રમાણે ક ુ નથી;
તેઓએ તેમનાં ન્યાયવચનો જાણ્યાં નથી.
યહોવાહની સ્ ુ ત થાઓ.

148
સમસ્ત ૃ પ્ર ુની સ્ ુ ત કરો

1 યહોવાહની સ્ ુ ત કરો.
આકાશોથી યહોવાહની સ્ ુ ત કરો;
ઉચ્ચ ાનોમાં તેમની સ્ ુ ત કરો.
2 તેમના સવર્ દૂતો, તમે તેમની સ્ ુ ત કરો;
તેમનાં સવર્ સૈન્યો, તેમની સ્ ુ ત કરો.
3 ૂયર્ તથા ચંદ્ર, તમે તેમની સ્ ુ ત કરો;
સવર્ ઝગઝગતાં તારા, તેમની સ્ ુ ત કરો.
4આકાશોનાં આકાશ, તમે તેમની સ્ ુ ત કરો
આકાશ ઉપરનાં પાણી, તેમની સ્ ુ ત કરો.
5 યહોવાહના નામની સ્ ુ ત તેઓ કરો,
કેમ કે તેમની આજ્ઞાથી તેઓ ઉત્પ થયાં.
6 વળ તેમણે સદાકાળને માટે તેઓને ાપન કયા છે;
જનેો અપરાધ તેઓ કર શકે ન હ, એવો નયમ તેમણે કય છે.
7 હે ૃથ્વી પરના બધા જ જીવો, તમે યહોવાહની સ્ ુ ત કરો,
હે સ ુદ્રના જીવો અને મહાસાગરનાં ઊંડાણો, તમે તેમની સ્ ુ ત કરો.
8અ * તથા કરા, હમ તથા મેઘ,
આંધીના વા ,ુ જે તેમ ું વચન ૂરુ કરે છે,
9 પવર્તો તથા ડુગરો
ફળ ૃક્ષો તથા સવર્ દેવદારો,
10 વન્ય જાનવરો તથા સવર્ પ ુઓ,
પેટે ચાલનારાં જીવજ ુ તથા ઊડનારાં પક્ષીઓ,
11 ૃથ્વીના રાજાઓઅને સવર્ પ્રજાઓ,
રાજકુમારો તથા ૃથ્વીના સવર્ ન્યાયાધીશો,
12 જુવાન ુરુષો તથા જુવાન ીઓ,
ૃદ્ધો તથા બાળકો.

13 તમે સવર્ યહોવાહની સ્ ુ ત કરો,
કારણ કે એક ું તેમ ું જ નામ પ્ર ત ાપાત્ર છે
અને તેમ ું ગૌરવ આકાશ તથા ૃથ્વી કરતાં મોટુ છે.
14 તેમણે પોતાના લોકો ું શગ ઊં ું ક ુ છે
જથેી તેમના ભક્તો તેમની સ્ ુ ત કરે,
તેમની પાસેના ઇઝરાયલ લોકોને તેમણે ઊંચા કયાર્ છે.
યહોવાહની સ્ ુ ત કરો.

149
ઇઝરાયલ ઈ રની સ્ ુ ત કરે

1 યહોવાહની સ્ ુ ત કરો.
તેમની સમક્ષ ન ું ગીત ગાઓ;
સંતોની સભામાં તેમની સ્ ુ ત કરો.
2ઇઝરાયલ પોતાના સજનહારથી આનંદ પામ;ે
સયોનના લોકો પોતાના રાજાને લીધે આનંદ મનાવો.
3 તેઓ તેના નામની સ્ ુ ત ૃત્યસ હત કરો;

* 148:8 148:8 વજળ
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ખંજર તથા વીણાથી તેમનાં સ્તોત્ર ગાઓ.
4 કારણ કે યહોવાહ પોતાના લોકોથી આનંદ માને છે;
તે નમ્રજનોને ઉદ્ધારથી ુશો ભત કરે છે.
5સંતો વજયમાં* હરખાઓ;
પોતાની પથાર માં પણ તમે આનંદનાં ગીતો ગાઓ.
6 તેઓના ુખમાંથી ઈ રની ઉ મ સ્ ુ ત ગવાઓ
અને તેઓના હાથમાં બેધાર તલવાર રહો.
7 તેઓ વદેશીઓને બદલો વાળે
અને લોકોને શક્ષા પહોંચાડ.ે
8 તેઓ પોતાના રાજાઓને સાંકળોથી
અને તેઓના હાકેમોને લોખંડની બેડ ઓથી બાંધે.
9લખેલો ુકાદો તેમના પર બજાવે.
એ ું મન તેમના બધા સંતોને છે.
યહોવાહની સ્ ુ ત કરો.

150
ગાઓ, વા જત્રો વગાડો, ને પ્ર ુની સ્ ુ ત કરો

1 યહોવાહની સ્ ુ ત કરો.
તેમના પ વત્ર ાનમાં તેમની સ્ ુ ત કરો;
આકાશો તેમના પરાક્રમનો પ્રદેશ છે, તેમાં તેમની સ્ ુ ત કરો.
2 તેમનાં પરાક્રમી કાય માટે તેમની સ્ ુ ત કરો;
તેમના ઉ મ માહાત્મ્ય પ્રમાણે તેમની સ્ ુ ત કરો.
3 રણ શગડાં વગાડ ને તેમની સ્ ુ ત કરો;
સતાર તથા વીણાથી તેમની સ્ ુ ત કરો.
4ખંજર વગાડ ને તથા ૃત્યસ હત તેમની સ્ ુ ત કરો;
સારગી તથા શરણાઈ સાથે તેમની સ્ ુ ત કરો.
5 તીવ્ર ૂરવાળ ઝાંઝો સાથે તેમની સ્ ુ ત કરો;
ઝાંઝોના હષર્નાદ સાથે તેમની સ્ ુ ત કરો.
6 ાસોચ્છવાસ લેનારાં સવર્ યહોવાહની સ્ ુ ત કરો.
યહોવાહની સ્ ુ ત કરો.

* 149:5 149:5 મ હમામાં
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ની તવચનો
લેખક
ુલેમાન રાજા ની તવચનોના ુસ્તકનો ુ લેખક છે. ુલેમાન ું નામ 1:1, 10:1, અને 25:1 માં દશાર્વા ું છે. બીજા

લેખકોમાં “ડા ા” કહેવાતા માણસો ું એક જૂથ, આ ૂર તથા લ ુએલ રાજાનો સમાવેશ થાય છે. બાક ના બાઇબલની જમે,
ની તવચનો ું ુસ્તક ઈ રની ઉદ્ધારની યોજના નદ શત કરે છે પણ કદાચને તેને ૂબ જ ટૂકાણ ૂવર્ક જણાવે છે. આ ુસ્તકે
ઇઝરાયલીઓને ખર ર તે એટલે કે ઈ રની ર તે જીવવાનો માગર્ દશાર્ ો હતો. એ શ છે કે ઈ રે ુલેમાનને તેના જીવનભર
જે ડહાપણભયાર્ ની તવચનો તેણે અ ુભ ાં હતા તેના આધારે આ ભાગ લખવા પ્રેય .

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. .ૂ 971 થી 686 વચ્ચેનો છે.
હજારો વષર્ અગાઉ ઇઝરાયલમાં, ુલેમાન રાજાના રા કાળમા,ં ની તવચનો લખાયાં હતાં અને તે ું ડહાપણ દરેક સમયની

દરેક સંસ્કૃ ત માટે લા ુકારક છે.
વાંચકવગર્

ની તવચન ુસ્તકના વાંચકવગર્માં ઘણા લોકો છે. પોતાના બાળકોને બોધ આપવા તે માતા પતાઓને સંબો ધત કરે છે. આ
ુસ્તક ડહાપણ શોધતા ુવાનો અને ુવતીઓને પણ લા ુ પડે છે, અને અંતે ઈ રપારાયણ જીવન જીવવા માગતા આજના

બાઇબલ વાંચકને ાવહા રક સલાહ ૂર પાડે છે.
હે ુ

ની તવચનના ુસ્તકમા,ં ુલેમાન ઉચ્ચઅને ઉ ત બાબતોમાં તથા સામાન્ય, સાધારણ દૈ નક પ ર તઓની બાબતોમાં પણ
ઈ ર ું મન પ્રગટ કરે છે. એ ું લાગે છે કે કોઈ વષય ુલેમાનના ધ્યાન બહાર રહ ગયો નથી. ની તવચનોનાઆસ ૃદ્ધ સંગ્રહમાં
આવરેલા ુષ્કળ વષયોમાં ક્તગત વતર્ન વષેની બાબતો, જાતીય સંબંધો, વેપાર, ધનસંપ , પરોપકાર, મહત્વાકાંક્ષા, શસ્ત,
દે ુ,ં બાળકોનો ઉછેર, ચા ર ય, દારૂ, રાજકારણ, બદલો લેવો અને ઈ રપરાયણતા જવેા વષયોનો સમાવેશ થયો છે.

ુદ્રાલેખ
ડહાપણ

રૂપરેખા
1. ડહાપણના સદ ુણો — 1:1-9:18
2. ુલેમાનના ની તવચનો — 10:1-22:16
3. ડા ા મ ુષ્યોના વચનો — 22:17-29:27
4. આ ૂરના વચનો — 30:1-33
5. લ ુએલના વચનો — 31:1-31
1ઇઝરાયલનો રાજા, જે દાઉદનો ુત્ર હતો, તે ુલેમાનનાં ની તવચનો.

2 ડહાપણ તથા શક્ષણ સંપાદન થાય,
ડહાપણની વાતો સમજવામાં આવ,ે
3 ડહાપણભરેલી વતર્ ૂકની,
નેક ની, ન્યાયીપણાની અને ઇનસાફની કેળવણી મળે.
4ભોળા માણસને ચ ુરાઈ મળે
અને જુવાનોને ડહાપણ તથા વવેક ુ દ્ધ મળે.
5જ્ઞાની ુરુષ સાંભળ ને વદ્ધ ાની ૃ દ્ધ કરે
અને ુ દ્ધમાન માણસને માગર્દશર્ન મળે.
6 કહેવતો તથા અલંકારો;
જ્ઞાનીઓનાં વચનો તથા તેઓના મમ સમજાય.

ખોટ સોબત સામે ચેતવણી
7 યહોવાહનો ભય એ ડહાપણનો આરભ છે.
ૂખ ડહાપણને તથા શક્ષણને ધ ારે છે.

8 મારા દ કરા, તારા પતાની શખામણ સાંભળ
અને તાર માતા ું શક્ષણ તજીશ ન હ.
9 તેઓ તારા મસ્તકે શોભાયમાન ુગટરૂપ
અને તારા ગળાના હારરૂપ થશ.ે
10 મારા દ કરા, જો પાપીઓ તને લલચાવ,ે
તો ું તેઓ ું માનતો ન હ.
11જો તેઓ કહે કે, “અમાર સાથે ચાલ,
આપણે ૂન કરવા માટે સંતાઈ રહ એ;
આપણે નદ ષને વનાકારણ હુમલો કરવાને છુપાઈ રહ એ.
12શેઓલની જમે આપણે તેઓને જીવતા અને જીવતા ગળ જઈએ,
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જાણે કે તેઓ કબરમાં ગરક થઈ ગયા હોય.
13 વ વધ પ્રકારનો કમતી માલ આપણા હાથમાં આવશ;ે
આપણે ૂંટથી આપણાં ઘરો ભર ુ.ં
14 ું અમાર સાથે જોડાઈ જા
આપણે બધા સલકની સ હયાર થેલી રાખી ુ.ં”
15 મારા દ કરા, તેઓના માગર્માં તેઓની સાથે ન ચાલ;
તેઓના માગથી તારા પગ પાછા રાખ;
16 તેઓના પગ દુ તા કરવા માટે દોડે છે
અને તેઓ લોહ વહેવડાવવા માટે ઉતાવળ કરે છે.
17 કારણ કે ારે પક્ષીઓ સાવધ હોય
ત્યારે જાળ પાથરવી તે નરથર્ક છે.
18આમાણસો પોતાને જ માર નાખવાને માટે સંતાઈ રહે છે,
તેઓ પોતાના જ જીવને માટે ુપ્ત ર તે છુપાઈ રહે છે.
19 ધનના પ્રત્યેક લોભીના માગ આવા જ હોય છે.
આ ું ધન તેના મા લકો ું જ સત્યાનાશ વાળે છે.

જ્ઞાનવાણીનો પોકાર
20 ડહાપણ શેર એ શેર એ મોટેથી પોકારે છે,
તે જાહેર ળોમાં પોતાની વાણી ઉચ્ચારે છે.
21 તે ઘોંઘાટવાળા રસ્તા પર ૂમો પાડે છે
અને શહેરના દરવાજે ઊ ું રહ ને વચનો ઉચ્ચારે છે,
22 “હે અજ્ઞાનીઓ, તમે ાં ુધી ભોળપણને વળગી રહેશો?
ઓ ઠઠ્ઠા-મશ્કર કરનારાઓ, તમે ાં ુધી ઠઠ્ઠા-મશ્કર કરવામાં આનંદ મેળવશો?
અને ઓ ૂખાર્ઓ, તમે ાં ુધી ડહાપણને ધ ારશો?
23 માર ચેતવણી પર ધ્યાન આપો;
હુ મારો આત્મા તમારા પર રેડ શ;
હુ મારાં વચનો તમને જણાવીશ.
24 મેં બોલા ા અને તમે ઇનકાર કય ;
મેં મારો હાથ લાંબો કય છે, પણ કોઈએ તેની દરકાર કર ન હ.
25 પણ તમે માર સવર્ શખામણને ુચ્છ ગણી
અને મારા ઠપકાને પણ ગણકારતા નથી.
26 માટે તમારા પર ુશ્કેલીઓઆવશે ત્યારે હુ હાસ્ય કર શ,

ારે તમારા પર ભયઆવશે ત્યારે હુ તમાર મશ્કર કર શ.
27એટલે ારે તોફાનની જમે તમારા પર ભયઆવી પડશે
અને વંટો ળયાની જમે તમારા પર વપ ઓ ધસી આવશે;

ારે સંકટ તથા વેદના તમારા પર આવશે, ત્યારે હુ તમાર મશ્કર કર શ.
28 ત્યારે તેઓ મને પોકાર કરશે પણ હુ ઉ ર આપીશ ન હ;
તેઓ ખંતથી મને શોધશ,ે પણ હુ તેઓને મળ શ ન હ.
29 કેમ કે તેઓએ વદ્યાનો ધ ાર કય છે
અને તેઓએ યહોવાહનો ભય રાખવા ું ઇચ્ ું ન હ.
30 તેઓએ માર સલાહ બલકુલ માની ન હ
અને તેઓએ મારો બધો ઠપકો ુચ્છ ગણ્યો.
31 તેઓ પોતાના માગર્ ું ફળ ભોગવશે
અને પોતાની કુ ુ ક્તઓની ૂરે ૂર શક્ષા ભોગવશ.ે
32અ ુદ્ધો પાછા હઠ જાય તે બાબત તેઓનો સંહાર કરશ;ે
અને ૂખ ની બેદરકાર તેઓનો વનાશ કરશ.ે
33 પણ જે કોઈ મારુ ક ું સાંભળશે તે ુર ક્ષત રહેશે
અને ુકસાન થવાના ભય વગર શાં તમાં રહેશે.”

2
જ્ઞાનનો ુરસ્કાર

1 મારા દ કરા, જો ું મારાં વચનોનો સ્વીકાર કરશે
અને માર આજ્ઞાઓને તાર પાસે સંઘર રાખીન,ે
2 ડહાપણની વાત સાંભળશે
અને ુ દ્ધમાં તારુ મન કે ન્દ્રત કરશે;
3જો ું વવેક ુ દ્ધને માટે પોકાર કરશે
અને સમજણ મેળવવાને માટે ખંત રાખશ;ે
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4જો ું ચાંદ ની જમે તેની શોધ કરશે
અને સંતાડલેા ખજાનાની જમે તેને શોધશે;
5 તો તને યહોવાહના ભયની સમજણ પડશે
અને તને ઈ ર ું ડહાપણ પ્રાપ્ત થશ.ે
6 કેમ કે યહોવાહ ડહાપણઆપે છે,
તેમના ુખમાંથી ડહાપણ અને સમજણ ક્ત થાય છે.
7 તે સત્યજનોને માટે ખરુ ડહાપણ સંગ્રહ કર રાખે છે,
પ્રામા ણકપણાથી વતર્નારને તે ઢાલરૂપ છે.
8 તે ન્યાયના માગર્ની રક્ષા કરે છે
અને પોતાના વ ા ુ લોકોની કાળજી લે છે.
9 ત્યારે ું નેક , ન્યાય તથા ઇનસાફને,
હા, દરેક સત્યમાગર્ને સમજશ.ે
10 તારા હૃદયમાં ડહાપણ પ્રવેશ કરશે
અને સમજ તારા આત્માને આનંદકારક લાગશે.
11 વવેક ુ દ્ધ તારુ ધ્યાન રાખશ,ે
ુ દ્ધ તારુ રક્ષણ કરશ.ે

12 તેઓ તને દુ માણસોના માગર્માંથી,
ખોટુ બોલનાર માણસો કે,
13જઓે સદાચારના માગર્ તજીને
અંધકારનાં માગ માં ચાલે છે.
14 ારે તેઓ દુ તા કરે છે ત્યારે તેઓ તે કરવામાં આનંદ માણે છે
અને દુ માણસોનાં વપર ત આચરણોથી હરખાય છે.
15 તેઓઆડા માગ ને અ ુસરે છે
અને જમેના રસ્તા અવળા છે, તેમનાથી તેઓ તને ઉગારશ.ે
16 વળ ડહાપણ તથા વવેક ુ દ્ધ તને અનૈ તક ીથી,
એટલે પોતાના શ ોથી મોહ પમાડનાર પર ીથી બચાવશે.
17 તે પોતાના જુવાનીનાં સાથીને તજી દે છે
અને ઈ રની આગળ કરેલો પોતાનો કરાર ૂલી જાય છે.
18 કેમ કે તે ું ઘર ૃત્ ુની ખીણ તરફ
અને તેનો માગર્ ૃત્ ુ તરફ જાય છે.
19 તેની પાસે જનારાઓમાંથી કોઈ પાછો ફરતો નથી
અને તેઓજીવનનો માગર્ સંપાદન કર શકતા નથી.
20 તેથી ું સજ્જનોના માગર્માં ચાલશે
અને નેક લોકોનો રસ્તો પકડ રાખશ.ે
21 કેમ કે પ્રામા ણક માણસો જ દેશમાં ઘર બાંધશે
અને પ્રામા ણક માણસો તેમાં વદ્યમાન રહેશે.
22 પણ દજુનો દેશમાંથી ના ૂદ થશે
અને અ વ ા ુઓને તેમાંથી ઉખેડ નાખવામાં આવશ.ે

3
જ્ઞાનપ્રા પ્તની સાધના

1 મારા દ કરા, માર આજ્ઞાઓ ૂલી ન જા
અને તારા હૃદયમાં મારા શક્ષણને સંઘર રાખજ;ે
2 કેમ કે તે તને દ ઘાર્ ુષ્ય, આવરદાના વષ
અને શાં તની ૃ દ્ધ આપશ.ે
3 કૃપા તથા સત્યતા તારો ત્યાગ ન કરો,
તેઓને ું તારા ગળે બાંધી રાખજ,ે
તેઓને તારા હૃદયપટ પર લખી રાખજ.ે
4 તેથી ું ઈ ર તથા માણસની દૃ માં
કૃપા તથા ુક ત પામશ.ે
5 તારા ૂણર્ હૃદયથી યહોવાહ પર ભરોસો રાખ
અને તાર પોતાની સમજણ પરઆધાર રાખીશ ન હ.
6 તારા સવર્ માગ માં પ્ર ુનો અ ધકાર સ્વીકાર
અને તે તારા માગ સીધા કરશ.ે
7 ું તાર પોતાની નજરમાં જ્ઞાની ન થા;
યહોવાહનો ભય રાખીને દુ તાથી દૂર થા.
8 તેથી તારુ શર ર તંદરુસ્ત રહેશે
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અને તારુ શર ર તાજગીમાં રહેશે.
9 તારા ધનથી તથા તાર પેદાશના
પ્રથમ ફળથી યહોવાહ ું સન્માન કર.
10એમ કરવાથી તારા અ ના ભંડાર ભર ૂર થશે
અને તારા દ્રાક્ષકુડો નવા દ્રાક્ષારસથી ઊભરાઈ જશ.ે
11 મારા દ કરા, યહોવાહની શક્ષાને ુચ્છ ન ગણ
અને તેમના ઠપકાથી કટાળ ન જા.
12 કેમ કે જમે પતા પોતાના ુત્રને ઠપકો આપે છે
તેમ યહોવાહ જનેા પર પ્રેમ રાખે છે તેને ઠપકો આપે છે.

જ્ઞાનપ્રા પ્તનો આનંદ
13જે માણસને ડહાપણ મળે છે,
અને જે માણસ ુ દ્ધ સંપાદન કરે છે, તે આશીવાર્ દત છે.
14 કેમ કે તેનો વેપાર ચાંદ ના વેપાર કરતાં અને તેનો વળતર ચોખ્ખા સોનાના
વળતર કરતાં શ્રે છે.
15 ડહાપણ માણેક કરતાં વધારે ૂલ્યવાન છે
અને તાર મનગમતી કોઈપણ વસ્ ુ તેની બરાબર કર શકે તેમ નથી.
16 તેના જમણા હાથમાં દ ઘાર્ ુષ્ય છે,
તેના ડાબા હાથમાં સ ૃ દ્ધ અને સન્માન છે.
17 તેના માગ ુખદાયક
અને તેના બધા રસ્તા શાં ત ૂણર્ છે.
18જઓે તે ગ્રહણ કરે છે તેઓ ું તે જીવન ૃક્ષ છે,
જઓે તેને દૃઢતાથી પકડ રાખે છે તેઓ ુખી થાય છે.
19 યહોવાહે ૃથ્વીને ડહાપણથી અને
આકાશોને સમજશ ક્તથી ભર ને ાપન કયાર્ છે.
20 તેમના ડહાપણને પ્રતાપે ઊંડાણમાંથી પાણીનાં ઝરણાં ટ નીક ાં
અને વાદળોમાંથી ઝાકળ ટપકે છે.
21 મારા દ કરા, ુજ્ઞાન તથા વવેક ુ દ્ધ પકડ રાખ,
તેઓને તાર નજરઆગળથી દૂર થવા ન દે.
22 તો તેઓ તારા આત્મા ું જીવન
અને તારા ગળાની શોભા થશ.ે
23 પછ ું તારા માગર્માં ુર ક્ષત જઈ શક શ
અને તારો પગ ઠોકર ખાઈને લથડશે ન હ.
24 ારે ું ઊંઘી જશ,ે ત્યારે તને કોઈ ડર લાગશે ન હ;

ારે ું ૂઈ જશ,ે ત્યારે તને મીઠ ઊંઘઆવશ.ે
25 ારે આક સ્મક ભયઆવી પડે
અથવા દુ માણસોની પાયમાલી થાય ત્યારે ું ગભરાઈશ ન હ.
26 કેમ કે યહોવાહ તાર સાથે રહેશે
અને તારા પગને સપડાઈ જતાં બચાવશે.
27 હત કરવાની શ ક્ત તારા હાથમાં હોય તો
જનેે માટે તે ઘ ટત હોય તે ું હત કરવામાં પાછો ન પડ.
28 ારે તાર પાસે પૈસા હોય,
ત્યારે તારા પડોશીને એમ ન કહે,
“જાઅને ફર થી આવજ,ે આવતીકાલે હુ આપીશ.”
29જે ક્ત તાર પડોશમાં નભર્ય રહે છે,
તેવા તારા પડોશી ું ૂંડુ કરવાનો પ્રયત્ન ન કર.
30 કોઈ માણસે તારુ કઈ ુકસાન ક ુ ન હોય,
તો તેની સાથે કારણ વગર તકરાર ન કર.
31 દુ માણસની અદેખાઈ ન કર,
અથવા તેનો એક પણ માગર્ પસંદ ન કર.
32 કેમ કે આડા માણસોને યહોવાહ ધ ારે છે;
પણ પ્રામા ણક માણસો તેનો મમર્ સમજે છે.
33 યહોવાહ દુ માણસોના ઘર પર શાપ ઉતારે છે;
પણ તે ન્યાયી માણસોના ઘરને આશીવાર્દ આપે છે.
34 તે તરસ્કાર કરનારાનો તરસ્કાર કરે છે,
પણ તે નમ્ર જનોને કૃપા આપે છે.
35જ્ઞાનીઓ ગૌરવનો વારસો પામશે,
પણ ૂખ ને બદનામી જ મળશે.
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4
જ્ઞાનની ફળપ્રા પ્ત

1 દ કરાઓ, પતાની શખામણ સાંભળો,
સમજણ મેળવવા માટે ધ્યાન આપો.
2 હુ તમને ઉ મ બોધઆ ું છુ;
મારા શક્ષણનો ત્યાગ કરશો ન હ.
3 ારે હુ મારા પતાનો માનીતો દ કરો હતો,
ત્યારે હુ માર માતાની દૃ માં ુકુમાર તથા એકનોએક હતો,
4 ત્યારે મારા પતાએ મને શક્ષણઆપીને ક ું હ ું કે,
“તારા હૃદયમાં મારા શ ો સંઘર રાખજે
અને માર આજ્ઞાઓ પાળ ને જીવતો રહે.
5 ડહાપણ પ્રાપ્ત કર, ુ દ્ધ સંપાદન કર;
એ ૂલીશ ન હ અને મારા ુખના શ ૂલીને આડે માગ વળ શ ન હ.
6 ડહાપણનો ત્યાગ ન કર શ અને તે તારુ રક્ષણ કરશ,ે
તેના પર પ્રેમ રાખજે અને તે તાર સંભાળ રાખશ.ે
7 ડહાપણ એ ૂબ જ મહત્વની બાબત છે, તેથી ડહાપણ પ્રાપ્ત કર
અને તારુ જે કઈ છે તે આપી દે, એનાથી તને ુ દ્ધ પ્રાપ્ત થશ.ે
8 તે ું સન્માન કર અને તે તને ઉચ્ચ પદવીએ ચઢાવશ;ે

ારે ું તેને ભેટશ,ે ત્યારે તે તને પ્ર ત ત કરશ.ે
9 તે તારા માથાને શોભાનો શણગાર પહેરાવશે;
તે તને તેજસ્વી ુગટ આપશે.”

સીધો અને અવળો માગર્
10 હે મારા દ કરા, માર વાતો સાંભળ ને ધ્યાન આપ
એટલે તારા આ ુષ્યનાં વષ વધશે.
11 હુ તને ડહાપણનો માગર્ બતાવીશ;
હુ તને પ્રામા ણકપણાને માગ દોર શ.
12 ારે ું ચાલશ,ે ત્યારે તારાં રસ્તામાં કોઈ ઊભો રહ ન હ શકે
અને ું દોડશે ત્યારે તને ઠોકર વાગશે ન હ.
13 શખામણને મજ ૂત પકડ રાખ, તેને છોડતો ન હ;
તેની કાળજી રાખજ,ે કારણ કે તે જ તારુ જીવન છે.
14 દુ માણસોના માગર્ને અ ુસર શ ન હ
અને ખરાબ માણસોને રસ્તે પગ ૂક શ ન હ.
15 તે માગ ન જા, તેનાથી દૂર રહેજ;ે
તેનાથી પાછો ફર જઈને ચાલ્યો જા.
16 કેમ કે તેઓ ુકસાન કયાર્ વગર ઊંઘતા નથી
અને કોઈને ફસાવે ન હ, તો તેમની ઊંઘ ઊડ જાય છે.
17 કારણ કે તેઓ દુ તાને અ તર કે ખાય છે
અને જોરજુલમને દ્રાક્ષારસની જમે પીએ છે.
18 પણ સદાચાર ઓનો માગર્ પ્રભાતના પ્રકાશ જવેો છે;
જે દવસ થતાં ુધી વધતો અને વધતો જાય છે.
19 દુ ોનો માગર્ અંધકારરૂપ છે,
તેઓ શા કારણથી ઠેસ ખાય છે, તે તેઓજાણતા નથી.
20 મારા દ કરા, મારાં વચનો ઉપર ધ્યાન આપ;
મારાં વચન સાંભળ.
21 તાર આંખઆગળથી તેઓને દૂર થવા ન દે;
તેને તારા હૃદયમાં સંઘર રાખ.
22જે કોઈને મારાં વચનો મળે છે તેના માટે તે જીવનરૂપ છે
અને તેઓના આખા શર રને આરોગ્યરૂપ છે.
23 ૂણર્ ખંતથી તારા હૃદયની સંભાળ રાખ,
કારણ કે તેમાંથી જ જીવનનો ઉદ્દભવ છે.
24 કુ ટલ વાણી તાર પાસેથી દૂર કર
અને ભ્ર વાત તારાથી દૂર રાખ.
25 તાર આંખો સામી નજરે જુએ
અને તારાં પોપચાં તાર આગળ સીધી નજર નાખે.
26 તારા પગનો માગર્ સપાટ કર;
પછ તારા સવર્ માગ નયમસર થાય.
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27જમણે કે ડાબે વ ા વના સીધા માગ જજ;ે
દુ તાથી તારો પગ દૂર કર.

5
ભચાર સામે ચેતવણી

1 મારા દ કરા, મારા ડહાપણ તરફ લક્ષઆપ;
માર ુ દ્ધ તરફ તારા કાન ધર
2જથેી તાર વવેક ુ દ્ધ જળવાઈ રહે,
અને તારા હોઠ વદ્યા સંઘર રાખ.ે
3 કારણ કે ભચાર ીના હોઠોમાંથી મધ ટપકે છે.
અને તે ું ુખ તેલ કરતાં ુંવા ુ છે.
4 પણ તેનો અંત વષ જવેો કડવો,
બેધાર તલવાર જવેો તી ણ હોય છે.
5 તેના પગ ૃત્ ુ ુધી નીચે પહોંચે છે;
તેના પગલાં શેઓલમાં પહોંચે છે.
6 તેથી તેને સાચો જીવન માગર્ મળતો નથી.
તે પોતાના માગથી ભટક જાય છે; અને તેને ખબર નથી કે તે ાં જાય છે.
7હવે મારા દ કરાઓ, માર વાત સાંભળો;
અને મારા ુખના શ ોથી દૂર જશો ન હ.
8 તમારા માગ તેનાથી દૂર રાખો
અને તેના ઘરના બારણા પાસે પણ જશો ન હ.
9 રખેને ું તાર આબરુ બીજાઓને
અને તારા જીવનનાં વષ ઘાતક માણસોને સ્વાધીન કરે;
10 રખેને તારા બળથી પારકા ૃપ્ત થાય,
અને તાર મહેનત ું ફળ પારકાના કુટુબને મળે.
11 રખેને તારુ માંસ અને તારુ શર ર ક્ષીણ થાય
અને ું અંત સમયે વલાપ કરે.
12 ું કહ શ કે, “મેં કેવી ર તે શખામણનો ધ ાર કય છે
અને મારા હૃદયે ઠપકાને ુચ્છ ગણ્યો છે!
13 હુ મારા શક્ષકોને આધીન થયો ન હ
અને મેં મને શક્ષણઆપનારાઓને સાંભ ા ન હ.
14 મંડળ અને સંમેલનોમાં
હુ સં ૂણર્પણે પાપમય થઈ ગયો હતો.”
15 તારે તારા પોતાના જ ટાંકામાંથી પાણી પી ું,
અને ું તારા પોતાના જ કૂવાના ઝરણામાંથી પાણી પીજ.ે
16 ું તારા ઝરાઓ ું પાણી શેર ઓમાં વહ જવા દે ુ,ં
અને ઝરણાઓ ું પાણી જાહેરમાં વહ જવા દે ુ?ં
17એ પાણી ફક્ત તારા એકલા માટે જ હોય
અને તાર સાથેના પારકાઓ માટે ન હ.
18 તારુ ઝરણું આશીવાર્દ પામો,
અને ું તાર પોતાની ુવાન પત્ની સાથે આનંદ માન*.
19જે પ્રેમાળ હરણી જવેી ુંદર અને મનોહર ૃગલી જવેી જાજરમાન નાર છે.
તેનાં સ્તનોથી ું સદા સંતોષી રહેજ;ે
હમેશા ું તેના પ્રેમમાં જ ગરકાવ રહેજ.ે
20 મારા દ કરા, તારે શા માટે પર ી પર મો હત થ ું જોઈએ?
શા માટે તારે પર ીના શર રને આ લગનઆપ ું જોઈએ?
21 માણસના વતર્ન- વહાર ઉપર યહોવાહની નજર હોય છે
અને માણસ જે કઈ કરે છે તેના ઉપર તે ધ્યાન રાખે છે.
22 દુ પોતાની જ દુ તામાં સપડાય છે;
અને તેઓનાં પાપો તેઓને દોરડાની જમે જકડ રાખે છે.
23 કારણ કે, તેની અ તશય ૂખાર્ઈને લીધે તે રઝળ જશ;ે
અને શક્ષણ વના તે માય જશે.

6
વ ુ ચેતવણીઓ

* 5:18 5:18 તાર ુવાનીનો પત્ની સાથે આનંદ માણ
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1 મારા દ કરા, જો ું તારા પડોશીનો જામીન થયો હોય,
જો તેં કોઈ પારકાને બદલે વચનઆપ્ ું હોય,
2 તો ું તારા ુખના વચનોથી ફસાઈ ગયો છે,
ું તારા ુખના શ ોને લીધે સપડાયો છે.

3 મારા દ કરા, એ બાબતમાં ું આટ ું કર ને છૂટો થઈ જજ,ે
તારા પડોશીની આગળ નમી જઈને કાલાવાલા કરજ.ે
4 તાર આંખોને નદ્રા લેવા ન દે
અને તાર પાંપણોને ઢળવા દઈશ ન હ.
5જમે હરણ શકાર ના હાથમાંથી છટક જાય;
પંખી જમે પારધી પાસેથી છૂટ જાય, તેમ ું તાર જાતને છોડાવી લેજ.ે
6 હે આળ ુ માણસ, ું ક ડ પાસે જા,
તેના માગ નો વચાર કર ને ુ દ્ધવાન થા.
7 તેના પર કોઈ આગેવાન નથી,
કોઈ આજ્ઞા કરનાર નથી, કે કોઈ મા લક નથી.
8છતાંપણ તે ઉનાળાંમાં પોતાનાં અનાજનો,
અને કાપણીની ઋ ુમાં પોતાના ખોરાકનો સંગ્રહ કરે છે.
9ઓઆળ ુ માણસ, ું ાં ુધી ૂઈ રહેશે?
ું ારે તાર ઊંઘમાંથી ઊઠશે?

10 ું કહે છે કે “હજી થોડોક આરામ, થોડ ક ઊંઘ,
અને પગ વાળ ને થોડોક વશ્રામ લેવા દો.”
11 તો ું જાણજે કે ચોરની જમે અને
હ થયારબંધ ૂંટારાની જમે ગર બી તારા પર ત્રાટકશે.
12 નકામો માણસ અને દુ માણસ
ગેરમાગ દોરનાર વાતોથી જીવન જીવે છે,
13 તે પોતાની આંખોથી મીંચકારા માર , પગથી ૂળમાં નશાનીઓ કરશ,ે
અને આંગળ થી ઇશારો કરશ.ે
14 તેના મનમાં કપટ છે, તે ખોટાં તરકટ રચ્યા કરે છે;
અને તે હમેશા કુસંપના બીજ રોપે છે.
15 તેથી અચાનક તેના પર વપ નાં વાદળ ઘેરાય છે;
અને તે એકાએક ભાંગીને ૂ ો થઈ જાય છે, તે ફર બેઠો થઈ શકતો નથી.
16છ વાનાં યહોવાહ ધ ારે છે,
હા સાત વાનાં તેમને કટાળો ઉપજાવે છે:
17એટલે ગ વ ની આંખો, જૂઠુ બોલનારની જીભ,
નદ ષ ું લોહ વહેવડાવનાર હાથ,
18 દુ યોજનાઓ રચનાર હૃદય,
દુ તા કરવા માટે તરત દોડ જતા પગ,
19અસત્ય ઉચ્ચારનાર જૂઠો સાક્ષી,
અને ભાઈઓમાં કુસંપ ું બીજ વાવનાર માણસ.

ભચાર સામે વ ુ ચેતવણી
20 મારા દ કરા, તારા પતાની આજ્ઞાઓ ું પાલન કરજે
અને તાર માતાની શખામણો ૂલીશ ન હ.
21એને સદા તારા હૃદયમાં બાંધી રાખજ;ે
તેમને તારે ગળે બાંધ.
22 ારે ું ચાલતો હોઈશ ત્યારે તેઓ તને માગર્દશર્ન આપશ;ે

ારે ું ઊંઘતો હશે ત્યારે તેઓ તાર ચોક કરશે;
અને ારે ું જાગતો હશે ત્યારે તેઓ તાર સાથે વાતચીત કરશ.ે
23 કેમ કે આજ્ઞા તે દ પક છે, અને નયમ તે પ્રકાશ છે;
અને ઠપકો તથા શક્ષણ તે જીવનના માગર્દશર્ક છે.
24 તે તને ખરાબ ીથી રક્ષણઆપશે,
પર ીની લોભામણી વાણીથી તને બચાવશે.
25 તારુ અંતઃકરણ તેના સૌંદયર્ પર મો હત ન થાય,
અને તેની આંખનાં પોપચાંથી ું સપડાઈશ ન હ.
26 કારણ કે ગ ણકાને ૂકવવા ું ુલ્ય રોટલીના ટુકડા જે ું નજી ું છે,
પણ ભચા રણી ી ુરુષના ૂલ્યવાન જીવનનો શકાર કરશે.
27જો કોઈ માણસ અ પોતાને છાતીએ રાખે તો
તે ું વ સળગ્યા વના ન રહે?



ની તવચનો 6:28 569 ની તવચનો 7:20

28જો કોઈ માણસ અંગારા પર ચાલે તો ું
તેના પગ દાઝયા વગર રહે?
29એટલે કોઈ તેના પાડોશીની પત્ની પાસે જાય છે અને તેને સ્પશર્ કરે છે;
તેને શક્ષા થયા વના રહેતી નથી.
30જો કોઈ માણસ ૂખ સંતોષવા ચોર કરે
તો લોકો એવા માણસને ધ ારતા નથી.
31 પણ જો તે પકડાય છે તો તેણે ચોર કર હોય તેના કરતાં સાતગણું પાછુ આપ ું પડે છે;
તેણે પોતાના ઘરની સઘળ સંપ સોંપી દેવી પડે છે.
32જે પર ી સાથે ભચાર કરે છે તે અ લહ ન છે,
તે પોતાની જાતે પોતા ું જીવન બરબાદ કરે છે.
33 તેને ઘા તથા અપમાન જ મળશે,
અને તે ું કલંક કદ ૂંસાશે ન હ.
34 કેમ કે વહેમ એ ુરુષનો કાળ છે;
અને તે વૈર વાળતી વખતે જરાય દયા રાખશે ન હ.
35 તે કોઈ બદલો સ્વીકારશે ન હ,
ું તેને ઘણી ભેટો આપશે, તો પણ તે સંતોષ પામશે ન હ.

7
1 મારા દ કરા, મારાં વચનો પાળ

અને માર આજ્ઞાઓ સંઘર રાખ.
2 માર આજ્ઞાઓ પાડ ને જીવતો રહે
અને મારા શક્ષણને તાર આંખની ક ક ની જમે જતન કરજ.ે
3 તેઓને તાર આંગળ ઓ પર બાંધ;
તેઓને તારા હૃદયપટ પર લખી રાખ.
4 ડહાપણને કહે કે “ ું માર બહેન છે,”
અને ુ દ્ધને કહે, “ ું માર ઘ ન મત્ર છે.”
5જથેી એ બ ે તને ભચાર ીથી બચાવશે.
તે ુશામતના શ ો ઉચ્ચારનાર પર ીથી તારુ રક્ષણ કરશ.ે

પ તતાનો મોહપાશ
6 કારણ કે એક વખત મેં મારા ઘરની બાર નજીક ઊભા રહ ને
જાળ માંથી સામે નજર કર ;
7અને ત્યાં મેં ઘણાં ભોળા ુવાનોને જોયા.
તેમાં એક અ લહ ન ુવાન માર નજરે પડ્યો.
8એક ીના ઘરના ૂણા પાસેથી તે બજારમાંથી પસાર થતો હતો,
તે સીધો તેના ઘર તરફ જતો હતો.
9 દવસઆથમ્યો હતો, સાંજ પડવા આવી હતી
અને રાતના અંધકારનાં સમય.ે
10અચાનક એક ી તેને મળવા બહાર આવી,
તેણે ગ ણકાના જવેાં વ ો પહેયાર્ હતાં અને તે જાણતી હતી કે તે શા માટે ત્યાં છે.
11 તે કપટ અને મીઠુ બોલનાર અને સ્વછદ હતી,
તેના પગ પોતાના ઘરમાં કદ ટકતા ન હતા;
12 કોઈવાર ગલીઓમાં હોય, તો ારેક બજારની એકાંત જગામા,ં
તો કોઈવાર ચોકમાં શેર ના- ૂણે લાગ તાક ને ઊભી રહેતી હતી.
13 તે ીએ તેને પકડ ને ુંબન ક ુર્;
અને નલર્જ્જ મોઢે તેને ક ું કે,
14શાંત્યપર્ણો માર પાસે તૈયાર કરેલાં છે, આજે મેં પ્ર તજ્ઞા લીધી છે;
આજે મેં માર પ્ર તજ્ઞા ૂણર્ કર છે.
15 તેથી હુ તને મળવા બહાર આવી છુ.
હુ ારની તને શોધતી હતી, આખરે ું મ ો છે.
16 મેં મારા પલંગ ઉપર ુંદર ભરતકામવાળ ચાદરો પાથર છે
તથા મસર શણનાં ુંદર વ ો બછા ાં છે.
17 મેં મારુ બછા ું
બોળ, અગર અને તજથી ુગંધીદાર બના ું છે.
18ચાલ, આપણે સવાર ુધી ભરપેટ પ્રેમનો અ ુભવ કર એ;
આખી રાત મ થઈ પ્રેમની મજા માણીએ.
19 મારો પ ત ઘરે નથી;
તે લાંબી ુસાફર એ ગયો છે.
20 તે પોતાની સાથે રૂ પયાની થેલી લઈ ગયો છે;
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અને તે ૂનમે પાછો ઘરે આવશ.ે”
21 તે ઘણા મીઠા શ ોથી તેને વશ કરે છે;
અને તે પોતાના હોઠોની ુશામતથી તેને ખેંચી જાય છે.
22જમે બળદ કસાઈવાડે જાય છે,
અને જમે ુનેગારને સજા માટે સાંકળે બાંધીને લઈ જવાય છે
તેમ તે જલદ થી તેની પાછળ જાય છે.
23આખરે તે ું કાળજુ તીરથી વીંધાય છે;
જમે કોઈ પક્ષી પોતાનો જીવ જશે
એમ જાણ્યા વના જાળમાં ધસી જાય છે, તેમ તે સપડાઈ જાય છે.
24હવે, મારા દ કરાઓ, સાંભળો;
અને મારા ુખનાં વચનો પર લક્ષઆપો.
25 તારુ હૃદય તેના માગ તરફ વળવા ન દે;
તેના રસ્તાઓમાં ભટક ને જતો ન હ.
26 કારણ, તેણે ઘણાંને ઘાયલ કયાર્ છે, તેઓને માર ના ા છે;
અને તેનાથી માયાર્ ગયેલાઓની સં ા ુષ્કળ છે.
27 તે ું ઘર ૃત્ ુના માગ છે;
એ માગર્ ૃત્ ુના ઓરડામાં પહોંચાડે છે.

8
જ્ઞાન ું સ્ ુ તજ્ઞાન

1 ું ડહાપણ હાંક માર ું નથી?
અને ુ દ્ધ પોકારતી નથી?
2 તે રસ્તાઓના સંગમઆગળ,
માગર્ની એકબાજુ ઊંચા ચ ુતરાઓની ટોચ પર ઊ ું રહે છે.
3અને શહેરમાં પ્રવેશવાના દરવાજાઆગળ,
અને બારણામાં પેસવાની જગ્યાએ, તે મોટે અવાજે પોકારે છે:
4 “હે માણસો, હુ તમને પોકાર કર ને કહુ છુ
મારુ બોલ ું પ્રત્યેક માણસને માટે છે.
5 હે અજ્ઞાની લોકો, શાણપણ શીખો
અને હે ૂખાર્ તમે સમજણા થાઓ.
6સાંભળો, હુ તમને ઉ મ વાતો કહેવાનો છુ
અને જે સા ું છે તે જ બાબતો વષે મારુ ુખ ઊઘડશ.ે
7 મારુ ુખ સત્ય ઉચ્ચારશ,ે
મારા હોઠોને જૂઠાણું ધ ારપાત્ર લાગે છે.
8 મારા ુખના સઘળા શ ો પ્રામા ણક છે,
તેઓમાં ક ું વાંકુ કે વપર ત નથી.
9સમજુ માણસો માટે મારા શ ો સ્પ છે.
અને જ્ઞાનીઓને માટે તે યથાયોગ્ય છે.
10ચાંદ ન હ પણ માર સલાહ લો
અને ચોખ્ખા સોના કરતાં ડહાપણ પ્રાપ્ત કરો.
11 કારણ કે ડહાપણ રત્નો કરતાં વધારે ૂલ્યવાન છે;
સવર્ મેળવવા ધારેલી વસ્ ુઓ તેની બરાબર કર શકે ન હ.
12 મેં જ્ઞાને ચ ુરાઈને પોતા ું રહેઠાણ બના ું છે,
અને કૌશલ્ય અને વવેક ુ દ્ધને હુ શોધી કાઢુ છુ.
13 યહોવાહનો ભય એટલે પાપને ધ ાર ું,
અ ભમાન, ઉદ્ધતાઈ, દુ માગર્ અને
અવ ું બોલાનારાઓને હુ ધ ારુ છુ.
14 ડહાપણ તથા કૌશલ્ય મારાં છે;
માર પાસે ઊંડ સમજ અને શ ક્ત છે.
15 મારા દ્વારા જ રાજાઓ રાજ કરે છે
અને રાજકતાર્ઓ ન્યાય ૂકવે છે.
16 મારે લીધે રાજકુમારો શાસન કરે છે
અને ઉમદા લોકો સાચો ુકાદો આપે છે.
17 મારા પર પ્રેમ રાખનારાઓ પર હુ પ્રેમ રા ું છુ;
અને જઓે મને ઉત્ ુકતાથી શોધે છે તે મને પામે છે.
18 દ્ર તથા ડહાપણ માર પાસે છે,



ની તવચનો 8:19 571 ની તવચનો 9:6

માર પાસે ટકાઉ સંપ અને સદાચાર છે.
19 મારાં ફળ સોના કરતાં ચ ડયાતાં છે, ચોખ્ખા સોના કરતાં
અને માર પેદાશ ઊંચી જાતની ચાંદ કરતાં શ્રે છે.
20 હુ સદાચારને માગ ચા ું છુ,
મારો માગર્ ન્યાયનો છે,
21જથેી મારા પર પ્રેમ રાખનારને હુ સ ૃ દ્ધ આપી શકુ
અને તેઓના ભંડારો ભર ૂર કર શકુ.
22 યહોવાહે ૃ ક્રમના આરભમાં,
આ દકૃત્યો અગાઉ મારુ સજન ક ુર્.
23સદાકાળથી, આરભથી, ૃથ્વી ું સજન થયા પહેલાં
મને ાપન કરવામાં આ ું હ ું.
24 ારે કોઈ જળ ન ધઓ ન હતા, ારે પાણીથી ભર ૂર કોઈ ઝરણાંઓ ન હતાં
ત્યારે મારો જન્મ થયો હતો.
25 પવર્તોના પાયા નંખાયા તે અગાઉ,
ડુગરો સજાર્યા તે ૂવ મારો જન્મ થયો હતો.
26 ત્યાં ુધી યહોવાહે ૃથ્વી અને ખેતરો પણ ૃ ાં નહોતાં.
અરે! ૂળ પણ ૃજી નહોતી ત્યારે મારુ અ સ્તત્વ હ ું.
27 ારે તેમણે આકાશની ાપના કર ,
અને સાગર ઉપર ક્ષ તજની ગોઠવણી કર ત્યારે મારુ અ સ્તત્વ હ ું.
28 ારે તેમણે ઊંચે અંત રક્ષને ર ક ુર્;
અને જળની ધના ઝરણાં વહા ાં.
29 ારે તેમણે સાગરની હદ ન ુક્ત કર
અને તેની મયાર્દા ું ઉલ્લંઘન કરવાની તેમણે મના ફરમાવી.
અને ારે તેમણે ૃથ્વીના પાયા ના ા.
30 ત્યારે કુશળ કાર ગર* તર કે હુ તેમની સાથે હ ું;
અને હુ દનપ્ર ત દન તેમને આનંદ આપ ું હ ું;
અને સદા હુ તેમની સમક્ષ હષર્ કર ું હ ું.
31 તેમની વસ તવાળ ૃથ્વી પર હુ હષર્ પામ ું હ ું,
અને માણસોની સંગતમાં મને આનંદ મળતો હતો.
32 મારા દ કરાઓ, મારુ સાંભળો;
કારણ કે મારા માગ નો અમલ કરનાર આશીવાર્ દત છે.
33 માર શખામણ સાંભળ ને જ્ઞાની થા;
અને તેની અવગણના કર શ ન હ.
34જે મારુ સાંભળે છે તે ક્ત આશીવાર્ દત છે,
અને હમેશાં મારા દરવાજા સમક્ષ લક્ષઆપે છે;
તથા મારા પ્રવેશદ્વાર આગળ માર રાહ જુએ છે તે પણઆશીવાર્ દત છે.
35 કારણ કે જઓેને હુ મ ું છુ તેઓને જીવન મળે છે,
તેઓ યહોવાહની કૃપા પામશ.ે
36 પણ જે માર સામે પાપ કરે છે, તે પોતાના આત્માને જ ુકશાન પહોંચાડે છે;
જઓે મને ધ ારે છે, તેઓ ૃત્ ુના ચાહકો છે.”

9
જ્ઞાન અને અજ્ઞાનની મજલસ

1જ્ઞાને પોતા ું ઘર બાંધ્ ું છે.
તેણે પોતાના સાત સ્તંભો કોતર કાઢ્યા છે;
2 તેણે પોતાનાં પ ુઓ કાપ્યાં છે અને દ્રાક્ષારસ મશ્ર કય છે;
તેણે પોતાની મેજ પર ભોજન તૈયાર રા ું છે.
3 તેણે પોતાની દાસીઓને મોકલીને
ઊંચા ાનેથી આજાહેર કરવા મોકલી છે કે:
4 “જો કોઈ ૂખર્ હોય, તે અહ અંદર આવ!ે”
અને વળ ુ દ્ધહ ન લોકોને તે કહે છે કે,
5આવો, માર સાથે ભોજન લો
અને મારો મશ્ર કરેલો દ્રાક્ષારસ પીઓ.
6 હે ૂખ તમાર હઠ છોડ દો અને જીવો;
ુ દ્ધને માગ ચાલો.

* 8:30 8:30 પ્રય ુત્ર
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7જે ઉદ્ધત માણસને ઠપકો આપે છે તે અપમા નત થાય છે,
જે દુ માણસને ુધારવા જાય છે તેને બટ્ટો લાગે છે.
8 ઉદ્ધત માણસને ઠપકો ન આપો,
ન હ તો તે તમારો તરસ્કાર કરશ,ે જ્ઞાની માણસને ૂલ બતાવશો તો તે તમને પ્રેમ કરશ.ે
9જો તમે જ્ઞાની ક્તને સલાહઆપશો તો તે વ ુ જ્ઞાની બનશે;
અને ન્યાયી ક્તને શક્ષણઆપશો તો તેના ડહાપણમાં ૃ દ્ધ થશ.ે
10 યહોવાહનો ભય એ ડહાપણનો આરભ છે,
પ વત્ર ઈ રની ઓળખાણ એ જ ુ દ્ધની શરૂઆત છે.
11 ડહાપણને લીધે તારુ આ ુષ્ય દ ઘર્ થશ,ે
અને તાર આવરદાનાં વષ વધશ.ે
12જો ું જ્ઞાની હોય તો તે તારે પોતાને માટે જ્ઞાની છે,
જો ું તરસ્કાર કર શ તો તારે એકલા એ જ તે ું ફળ ભોગવવા ું છે.”
13 ૂખર્ ી ઝઘડાખોર છે
તે સમજણ વગરની છે અને તદ્દન અજાણ છે.
14 તે પોતાના ઘરના બારણા આગળ બેસે છે,
તે નગરના ઊંચાં ાનોએઆસન વાળ ને બેસે છે.
15 તેથી ત્યાંથી થઈને જનારાઓને
એટલે પોતાને સીધે માગ ચાલનારાઓને તે બોલાવે છે.
16 “જે કોઈ ૂખર્ હોય, તે વળ ને અહ અંદર આવે!”
અને ુ દ્ધહ નને તે કહે છે કે.
17 “ચોર ને પીધે ું પાણી મીઠુ લાગે છે,
અને સંતાઈને ખાધેલી રોટલી સ્વા દ લાગે છે.”
18 પર ુ એ લોકોને ખબર નથી કે તે તો ૃત્ ુની જગ્યા છે,
અને તેના મહેમાનો ૃત્ ુનાં ઊંડાણોમાં ઊતરનારા છે.

10
ુલેમાનનાં ની તવચનો

1 ુલેમાનનાં ની તવચનો.
જ્ઞાની દ કરો પોતાના પતાને હષર્ ઉપજાવે છે
પણ ૂખર્ દ કરો પોતાની માને ભારરૂપ છે.
2 દુ તાનો સંગ્રહ કઈ ભ ું કરતો નથી,
પર ુ સદાચાર જીવન ક્તને મોતથી ઉગારે છે.
3 યહોવાહ સદાચાર માણસને ૂખથી ૃત્ ુ પામવા દેશે ન હ
પણ તે દુ માણસની ઇચ્છાઓને નષ્ફળ કરે છે.
4 નરુદ્યમી હાથોથી કામ કરનાર દ રદ્ર થાય છે.
પણ ઉદ્યમીઓનો હાથ તેને ધનવાન બનાવે છે.
5 ડા ો દ કરો ઉનાળાંમાં સંગ્રહ કરે છે
પણ કાપણીના સમયે ૂઈ રહેનાર દ કરો બદનામી કરાવે છે.
6સદાચાર ના માથા ઉપર આશીવાર્દ ઊતરે છે,
પણ દુ ો ું મોઢુ હસાથી ઢકાયે ું છે.
7સદાચાર ું સ્મરણઆશીવાર્દરૂપ છે;
પર ુ દુ ો ું નામ તો શા પત થાય છે.
8જ્ઞાની હૃદયવાળો આજ્ઞાઓનો સ્વીકાર કરશ,ે
પણ લવર કરનારો ૂખર્ પાયમાલ થશ.ે
9જે ક્ત પ્રામા ણકપણે જીવે છે તે ુર ક્ષત છે,
પર ુ અવળે માગ ચાલનાર ઓળખાઈ જશે.
10જે ક્તઆંખ મચકારે છે તે ુશ્કેલીઓ વહોરે છે,
પણ બકબકાટ કરનાર ૂખર્ નાશ પામશ*ે.
11સદાચાર ું ુખ જીવનનો ઝરો છે,
પર ુ દુ ો ું મોઢુ હસાથી ઢકાયે ું છે.
12 દ્વ્રેષથી ઝઘડા ઊભા થાય છે,
પણ પ્રેમ સવર્ અપરાધોને ઢાંક દે છે.
13જ્ઞાની માણસના હોઠો પર ડહાપણ મા ૂમ પડે છે,

ારે ૂખર્ની પીઠને માટે લાકડ છે.
14જ્ઞાની ુરુષ ડહાપણનો સંગ્રહ કરે છે,

* 10:10 10:10 જે નભર્યતાથી ઠપકો આપે છે તે બીજાઓ સાથે શાં તમાં રહે છે
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પર ુ ૂખર્ ું મોં ઝડપી નાશ નોતરે છે.
15 દ્ર વાન માણસ ું ઘન તે ું કલ્લેબંધીવા ું નગર છે;
પર ુ ગર બી ગર બોનો નાશ કરે છે.
16સદાચાર માણસની કમાણી જીવન સાધક છે;
પણ દુ માણસની પેદાશ પાપકારક છે.
17જે શખામણનો સ્વીકાર કરે છે, તે જીવનના માગર્માં છે,
પણ ઠપકાનો ત્યાગ કરનાર ૂલ કરે છે.
18જે દ્વષે છુપાવે છે તે જૂઠુ બોલે છે
પણ ચાડ કરનાર ૂખર્ છે.
19 ઘણું બોલવામાં દોષની અછત નથી,
પણ જે પોતાની જીભ પર લગામ રાખે છે, તે ડા ો છે.
20સદાચાર ની જીભ ચોખ્ખી ચાંદ જવેી છે;
પર ુ દુ ના હૃદય ું ૂલ્ય બહુ ની ું છે.
21 નેક વાનની વાણી ઘણાંને ૃપ્ત કરે છે,
પણ ૂખાર્ઓ ુ દ્ધના અભાવે મોતને ભેટે છે.
22 યહોવાહનો આશીવાર્દ ધનવાન બનાવે છે
અને તેની સાથે કોઈ ખેદ મ શ્રત નથી.
23 દુ યોજનાઓ ૂખ ને આનંદ આપે છે,
પર ુ સમજણો માણસ ડહાપણથી આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે.
24 દુ નો ડર તેને પોતાને જ માથે આવી પડશ,ે
પણ ની તમાન માણસની ઇચ્છા ૃપ્ત કરવામાં આવશ.ે
25 વાવાઝોડુ જ ું રહે છે તેમ દુ ું નામ નશાન રહે ું નથી,
પણ ની તમાન માણસ સદાકાળ ટકનાર પાયારૂપ છે.
26જમે દાંતને કડ ું પીણું અને આંખોને ુમાડો આફત રૂપ છે,
તેમ આળ ુ પોતાને કામ પર મોકલનારને આફતરૂપ છે.
27 યહોવાહનો ભયઆ ુષ્ય વધારે છે,
પણ દુ ોનાં વષ ઘટાડવામાં આવશે.
28સદાચાર ની આશા ું પ રણામ આનંદ છે,
પણ દુ ોની આશા નષ્ફળ જશ.ે
29જઓે પ્રામા ણકતાથી જીવે છે, તેઓના માટે યહોવાહનો માગર્ કલ્લારૂપ છે,
પણ તે દુ ોને વનાશરૂપ છે.
30સદાચાર ઓને કદ ખસેડવામાં આવશે ન હ,
પર ુ દુ ો દેશમાં કાયમ રહેશે ન હ.
31સદાચાર ઓ ું ુખ ડહાપણ પ્રગટ કરે છે,
પર ુ હઠ લી જીભનો નાશ કરવામાં આવશ.ે
32સંતોષકારક અને ઉ ચત ું છે તે સદાચાર ના હોઠ જાણે છે.
પણ દુ પોતાને ુખે અવ ું બોલે છે.

11
1ખોટાં ત્રાજવાં યહોવાહને કટાળારૂપ છે,
પણ સાચા વજનથી તેમને આનંદ થાય છે.
2અહકાર આવે છે ત્યારે અપમાન પણઆવે છે,
પણ નમ્ર જનો પાસે ડહાપણ હોય છે.
3 પ્રામા ણક માણસની વ ાનીયતા તેને દોરે છે,
પણ ુતારા પોતાના દુ ઇરાદાઓથી નાશ પામશ.ે
4 કોપને દવસે દ્ર કઈ કામ આવ ું નથી,
પણ નેક મોતથી ઉગારે છે.
5 પ્રામા ણક માણસની નેક તેનો માગર્ ર કરે છે,
પણ દુ માણસ પોતાની જ દુ તાથી પાયમાલ થશ.ે
6 પ્રામા ણક માણસની નેક , ઈ રને પસંદ છે તેથી તે બચી જશ,ે
પર ુ કપટ કરનારા તેઓની પોતાની યોજનાઓમાં ફસાય છે.
7 દુ માણસની અપેક્ષા તેના ૃત્ ુ સમયે નાશ પામે છે,
અને અન્યાયીની આશા પણ નાશ પામે છે.
8સદાચાર ને સંકટમાંથી ઉગાર લેવામાં આવે છે
અને તેને બદલે દુ ો તેમાં ફસાય છે.
9 દુ માણસ પોતાની વાણીથી પોતાના પડોશીઓનો નાશ કરે છે,
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પર ુ ન્યાયી તેના ડહાપણ વડે બીજાઓને ઉગારે છે.
10 ન્યાયી ક્તની સફળતામાં આ ું નગર હષર્ કરે છે;
અને દુ ોનો નાશ થાય છે ત્યારે હષર્ના નાદ સંભળાય છે.
11સદાચાર ના આશીવાર્દથી નગરની ઉ ત થાય છે,
પણ દરુાચાર ની વાણીથી તેનો નાશ થાય છે.
12 પોતાના પડોશીનો ુચ્છકાર કરનાર અજ્ઞાની છે,
પણ ુ દ્ધમાન માણસ શાંત રહે છે.
13ચાડ કરનાર માણસ છૂપી વાત બહાર પાડ દે છે,
પણ વ ા ુ ક્ત એ વાતને ુપ્ત રાખે છે.
14 ાં આગેવાન અજ્ઞાન હોય, ત્યાં લોકો નાશ પામે છે,
પણ ાં ુષ્કળ સલાહકારો હોય ત્યાં સલામતી* છે.
15 પારકાના જામીન થનારને વેઠ ું પડે છે,
જે જામીનગીર લેવા ું ટાળે છે તે ુર ક્ષત છે.
16 ુશીલ ી સન્માન પ્રાપ્ત કરે છે;
અને જુલમી માણસો દ્ર સાચવી રાખે છે.
17 દયા ુ માણસ પોતાની જાત ું હત કરે છે,
પણ ઘાતક માણસ પોતાના દેહને દ:ુખમાં નાખે છે.
18 દુ ની કમાણી ઠગાર છે,
પણ ની તમ ા ું બીજ વાવનારને સાચો હોવા બદલ વળતર મળશ.ે
19જે માણસ નેક માં ુદ્રઢ છે તે જીવન સંપાદન કરે છે,
પણ ૂરાઈ શોધનાર પોતા ું જ મોત લાવે છે.
20 વપર ત અંતઃકરણવાળા માણસોથી યહોવાહ કટાળે છે,
પણ જઓે ની તમ ાથી જીવે છે તેઓ તેમને આનંદરૂપ છે.
21ખાતર રાખજો કે દુ ને સજા થયા વના રહેશે ન હ,
પણ સદાચાર ઓનાં સંતાનનો બચાવ થશે.
22જમે ૂંડના નાકમાં સોનાની નથણી હોય છે
તેમ વવેકહ ન ીની ુંદરતા છે.
23 નેક માણસની ઇચ્છા સાર જ હોય છે,
પર ુ દુ ોની ઇચ્છાઓ કોપરૂપ છે.
24એવા માણસો છે કે જઓે વેર નાખે છે તેમ છતાં ૃ દ્ધ પામે છે;
અને કેટલાક વ ુ પડતી કરકસર કરે છે તેમ છતાં તેઓ કગાળ થાય છે.
25ઉદાર ક્તઆબાદ થશ,ે
પાણી આપનાર પોતે પણ પાણી પીશ.ે
26અનાજ સંઘર રાખનારને લોકો શાપ આપે છે,
પણ વેચનાર ઉપર તેઓઆશીવાર્દ વરસાવે છે.
27ખંતથી હત શોધનારને ઈ રની કૃપા પ્રાપ્ત થશ,ે
પણ જે અ હત કરે છે તેઓને ુકશાન થશ.ે
28 પોતાના દ્ર પર ભરોસો રાખનાર પડ જશે,
પણ નેક વાન લીલા પાનની માફક ખીલશ.ે
29જે પોતાના જ કુટુબને દ:ુખી કરે છે, તેને પવનનો વારસો મળશ,ે
અને ૂખર્ માણસ જ્ઞાનીનો ચાકર બનશે.
30 નેક વાન ું ફળ તે જીવન ું ૃક્ષ છે,
પણ જે જ્ઞાની છે તે બીજાઆત્માઓને બચાવે છે.
31 નેક વાનને ૃથ્વી પર બદલો મળશે;
તો દુ અને પાપીને પણ તેના કામ પ્રમાણે બદલો મળશે તે કેટ ું ખાતર ૂવર્ક છે!

12
1જે કોઈ માણસ શખામણ ચાહે છે તે વદ્યા પણ ચાહે છે,
પણ જે ક્ત ઠપકાને ધ ારે છે તે પ ુ જવેો છે.
2સારો માણસ યહોવાહની કૃપા મેળવે છે,
પણ કુ ુ ક્તખોર માણસને તે દોષપાત્ર ઠેરવશે.
3 માણસ દુ તાથી ર થશે ન હ,
પણ નેક વાનની જડ કદ ઉખેડવામાં આવશે ન હ.
4સદ ુણી ી તેના પ તને ુગટરૂપ છે,
પણ નલર્જ્જ ી તેનાં હાડકાને સડારૂપ છે.
* 11:14 11:14 વજય
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5 નેક વાનના વચાર ભલા હોય છે,
પણ દુ ોની સલાહ કપટભર હોય છે.
6 દુ ની વાણી રક્તપાત કરવા વષે હોય છે,
પણ પ્રામા ણક માણસ ું ુખ તેને બચાવશે.
7 દુ ો ઉથલી પડે છે અને હતા નહતા થઈ જાય છે,
પણ સદાચાર ું ઘર કાયમ ટક રહે છે.
8 માણસ પોતાના ડહાપણ પ્રમાણે પ્રસંશા પામે છે,
પણ જે ું હૃદય દુ છે તે ુચ્છ ગણાશે.
9જનેે અ ની અછત હોય અને પોતાને માનવંતો માનતો હોય તેના કરતાં
જે નમ્ન ગણાતો હોય પણ તેને ચાકર હોય તો તે શ્રે છે.
10ભલો માણસ પોતાના પ ુના જીવની સંભાળ રાખે છે,
પણ દુ માણસની દયા કૂ્રરતા સમાન હોય છે.
11 પોતાની જમીન ખેડનારને ુષ્કળ અ મળશે;
પણ નકામી વાતો પાછળ દોડનાર ૂખર્ છે.
12 દુ માણસો ૂંડાની ૂંટ લેવા ઇચ્છે છે,
પણ સદાચાર નાં ૂળ તો ફળદ્રપ છે.
13 દુ માણસના હોઠોનાં ઉલ્લંઘનો તેઓને પોતાને માટે ફાંદો છે,
પણ સદાચાર ઓ સંકટમાંથી છૂટા થશ.ે
14 માણસ પોતે બોલેલા શ ોથી સંતોષ પામશે
અને તેને તેના કામનો બદલો પાછો મળશ.ે
15 ૂખર્નો માગર્ તેની પોતાની નજરમાં સાચો છે,
પણ જ્ઞાની માણસ સાર સલાહ પર લક્ષઆપે છે.
16 ૂખર્ પોતાનો ુસ્સો તરત પ્રગટ કર દે છે,
પણ ડા ો માણસ અપમાન ગળ જાય છે.
17સત્ય ઉચ્ચારનાર નેક પ્રગટ કરે છે,
પણ જૂઠો સાક્ષી છેતર પડ કરે છે.
18અ વચાર વાણી તલવારની જમે ઘા કરે છે
પણ જ્ઞાની માણસની જીભના શ ો આરોગ્યરૂપ છે.
19જે હોઠ સત્ય બોલે છે તેઓ શા ત રહે છે
અને જૂઠા બોલી જીભ ક્ષ ણક રહે છે.
20જઓે ખરાબ યોજનાઓ કરે છે તેઓનાં મન કપટ છે,
પણ શાં તની સલાહઆપનાર ુખ પામે છે.
21સદાચાર ને કઈ ુકશાન થશે ન હ,
પર ુ દુ ો ુશ્કેલીઓથી ભરેલા હોય છે.
22 યહોવાહ જૂઠાને ધ ારે છે,
પણ સત્યથી વતર્નારાઓ તેમને આનંદરૂપ છે.
23 ડા ો ુરુષ ડહાપણને છુપાવે છે,
પણ ૂખર્ પોતાની ૂખાર્ઈ જાહેર કરે છે.
24 ઉદ્યમીનો હાથ અ ધકાર ભોગવશે,
પર ુ આળ ુ માણસ પાસે મજૂર કરાવવામાં આવશ.ે
25 પોતાના મનની ચતાઓ માણસને ગમગીન બનાવે છે,
પણ માયા ુ શ ો તેને ુશ કરે છે.
26 નેક વાન માણસ પોતાના પડોશીને સાચો માગર્ બતાવે છે,
પણ દુ ોનો માગર્ તેને ગેરમાગ દોરે છે.
27આળ ુ માણસ પોતે કરેલો શકાર રાંધતો નથી,
પણ ઉદ્યમી માણસ થ ું એ મહા ૂલી સંપ મેળવવા જે ું છે.
28 નેક ના માગર્માં જીવન છે.
અને એ માગર્માં મરણ છે જ ન હ.

13
1જ્ઞાની દ કરો પોતાના પતાની શખામણ માને છે,
પણ અ ડયલ દ કરો ઠપકાને ગણકારતો જ નથી.
2 માણસ પોતાના શ ોથી હતકારક ફળ ભોગવે છે,
પણ કપટ નો જીવ જુલમ વેઠશે.
3 પોતા ું મોં સંભાળ ને બોલનાર પોતાના જીવ ું રક્ષણ કરે છે,
પર ુ જીભને છૂટ ૂકનાર વનાશ નોતરે છે.
4આળ ુનો જીવ ઇચ્છા કરે છે, પણ ક ું પામતો નથી,
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પણ ઉદ્યમી ક્ત ૂણર્ ર તે સં ુ હોય છે.
5સદાચાર માણસ જૂઠને ધ ારે છે,
પણ દુ માણસ અપમાન અને ફજતેીનો ભોગ બને છે.
6 નેક ભલા માણસો ું રક્ષણ કરે છે;
પણ દુ તા પાપીઓને ઉથલાવી નાખે છે,
7 કેટલાક ક ું ન હોવા છતાં ધનવાન હોવાનો દભ કરે છે
અને કેટલાક એવા પણ છે કે જઓે કગાળ હોવા છતાં ધનવાન હોય છે.
8 દ્ર વાનના જીવનો બદલો તે ું દ્ર છે,
પણ ગર બ ક્તને ધમક સાંભળવી પડતી નથી.
9 નેક વાનોનો પ્રકાશઆનંદ છે,
પણ દુ નો દ વો હોલવી નાંખવામાં આવશ.ે
10અ ભમાનથી તો કેવળ ઝઘડો જ ઉત્પ થાય છે;
પણ સાર સલાહ માનનારાઓ પાસે ડહાપણ છે.
11 કુમાગ મેળવેલી સંપ કદ ટકતી નથી.
પણ મહેનતથી સંગ્રહ કરેલી સંપ ની ૃ દ્ધ થાય છે.
12આશા ું ફળ મળવામાં વલંબ થતાં અંતઃકરણ ઝૂરે છે,
પણ ઇચ્છાઓની પ ર ૂણર્તા જ જીવન છે.
13 શખામણને નકારનારનો નાશ થાય છે,
પણઆજ્ઞાઓનો આદર કરનારને બદલો મળે છે.
14જ્ઞાની ું શક્ષણજીવનનો ઝરો છે,
જે તે ક્તને ૃત્ ુના ફાંદામાંથી ઉગાર લે છે.
15સાર સમજવાળાને કૃપા મળે છે,
પણ કપટ નો માગર્ ખરબચડો છે.
16 પ્રત્યેક ડા ો માણસ ડહાપણથી નણર્ય લે છે;
પણ ૂખર્ પોતાની ૂખાર્ઈ જાહેર કરે છે.
17 દુ સંદેશાવાહક ુશ્કેલીમાં સપડાઈ જાય છે,
પણ વ ા ુ સંદેશવાહક સમાધાન લાવે છે.
18જે શખામણનો ત્યાગ કરે છે તેને ગર બી અને અપમાન પ્રાપ્ત થાય છે,
પણ ઠપકાનો સ્વીકાર કરે છે તેને માન મળે છે.
19ઇચ્છાની ૃ પ્ત આત્માને મીઠ લાગે છે,
પણ દુ તાથી પાછા વળ ું એ ૂખ ને આઘાતજનક લાગે છે.
20જો ું જ્ઞાની માણસોની સંગત કરશ,ે તો ું જ્ઞાની થશ.ે
પણ જે ૂખર્ની સોબત કરે છે તેને ુકસાન થશ.ે
21 પાપીઓની પાછળ ુકસાન લાગે ું રહે છે,
પણ જે સારા માણસો છે તેઓને હતકારક બદલો મળશ.ે
22સારો માણસ પોતાનાં સંતાનોનાં સંતાનોને માટે વારસો ૂક જાય છે,
પણ પાપી ું ધન નેક વાનને સારુ ભર ૂકવામાં આવે છે.
23ગર બોના ખેતરમાં ઘણું અનાજ ઊપજે છે,
પણ અન્યાયના કારણથી નાશ પામનારા માણસો પણ છે.
24જે પોતાના બાળકને શસ્તપાલનની કેળવણી માટે સોટ મારતો નથી તે પોતાના બાળકનો દશુ્મન છે;
પણ તેના પર પ્રી ત કરનાર તેને વેળાસર શક્ષા કરે છે.
25 નેક વાન પોતાને સંતોષ થતાં ુધી ખાય છે,
પણ દુ ું પેટ હમેશાં ૂ ુંને ૂ ું જ રહે છે.

14
1 દરેક સમજુ ી પોતાના ઘરની આબાદ વધારે છે,
પણ ૂખર્ ી પોતાને જ હાથે તેનો નાશ કરે છે.
2જે વ નીયતામાં ચાલે છે તે યહોવાહનો ડર રાખે છે,
પણ જે પોતાના માગ માં અવળો ચાલે છે તે તેને ધ ારે છે.
3 ૂખર્ના ુખમાં અ ભમાનની સોટ છે*,
પણ જ્ઞાનીઓના હોઠ તેઓ ું રક્ષણ કરે છે.
4 ાં બળદ ન હોય ત્યાં ગભાણ સાફ જ રહે છે,
પણ બળદના બળથી ઘણી ઊપજ થાય છે.
5 વ ા ુ સાક્ષી જૂઠુ બોલશે ન હ,
પણ જૂઠો સાક્ષી જૂઠુ જ બોલે છે.

* 14:3 14:3 તેનો અ ભમાન તેને વધારે બોલવા પ્રેરે છે
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6હાંસી ઉડાવનાર ડહાપણ શોધે છે પણ તેને જડ ું નથી,
પણ ડાહ ક્ત પાસે ડહાપણ સહેલાઈથી આવે છે.
7 ૂખર્ માણસથી દૂર રહે ું,
તેની પાસે તને જ્ઞાનવાળા શ ો સાંભળવા ન હ મળે,
8 પોતાનો માગર્ સમજવામાં ડા ા માણસ ું ડહાપણ છે,
પણ ૂખર્ની ૂખાર્ઈ તે ું કપટ છે.
9 ૂખર્ પ્રાય ને હસવામાં ઉડાવે છે,
પણ પ્રામા ણક માણસો ઈ રની કૃપા મેળવે છે.
10અંતઃકરણ પોતે પોતાની વેદના જાણે છે,
અને પારકા તેના આનંદમાં જોડાઈ શકતો નથી.
11 દુ ું ઘર પાયમાલ થશે,
પણ પ્રામા ણકનો તં ુ સ ૃદ્ધ રહેશે.
12એક એવો માગર્ છે જે માણસને ઠ ક લાગે છે,
પણ અંતે તે ું પ રણામ તો મરણનો માગર્ નીવડે છે.
13હસતી વેળાએ પણ હૃદય ખ હોય છે,
અને હષર્નો અંત શોક છે.
14 પાપી હૃદયવાળાએ પોતાના જ માગર્ ું ફળ ભોગવ ું પડશે
અને સારો માણસ પોતાનાં જ કમ ું ફળ માણે છે.
15ભોળો માણસ બ ું માની લે છે,
પણ ચ ુર માણસ પોતાની વતર્ ૂક બરાબર તપાસે છે.
16જ્ઞાની માણસ દુ તાથી દૂર રહે છે†,
પણ ૂખર્ માણસ ઉન્મ થઈને બેદરકાર બને છે.
17જલદ ક્રોધ કરનાર ૂખાર્ઈ કર બેસે છે,
અને દુ યોજનાઓ ઘડનાર ધ ાર પામે છે‡.
18ભોળા લોકો ૂખાર્ઈનો વારસો પામે છે,
પણ ડા ા માણસોને વદ્યાનો ુગટ પહેરાવવામાં આવે છે.
19 દુ ોને સજ્જનો આગળ ઝૂક ું પડે છે,
અને જઓે દુ છે તેઓને સદાચાર ઓને બારણે નમ ું પડે છે.
20ગર બને પોતાના પડોશીઓ પણ ધ ારે છે,
પર ુ ધનવાનને ઘણા મત્રો હોય છે.
21 પોતાના પડોશીને ુચ્છ ગણનાર પાપ કરે છે,
પણ ગર બ પર દયા કરનાર આશીવાર્ દત છે.
22 ૂંડ યોજનાઓ ઘડનાર ું ૂલ નથી કરતા?
પણ સાર યોજનાઓ ઘડનારને કૃપા અને સત્ય પ્રાપ્ત થશ.ે
23 ાં મહેનત છે ત્યાં લાભ પણ હોય છે,
પણ ાં ખાલી વાતો જ થાય ત્યાં માત્ર ગર બી જઆવે છે.
24જ્ઞાનીઓનો ુગટ તેઓની સંપ છે,
પણ ૂખ ની ૂખાર્ઈ તે જ તેમનો બદલો છે.
25સાચો સાક્ષી જીવનોને બચાવે છે,
પણ કપટ માણસ જૂઠાણું ઉચ્ચારે છે.
26 યહોવાહનાં ભયમાં દૃઢ વ ાસ સમાયેલો છે,
તેનાં સંતાનોને તે આશ્રયઆપે છે.
27 મોતના ફાંદામાંથી છૂટ જવાને માટે,
યહોવાહનો ભય જીવનનો ઝરો છે.
28 ઘણી પ્રજા તે રાજા ું ગૌરવ છે,
પણ પ્રજા વના શાસક નાશ પામે છે.
29જે ક્રોધ કરવામાં ધીમો છે તે વધારે સમજુ છે,
પણ ઉતાવ ળયા સ્વભાવનો માણસ ૂખાર્ઈને પ્રદ શત કરે છે.
30 હૃદયની શાં ત શર ર ું જીવન છે;
પણ ઈષ્યાર્ હાડકાનો સડો છે.
31ગર બ પર જુલમ કરનાર તેના સજનહાર ું અપમાન કરે છે,
પણ ગર બ પર કૃપા રાખનાર તેને માન આપે છે.
32 દુ ને પોતાની દુ તાથી હડસેલી નાખવામાં આવશ,ે
પર ુ ન્યાયી માણસને પોતાના ૃત્ ુમાં પણઆશા હોય છે§.

† 14:16 14:16 જ્ઞાની માણસ યહોવાહનો ભય રાખે છે ‡ 14:17 14:17 જ્ઞાની માણસ શાંત રહે છે § 14:32 14:32 ન્યાયી માણસને પોતાના સત્યમાં
પણઆશા હોય છે
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33 ુ દ્ધમાનના હૃદયમાં ડહાપણ વસે છે,
પણ ૂખર્ના અંતરમાં ડહાપણ નથી હો ું તે જણાઈઆવે છે.
34 ન્યાયીપણાથી પ્રજા મહાન બને છે,
પણ પાપ તો પ્રજા ું કલંક છે.
35 ુ દ્ધમાન સેવક પર રાજાની કૃપા હોય છે,
પણ બદનામી કરાવનાર પર તેમનો ક્રોધ ઊતરે છે.

15
1 નમ્ર ઉ ર ક્રોધને શાંત કર દે છે,
પણ કઠોર શ ો ર સ ચઢાવે છે.
2જ્ઞાની ક્તની વાણી ડહાપણ ઉચ્ચારે છે,
પર ુ ૂખર્ની વાણી ૂખાર્ઈથી ઉભરાય છે.
3 યહોવાહની દૃ સવર્ત્ર હોય છે,
તે સારા અને ખરાબ પર લક્ષ રાખે છે.
4 નમર્ળ જીભજીવન ું ૃક્ષ છે,
પણ કુ ટલતા આત્માને ભાંગી નાખે છે.
5 ૂખર્ પોતાના પતાની શખામણને ુચ્છ ગણે છે,
પણ ઠપકાને ગંભીરતાથી લક્ષમાં લેનાર શાણો થાય છે.
6 નેક વાનોના ઘરમાં ધનનો ભંડાર છે,
પણ દુ ની કમાણીમાં આફત હોય છે.
7જ્ઞાની માણસના હોઠો ડહાપણ ફેલાવે છે,
પણ ૂખર્ ું હૃદય ૂખર્તા ફેલાવે છે.
8 દુ ના યજ્ઞાપર્ણને યહોવાહ ધ ારે છે,
પર ુ પ્રામા ણકની પ્રાથર્નાથી તે પ્રસ થાય છે.
9 દુ ના માગર્થી યહોવાહ કટાળે છે,
પર ુ ની તને માગ ચાલનાર પર તે પ્રેમ દશાર્વે છે.
10સદ્દમાગર્ને તજી દઈને જનારને આકર સજા થશ,ે
અને ઠપકાનો તરસ્કાર કરનાર મરણ પામશ.ે
11શેઓલ તથા અબદોન યહોવાહ સમક્ષ ુલ્લાં છે;
તો માણસોનાં હૃદય કેટલાં વશેષ ુલ્લાં હોવાં જોઈએ?
12 તરસ્કાર કરનારને કોઈ ઠપકો આપે તે તેને ગમ ું હો ું નથી;
અને તે જ્ઞાની માણસની પાસે જવા પણ ઇચ્છતો નથી.
13અંતરનો આનંદ ચહેરાને પ્ર લ્લત કરે છે,
પર ુ હૃદયમાં શોક હોય તો મન ભાંગી જાય છે.
14જ્ઞાની હૃદય ડહાપણની ઇચ્છા રાખે છે,
પર ુ ૂખર્નો આહાર ૂખાર્ઈ છે.
15જઓેને સતાવવામાં આવે છે તેઓના સવર્ દવસો ખરાબ જ છે,
પણ ુશ અંતઃકરણવાળાને તો સતત મજબાની જે ું હોય છે.
16 ઘણું ઘન હોય પણ તે સાથે ુશ્કેલીઓ હોય, તેના કરતા થોડુ ધન હોય
પણ તે સાથે યહોવાહનો ભય હોય તે વધારે ઉ મ છે.
17 વૈર ને ત્યાં ુ બળદના ભોજન કરતાં
પ્રેમી માણસને ત્યાં સાદાં શાકભાજી ખાવાં ઉ મ છે.
18ગરમ મજાજનો માણસ ઝઘડા ઊભા કરે છે,
પણ ધીરજવાન માણસ ક જયાને શાંત પાડે છે.
19આળ ુનો માગર્ કાંટાથી ભરાયેલી જાળ જવેો છે,
પણ પ્રામા ણકનો માગર્ વઘ્નોથી ુક્ત છે.
20 ડા ો દ કરો પોતાના પતાને ુખી કરે છે,
પણ ૂખર્ દ કરો પોતાની માતાને ુચ્છ ગણે છે.
21અજ્ઞાનીને ૂખાર્ઈ આનંદરૂપ લાગે છે,
પણ ુ દ્ધમાન માણસ સીધે માગ ચાલે છે.
22સલાહ વનાની યોજના નષ્ફળ જાય છે,
પર ુ ુષ્કળ સલાહથી તે સફળ થાય છે.
23 પોતાના ુખે આપેલા ઉ રથી ક્ત ુશ થાય છે;
અને યોગ્ય સમયે બોલાયેલો શ કેટલો સરસ લાગે છે!
24જ્ઞાની માણસ માટે તે જીવન તરફ જતો માગર્ છે કે,
જે તેને શેઓલ તરફ જતા માગથી પાછો વાળે છે.
25 યહોવાહ અ ભમાની ું ઘર તોડ પાડે છે,
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પણ વધવાની હદ તે કાયમ રાખશ.ે
26 દુ ની યોજનાઓથી યહોવાહ કટાળે છે,
પર ુ તેમની દૃ એ દયા ુના શ ો ુદ્ધ છે.
27જે લોભી છે તે પોતાના જ કુટુબ પર આફત લાવે છે,
પર ુ જે લાંચને ધ ારે છે તે ું જીવનઆબાદ થશ.ે
28સદાચાર માણસ વચાર કર ને ઉ ર આપે છે,
પણ દુ પોતાના ુખે ખરાબ વાતો વહેતી ૂકે છે.
29 યહોવાહ દુ થી દૂર રહે છે,
પણ તે સદાચાર ની પ્રાથર્ના સાંભળે છે.
30આંખોના અજવાળાથી હૃદયને આનંદ થાય છે*,
અને સારા સમાચાર શર રને† ુ બનાવે છે.
31 ઠપકા ું પ રણામ જીવન છે, એ બાબત
સાંભળનારની ગણતર જ્ઞાનીઓમાં થાય છે.
32 શખામણનો ત્યાગ કરનાર પોતે પોતાના જ જીવનને ુચ્છ ગણે છે,
પણ ઠપકાને સ્વીકારનાર ુ દ્ધ પ્રાપ્ત કરે છે.
33 યહોવાહનો ભય ડહાપણ ું શક્ષણ છે,
પહેલા દ નતા છે અને પછ માન છે.

16
1 માણસો મનમાં સંકલ્પ કરે છે,
પણજીભથી ઉ ર આપવો તે યહોવાહના હાથમાં છે.
2 માણસના સવર્ માગ તેની પોતાની નજરમાં તો ચોખ્ખા છે,
પણ યહોવાહ તેઓનાં મનની ુલના કરે છે.
3 તારાં કામો યહોવાહને સોંપી દે
એટલે તાર યોજનાઓ સફળ થશ.ે
4 યહોવાહે દરેક વસ્ ુને પોતપોતાના હે ુને માટે સજીર્ છે,
હા, દુ ોને પણ સંકટના દવસને માટે સ ાર્ છે.
5 દરેક અ ભમાની અંતઃકરણવાળ ક્તને યહોવાહ ધ ારે છે,
ખાતર રાખજો તે શક્ષા પામ્યા વગર રહેશે ન હ.
6 દયા તથા સત્યતાથી પાપ ું પ્રાય ત થાય છે
અને યહોવાહના ભયથી માણસો દુ તાથી દૂર રહે છે.
7 ારે કોઈ માણસના માગર્થી યહોવાહ ુશ થાય છે,
ત્યારે તે તેના દશુ્મનોને પણ તેની સાથે શાં તથી રાખે છે.
8અન્યાયથી મળેલી ઘણી આવક કરતાં,
ન્યાયથી મળેલી થોડ આવક સાર છે.
9 માણસ ું મન પોતાના માગર્ની યોજના કરે છે,
પણ તેનાં પગલાં ચલાવવા ું કામ યહોવાહના હાથમાં છે.
10 રાજાના હોઠોમાં ઈ રવાણી છે,
તે ું ુખ ખોટો ઇનસાફ કરશે ન હ.
11 પ્રામા ણક ત્રાજવાં યહોવાહનાં છે;
કોથળ ની અંદરના સવર્ વજ નયાં તેમ ું કામ છે.
12 ારે દુ કમ કરવાથી રાજાઓને કટાળો આવે છે,
ત્યારે સારાં કામોથી રા ાસન ર થાય છે.
13 નેક હોઠો રાજાને આનંદદાયક છે
અને તેઓ યથાથર્ બોલનાર ઉપર પ્રેમ રાખે છે.
14 રાજાનો કોપ ૃત્ ુદૂતો જવેો છે,
પણ શાણી ક્ત પોતાના ુસ્સાને શાંત પાડશે.
15 રાજાના ુખના પ્રકાશમાં જીવન છે
અને તેની કૃપા પાછલા વરસાદના વાદળાં જવેી છે.
16સોના કરતાં ડહાપણ મેળવ ું એ કેટ ું ઉ મ છે.
ચાંદ કરતાં સમજણ મેળવવી વધારે યોગ્ય છે.
17 દુ તાથી દૂર જ ું એ જ પ્રામા ણક માણસનો રાજમાગર્ છે;
જે પોતાનો માગર્ સંભાળે છે તે પોતાના આત્મા ું રક્ષણ કરે છે.
18અ ભમાન ું પ રણામ નાશ છે
અને ગ વ સ્વભાવનો અંત પાયમાલી છે.
19ગર બની સાથે નમ્રતા રાખવી તે સારુ છે
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તે અ ભમાનીની સાથે ૂંટના ભાગીદાર થવા કરતાં વધારે સારુ છે.
20જે પ્ર ુના વચનો ું ચતન કરે છે તે ું હત થશ;ે
અને જે કોઈ યહોવાહ પર વ ાસ રાખે છે તે આનં દત છે.
21જ્ઞાની અંત:કરણવાળો માણસ સમજદાર કહેવાશે;
અને તેની મીઠ વાણીથી સમજદાર ની ૃ દ્ધ થાય છે.
22જનેી પાસે સમજ હોય તેને માટે સમજણજીવનદાતા છે,
પણ ૂખર્ માટે શક્ષા એ તેઓની ૂખાર્ઈ છે.
23જ્ઞાની ું હૃદય તેના ુખને શીખવે છે
અને તેના હોઠોને સમજની ૃ દ્ધ કર આપે છે.
24 માયા ુ શ ો મધ જવેા છે,
તેઓઆત્માને મીઠા લાગે છે અને હાડકાંને આરોગ્ય આપે છે.
25એક એવો માગર્ છે જે માણસને સાચો લાગે છે,
પણ અંતે તે ૃત્ ુ તરફ લઈ જાય છે.
26 મજૂરની ૂખ તેની પાસે મજૂર કરાવે છે;
તેની ૂખ એમ કરવા તેને આગ્રહ કરે છે.
27અધમ માણસ અપરાધ કરે છે
અને તેની બોલી બાળ ૂકનાર અ જવેી છે.
28 દુ માણસ ક જયાકકાસ કરાવે છે,
અને કૂથલી કરનાર નજીકના મત્રોમાં ટ પડાવે છે.
29 હસક માણસ પોતાના પડોશીને છેતરે છે
અને ખરાબ માગર્માં દોર જાય છે.
30આંખ મટકાવનાર ક્ત ુશ્કેલી લાવનાર યોજનાઓ કરે છે;
હોઠ ભીડનાર ક્ત કઈક અ ન કર રહ હોય છે.
31સફેદ વાળ એે ગૌરવનો તાજ છે;
સત્યને માગ ચાલનારને એ મળે છે.
32જે ક્રોધ કરવે ધીમો તે પરાક્રમી કરતાં સારો છે,
અને જે પોતાના મજાજને કા ૂમાં રાખે છે તે શહેર જીતનાર કરતાં ઉ મ છે.
33 ચઠ્ઠ ખોળામાં નાખવામાં આવે છે,
પણ તે બધાનો નણર્ય તો યહોવાહના હાથમાં છે.

17
1જે ઘર મજબાનીથી ભર ૂર હોય પણ ક જયાકકાસવા ું
હોય તેના કરતાં શાં ત સ હત રોટલીનો ૂકો ટુકડો સારો છે.
2 ડહાપણથી વતર્નાર ચાકર બદનામી કરાવનાર દ કરા પર અ ધકાર ચલાવશે
અને એ ચાકરને દ કરાના ભાઈઓમાં વારસનો ભાગ મળશ.ે
3ચાંદ ને ગાળવા માટે કુલડ હોય છે અને સોનાને માટે ભઠ્ઠ હોય છે.
પણ અંત:કરણને પારખનાર યહોવાહ છે.
4જે કોઈ ક્ત અ ન વાત સાંભળે છે તે દુ છે;
જે જૂઠો છે તે ુકસાનકારક જીભ તરફ ધ્યાન આપે છે.
5જે ગર બની મશ્કર કરે છે તે તેના સજનહારની નદા કરે છે
અને જે કોઈ બીજાની વપ ને જોઈને રાજી થાય છે તે શક્ષા પામ્યા વગર રહેશે ન હ.
6સંતાનોનાં સંતાનો ૃદ્ધ ુરુષનો ુગટ છે
અને સંતાનોનો મ હમા તેઓનાં માતા પતા છે.
7ભાવ ૂણર્ ભાષણ ૂખર્ને ઘટ ું નથી;
મહા ુરુષોને માટે જૂઠુ બોલ ું એ અઘ ટત છે.
8જનેે બ ક્ષસ મળે છે તે તેની નજરમાં ૂલ્યવાન પથ્થર જવેી છે;

ાં ાં તે જાય છે, ત્યાં ત્યાં તે ઉદય પામે છે.
9 દોષને ઢાંકનાર પ્રેમ શોધે છે,
પણ તેને જ વારવાર બોલ્યા કરનાર ઇ મત્રોમાં અંતર પાડે છે.
10 ૂખર્ને સો ફટકાના કરતાં ુ દ્ધમાનને
એક ઠપકાનો ઘા વધારે ઊંડ અસર કરે છે.
11 દજુન હમેશા આફતો શોધ્યા કરે છે.
તે માટે તેની સામે કૂ્રર સંદેશાવાહક મોકલવામાં આવશે.
12જનેાં બચ્ચાં છ નવી લીધાં હોય એવી ર છણ કોઈને મળજો;
પણ ૂખાર્ઈ કરતો ૂખર્ કોઈને ન મળો.
13જો કોઈ ભલાઈનો બદલો ૂરાઈથી વાળે છે,
તો તેના ઘરમાંથી ૂરાઈ દૂર થશે ન હ.
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14 કોઈ પાણીને બહાર આવવા ું બાકુ કર આપે, તે માફક જ ઝઘડાનો આરભ છે,
માટે ઝઘડો થયા અગાઉ સમાધાન કર લો.
15જે કોઈ દુ ને નદ ષ ઠરાવે છે અને જે કોઈ નેક વાનને દોષપાત્ર ઠરાવે છે
તે બ ેને યહોવાહ ધ ારે છે.
16 ારે ૂખર્ને ુ દ્ધ હોતી નથી
ત્યારે ડહાપણ ખર દવા તેના હાથમાં ૂલ્ય ાંથી હોય?
17 મત્ર સવર્ સમયે પ્રી ત રાખે છે
અને ભાઈ સંકટના સમયને માટે જ જન્મ્યો છે.
18અ લહ ન વગરનો માણસ જ
પોતાના પડોશીનો જામીન થાય છે.
19 ક જયો ચાહનાર પાપ કરે છે;
જે પોતાનો દરવાજો* વશાળ બનાવે છે, તે વનાશ શોધે છે†.
20 કુ ટલ હૃદયના માણસ ું કદ હત થ ું નથી;
આડ જીભવાળો માણસ વપ માં આવી પડે છે.
21 ૂખર્ને પેદા કરનાર દ:ુખી થાય છે;
ૂખર્ના પતાને કદ આનંદ થતો નથી.

22આનંદ હૃદય એ ઉ મઔષધ છે,
પણ ઘાયલ થયે ું મન હાડકાંને ૂકવી નાખે છે.
23 દુ માણસ છાની ર તે લાંચ લઈને
ઇનસાફના માગર્ ઊંધા વાળે છે.
24 ુ દ્ધમાન ક્તની આંખ ડહાપણ પર જ હોય છે,
પણ ૂખર્ની આંખો ૃથ્વીના છેડા પર ચોંટેલી હોય છે.
25 ૂખર્ ુત્ર પતાને માટે થારૂપ
અને પોતાની માતાને માટે કડવાશરૂપ છે.
26 વળ નદ ષને દડ કરવો તથા
પ્રામા ણકપણાને લીધે સજ્જનોને મારવા એ યોગ્ય નથી.
27 થોડાબોલો માણસ શાણો છે,
ઠડા મજાજનો માણસ ુ દ્ધમાન હોય છે.
28 ૂખર્ ૂપ રહે ત્યાં ુધી તે ડા ો ગણાય છે,

ાં ુધી તે બોલે ન હ, ત્યાં ુધી તે શાણો લેખાય છે.

18
1 જુદો પડલેો માણસ ફક્ત પોતાની ઇચ્છાઓ વશે જ વચારે છે
અને બધી સાર સલાહોને ુસ્સાથી નકારે છે.
2 ૂખર્ને ુ દ્ધમાં રસ નથી હોતો,
પણ તેને ફક્ત પોતાનાં મંત ોને જ રજૂ કરવાં હોય છે.
3 ારે દુ આવે છે ત્યારે સાથે ુચ્છકાર પણ લેતો આવે છે,
અપક ત સાથે શરમ અને નદા પણઆવે છે.
4 માણસના ુખના શ ો ઊંડા પાણી જવેા છે;
ડહાપણનો ઝરો વહેતી નદ જવેો છે.
5 દુ ની શેહશરમ રાખવી
અથવા ઇનસાફમાં નેક માણસનો અન્યાય કરવો એ સારુ નથી.
6 ૂખર્ના હોઠ ક જયા કરાવે છે
અને તે ું ુખ ફટકા માગે છે.
7 ૂખર્ ું મોં એ તેનો વનાશ છે
અને તેના હોઠ એ તેના પોતાના આત્માનો ફાંદો છે.
8 કૂથલીના શ ો સ્વા દ ભોજનના કો ળયા જવેા હોય છે
અને તે તરત ગળે ઊતર જઈને શર રના અંદરના ભાગમાં પહોંચી જાય છે.
9 વળ જે પોતાનાં કામ કરવામાં ઢ લો છે
તે ઉડાઉનો ભાઈ છે.
10 યહોવાહ ું નામ મજ ૂત કલ્લો છે;
નેક વાન તેમાં નાસી જઈને ુર ક્ષત રહે છે.
11 ધનવાન માણસ ું ધન એ તે ું કલ્લેબંધીવા ું શહેર છે
અને તેની પોતાની માન્યતા પ્રમાણે તે ઊંચા કોટ જે ું છે.
12 માણસ ું હૃદય અ ભમાની થયા પછ નાશઆવે છે,

* 17:19 17:19 ફાટક † 17:19 17:19 જે ઘમંડથી વાત કરે છે, તે નાશ લાવે છે
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પણ વનમ્રતા સન્માનની અગાઉઆવે છે.
13સાંભ ા પહેલાં જવાબઆપવામાં
ૂખાર્ઈ તથા લજ્જા છે.

14 હમતવાન માણસ પોતા ું દ:ુખ સહન કર શકશ,ે
પણ ઘાયલ મન કોણ વેઠ શકે?
15 ુ દ્ધશાળ ક્ત ડહાપણ પ્રાપ્ત કરવા મથે છે
અને જ્ઞાની ક્તના કાન ડહાપણ શોધે છે.
16 ક્તની ભેટ તેને માટે માગર્ ુલ્લો કરે છે
અને તેને મહત્વની ક્તની સમક્ષ લઈ જાય છે.
17જે પોતાનો દાવો પ્રથમ માંડે છે તે વાજબી દેખાય છે
પણ તેનો પ્ર તવાદ આવીને તેને ઉઘાડો પાડે છે.
18 ચઠ્ઠ નાખવાથી તકરાર સમી જાય છે
અને સમથ ના ભાગ વહેંચવામાં આવે છે.
19 દભુાયેલા ભાઈ સાથે સલાહ કરવી તે કલ્લાવાળા નગરને જીતવા કરતાં ુશ્કેલ છે
અને એવા ક જયા કલ્લાની ૂંગળો જવેા છે.
20 માણસ પોતાના ુખના ફળથી પેટ ભર ને ખાશે,
તેના હોઠોની ઊપજથી તે ધરાશ.ે
21 મરણ તથા જીવન જીભના અ ધકારમાં છે
અને જે તેને પ્રેમ કરશે તે તે ું ફળ ખાશ.ે
22જનેે પત્ની મળે તે તેને માટે સાર બાબત છે
અને તેથી તેને યહોવાહની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે.
23ગર બ દયાને માટે કાલાવાલા કરે છે,
પણ દ્વ વાન ઉદ્ધતાઈથી જવાબઆપે છે.
24જે ઘણા મત્રો કરે છે તે પોતા ું ુકસાન વહોરે છે,
પણ એક એવો મત્ર છે કે જે ભાઈના કરતાં નકટનો સંબંધ રાખી રહે છે.

19
1અવ ું બોલનારા ૂખર્ શ્રીમંત કરતાં
પ્રામા ણકપણાથી વતર્નાર ગર બ ક્ત સાર છે.
2 વળ ડહાપણ વગરની આકાંક્ષા સાર નથી
અને ઉતાવળાં પગલાં ભરનાર પાપમાં પડે છે.
3 ક્ત પોતાની ૂખાર્ઈથી પાયમાલ થાય છે
અને તે ું હૃદય યહોવાહ વરુદ્ધ ચડાય છે.
4સંપ ઘણા મત્રો વધારે છે,
પણ ગર બ ક્તના મત્રો તેને છોડ જાય છે.
5 જૂઠો સાક્ષી સજા પામ્યા વગર રહેશે ન હ.
અને ાસે ાસે જૂઠુ બોલનાર માણસ સજાથી બચી જશે ન હ.
6 ઉદાર માણસની મહેરબાની માટે ઘણા માણસો ુશામત કરે છે
અને દરેક માણસ દાતારનો મત્ર થવા ચાહે છે.
7 દ રદ્ર ના સવર્ ભાઈઓ તેનો ધ ાર કરે છે,
તેના મત્રો વશેષે કર ને તેનાથી કેટલે બધે દૂર જાય છે!
તે તેઓને બોલાવે છે, પણ તેઓ ચાલ્યા ગયા છે.
8જે ડહાપણ મેળવે છે તે પોતાના આત્માને જ ચાહે છે.
જે વવેક જાળવે છે તે સાર વસ્ ુને મેળવે છે.
9 જૂઠો સાક્ષી શક્ષા પામ્યા વગર રહેશે ન હ,
પણ જે ાસે ાસે જૂઠુ બોલે છે તે અવશ્ય નાશ પામશ.ે
10 ૂખર્ને માટે મોજશોખ ભોગવવો શોભાસ્પદ નથી
ુલામોને રાજકુમારો પર સ ા ચલાવે તે કેટ ું બ ું અઘ ટત છે.

11 માણસની વવેક ુ દ્ધ તેના ક્રોધને શાંત કરે છે
અને અપરાધની ક્ષમા આપવી એ તેનો મ હમા છે.
12 રાજાનો ક્રોધ સહની ગજના જવેો છે,
પણ તેની કૃપા ઘાસ પરના ઝાકળ જવેી છે.
13 ૂખર્ ુત્ર પોતાના પતાને વપ રૂપ છે;
અને ક જયાખોર પત્ની સતત ટપકતા પાણી જવેી છે.
14 ઘર અને ધન તો પતા તરફથી વારસામાં મળે છે,
પણ ડાહ પત્ની યહોવાહ તરફથી મળે છે.
15આળસ ભર નદ્રામાં નાખે છે
અને આળ ુ માણસને ૂખ વેઠવી પડે છે.
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16જેઆજ્ઞા ું પાલન કરે છે તે પોતાના આત્મા ું રક્ષણ કરે છે,
પણ જે પોતાના માગ વષે બેદરકાર છે તે ૃત્ ુ પામે છે.
17ગર બ પર દયા રાખનાર યહોવાહને ઉછ ું આપે છે
અને તે તેને તેનાં ુકૃત્યોનો બદલો આપશ.ે
18આશા છે ત્યાં ુધી તારા બાળકને શક્ષા કર
અને તેનો નાશ કરવાને ું મન ન લગાડ.
19 ઉગ્ર ક્રોધીને શક્ષા ભોગવવી પડશે;
જો ું તેને બચાવવા જશ,ે તો તારે વારવાર તેમ કર ું પડશ.ે
20સલાહ સાંભળ ને શખામણ સ્વીકાર;
જથેી ું તારા આ ુષ્યનાં અં તમ ભાગમાં જ્ઞાની થાય.
21 માણસના મનમાં ઘણી યોજનાઓ હોય છે,
પણ ફક્ત યહોવાહની ઇચ્છાઓ જ કાયમ રહેશે.
22 માણસ પોતાની દયા ૃ ના પ્રમાણમાં પ્રય થાય છે;
જૂઠા માણસ કરતાં ગર બ માણસ વધારે સારો છે.
23 યહોવાહ ું ભય જીવનદાન
અને સંતોષ આપે છે
તેથી તે ું ભય રાખનાર પર
ુકસાનકારક માર આવશે ન હ.

24આળ ુ પોતાનો હાથ થાળ માં ૂકે છે ખરો,
પણ તેને પોતાના મોં ુધી ઉઠાવવા ું તે ું મન થ ું નથી.
25 તરસ્કાર કરનાર ક્તને મારશો, તો ભોળો શાણો થશ;ે
ુ દ્ધમાનને ઠપકો આપશો, તો તે ડહાપણમાં પ્રવીણ થશ.ે

26જે ુત્ર પોતાના પતાને ૂંટે છે અને પોતાની માતાને કાઢ ૂકે છે
તે બદનામ કરાવનાર તથા બટ્ટો લગાડનાર દ કરો છે.
27 હે મારા દ કરા, જો ું ડહાપણની વાતો સાંભળવા ું બંધ કર શ,
તો ું ડહાપણના શ ોને ખોઈ નાખીશ.
28 દુ સાક્ષી ન્યાયની મશ્કર કરે છે
અને દુ ું ુખ અન્યાયને ગળ જાય છે.
29 તરસ્કાર કરનારાઓને માટે શક્ષા
અને ૂખ ની પીઠને માટે ફટકા તૈયાર કરેલા છે.

20
1 દ્રાક્ષારસ હાંસી ઊડાવનાર છે અને દારૂ દગો મચાવે છે;
જે કોઈ પીવાની ૂલ કરે છે તે જ્ઞાની નથી.
2 રાજાની ધમક સહની ગજના જવેી છે;
તેને કોપાવનાર પોતાના જ જીવની વરુદ્ધ અપરાધ કરે છે.
3ઝઘડાથી દૂર રહે ું એ માણસને માટે શોભાસ્પદ છે,
પણ દરેક ૂખર્ ઝઘડો કરવા માટે ઊતાવળો હોય છે.
4આળ ુ માણસ શયાળા ું બહા ું કાઢ ને ખેડતો નથી,
તેથી કાપણી વખતે પાક લેવા જાય છે, ત્યારે તેને ક ું મળ ું નથી.
5અ લ માણસના મનમાં ઊંડા પાણી જવેી છે;
પણ સમજણો માણસ તેને બહાર કાઢ લાવશ.ે
6 ઘણા લોકો પોતપોતાનો કરેલો ઉપકાર કહ બતાવશ,ે
પણ જનેા પર વ ાસ રાખી શકાય એવો માણસ ાં મળે?
7 ન્યાયી માણસ પોતાના પ્રામા ણક માગર્માં ચાલે છે
અને તેના પછ તેને અ ુસરનારા તેનાં બાળકો આશીવાર્ દત છે.
8 ન્યાયાસન પર બરાજલેો રાજા પોતા ું કામ જાહેર કરે છે
પોતાની આંખથી બધી દુ તાને વખેર નાખે છે.
9 કોણ કહ શકે કે, “મેં મારુ અંત:કરણ ુદ્ધ ક ુ છે,
હુ પાપથી ુક્ત થયો છુ?”
10જઓે જુદાં જુદાં વજ નયાં અને મા પયાં રાખે છે,
યહોવાહ તે બ ેને ધ ારે છે.
11 વળ છોકરાં પણ પોતાનાં આચરણથી ઓળખાય છે કે,
તેઓનાં કાય ુદ્ધ અને સાચાં છે કે કેમ?
12 કાન કે જે સાંભળે છે અને આંખ કે જે જોઈ શકે છે
તે બ ેને યહોવાહે બના ાં છે.
13ઊંઘ સાથે પ્રીત કર શ ન હ, રખેને ું દ રદ્રાવ ામાં આવી પડ;ે
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તાર આંખો ઉઘાડ એટલે ું અ થી ૃપ્ત થશ.ે
14 “આતો નકા ું છે! નકા ું છે!” એ ું ખર દનાર કહે છે,
પણ તે ત્યાંથી ગયા પછ બડાઈ મારે છે.
15 ુષ્કળ સો ું ુષ્કળ માણેકમોતી
કરતાં જ્ઞાની હો ું વધારે કમતી જે ું છે.
16અજાણ્યાના જામીન થનારનાં વ ો લઈ લે,
પારકાનો જામીન થનારને જવાબદાર ગણ.
17અસત્યની રોટલી માણસને મીઠ લાગે છે
પણ પાછળથી તે ું મોં કાંકરાથી ભરાઈ જાય છે.
18 દરેક યોજના સલાહથી પ ર ૂણર્ થયેલી છે
માટે ચ ુરની ૂચના પ્રમાણે તારે ુદ્ધ કર ુ.ં
19જે કૂથલી કરવા માટે અહ તહ ભટકે છે
તે ુપ્ત વાતો પ્રગટ કરે છે માટે એવા માણસના કામમાં હાથ નાખતો ન હ.
20જો કોઈ ક્ત પોતાનાં માતા કે પતાને શાપ આપે છે,
તો તેનો દ વો ઘોર અંધકારમાં હોલવી નાખવામાં આવશ.ે
21જે વારસો જલદ થી સંપાદન કરવામાં આવે છે
તેનો અંત આશીવાર્ દત થશે ન હ.
22 “હુ દુ તાનો બદલો લઈશ!” એ ું તારે ન કહે ું જોઈએ;
યહોવાહની રાહ જો અને તે તને ઉગાર લેશ.ે
23 જુદાં જુદાં વજ નયાંને યહોવાહ ધ ારે છે
અને ખોટુ ત્રાજ ું રાખ ું એ સારુ નથી.
24 યહોવાહ માણસના પગલાંને દોરે છે,
તો પછ માણસ કેવી ર તે પોતાનો માગર્ સમજી શકે?
25 વગર વચારે એમ કહ દે ું કે, “આવસ્ ુઓ પ વત્ર છે,”
અને માનતા માન્યા પછ તેના વષે તપાસ કરવી એ માણસને ફાંદારૂપ છે.
26જ્ઞાની રાજા દુ ોને વખેર નાખે છે
અને તેઓને કચડ નાખે છે.
27 માણસનો આત્મા યહોવાહનો દ વો છે,
તે હૃદયના અંતરના ભાગોને તપાસે છે.
28 કૃપા અને સત્ય રાજા ું રક્ષણ કરે છે,
તે ું રા ાસન વફાદાર પર ટકે ું છે.
29 ુવાનો ું ગૌરવ તેઓ ું બળ છે
અને ૃદ્ધ ુરુષોની શોભા માથાનાં પા ળયાં છે.
30ચાબખા અને ઘા દુ તાને ૂંસી નાખે છે
અને ફટકા હૃદયના અંતરના ઊંડાણ ુધી પહોંચે છે.

21
1 પાણીના પ્રવાહ જે ું રાજા ું મન યહોવાહના હાથમાં છે;
તે ાં ચાહે છે ત્યાં તેને દોરે છે.
2 માણસનો દરેક માગર્ તેની પોતાની નજરમાં તો સીધો દેખાય છે,
પણ યહોવાહ તેના હૃદયની ુલના કરે છે.
3 ન્યાય તથા નેક નાં કૃત્યો કરવાં
તે યહોવાહને યજ્ઞ કરતાં પણ વધારે પસંદ છે.
4અ ભમાની આંખો તથા ગ વ હૃદય
તે દુ ોને દ વારૂપ છે, પણ તે પાપ છે.
5 ઉદ્યમીના વચારો ું ુષ્કળ ફળ મળે છે,
પણ દરેક ઉતાવ ળયો ફક્ત નધર્ન બને છે.
6 જૂઠ જીભથી ઘન સંપાદન કર ું તે આમતેમ ઘસડાઈ જતા ુમાડા જે ું છે,
એ ું કરનાર મોત માગે છે.
7 દુ લોકોનો અત્યાચાર તેઓને પોતાને જ ઘસડ જાય છે,
કારણ કે, તેઓ ન્યાય કરવાની ના પાડે છે.
8અપરાધીનો માગર્ વાંકો ૂંકો છે,
પણ સંતોનાં કાય સીધા હોય છે.
9 ક જયાખોર ીની સાથે વશાળ ઘરમાં રહેવા કરતાં
અગાશીના એક ૂણામાં રહે ું વધારે સારુ છે.
10 દુ ક્ત ખોટુ ઇચ્છે છે;
તેની નજરમાં તેનો પડોશી પણ કૃપાપાત્ર દેખાતો નથી.
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11 ારે ઘમંડ ક્તને શક્ષા થાય છે, ત્યારે ભોળો સાવચેત બને છે;
અને ારે ડા ાને શક્ષણ મળે છે, ત્યારે તે વદ્વાન થાય છે.
12 ન્યાયી લોકો દુ ના ઘર ઉપર નજર રાખે છે,
પણ ઈ ર દુ ોને ઊથલાવી પાડ ને પાયમાલ કરે છે.
13જે કોઈ ગર બની ૂમ સાંભળ ને પોતાના કાન બંધ કરે છે,
તેઓ ારે પોતે પોકારશ,ે ત્યારે તેઓ ું સાંભળવામાં આવશે ન હ.
14 છૂપી ર તે આપેલ ભેટથી ક્રોધ શમી જાય છે,
છુપાવેલી લાંચથી ભારે રોષ શમી જાય છે.
15 નેક વાનો ન્યાય કરવામાં આનંદ માને છે,
પણ દષુ્કમ ઓને તો તે વનાશરૂપ છે.
16સમજણનો માગર્ છોડ ને ચાલનાર માણસ
મરણ પામેલાઓની સભામાં આવી પડશ.ે
17 મોજશોખ ઉડાવનાર માણસ દ રદ્ર થશ;ે
દ્રાક્ષારસ અને તેલનો ર સયો ધનવાન થશે ન હ.
18 નેક વાનોનો બદલો દુ લોકોને
અને પ્રામા ણકોનો બદલો કપટ ને ભરવો પડશ.ે
19 ક જયાખોર અને ુસ્સાવાળ ીની સાથે રહેવા કરતાં
ઉજ્જડ પ્રદેશમાં જઈ રહે ું સારુ છે.
20જ્ઞાનીના ઘરમાં ૂલ્યવાન ભંડાર તથા તેલ છે,
પણ ૂખર્ તેનો દૂર ઉપયોગ કરે છે.
21જે નેક તથા દયા ું અ ુકરણ કરે છે,
તેને જીવન, નેક તથા સન્માન મળે છે.
22જ્ઞાની માણસ સમથર્ નગરના કોટ પર ચઢે છે
અને જે સામથ્યર્ પર તેનો ભરોસો હતો તેને તે તોડ પાડે છે.
23જે કોઈ પોતાના ુખની તથા જીભની સંભાળ રાખે છે
તે સંકટમાં પોતાના આત્મા ું રક્ષણ કરે છે.
24જે માણસ ઘમંડ છે; તે ું નામ “ તરસ્કાર” કરનાર છે,
તે અ ભમાનથી મદોન્મ પણે વત છે.
25આળ ુની ૂખ જ તેને માર નાખે છે,
કારણ કે તેના હાથ કામ કરવાની ના પાડે છે.
26એવા માણસો હોય છે કે જઓેઆખો દવસ લોભ જ કયાર્ કરે છે,
પણ નેક માણસ તો આપે છે અને હાથ પાછો ખેંચી રાખતો નથી.
27 દુ નો યજ્ઞ કટાળારૂપ છે,
તે બદઇરાદાથી યજ્ઞ કરે, તો તે કેટલો બધો કટાળારૂપ થાય.
28 જૂઠ સાક્ષી ૂરનાર નાશ પામશ,ે
પર ુ જે માણસ ધ્યાનથી સાંભળે છે તેની જીત થશ.ે
29 દુ માણસ પોતાની ુખ ુદ્રા કઠોર કરે છે,
પણ પ્રામા ણક તો પોતાના માગર્નો વચાર કર ને વત છે.
30 કોઈ પણ ડહાપણ, ુ દ્ધ કે મસલત
યહોવાહની આગળ ચાલી શકે ન હ.
31 ુદ્ધના દવસ માટે ઘોડો તૈયાર કરવામાં આવે છે,
પણ વજય તો યહોવાહ દ્વારા જ મળે છે.

22
1સારુ નામ એ ુષ્કળ ધન કરતાં
અને પ્રેમ ુક્ત રહેમ નજર સોનારૂપા કરતાં ઇચ્છવાજોગ છે.
2 દ રદ્ર અને દ્ર વાન એક બાબતમાં સરખા છે
કે યહોવાહે તે બ ેના ઉત્પ કતાર્ છે.
3 ડા ો માણસઆફતને આવતી જોઈને સંતાઈ જાય છે,
પણ ૂખર્ માણસઆગળ ચાલ્યો જાય છે અને દડાય છે.
4 વનમ્રતા તથા ધન, સન્માન તથા જીવન
એ યહોવાહના ભયનાં ફળ છે.
5આડા માણસના માગર્માં કાંટા અને ફાંદા છે;
જે માણસને જીવન વહા ું છે તે તેનાથી દૂર રહે છે.
6બાળકે જે માગર્માં ચાલ ું જોઈએ તેમાં ચાલવા ું તેને શક્ષણઆપ
અને ારે તે ૃદ્ધ થાય ત્યારે તેમાંથી તે ખસે ન હ.
7 ધનવાન ગર બ ઉપર સ ા ચલાવે છે
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અને દેણદાર લેણદારનો ુલામ છે.
8જે અન્યાય વાવશે તે વપ લણશે
અને તેના ક્રોધની સોટ થર્ જશે.
9 ઉદાર દૃ ના માણસ પરઆશીવાર્દ ઊતરશે
કારણ કે તે પોતાના અ માંથી દ રદ્ર ને આપે છે.
10 ઘમંડ ક્તને દૂર કર એટલે ઝઘડો પણ સમી જશે
અને મારામાર તથા અપમાનનો અંત આવશે.
11જે હૃદયની ુદ્ધતા ચાહે છે
તેના બોલવાના પ્રભાવને લીધે
રાજા તેનો મત્ર થશ.ે
12 યહોવાહની દૃ જ્ઞાનીની સંભાળ રાખે છે,
પણ કપટ માણસના શ ોને તે ઉથલાવી નાખે છે.
13આળ ુ કહે છે, “બહાર તો સહ છે!
હુ રસ્તામાં માય જઈશ.”
14 પર ી ું ુખ ઊંડ ખાઈ જે ું છે;
જે કોઈ તેમાં પડે છે તેના ઉપર યહોવાહનો કોપ ઊતરે છે.
15 ૂખાર્ઈ બાળકના હૃદયની સાથે જોડાયેલી છે,
પણ શક્ષાની સોટ તેનામાંથી તેની ૂખાર્ઈને દૂર કરશ.ે
16 પોતાની માલ મલકત વધારવાને માટે જે ગર બને ત્રાસઆપે છે
અથવા જે ધનવાનને બ ક્ષશઆપે છે તે પોતે કગાલાવ ામાં આવશ.ે

જ્ઞાનીઓનાં ત્રીસ ની તવચન
17જ્ઞાની માણસોના શ ો ધ્યાનથી સાંભળ
અને મારા ડહાપણ પર તારુ અંતઃકરણ લગાડ.
18 કેમ કે જો ું તેઓને તારા અંતરમાં રાખે
અને જો તેઓ બ ે તારા હોઠો પર ર થાય તો તે ુખકારક છે.
19 તારો ભરોસો યહોવાહ પર રહે,
માટે આજે મેં તન,ે હા, તને તે જણા ાં છે.
20 મેં તારા માટે ુબોધ અને ડહાપણની
ત્રીસ કહેવતો એટલા માટે લખી રાખી છે કે,
21સત્યનાં વચનો ું ચો સ જાણે
જથેી તને મોકલનાર છે તેની પાસે જઈને સત્ય વચનોથી ું તેને ઉ ર આપ?ે
22ગર બને ૂંટ શ ન હ, કારણ કે તે ગર બ છે,
તેમ જ રસ્તાઓમાં પડ રહેલા ગર બો પર પણ જુલમ ન કર,
23 કારણ કે યહોવાહ તેમનો પક્ષ કર ને લડશે
અને જઓે તેઓ ું છ નવી લે છે તેઓના જીવ તે છ નવી લેશ.ે
24 ક્રોધી માણસ સાથે મત્રતા ન કર
અને તામસી માણસની સોબત ન કર.
25જથેી ું તેના માગ શીખે
અને તારા આત્માને ફાંદામાં લાવી નાખ.ે
26 વચનઆપનારાઓમાંનો જામીન
અને દેવાને માટે જામીન આપનાર એ બેમાંથી ું એકે પણ થઈશ ન હ.
27જો તાર પાસે દે ું ૂકવવા માટે કઈ ન હોય
તો તાર નીચેથી તે તારુ બછા ું શા માટે ન લઈ જાય?
28 તારા પ ૃઓએ જે અસલના સીમા પથ્થર ન કયાર્ છે
તેને ન ખસેડ.
29 પોતાના કામમાં ઉદ્યોગી હોય એવા માણસને ું ું જુએ છે? તે રાજાઓની હજૂરમાં ઊભો રહે છે;
તે સામાન્ય લોકોની આગળ ઊભો રહેતો નથી.

23
1 ારે ું કોઈ અ ધકાર ની સાથે જમવા બેસે,
ત્યારે તાર આગળ જે પીરસે ુ હોય* તે ું ૂબ ધ્યાનથી અવલોકન કર.
2જો ું ખાઉધરો હોય,
તો તારે ગળે છર ૂક.
3 સ્વા દ વાનગીઓથી લોભાઈ ન જા,
કારણ કે તે કપટ ભોજન છે.
4 ધનવાન થવા માટે તન તોડ ને મહેનત ન કર;

* 23:1 23:1 જે તાર આગળ બેઠેલો હોય
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હો શયાર થઈને પડ ું ૂકજ.ે
5જે કઈ વસાત ું નથી તે પર ું તાર દૃ ચોંટાડશે
અને અચાનક દ્ર આકાશમાં ઊડ જશે
અને ગરુડ પક્ષીના જવેી પાંખો ન ે ધારણ કરે છે.
6 કજૂસ માણસ ું અ ન ખા
તેની સ્વા દ વાનગીથી ું લોભાઈ ન જા,
7 કારણ કે જવેો તે વચાર કરે છે, તેવો જ તે છે.
તે તને કહે છે, “ખાઓઅને પીઓ!”
પણ તે ું મન તારા પ્રત્યે નથી.
8જે કો ળયો તેં ખાધો હશે, તે તારે ઓક કાઢવો પડશે
અને તારાં મીઠાં વચનો થર્ જશ.ે
9 ૂખર્ના સાંભળતાં બોલીશ ન હ,
કેમ કે તારા શ ોના ડહાપણનો તે તરસ્કાર કરશ.ે
10 પ્રાચીન સીમા પથ્થરોને ખસેડ શ ન હ
અથવા અનાથના ખેતરોમાં પ્રવેશ કર શ ન હ.
11 કારણ કે તેઓનો ઉદ્ધારનાર બળવાન છે
તે તાર વરુદ્ધ તેના પક્ષની હમાયત કરશ.ે
12 શખામણ પર તારુ મન લગાડ
અને ડહાપણના શ ોને તારા કાન દે.
13બાળકને ઠપકો આપતાં ખચકાઈશ ન હ;
કેમ કે જો ું તેને સોટ માર શ તો તે કઈ મર જશે ન હ.
14જો ું તેને સોટ થી માર શ,
તો ું તેના આત્માને શેઓલમાં જતાં ઉગારશ.ે
15 મારા દ કરા, જો તારુ હૃદય જ્ઞાની હોય,
તો મારુ હૃદય હરખાશ.ે
16 ારે તારા હોઠો નેક વાત બોલશ,ે
ત્યારે મારુ અંતઃકરણ હરખાશે.
17 તારા મનમાં પાપીની ઈષ્યાર્ ન કર શ, પણ હમેશા યહોવાહથી ડર ને ચાલજ.ે
18 ત્યાં ચો સ ભ વષ્ય છે
અને તાર આશા સાથર્ક થશ.ે
19 મારા દ કરા, માર વાત સાંભળ અને ડા ો થા
અને તારા હૃદયને સાચા માગર્માં દોરજ.ે
20 દ્રાક્ષારસ પીનારાઓની
અથવા માંસના ખાઉધરાની સોબત ન કર.
21 કારણ કે દ્રાક્ષારસ પીનારાઓ તથા ખાઉધરાઓ કગાલવ ામાં આવશે
અને ઊંઘ તેમને ચીંથરેહાલ કર દેશે.
22 તારા પોતાના પતા ું કહે ું સાંભળ
અને ારે તાર માતા ૃદ્ધ થાય ત્યારે તેને ુચ્છ ન ગણ.
23સત્યને ખર દ, પણ તેને વેચીશ ન હ;
હા, ડહાપણ, શખામણ તથા ુ દ્ધને પણ ખર દ.
24 ની તમાન દ કરાનો પતા આનંદથી હરખાય છે
અને જે દ કરો શાણો છે તે તેના જન્મઆપનારને આનંદ આપશ.ે
25 તારા માતા પતા પ્રસ થાય એ ું કર
અને તાર જન્મઆપનાર માતાને હષર્ થાય એ ું કર.
26 મારા દ કરા, મને તારુ હૃદયઆપ
અને તાર આંખો મારા માગ ને લક્ષમાં રાખે.
27ગ ણકા એક ઊંડ ખાઈ છે
અને પર ી એ સાંકડો કૂવો છે.
28 તે ૂંટારાની જમે સંતાઈને તાક રહે છે
અને માણસોમાં કપટ ઓનો વધારો કરે છે.
29 કોને અફસોસ છે? કોણ ગમગીન છે? કોણ ઝઘડે છે?
કોણ ફ રયાદ કરે છે? કોણ વગર કારણે ઘવાય છે?
કોની આંખોમાં રતાશ છે?
30જે ઘણીવાર ુધી દ્રાક્ષારસ પધા કરે છે તેઓન,ે
જઓે મશ્ર મધ શોધવા જાય છે તેઓને અફસોસ છે.
31 ારે દ્રાક્ષારસ લાલ હોય,

ારે તે પ્યાલામાં પોતાનો રગ પ્રકાશતો હોય
અને ારે તે સરળતાથી પેટમાં ઊતરતો હોય, ત્યારે તે પર દૃ ન કર.
32આખરે તે સપર્ની જમે કરડે છે
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અને નાગની જમે ડસે છે.
33 તાર આંખો અજાણ્યા વસ્ ુઓ જોશે
અને તારુ હૃદય વપર ત બાબતો બોલશે.
34હા, કોઈ સ ુદ્રમાં ૂતો હોય કે,
કોઈ વહાણના સઢના થાંભલાની ટોચ પર આડો પડલેો હોય, તેના જવેો ું થશ.ે
35 ું કહેશે કે, “તેઓએ મારા પર પ્રહાર કય !” “પણ મને વાગ્ ું ન હ.
તેઓએ મને માય , પણ મને કઈ ખબર પડ ન હ.
હુ ારે જાગીશ? મારે ફર એકવાર પી ું છે.”

24
1 દુ માણસોની અદેખાઈ ન કર,
તેઓની સાથે રહેવાની ઇચ્છા ન કર.
2 કારણ કે તેઓનાં મન હસાના વચારો કરે છે
અને તેઓના હોઠ ઉપદ્રવની વાતો કરે છે.
3 ડહાપણ વડે ઘર બંધાય છે
અને ુ દ્ધથી તે ર થાય છે.
4 ડહાપણ વડે સવર્ ૂલ્યવાન તથા
ુખદાયક દ્ર થી ઓરડાઓ ભર ૂર થાય છે.

5બહાદરુ માણસ બળવાન હોય છે,
પણ જે ક્ત પાસે ડહાપણ છે તે બહાદરુ ક્ત કરતાં વધારે બળવાન હોય છે.
6 કેમ કે ચ ુર માણસની સલાહ પ્રમાણે ું ુદ્ધ કરશે
અને વધારે સલાહકાર ઓમાં સલામતી છે.
7 ડહાપણ એ ૂખર્ની શ ક્ત ઉપરાંત છે;
તે જાહેરમાં પોતા ું ુખ ખોલી શકતો નથી.
8જે ખોટાં કામ કરવા માટે ુ ક્તઓ રચે છે
તેને લોકો ઉપદ્રવી ુરુષ કહેશે.
9 ૂખર્ની યોજનાઓ પાપી છે
અને લોકો બડાઈ કરનારને ધ ારે છે.
10જો ું સંકટને દવસે ના હમત થઈ જાય,
તો તારુ બળ થોડુ જ છે.
11જઓેને મોત માટે ઘસડ જવામાં આવે છે તેઓને છોડાવ
જઓે માયાર્ જવાની તૈયાર માં છે તેઓને છોડાવવા ું ૂકતો ન હ.
12જો ું કહે કે, “અમે તો એ જાણતા નહોતા.”
તો જે અંત:કરણોની ચકાસણી કરે છે તે ું તેનો વચાર કરશે ન હ?
અને જે તારા જીવનો રક્ષક છે તે ું નથી જાણતો?
અને ું તે દરેક માણસને તેની કરણી પ્રમાણે ફળઆપશે ન હ?
13 મારા દ કરા, મધ ખા કેમ કે તે ુણકાર છે,
મધ ું ચાકુ પણ ખા, કેમ કે તેનો સ્વાદ તને મીઠો લાગે છે.
14ખરેખર ડહાપણ તારા આત્માને માટે છે,
જો તને તે મ ું હોય, તો તને તે ું પ્ર તફળ મળશે
અને તાર આશા થર્ જશે ન હ.
15 હે દુ માણસ, સજ્જનના ઘર
આગળ લાગ જોઈ બેસી રહ શ ન હ,
તેના ઘર પર આક્રમણ કર શ ન હ.
16 કારણ કે ની તમાન માણસ સાત વાર પડશે
તોપણ તે પાછો ઊભો થશ,ે
પણ દુ ો વપ થી પાયમાલ થઈ જશ.ે
17 ારે તારા દશુ્મનની પડતી થાય, ત્યારે હષર્ ન કર
અને ારે તે પાયમાલ થાય ત્યારે તારા હૃદયમાં ું મ થતો ન હ.
18 ન હ તો યહોવાહ તે જોઈને નારાજ થશે
અને તેના ઉપરથી પોતાનો રોષ પાછો ખેંચી લેશ.ે
19 દષુ્કમ ઓને લીધે ું ચડાતો ન હ
અને દુ ોની અદેખાઈ ન કર.
20 કારણ કે દજુનો ું કોઈ ભ વષ્ય નથી
અને દુ ોનો દ વો હોલવાઈ જશ.ે
21 મારા દ કરા, યહોવાહ ું તથા રાજા ું ભય રાખ;
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બળવાખોરો સાથે કશો સંબંધ ન રાખ,
22 કારણ કે તેઓના પર અચાનક આફતઆવી પડશે
અને તે બ ેના તરફથી આવતા વનાશની ખબર કોને છે?

વ ુ જ્ઞાનવચનો
23આપણ જ્ઞાનીઓનાં વચન છે.
ન્યાયમાં પક્ષપાત બતાવવો તે યોગ્ય નથી.
24જે કોઈ દુ ને કહે છે, “ ું નેક છે,”
તે લોકો દ્વારા શા પત ગણાશે અને પ્રજાઓ તેને ધ ારશે.
25 પણ જે કોઈ દો ષતને ઠપકો આપશે તેઓઆનં દત થશે
અને તેઓના પર ઘણો આશીવાર્દ ઊતરશે.
26જે કોઈ સાચો જવાબઆદર ૂવર્ક આપે છે,
તે હોઠો ું ુંબન કરે છે.
27 તારુ બહાર ું કામ તૈયાર રાખ
અને તારા ખેતર ું કામ તૈયાર કર
અને ત્યારપછ તારુ ઘર બાંધ.
28 વનાકારણ તારા પડોશી વરુદ્ધ સાક્ષી ૂર શ ન હ
અને તારા હોઠોથી ઠગાઈ ન કર.
29એમ ન કહે કે, “જે ું તેણે મને ક ુ છે, તે ું હુ તેને કર શ;
તેને તેના કામ પ્રમાણે હુ બદલો આપીશ.”
30 હુ આળ ુ ક્તના ખેતર પાસે થઈને
તથા બેવકૂફ માણસની દ્રાક્ષવાડ પાસે થઈને જતો હતો;
31 ત્યારે મેં જો ું તો તેમાં બધે ઝાંખરાં ઊગી નીક ાં હતા,ં
જમીન કાંટાથી છવાઈ ગઈ હતી
અને તેની પથ્થરનો કોટ ૂટ ગયો હતો.
32 પછ મેં જો ું અને વચાર કય ;
હુ સમ ો અને મને શખામણ મળ .
33હજી થોડ ક નદ્રા, થોડ ક ઊંઘ લેવા દો,
થોડ ક વાર હાથ વાળ ને ૂવા દો.
34એમ કરવાથી તાર દ રદ્રતા ૂંટારાની જમે
અને તાર કગાલાવ ા હ થયારબંધ માણસની જમે આવી પહોંચશ.ે

25
ુલેમાનનાં ની તવચનોનો બીજો ુચ્છ

1આપણ ુલેમાનનાં ની તવચનો છે કે, જનેો ઉતારો યહૂ દયાના રાજા હઝ કયાના માણસોએ કય હતો.
2 કોઈ બાબત ુપ્ત રાખવી તેમાં ઈ રનો મ હમા છે,
પણ કોઈ બાબત શોધી કાઢવી એમાં રાજા ું ગૌરવ છે.
3જમેઆકાશની ઊંચાઈ તથા ૃથ્વી ું ઊંડાણ હોય છે,
તેમ રાજાઓ ું મન અગાધ છે.
4ચાંદ માંથી નકામો ભાગ કાઢ નાખો,
એટલે ચાંદ નો કાર ગર તેમાંથી વાસણ બનાવી શકશ.ે
5 તેમ રાજા પાસેથી દુ ોને દૂર કરો,
એટલે તે ું સહાસન ન્યાય વડે ર થશ.ે
6 રાજાની હાજર માં પોતાની બડાઈ ન કર
અને મોટા માણસોની જગ્યાએ ઊભા ન રહે.
7 ઉમરાવના દેખતાં તને નીચે ઉતારવામાં આવે તેના કરતા,ં
“આમઆવો” કહ ને ઉપર બેસાડવામાં આવે એ વધારે સારુ છે.
8 દાવામાં જલદ ઊતર ન પડ.
કેમ કે આખરે તારો પ્ર તવાદ તને ઝંખવાણો પાડે
ત્યારે ું કર ું તે તને ૂઝે ન હ?
9 તારા દાવા વષે તારા પ્ર તવાદ સાથે જ વવાદ કર
અને બીજાની ુપ્ત વાત ઉઘાડ ન કર,
10 રખેને તે સાંભળનાર તાર નદા કરે
અને તારા પરનો બટ્ટો દૂર થાય ન હ.
11 પ્રસંગને અ ુસર ને બોલેલો શ

ચાંદ ની ટોપલીમાંનાં સોનાનાં સફરજન જવેો છે.
12જ્ઞાની ક્તએઆપેલો ઠપકો આજ્ઞાં કતના કાનમાં સોનાની કડ ઓ
તથા સોનાના ઘરેણાં જવેો છે.
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13 ફસલના સમયમા*ં બરફની શીતળતા જવેી લાગે છે
તેવી જ વ ા ુ સંદેશાવાહક તેના મોકલનારાઓને લાગે છે;
તે પોતાના મા લકના આત્માને તાજો કરે છે.
14જે કોઈ ભેટો આપવાની થર્ ડફાસો મારે છે,
પણ કઈઆપતો નથી, તે વરસાદ વગરનાં વાદળાં તથા પવન જવેો છે.
15લાંબી ુદતની સહનશીલતાથી અ ધકાર ું મન માને છે
અને કોમળ જીભ હાડકાને ભાંગે છે.
16જો તને મધ મ ું હોય, તો જોઈએ તેટ ું જ ખા
રખેને તે તારા ગળા ુધી આવે અને તારે તે ઓક કાઢ ું પડ.ે
17 ું તારા પડોશીના ઘરમાં કવ ચત જજા,
ન હ તો તે તારાથી કટાળ ને તારો ધ ાર કરશ.ે
18 પોતાના પડોશી વરુદ્ધ જૂઠ સાક્ષી ૂરનાર માણસ
હથોડા, તલવાર તથા તી ણ તીર જવેો છે.
19સંકટસમયે અ વ ા ુ માણસ પર ૂકેલો વ ાસ
સડલેા દાંત અને ઊતર ગયેલા પગ જવેો છે.
20જે દઃુખી દલવાળા માણસઆગળ ગીતો ગાય છે,
તે ઠડ માં અંગ પરથી વ કાઢ લેનાર જવેો
અથવા ઘા પર સરકો† રેડનાર જવેો છે.
21જો તારો શ ુ ૂ ો હોય, તો તેને ખાવા માટે રોટલો આપ;
અને જો તે તરસ્યો હોય, તો પીવા માટે પાણી આપ.
22 કેમ કે એમ કરવાથી ું તેના માથા પર અંગારાનો ઢગલો કરશે
અને યહોવાહ તને તેનો બદલો આપશે.
23ઉ રનો પવન વરસાદ લાવે છે;
તેમ જ ચાડ કરનાર જીભ ક્રો ધત ચહેરો ઉપજાવે છે.
24 ક જયાખોર ીની સાથે વશાળ ઘરમાં રહે ું,
તે કરતાં અગાશીના ૂણામાં રહે ું સારુ છે.
25જે ું તરસ્યા જીવને માટે ઠડુ પાણી છે,
તેવી જ દૂર દેશથી મળેલી સાર ખબર છે.
26જવેો ડહોળાયેલો ઝરો અથવા વનાશક કૂવો છે,
તેવો જ દશુ્મનોની આગળથી ખસી જનાર નેક ુરુષ છે.
27 વ ુ પડ ું મધ ખા ું સારુ નથી,
તેમ જ પોતા ું મહત્વ શોધ ું એ કઈ પ્ર ત ા નથી.
28જે માણસ પોતાના પર કા ુ રાખી શકતો નથી
તે ખં ડયેર જવેો તથા કોટ વગરના નગર જવેો છે.

26
1જમે ઉનાળાંમાં હમ અને કાપણી કરતી વખતે વરસાદ કમોસમનો ગણાય
તેમ ૂખર્ને સન્માન શોભ ું નથી.
2ભટકતી ચકલી અને ઊડતા અબાબીલ પક્ષીની માફક,
વનાકારણે આપેલો શાપ કોઈને માથે લાગતો નથી.
3 ઘોડાને માટે ચા ૂક અને ગધેડાને માટે લગામ હોય છે,
તેમ ૂખ ની પીઠને માટે સોટ છે.
4 ૂખર્ને તેની ૂખાર્ઈ પ્રમાણે જવાબ નઆપ,
રખેને ું પણ તેના જવેો ગણાય.
5 ૂખર્ને તેની ૂખર્તા પ્રમાણે જ ઉ રઆપ,
ન હ તો તે પોતાની જ નજરમાં પોતાને ડા ો સમજશ.ે
6જે કોઈ ૂખર્ માણસની મારફતે સંદેશો મોકલે છે
તે પોતાના પગ કાપી નાખે છે અને તે ુકસાન વહોરે છે.
7 ૂખર્ના ુખેથી અપાતી શખામણ
પક્ષઘાતથી પીડાતા પગ જવેી છે.
8જે ક્ત ૂખર્ને માન આપે છે,
તે પથ્થરના ઢગલામાં રત્નોની કોથળ ૂકનાર જવેો છે.
9જમે પીધેલાના હાથમાં કાંટાની ડાળ હોય છે
તેવી જ ર તે ૂખ ના ુખ ું દૃ ાંત તેમને જ નડે છે.
10ઉ મ કાર ગર બ ું કામ પોતે જ કરે છે
પણ ૂખર્ની પાસે કામ કરાવનાર વટેમા ુર્ને* રોજે રાખનાર જવેો છે.

* 25:13 25:13 ઉનાળો સમય † 25:20 25:20 મીઠુ * 26:10 26:10 દારૂ ડયા
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11જમે કૂતરો ઓકે ું ખાવાને માટે પાછો આવે છે,
તેમ ૂખર્ પોતે કરેલી ૂલ વારવાર કરે છે.
12 પોતે પોતાને જ્ઞાની સમજનાર માણસને ું ું જુએ છે?
તેના કરતાં તો ૂખર્ને માટે વધારે આશા છે.
13આળ ુ માણસ કહે છે, “રસ્તામાં સહ છે!
ત્યાં ુલ્લી જગ્યાઓની વચ્ચે સહ છે.”
14જમે બારણું તેનાં મજાગરાં પર ફરે છે,
તેમ આળ ુ પોતાના બછાના પર આળોટે છે.
15આળ ુ પોતાનો હાથ થાળ માં નાખે છે ખરો
પણ તેને પાછો પોતાના મોં ુધી લાવતાં તેને થાક લાગે છે.
16હો શયાર થી ઉ ર આપી શકે તેવા સાત માણસો કરતાં
આળ ુ પોતાની નજરે પોતાને વધારે ડા ો ગણે છે.
17જે રસ્તે ચાલતાં પારકાના ક જયાની ખટપટમાં પડે છે
તે કૂતરાના કાન પકડનારના જવેો છે.
18જઓે બળતાં તીર ફેંકનાર પાગલ માણસ જવેો છે,
19 તેવી જ ક્ત પોતાના પડોશીને છેતર ને,
કહે છે “ ું હુ ગમ્મત નહોતો કરતો?”
20બળતણ ન હોવાથી અ હોલવાઈ જાય છે.
અને તેમ જ ચાડ કરનાર ન હોય, તો ત્યાં ક જયા સમી જાય છે.
21જમે અંગારા કોલસાને અને અ લાકડાંને સળગાવે છે,
તેમ ઝઘડાખોર માણસ ક જયા ઊભા કરે છે.
22 નદા કરનાર ક્તના શ ો સ્વા દ કો ળયા જવેા લાગે છે;
તે શર રના અંતરના ભાગમા ઊતર જાય છે.
23 કુ ટલ હૃદય અને મીઠ વાણી
એ અ ુદ્ધ ચાંદ ની મ લનતાથી મઢેલા માટ ના વાસણ જવેાં છે.
24 ધ ારવા લાયક માણસ મનમાં દગો રાખે છે
અને પોતાના અંતરમાં તે કપટ ભર રાખે છે.
25 તે મીઠ મીઠ વાતો કરે, પણ તેના પર વ ાસ ન કર,
કારણ કે તેના હૃદયમાં સાતગણાં ષળયંત્રોના ઇરાદા ભરેલા હોય છે.
26જો કે તેનો દ્વ્રેષ કપટથી ઢકાયેલો હોય છે,
તોપણ તેની દુ તા સભા આગળ ઉઘાડ પડ જશ.ે
27જે બીજાને માટે ખાડો ખોદે તે પોતે તેમાં પડશે
અને જે કોઈ બીજાની તરફ પથ્થર ગબડાવે તે તેના પર જ પાછો આવશ.ે
28 જૂઠ જીભે પોતે જઓેને ઘાયલ કયાર્ છે, તેઓનો તે દ્વષે કરે છે;
અને ુશામત કરનાર ક્ત પાયમાલી લાવે છે.

27
1આવતી કાલની બડાશ માર શ ન હ,
કારણ કે આવતીકાલે ું થઈ જશે તે ું જાણતો નથી.
2બીજો માણસ તારાં વખાણ ભલે કરે, પણ ું તારે ુખે તારાં વખાણ ન કર;
પારકા કરે તો ભલ,ે પણ તારા પોતાના હોઠ ન કરે.
3 પથ્થર વજનદાર હોય છે અને રેતી ભારે હોય છે;
પણ ૂખર્ની ઉશ્કેરણી બંને કરતાં ભારે હોય છે.
4 ક્રોધ કૂ્રર છે અને કોપ રેલરૂપ છે,
પણ ઈષ્યાર્ આગળ કોણ ટક શકે?
5 છુપાવેલા પ્રેમ કરતાં
ઉઘાડો ઠપકો સારો છે.
6 મત્રના ઘા પ્રામા ણક હોય છે,
પણ દશુ્મનનાં ુંબન ુશામતથી ભરેલા હોય છે.
7 ધરાયેલાને મધ પણ કડ ું લાગે છે,
પણ ૂ ાને દરેક કડવી વસ્ ુ પણ મીઠ લાગે છે.
8 પોતા ું ઘર છોડ ને ભટકતી ક્ત
જણેે પોતાનો માળો છોડ દ ધો હોય તેવા પક્ષી જવેી છે.
9જમે ુગંધીથી અને અ રથી મન પ્રસ થાય છે,
તેમ અંત:કરણથી સલાહઆપનાર મત્રની મીઠાશથી પણ થાય છે.
10 તારા પોતાના મત્રને તથા તારા પતાના મત્રને તજીશ ન હ;
વપ ને સમયે તારા ભાઈના ઘરે ન જા.
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દૂર રહેતા ભાઈ કરતાં નજીકનો પડોશી સારો છે.
11 મારા દ કરા, જ્ઞાની થા અને મારા હૃદયને આનંદથી ભર દે,
જથેી મને મહેણાં મારનારને હુ જવાબઆપી શકુ.
12શાણો માણસઆફતને આવતી જોઈને તેને ટાળે છે,
પણ ૂખર્ માણસઆગળ વધતો રહે છે અને તેને લીધે સહન કરે છે.
13અજાણ્યા માટે જામીનગીર આપનાર ું વ લઈ લે
અને જો તે દરુાચાર ીનો જામીન થાય;
તો તેને જવાબદાર માં રાખ.
14જે કોઈ પરો ઢયે ઊઠ ને પોતાના મત્રને મોટે સાદે આશીવાર્દ આપે છે,
તે તેને શાપ સમાન લાગશે.
15ચોમાસામાં વરસાદ ું સતત વરસ ું તથા
ક જયાળ ી એ બંને સરખાં છે.
16જે તેને રોક શકે તે પવનને રોક શકે,
અથવા પોતાના જમણા હાથમાં લગાડલેા તેલની ુગંધ પણ પકડ શકે.
17લોઢુ લોઢાને ધારદાર બનાવે છે;
તેમ એક મત્ર બીજા મત્રને તેજ બનાવે છે.
18જે કોઈ અંજીર સાચવે છે તે અંજીર ખાશે
અને જે પોતાના મા લકની કાળજી રાખે છે તે માન પામે છે.
19જમે માણસના ચહેરાની પ્ર તમા પાણીમાં પડે છે,
તેવી જ ર તે એક માણસના હૃદય ું પ્ર ત બબ બીજા માણસ પર પડે છે.
20જમે શેઓલ અને વનાશ કદ ૃપ્ત થતાં નથી;
તે જ ર તે માણસની આંખો* કદ ૃપ્ત થતી નથી.
21ચાંદ ગાળવા સારુ કુલડ અને સોનાને માટે ભઠ્ઠ હોય છે;
તેમ માણસની પર ક્ષા તેની પ્રશંસા ઉપરથી થાય છે.
22જો ું ૂખર્ને ખાંડ ણયામાં નાખીને ખંડાતા દાણા સાથે સાંબેલાથી ખાંડ,ે
તોપણ તેની ૂખાર્ઈ તેનાથી જુદ પડવાની નથી.
23 તારાં ઘેટાંબકરાંની પ ર ત જાણવાની કાળજી રાખ
અને તારાં જાનવરની યોગ્ય દેખરેખ રાખ.
24 કેમ કે દ્ર સદા ટક ું નથી.
ું ુગટ વંશપરપરા ટકે છે?

25 ૂકુ ઘાસ લઈ જવામાં આવે છે કે તરત ત્યાં કુમ ું ઘાસ ઊગી નીકળે છે
અને પવર્ત પરની વનસ્પ તનો સંગ્રહ કરવામાં આવે છે.
26 ઘેટાં તારા વ ોને અથ હોય છે
અને બકરાં તારા ખેતર ું ૂલ્ય છે.
27 વળ બકર ઓ ું દૂધ તારે માટે, તારા કુટુબને માટે
અને તાર દાસીઓના ુજરાન માટે ૂર ું થશે.

28
1 કોઈ માણસ પાછળ પ ું ન હોય તો પણ દુ ક્ત નાસી જાય છે,
પણ નેક વાનો સહના જવેા નીડર હોય છે.
2 દેશના અપરાધને લીધે તેના પર ઘણા હાકેમો થાય છે;
પણ ુ દ્ધમાન તથા જ્ઞાની માણસોથી તે ટક રહે છે.
3જે માણસ* પોતે નધર્ન હોવા છતાં ગર બ માણસો પર જુલમ ુજારે છે
તે અનાજનો તદ્દન નાશ કરનાર વરસાદની હેલી જવેો છે.
4જઓે નયમ પાળતા નથી, તેઓ દજુનને વખાણે છે,
પણ જઓે નયમ ું પાલન કરે છે તેઓની સામે વરોધ કરે છે.
5 દુ માણસો ન્યાય સમજતા નથી,
પણ જઓે યહોવાહને શોધે છે તેઓઆ સઘળ બાબતો સમજે છે.
6જે માણસો પોતે ધનવાન હોવા છતાં અવળે માગ ચાલે છે,
તેના કરતાં પ્રામા ણકપણે ચાલનારો ગર બ વધારે સારો છે.
7જે દ કરો નયમને અ ુસરે છે તે ડા ો છે,
પણ નકામા લોકોની સોબત રાખનાર દ કરો પોતાના પતાના નામને બટ્ટો લગાડે છે.
8જે કોઈ ભારે ાજ તથા નફો લઈને પોતાની સંપ ની ૃ દ્ધ કરે છે
તે દ રદ્ર પર દયા રાખનારને માટે તેનો સંગ્રહ કરે છે.
9જે માણસ ની ત નયમ પાળતો નથી અને પોતાના કાન અવળા ફેરવી નાખે છે,
તેની પ્રાથર્ના પણ કટાળાજનક છે.
* 27:20 27:20અ ભલાષ * 28:3 28:3અ ધકાર
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10જે કોઈ પ્રામા ણકને કુમાગ ભટકાવી દે છે,
તે પોતે પોતાના જ ખાડામાં પડે છે,
પણ નદ ષ માણસ ું ભ ું થાય છે અને તેને વારસો મળશ.ે
11 ધનવાન પોતાને પોતાની નજરમાં ડા ો માને છે,
પણ શાણો ગર બ તેની પાસેથી સત્ય સમજી લે છે.
12 ારે ન્યાયી વજયી થાય છે, ત્યારે આનંદોત્સવ થાય છે,
પણ ારે દજુનોની ચઢતી થાય છે, ત્યારે લોકો સંતાઈ જાય છે.
13જે માણસ પોતાના અપરાધોને છુપાવે છે, તેની આબાદ થશે ન હ,
પણ જે કોઈ તેઓને ક ૂલ કર ને તેનો ત્યાગ કરે છે, તેઓ પર દયા કરવામાં આવશે.
14જે હમેશા સાવધ રહે છે તે ુખી છે†,
પણ જે માણસ પોતા ું હૃદય કઠોર કરે છે તે વપ માં પડશ.ે
15ગર બ લોકોને માથે દુ અ ધકાર હોય
તો તે ગજતા સહ તથા ભટકતા ર છ જવેો છે.
16સમજણ વગરનો શાસનકતાર્ જુલમો વધારે છે,
પણ જે લોભને તરસ્કારે છે તે લાંબો સમય રા કરશે.
17જે માણસે કોઈ ુરુષ ું ૂન ક ુ હશે,
તે નાસીને ખાડામાં પડશ,ે
કોઈએ તેને મદદ કરવી ન હ.
18જે પ્રામા ણકતાથી ચાલે છે તે ુર ક્ષત છે,
પણ જે પોતાના માગ થી ફટાય છે તેની અચાનક પડતી થશ.ે
19જે માણસ પોતાની જમીન ખેડે છે, તેને ુષ્કળ અનાજ મળશ,ે
પણ જઓે નકામી વસ્ ુઓની પાછળ દોડે છે તેઓ ૂબ ગર બ રહેશે.
20 વ ા ુ માણસઆશીવાર્દથી ભર ૂર થશ,ે
પણ જે માણસ ધનવાન થવાને ઉતાવળ કરે છે તેને શક્ષા થયા વગર રહેશે ન હ.
21 પક્ષપાત કરવો એ યોગ્ય નથી,
તેમ જ કોઈ માણસ રોટલીના ટુકડાને માટે ુનો કરે તે પણ સારુ નથી.
22લોભી ક્ત પૈસાદાર થવા માટે દોડે છે,
પણ તેને ખબર નથી કે તેના પર દ રદ્રતા આવી પડશ.ે
23જે માણસ પ્રશંસા કરે છે તેના કરતાં
જે માણસ ઠપકો આપે છે તેને વધારે પ્રશંસા પ્રાપ્ત થશ.ે
24જે પોતાના માતા પતાને ૂંટે છે અને કહે કે, “એ પાપ નથી,”
તે નાશ કરનારનો સોબતી છે.
25જે ક્ત લોભી મનની હોય છે, તે ઝઘડા ઊભા કરે છે,
પણ જે યહોવાહ પર વ ાસ રાખે છે તે સફળ થશે.
26જે માણસ પોતાની જાત પર વ ાસ રાખે છે તે ૂખર્ છે,
પણ જે કોઈ ડહાપણથી વત છે તેનો બચાવ થશ.ે
27જે માણસ ગર બને ધન આપે છે, તેના ઘરમાંથી ધન ૂટવા ું નથી,
પણ જે માણસ ગર બો પ્રત્યે આંખઆડા કાન કરે છે તે શા પત થશ‡ે.
28 ારે દુ ોની ઉ ત થાય છે, ત્યારે માણસો સંતાઈ જાય છે,
પણ ારે તેઓની પડતી આવે છે, ત્યારે સજ્જનોની ૃ દ્ધ થાય છે.

29
1જે માણસ વારવાર ઠપકો પામવા છતાં પોતાની ગરદન અ ડ રાખે છે,
તે અકસ્માતમાં નાશ પામશ,ે તેનો કોઈ ઉપાય રહેશે ન હ.
2 ારે ન્યાયી લોકો સ ા પર આવે છે ત્યારે લોકો આનંદોત્સવ કરે છે,
પણ ારે દુ ોના હાથમાં સ ા આવે છે ત્યારે તેઓ નસાસા નાખે છે.
3જે કોઈ ડહાપણને પ્રેમ કરે તે પોતાના પતાને આનંદ આપે છે,
પણ જે ગ ણકાઓની સાથે સંબંધ રાખે છે તે પોતાની સંપ પણ ુમાવે છે.
4 ની તમાન ન્યાયી રાજા દેશને રતા આપે છે,
પણ જે લાંચ મેળવવા ું ચાહે છે તે તેનો નાશ કરે છે.
5જે માણસ પોતાના પડોશીનાં ખોટાં વખાણ કરે છે
તે તેને ફસાવવા જાળ પાથરે છે.
6 દુ માણસ પોતાના પાપના ફાંદામાં ફસાય છે,
પણ નેક વાન માણસ ગીતો ગાય છે અને આનંદ કરે છે.
7 નેક વાન માણસ ગર બોના હતની ચતા રાખે છે;
દુ માણસ તે જાણવાની દરકાર પણ કરતો નથી.
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8 તરસ્કાર કરનાર માણસો શહેર સળગાવે છે,
પણ ડા ા માણસો રોષને સમાવે છે.
9 ારે ડા ો માણસ ૂખર્ સાથે વાદ વવાદમાં ઊતરે છે, ત્યારે કાં તો તે ુસ્સે થાય છે અગર તે હસે છે,
પણ તેને કઈ નરાંત વળતી નથી.
10લોહ ના તરસ્યા માણસો પ્રામા ણક માણસો પર વૈર રાખે છે
તેઓ પ્રામા ણકનો જીવ લેવા મથે છે.
11 ૂખર્ માણસ પોતાનો ક્રોધ બહાર ઠાલવે છે,
પણ ડા ો માણસ પોતાની જાતને કા ૂમાં રાખે છે અને ક્રોધ સમાવી દે છે.
12જો કોઈ શાસનકતાર્ જૂઠ વાતો સાંભળવા માટે ધ્યાન આપે,
તો તેના સવર્ સેવકો ખરાબ થઈ જાય છે.
13ગર બ માણસ તથા જુલમગાર માણસ ભેગા થાય છે;
અને તે બ ેની આંખોને યહોવાહ પ્રકાશઆપે છે.
14જે રાજા વ ા ુપણાથી ગર બોનો ન્યાય કરે છે,
તે ું રા ાસન સદાને માટે ર રહેશે.
15સોટ તથા ઠપકો ડહાપણઆપે છે;
પણ સ્વતંત્ર ૂકે ું બાળક પોતાની માતાને બદનામ કરે છે.
16 ારે દુ ોની ૃ દ્ધ થાય છે, ત્યારે પાપ વધે છે;
પણ નેક વાનો તેઓની પડતી થતી જોશ.ે
17 ું તારા દ કરાને શક્ષા કર શ તો તે તારા માટે આશીવાર્દરૂપ હશે
અને તે તારા આત્માને આનંદ આપશ.ે
18 ાં સંદશર્ન નથી, ત્યાં લોકો મયાર્દા છોડ દે છે,
પણ નયમના પાળનાર આશીવાર્ દત છે.
19 માત્ર શ ોથી ુલામોને ુધાર શકાશે ન હ,
કારણ કે તે સમજશે તો પણ ગણકારશે ન હ.
20 ું તેં ઉતાવળે બોલનાર માણસને જોયો છે?
તેના કરતાં કોઈ ૂખર્ તરફથી વધારે આશા રાખી શકાય.
21જે માણસ પોતાના ચાકરને નાનપણથી વહાલ ૂવર્ક ઉછેરે છે,
આખરે તે તેનો દ કરો થઈ બેસશે.
22 ક્રોધી માણસ ઝઘડા સળગાવે છે
અને ુસ્સાવાળો માણસ ઘણા ુના કરે છે.
23અ ભમાન માણસને અપમા નત કરે છે,
પણ નમ્ર ક્ત સન્માન મેળવે છે.
24ચોરનો ભાગીદાર તેનો પોતાનો જ દશુ્મન છે;
તે સોગન ખાય છે, પણ કઈ જાહેર કરતો નથી.
25 માણસની બીક ફાંદારૂપ છે;
પણ જે કોઈ યહોવાહ પર વ ાસ રાખે છે તે ુર ક્ષત છે.
26 ઘણા માણસો અ ધકાર ની કૃપા શોધે છે,
પણ ન્યાય તો યહોવાહ પાસેથી જ મળ શકે છે.
27અન્યાયી માણસ નેક વાનને કટાળાજનક છે,
અને નેક વાન દુ ોને કટાળાજનક છે.

30
આ ૂરનાં વચનો

1 યાકેના દ કરા આ ૂરનાં વચનો છે, જે ઈ રવાણી છે:
કોઈ માણસ ઇ થયેલને, ઇ થયેલ* તથા ઉ ાલને† આપ્રમાણે કહે છે:
2 ન ે હુ કોઈ પણ માણસ કરતાં અ ધક પ ુવત છુ
અને મારામાં માણસ જવેી ુ દ્ધ નથી.
3 હુ ડહાપણ શી ો નથી
કે નથી મારામાં પ વત્ર ઈ ર ું ડહાપણ.
4આકાશમાં કોણ ચઢ્યો છે અને પાછો નીચે ઊતય છે?
કોણે હવાને પોતાની ુઠ્ઠ માં બાંધી રાખી છે?
કોણે પોતાનાં વ માં પાણી બાંધી લીધાં છે?
ૃથ્વીની સવર્ સીમાઓ કોણે ાપી છે?

જો ું ખરેખર જાણતો હોય, તો કહે તે ું નામ ું છે? અને તેના દ કરા ું નામ ું છે?
5ઈ ર ું દરેક વચન પરખે ું છે,
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જઓે ઈ ર પર ભરોસો રાખે છે તેઓના માટે તે ઢાલ છે.
6 તેમનાં વચનોમાં ું કશો ઉમેરો કર શ ન હ,
ન હ તો તે તને ઠપકો આપશે અને ું જૂઠો ુરવાર થઈશ.

અન્ય ની તવચનો
7 હુ તમાર પાસે બે વરદાન મા ું છુ,
મારા ૃત્ ુ અગાઉ મને તેની ના પાડશો ન હ.
8અસત્ય અને થર્તાને મારાથી દૂર રાખજો,
મને દ રદ્રતા કે દ્ર પણ નઆપશો;
મને જરૂર જટેલી રોટલી આપજો.
9 ન હ તો કદાચ હુ વધારે છલકાઈ જાઉં અને તમારો નકાર કર ને કહુ કે, “ઈ ર તે વળ કોણ છે?”
અથવા હુ કદાચ ગર બ થઈને ચોર કરુ
અને મારા ઈ રના નામની નદા કરુ.
10 નોકરની ખરાબ વાતો જે ખોટ છે તે તેના મા લક આગળ ન કર
રખેને તે તને શાપ આપે અને તેણે જે ક ુ હ ું તેને માટે ું દોષપાત્ર ઠરે.
11એવી પણ એક પેઢ છે કે જે પોતાનાં પતાને શાપ આપે છે
અને પોતાની માતાને આશીવાર્દ આપતી નથી.
12એવી પણ એક પેઢ છે જે પોતાને પ વત્ર માને છે,
પણ તે પોતાની મ લનતામાંથી સ્વચ્છ થતી નથી.
13એવી પણ એક પેઢ છે કે જનેા ઘમંડનો પાર નથી
અને તેનાં પોપચાં ઊંચા કરેલાં છે.
14એવી પણ એક પેઢ છે કે જનેા દાંત તલવાર જવેા અને તેની દાઢો ચ ુ જવેી છે;
એ પેઢ ના લોકો ૃથ્વી પરથી કગાલોને અને માનવજાતમાંથી જરૂ રયાતમંદોને ખાઈ જાય છે.
15જળોને બે દ કર ઓ છે, તેઓ પોકાર ને કહે છે, “આપો અને આપો.”
કદ ૃપ્ત થતાં નથી એવી ત્રણ બાબતો છે,
“બસ,” એમ ન કહેનાર એવી ચાર બાબતો છે.
16એટલે શેઓલ; નઃસંતાન મ હલા ું ગભર્ ાન;
પાણીથી ૃપ્ત ન હ થતી જમીન;
અને કદ “બસ” ના કહેનાર અ .
17જેઆંખ તેના પતાની મશ્કર કરે છે
અને તેની માતાની આજ્ઞા માનવાની ના પાડે છે,
તેને ખીણના કાગડા કોચી કાઢશે
અને ગીઘનાં બચ્ચાં તેને ખાઈ જશ.ે
18 ત્રણ બાબતો મને એવી આ યર્જનક લાગે છે કે તેઓ માર સમજમાં આવતી નથી,
અરે, ચાર બાબતો હુ જાણતો નથી.
19આકાશમાં ઊડતા ગરુડ ું ઉડ્ડયન;
ખડક ઉપર સરકતા સાપની ચાલ;
ભરસ ુદ્રમાં વહાણનો માગર્;
અને કુમાર તથા ુવાન વચ્ચે ઉદ્દભવતો પ્રેમ.
20 ભચાર ીની ર ત આવી હોય છે -
તે ખાય છે અને પોતા ું ુખ ૂછ નાખે છે
અને કહે છે કે, “મેં ક ું ખોટુ ક ુ નથી.”
21 ત્રણ વસ્ ુઓથી ૃથ્વી કાંપે છે,
અરે, ચાર બાબતોને તે સહન કર શકતી નથી.
22 રાજગાદ એ બેઠેલો ુલામ;
અ થી ૃપ્ત થયેલો ૂખર્;
23લ કરેલી દાસી;
અને પોતાની શેઠાણીની જગ્યાએઆવેલી દાસી.
24 ૃથ્વી પર ચાર વસ્ ુ નાની છે,
પણ તે અત્યંત શાણી છે:
25 ક ડ કઈ બળવાન પ્રજા નથી,
પણ તેઓ ઉનાળાંમાં પોતાનો ખોરાક ભેગો કરે છે;
26ખડકમાં રહેતાં સસલાં નબર્ળ પ્રજા છે,
તો પણ તેઓ સવર્ પોતાનાં રહેઠાણ ખડકોમાં બનાવે છે.
27 તીડોનો કોઈ રાજા હોતો નથી,
પણ તેઓ બધાં ટોળાબંધ નીકળે છે;
28ગરોળ ન‡ે તમે તમારાં હાથમાં પકડ શકો છે,
છતાં તે રાજાઓના મહેલમાં પણ હરેફરે છે.
‡ 30:28 30:28 કરો ળયો જે પોતાના હાથ જાળને બીને છે
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29 ત્રણ પ્રાણીઓનાં પગલાં રુઆબદાર હોય છે,
અરે, ચારની ચાલ દમામદાર હોય છે:
30એટલે સહ, જે પ ુઓમાં સૌથી બળવાન છે
અને કોઈને લીધે પોતાનો માગર્ બદલતો નથી;
31 વળ શકાર કૂકડો; તથા બકરો;
તેમ જ પોતાની પ્રજાને દોરતો રાજા કે જનેી સામે થઈ શકાય ન હ.
32જો તેં ગવર્ કરવાની બેવકૂફ કર હોય
અથવા કોઈ ખોટો વચાર તેં કય હોય,
તો તારો હાથ તારા ુખ પર ૂક.
33 કારણ કે દૂધ વલો ાથી માખણ નીપજે છે
અને નાક મચડ્યાથી લોહ નીકળે છે,
તેમ જ ક્રોધને છછેડવાથી ઝઘડો ઊભો થાય છે.

31
1લ ૂએલ રાજાની માતાએ જે ઈ રવાણી તેને શીખવી હતી તે આ છે.

2 હે મારા દ કરા? ઓમારા દ કરા?
હે માર માનતાઓના દ કરા?
3 તાર શ ક્ત ીઓ પાછળ વેડફ શ ન હ,
અને તારા માગ રાજાઓનો નાશ કરનારની પાછળ વેડફ શ ન હ.
4 દ કરા લ ૂએલ, દ્રાક્ષારસ પીવો તે રાજાને શોભ ું નથી,
વળ “દ્રાક્ષાસવ ાં છે?” તે રા ના હાકેમોએ ૂછ ું યોગ્ય નથી.
5 કારણ કે પીવાને લીધે તેઓ પોતાના નયમો ૂલી જાય છે,
અને દઃુખીઓને નષ્પક્ષ ન્યાય આપી શકતા નથી.
6જઓે મરવાની અણી પર હોય તેને દ્રાક્ષાસવ
અને જઓે દભુાયેલા હોય તેને દ્રાક્ષારસઆપ.
7ભલે તેઓ પીને પોતાની ગર બીને વસારે પડ,ે
અને તેઓને પોતાનાં દ:ુખો યાદ આવે ન હ.
8જે પોતાના માટે બોલી શકતા નથી તેઓને માટે ું બોલ
અને ું નરાધારોના હક માટે સહાય કર.
9 તારુ ુખ ઉઘાડ ને અદલ ઇનસાફ કર
અને ગર બ તથા દ રદ્ર ને માન આપ.

આદશર્ પત્નીની ુણગાથા
10સદ ુણી પત્ની કોને મળે?
કેમ કે તે ું ૂલ્ય તો રત્નો કરતાં વધારે છે.
11 તેનો પ ત તેના પર ૂરો વ ાસ રાખે છે,
અને તેને સંપ ની કોઈ ખોટ પડશે ન હ.
12 પોતાના આ ુષ્યનાં સવર્ દવસો પયત,
તે તે ું ભ ું જ કરે છે અને કદ ખોટુ કરતી નથી.
13 તે ઊન અને શણ ભે ું કરે છે,
અને ખંતથી પોતાના હાથે કામ કરવામાં આનંદ માણે છે.
14 તે દૂરથી પોતા ું અ લઈઆવનાર,
વેપાર ના વહાણ જવેી છે.
15 ઘરનાં સવર્ને માટે ખાવા ું તૈયાર કરવા તે પરોઢ થતાં પહેલાં ઊઠ જાય છે
અને તેની દાસીઓ માટે દવસભરના કામ ું આયોજન કરે છે.
16 તે કોઈ ખેતરનો વચાર કર ને તેને ખર દે છે,
પોતાના નફામાંથી તે પોતાને હાથે દ્રાક્ષવાડ ઓ રોપે છે.
17 પોતાની કમરે તે ખડતલ અને ભારે ઉધમી છે,
તે પોતાના હાથ બળવાન કરે છે.
18 તે પોતાના વેપારના નફાનો ાલ રાખે છે;
તેથી રાતભર તેનો દ વો હોલવાતો નથી.
19 તે એક હાથે ૂણી પકડે છે
અને બીજે હાથે રેં ટયો ચલાવે છે.
20 તે ગર બોને ઉદારતાથી આપે છે;
અને જરૂ રયાતમંદોને છૂટે હાથે મદદ કરે છે.
21 તેના કુટુબના સભ્યોને માટે તે શયાળાની કશી બીક રહેવા દેતી નથી,
તેના આખા કુટુબે ઊનનાં કરમજી વ પહેરેલાં છે.
22 તે પોતાને માટે ુટ્ટાદાર રજાઈઓ બનાવે છે,
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તેના વ ો ઝ ણા શણનાં તથા જાં ુડા રગનાં છે.
23 તેનો પ ત નગર દરવાજે આદર પામે છે,
અને દેશનાં ુ આગેવાનોમાં તે પ્ર ત ત છે.
24 તે શણનાં વ ો બનાવીને વેપાર ઓને વેચે છે
અને તેઓને કમરબંધ બનાવી આપે છે.
25શ ક્ત અને સન્માન તેનો પોશાક છે.
અને તે ભ વષ્ય વષેની ચતાને હસી કાઢે છે.
26 તેના મોંમાંથી ડહાપણની વાતો નીકળે છે,
તેના જીભનો નયમ માયા ુપણું છે.
27 તે પોતાના ઘરમાં બધા કામની દેખરેખ રાખે છે
અને તે કદ આળસની રોટલી ખાતી નથી.
28 તે પોતાના ઘરના માણસોની વતર્નની બરાબર તપાસ રાખે છે;
અને તેના પ ત તેના વખાણ કરે છે અને પ્રશંસા કરતાં કહે છે કે,
29 “જગતમાં ઘણી સદાચાર ીઓ છે,
પણ ું તે સવર્ કરતાં ઉ મ છે.”
30લાવણ્ય ઠગારુ છે અને સૌંદયર્ થર્ છે,
પર ુ યહોવાહનો ડર રાખનાર ીની પ્રંશસા થશ.ે
31 તેના હાથની પેદાશમાંથી તેને આપો
અને તેના કામોને માટે ભાગળોમાં તેની પ્રશંસા કરો.
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સભા શક્ષક
લેખક

સભા શક્ષક ું ુસ્તક પ્રત્યક્ષ ર તે તેના લેખકની ઓળખઆપ ું નથી. સભા શક્ષક 1:1 માં લેખક પોતાની જાતને હ ૂ શ
કોહેલેથ દ્વારા ઓળખાવે છે જનેો અ ુવાદ “સભા શક્ષક” તર કે કરવામાં આ ો છે. સભા શક્ષક પોતાની જાતને “દાઉદનો ુત્ર
અને યરુશાલેમમાં રાજા,” કહે છે કે જે “જઓે માર અગાઉ યરુશાલેમમાં રાજા હતા તેઓ કરતાં ુ દ્ધમાં વધારે,” ૃ દ્ધ પામ્યો
છુ અને એ કે જણેે ઘણા ની તવચનો એકઠાં કયાર્ છે (સભા શક્ષક 1:1, 16; 12:9). ુલેમાન યરુશાલેમ શહેરમાંથી સમગ્ર
ઇઝરાયલ પર રાજ કરનાર દાઉદનો એક માત્ર ુત્ર હતો કે જે દાઉદ પછ રાજા બન્યો હતો. (1:12). ઘણી બધી કલમો ૂ ચત
કરે છે કે આ ુસ્તક ુલેમાને લ ું છે. તેના સંદભર્માં કેટલાક ૂચનો છે કે જે દશાર્વી શકે કે ુલેમાનના ૃત્ ુ પછ , કદાચને
કેટલીક સદ ઓ પછ બીજી કોઈ ક્તએઆ ુસ્તક લ ું હશે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. .ૂ 940 થી 931 વચ્ચેનો છે. સભા શક્ષક ું ુસ્તક સંભ વત ર તે ુલેમાનના રા કાળના

અંત સમયમાં લખા ું હ ું અને તે યરુશાલેમમાં લખા ું હોય તેમ લાગે છે.
વાંચકવગર્

સભા શક્ષક ું ુસ્તક પ્રાચીન સમયના ઇઝરાયલીઓ માટે તથા ત્યાર બાદના બધા જ બાઇબલ વાંચકો માટે લખા ું છે.
હે ુ

આ ુસ્તકઆપણાં માટે કડક ચેતવણીરૂપ છે. ઈ રનો ભય અને ઈ રને કેન્દ્રમાં રા ા સવાય જીવે ું જીવન થર્, નરથર્ક
તથા પવનમાં બાચકા ભરવા જે ું છે. આપણે મોજશોખ, સંપ , સજનાત્મક પ્ર ૃ ઓ, ડહાપણ કે સામાન્ય ુખો પાછળ
દોડ એ તો પણ, આપણાં જીવનનો અંત આવશે અને આપણને ખબર પડશે કે આપણે આપણાં જીવનો થર્તામાં જી ા છે.
જીવનમાં અથર્ ફક્ત ઈ ર કે ન્દ્રત જીવન દ્વારા જઆવે છે.

ુદ્રાલેખ
ઈ ર સવાય બ ું જ થર્ છે.

રૂપરેખા
1. પ્રસ્તાવના — 1:1-11
2. જીવનના વ વધ પાસાઓની થર્તા — 1:12-5:7
3. ઈ રનો ભય — 5:8-12:8
4. અં તમ નષ્કષર્ — 12:9-14

સવર્કાંઈ મથ્યા છે
1 યરુશાલેમના રાજા દાઉદના ુત્ર સભા શક્ષકનાં વચનો. 2સભા શક્ષક કહે છે કે.

“ થર્તાની થર્તા,
થર્તાની થર્તા સઘ ું થર્ છે.

સઘ ું પવનને ૂઠ્ઠ માં ભરવા જે ું છે.
3જે સવર્ પ્રકારનાં શ્રમ મ ુષ્ય ૃથ્વી પર કરે છે, તેથી તેને શો લાભ છે?
4એક પેઢ જાય છે અને બીજીઆવે છે

પર ુ દુ નયા સદા ટક રહે છે.
5 ૂયર્ ઊગે છે

પછ અસ્ત થઈને
ફર તેને ઊગવાની જગ્યાએ સત્વરે જાય છે.
6 પવન દ ક્ષણ તરફ વાય છે

અને ઉ ર તરફ પણ વળે છે
તે પોતાની ગ તમાં આમતેમ નરતર ફયાર્ કરે છે.

અને તે પોતાના માગર્માં પાછો આવે છે.
7સવર્ નદ ઓ વહ ને સ ુદ્રમાં સમાય છે

તો પણ સ ુદ્ર તેઓનાથી ભરાઈ જતો નથી
જે જગાએ નદ ઓજાય છે

ત્યાંથી તેઓ પાછ આવે છે.
8બધી જ વસ્ ુઓ કટાળાજનક છે

તે ું ૂરુ વણર્ન મ ુષ્ય કર શકે તેમ નથી.
ગમે તેટ ું જોવાથી આંખો થાકતી નથી

અને સાંભળવાથી કાન સં ુ થતા નથી.
9જે થઈ ગ ું છે તે જ થવા ું છે

અને જે કરવામાં આ ું છે તે જ કરવામાં આવશે
ૃથ્વી પર ક ું જ ન ું નથી.
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10 ું એ ું કઈ છે કે જનેા વષે લોકો કહ શકે કે
“જુઓ, તે ન ું છે”?

તોપણજાણ ું કે આપણી અગાઉના,
જમાનામાં તે બન્ ું હ ું.

11 ૂતકાળની પેઢ ઓ ું સ્મરણ નથી;
અને ભ વષ્યમાં આવનાર પેઢ ઓ ું,
કઈ પણ સ્મરણ પણ

હવે પછ થનાર પેઢ ઓમાં રહેશે ન હ.
અ ુભવનો સાર: ‘બ ું થર્ છે’

12 હુ સભા શક્ષક યરુશાલેમમાં ઇઝરાયલનો રાજા હતો. 13 ૃથ્વી પર જે કઈ બને છે તેની શોધ કરવા અને સમજવા મેં મારા
ડહાપણને લગા ું તો એ સમજા ું કે ક મય શ્રમ ઈ રે માણસને કેળવવાના સાધન તર કેઆપ્યો છે. 14 ૃથ્વી પર જે સવર્ થાય
છે તે બાબતો મેં જોઈ છે. એ સવર્ થર્ તથા પવનને ૂઠ્ઠ માં ભરવા જે ું છે.
15જે વાકુ છે તેને સી ું કર શકા ું નથી
અને જે ૂટ ું હોય તે બધાની ગણતર કર શકાતી નથી!

16 મેં સ્વયં પોતાને ક ું કે, “જુઓ, યરુશાલેમમાં માર અગાઉ થઈ ગયેલા અન્ય રાજાઓ કરતાં મેં વધારે જ્ઞાન મેળ ું છે.
મારા મનને જ્ઞાન અને વદ્યાનો ઘણો અ ુભવ થયેલો છે.” 17 પછ મેં મારુ મન જ્ઞાન સમજવામાં તથા પાગલપણું અને ૂખર્તા
સમજવામાં લગા ુ.ં ત્યારે મને સમજા ું કે આ પણ પવનને ૂઠ્ઠ માં ભરવા જે ું છે. 18 કેમ કે અ ધક ડહાપણથી અ ધક શોક
થાય છે. અને વદ્યા વધારનાર શોક વધારે છે.

2
1 તેથી મેં સ્વયં પોતાને ક ું કે, “ચાલ ત્યારે, આનંદથી હુ તાર પર ક્ષા કર શ; માટે મોજશોખ કર લે “પણ જુઓ, એ પણ
થર્ છે. 2 મેં વનોદ કરવા વષે ક ું કે “તે ૂખાર્ઈ છે,” મોજશોખથી શો લાભ થાય?
3 પછ મેં મારા અંત:કરણમાં શોધ કર કે હુ મારા શર રને દ્રાક્ષારસથી મ કરુ, તેમ છતાં મારા અંત:કરણ ું ડહાપણ તે ું ને

તે ું જ રહે છે. વળ માણસોએ ૃથ્વી ઉપર પોતાના ૂરા આ ુષ્યપયત ું કર ું સારુ છે તે મને સમજાય ત્યાં ુધી હુ ૂખાર્ઈ
ગ્રહણ કરુ.

4 પછ મેં મારે પોતાને માટે મોટાં કામ ઉપાડયા.ં મેં પોતાને માટે મહેલો બંઘા ા મેં પોતાને માટે દ્રાક્ષવાડ ઓ રોપાવી. 5 મેં
પોતાને માટે બગીચા બનાવડા ા; અને સવર્ પ્રકારનાં ફળઝાડ રોપ્યા.ં 6મેં મારાં માટે જળાશયો ખોદા ાં જનેાથી વનમાં ઊછરતાં
ૃક્ષોને પણ પાણી સચી શકાય.
7મેં દાસદાસીઓખર દ્યા. અને મારા ઘરમાં જન્મેલા ચાકરો પણ માર પાસે હતા. જઓે માર અગાઉ યરુશાલેમમાં થઈ ગયા

તે સવર્ના કરતાં પણ માર પાસે ગાય-બળદોનાં તથા ઘેટા-ંબકરાનાં ટોળાંની સંપ વધારે હતી. 8 મેં મારા માટે ઘણું સો ુ,ં ચાંદ
અને રાજાઓ ું તથા પ્રાંતો ું ખાનગી દ્ર પણ ભે ું ક ુ. મેં પોતાને માટે ગવૈયા, ગાનાર ઓ તથા જમેાં ુરુષો આનંદ માણે છે,
તે એટલે અ ત ઘણી ઉપપત્નીઓ મેળવી.

9એમ હુ પ્રતાપી થયો. અને જઓે યરુશાલેમમાં માર અગાઉ થઈ ગયા હતા તે સવર્ કરતાં હુ વધારે સ ૃ દ્ધ પામ્યો. મારુ જ્ઞાન
પણ મારામાં કાયમ ર ું.
10 મને જે કઈ માર નજરમાં પ્રાપ્ત કરવા જે ું લાગ્ ું તેનાથી

હુ પાછો પડયો ન હ.
મેં મારા હ્રદયને કોઈ પણ પ્રકારના આનંદથી રો ું ન હ,

કેમ કે માર સવર્ મહેનત ું ફળ જોઈને મારુ મન પ્રસ તા પામ્ ુ,ં
મારા સઘળા પ રશ્રમનો એ બદલો હતા.ં

11જયારે જે બધાં કામો મેં મારે હાથે કયા હતા,
તે પર અને જે મહેનત કરવાનો મેં શ્રમ ઉઠા ો હતો તે પર મેં નજર કર તો

એ સઘ ું થર્ તથા પવનને ૂઠ્ઠ ભરવા જે ું દેખા ું
અને ૃથ્વી પર મને કઈ લાભ દેખાયો ન હ.

12હવે મેં જ્ઞાન, પાગલપણું
અને ૂખર્તા જોવાને લક્ષઆપ્ ુ.ં

કેમ કે રાજાની પાછળઆવનાર માણસ ું કર શકે છે?
અગાઉ જે કરવામાં આ ું હોય તે જ તે કર શકે છે.

13 પછ મેં જો ું કે
જટેલે દરજ્જે અજવા ું અંધકારથી શ્રે છે,
તેટલે દરજ્જે જ્ઞાન ૂખાર્ઈથી શ્રે છે.

14જ્ઞાની માણસની આંખો તેનાં માથામાં હોય છે.
અને ૂખર્ અંધકારમાં ચાલે છે એમ છતાં મને મા ૂમ પ ું કે,

તે સવર્નાં પ રણામ સરખાં જઆવે છે.
15 ત્યારે મેં મારા મનમાં વચા ુ કે,

જમે ૂખર્ને થાય છે
તે ું મને પણ થવા ું જ છે.
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તો મને તેના કરતાં વધારે ુ દ્ધમાન હોવામાં શો લાભ?”
ત્યારે મેં મારા મનમાં ક ું કે,
“એ પણ થર્તા છે.”

16 ૂખર્ કરતાં જ્ઞાની ું સ્મરણ વધારે રહે ું નથી
અને જે હાલમાં છે તેઓઆવનાર દવસોમાં ૂલાઈ જશ.ે

ૂખર્ની જમે જ જ્ઞાની પણ મરે છે.
17 તેથી મને જદગી પર ધ ાર ઊપ ો કેમ કે ૃથ્વી પર જે કામ કરવામાં આવે છે તે મને દઃુખદાયક લાગ્ ુ.ં માટે સઘ ું
થર્ તથા પવનને ૂઠ્ઠ માં ભરવા જે ું છે. 18 તેથી ૃથ્વી પર જે સવર્ કામ મેં શ્રમ વેઠ ને ઉપાડ્યાં તેથી મને ધ ાર ઊપ ો. કેમ

કે મારા પછ થનાર માણસને માટે તે સવર્ ૂક ને જ ું પડશ.ે 19 વળ તે માણસ જ્ઞાની થશે કે ૂખર્ તે કોણ જાણે છે? છતાં જનેા
માટે મેં પ રશ્રમ કય અને ૃથ્વી પર જનેા માટે મારા ડહાપણનો ઉપયોગ કય તે સવર્ પર તે અ ધકાર ભોગવશ.ે આપણ થર્તા
છે. 20 તેથી હુ ફય , અને ૃથ્વી પર જે સવર્ કામો માટે મેં પ રશ્રમ કય હતો તે પ્રત્યે મેં મારા મનને નરાશ ક ુ.

21 કોઈ એ ું મ ુષ્ય હોય છે કે જે ું કામ ડહાપણ, જ્ઞાન તથા કુશળતાથી કરે ું હોય છે. તોપણ તેમાં જણેે મહેનત ન હ કર
હોય એવા ક્તને વારસામાં આપી જશ.ે આ થર્તા તથા મોટો અનથર્ છે. 22પોતા ું સવર્ કામ સફળતાથી કરવા માટે પોતાની
ુ દ્ધનો ઉપયોગ કર ને માણસ દુ નયામાં પ રશ્રમ કરે છે પણ તેમાંથી તેને ું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે? 23 કેમ કે તેના બધા દવસો

શોકમય તથા તેનો સઘળો પ રશ્રમ દ:ુખરૂપ છે, રાત્રે પણ તે ું મન વશ્રાં ત ભોગવ ું નથી. એ પણ થર્તા છે.
24ખા ુ,ં પી ું અને પોતાના કામમાં આનંદ માણવો તેનાં કરતાં વધારે સારુ મ ુષ્ય માટે બીજુ ક ું નથી. પછ મને મા ૂમ પ ું

કે આ ઈ રના હાથથી જ મળે છે. 25 પર ુ ઈ રની કૃપા વના કોણ ખાઈ શકે અથવા ુખ ભોગવી શકે?
26 કેમ કે જે માણસો પર ઈ ર પ્રસ છે તેઓને તે ુ દ્ધ જ્ઞાન તથા આનંદ આપે છે. પણ પાપીને તે ફોગટ પ રશ્રમ આપે છે

જથેી ઈ રને પ્રસ કરનારને માટે તે ઢગલેઢગલા સંગ્રહ કર ને આપ,ે એ પણ થર્ તથા પવનથી ૂઠ્ઠ ભરવા જે ું છે.

3
સવર્ બાબત માટે સમય

1 ૃથ્વી ઉપર પ્રત્યેક વસ્ ુને માટે યોગ્ય ઋ ુ અને પ્રત્યેક પ્રયોજનો માટે યોગ્ય સમય હોય છે.
2જન્મ લેવાનો સમય અને ૃત્ ુ પામવાનો સમય,
છોડ રોપવાનો સમય અને રોપેલાને ઉખેડ નાખવાનો સમય;
3 માર નાખવાનો સમય અને જીવાડવાનો સમય,
તોડ પાડવાનો સમય અને બાંધવાનો સમય.
4 રડવાનો સમય અને હસવાનો સમય;
શોક કરવાનો સમય અને ૃત્ય કરવાનો સમય.
5 પથ્થરો ફેંક દેવાનો સમય અને પથ્થરો એકઠા કરવાનો સમય;
આ લગન કરવાનો સમય તથા આ લગન કરવાથી દૂર રહેવાનો સમય.
6શોધવાનો સમય અને ુમાવવાનો સમય,
રાખવાનો સમય અને ફેંક દેવાનો સમય;
7 ફાડવાનો સમય અને સીવવાનો સમય,
શાંત રહેવાનો સમય અને બોલવાનો સમય.
8 પ્રેમ કરવાનો સમય અને ધ ારવાનો સમય
ુદ્ધનો સમય અને સલાહ શાં તનો સમય. 9જે વષે તે સખત પ રશ્રમ કરે છે તેથી માણસને ું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે? 10જે ક મય

શ્રમ ઈ રે મ ુષ્યોને કેળવવાના સાધન તર કે આપ્યો છે તે મેં જોયો છે.
11 યહોવાહે પ્રત્યેક વસ્ ુને તેના યોગ્ય સમયમાં ુંદર બનાવી છે. જો કે ઈ રે મ ુષ્યના હૃદયમાં સનાતનપણું ૂ ું છે. છતાં

શરૂઆતથી તે અંત ુધી ઈ રનાં કાય મ ુષ્ય સમજી શકતો નથી.
12 હુ જાણું છુ કે, પોતાના જીવન પયત આનંદ કરવો અને ભ ું કર ું તે કરતાં તેના માટે બીજુ કઈ શ્રે નથી. 13 વળ તેણે

ખા ું, પી ું અને પોતાની સવર્ મહેનતથી સંતોષ અ ુભવવો. આતેને ઈ ર તરફથી પ્રાપ્ત થયે ું કૃપાદાન છે.
14 હુ જાણું છુ કે ઈ ર જે કઈ કરે છે તે સવર્ સદાને માટે રહેશે. તેમાં કશો વધારો કે ઘટાડો કર શકાય ન હ, અને મ ુષ્યો તેનો

ડર રાખે તે હે ુથી ઈ રે તે ક ુ છે.
15જે હાલમાં છે તે અગાઉ થઈ ગ ું છે;

અને જે થવા ું છે તે પણ અગાઉ થઈ ગયે ું છે.
અને જે વીતી ગ ું છે તેને ઈ ર પાછુ શોધી કાઢે છે.

દુ નયામાં અન્યાય
16વળ મેં ૃથ્વી પર જો ું કે સદાચારની જગાએ દુ તા અને નેક ની જગ્યાએઅ ન છે. 17મેં માર જાતને ક ું કે, “યહોવાહ

ન્યાયી અને દુ નો ન્યાય કરશે કેમ કે પ્રત્યેક પ્રયોજનને માટે અને પ્રત્યેક કાયર્ માટે યોગ્ય સમય હોય છે.”
18 પછ મેં મારા મનમાં વચા ુ કે, “ઈ ર મ ુષ્યની કસોટ કરે છે. તેથી તેઓ સમજે કે તેઓ પ ુ સમાન છે.”
19 કેમ કે માણસોને જે થાય છે તે જ પ ુઓને થાય છે. તેઓની એક જ ત થાય છે. જમે એક મરે છે. તેમ બીજુ પણ

મરે છે. તે સવર્ને એક જ પ્રાણ હોય છે તેથી મ ુષ્ય પ ુઓ કરતાં જરાય શ્રે નથી. ું તે સઘ ું થર્ નથી? 20એક જજગાએ
સવર્ જાય છે સવર્ ૂળના છ એ અને અંતે સવર્ ૂળમાં જ મળ જાય છે.
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21મ ુષ્યનોઆત્મા ઉપર જાય છે અને પ ુનો આત્મા નીચે ૃથ્વીમાં જાય છે તેની ખબર કોને છે? 22 તેથી મેં જો ું કે, માણસે
પોતાના કામમાં મ રહે ું તેથી વધારે સારુ બીજુ ક ું નથી. કેમ કે એ જ તેનો હસ્સો છે. ભ વષ્યમાં ું બનવા ું છે તે તેને કોણ
દેખાડશ?ે

4
1 ત્યારબાદ મેં પાછા ફર ને વચાર કય ,

અને ૃથ્વી પર જે જુલમ કરવામાં આવે છે. તે સવર્ મેં નહા ા.
જુલમ સહન કરનારાઓનાં આં ુ પડતાં હતા.ં
પણ તેમને સાંત્વના આપનાર કોઈ નહો ું,
તેઓના પર ત્રાસ કરનારાઓ શ ક્તશાળ હતા.ં

2 તેથી મને લાગ્ ું કે જઓે હજીજીવતાં છે
તેઓ કરતાં જઓે ૃત્ ુ પામ્યા છે તેઓ વધારે ુખી છે

3 વળ તે બ ે કરતાં જઓે હજી જન્મ્યા જ નથી
અને જઓેએ ૃથ્વી પર થતાં ખરાબ કૃત્યો જોયા નથી તેઓ વધારે ુખી છે.

4 વળ મેં સઘળ મહેનત અને ચ ુરાઈ ું દરેક કામ જો ું અને એ પણ જો ું કે તેના લીધે માણસ ઉપર તેનો પડોશી ઈષ્યાર્ કરે
છે. એ પણ થર્ તથા પવનથી ુઠ ભરવા જે ું છે.
5 ૂખર્ કામ કરતો નથી,

અને પોતાની જાત પર બરબાદ લાવે છે.
6અ ત પ રશ્રમ કરવા દ્વારા પવનમાં ફાંફાં માર ને ુષ્કળ કમાણી કરવી

તેના કરતાં શાં તસ હત થોડુ મળે તે વધારે સારુ છે.
7 પછ હુ પાછો ફય અને મેં ૃથ્વી ઉપર થર્તા જોઈ.

8જો માણસ એકલો હોય
અને તેને બીજુ કોઈ સ ુંવહા ું ન હોય, તેને દ કરો પણ ન હોય કે ભાઈ પણ ન હોય

છતાંય તેના પ રશ્રમનો પાર હોતો નથી.
અને દ્ર થી તેને સંતોષ નથી

તે વચારતો નથી કે “હુ આ પ રશ્રમ કોના માટે કરુ છુ”
અને મારા જીવને દઃુખી કરુ છુ?

આપણ થર્તા છે હા, મોટુ દઃુખ છે.
9એક કરતાં બે ભલા;

કેમ કે તેઓએ કરેલી મહેનત ું ફળ તેઓને મળે છે.
10જો બેમાંથી એક પડે તો બીજો તેને ઉઠાડશ.ે

પર ુ માણસ એકલો હોય,
અને તેની પડતી થાય તો તેને મદદ કરનાર કોઈ જ ન હોય તો તેને અફસોસ છે.

11જો બે જણા સાથે ૂઈ જાય તો તેઓને એક બીજાથી હૂફ મળે છે.
પણ એકલો માણસ હૂફ કેવી ર તે મેળવી શકે?

12એકલા માણસને હરકોઈ હરાવે
પણ બે જણ તેને જીતી શકે છે
ત્રેવડ વણેલી દોર સહેલાઈથી ૂટતી નથી.

13 કોઈ ૃદ્ધ અને ૂખર્ રાજા કે જે કોઈની સલાહ સાંભળતો ન હોય તેના કરતાં ગર બ પણ જ્ઞાની ુવાન સારો હોય છે. 14 કેમ
કે જો તેના રા માં દ રદ્ર જન્મ્યો હોય તોપણ તે જલેમાંથી ુકત થઈને રાજા થયો.

15 ૃથ્વી પરના સવર્ મ ુષ્યોને મેં જોયા તો તેઓ બધા પોતાની જગ્યાએ ઊભા થનાર પેલા બીજા ુવાનની સાથે હતા. 16જે
સવર્ લોકો ઉપર તે રાજા હતો તેઓનો પાર નહોતો તોપણ તેની પછ ની પેઢ ના લોકો તેનાથી ુશ નહોતા. ન ે એ પણ થર્
અને પવનથી ુઠ ભરવા જે ું છે.

5
વચનઆપવામાં કે માનતા માનવામાં ઉતાવળો ન થા

1ઈ રના ઘરમાં ું જાય ત્યારે તારાં પગલાં સંભાળ કેમ કે ૂખ ખોટા કામ કરે એ ું તેઓજાણતા નથી. તેથી તેમના યજ્ઞાપર્ણ
કરતાં શ્રવણ કરવા પાસે જ ું તે વધારે ઉ ચત છે.
2 તારા ુખેથી અ વચાર વાત કર શ ન હ

અને ઈ રની સં ુખ કઈપણ બોલવા માટે તારુ અંત:કરણને ઉતાવ ું ન થવા દે.
કેમ કે ઈ ર આકાશમાં છે અને ું તો ૃથ્વી પર છે

માટે તારા શ ો થોડા જ હોય.
3અ તશય શ્રમની ચતાથી સ્વપ્નો આવે છે.

અને બહુ બોલવાથી ૂખર્ની ૂખાર્ઇ ઉઘાડ પડ જાય છે.
4 ારે તમે ઈ ર સમક્ષ માનતા લો તો તે ૂણર્ કરવામાં વલંબ ન કરો. કેમ કે ઈ ર ૂખ પર રાજી હોતા નથી તાર માનતા
ૂર કર. 5 તમે માનતા માનીને તે ન પાળો તેના કરતાં માનતા ન લો તે વધારે ઉ ચત છે.
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6 તારા ુખને લીધે તારા શર ર પાસે પાપ કરાવવા ન દે, તેમ જ ઈ રના દૂતની સમક્ષ ું એમ કહેતો ન હ કે મારાથી એ ૂલ
થઈ ગઈ. શા માટે તારા બોલવાથી ઈ ર કોપાયમાન થાય અને તારા હાથનાં કામનો નાશ કરે? 7 કેમ કે અ તશય સ્વપ્નોથી, થર્
વચારો કરવાથી અને ઝાઝંુ બોલવાથી એમ થાય છે માટે ું ઈ રનો ડર રાખ.

ધનની થર્તા
8જો ગર બો પર થતા અત્યાચાર અને દેશમાં ન્યાયને ઊંધા વાળતા ું જુએ તો તે વાતથી આ યર્ પામીશ ન હ, કેમ કે ઉચ્ચ

કરતાં જે સવ ચ્ચ છે તે લક્ષઆપે છે. 9 ૃથ્વીની ઊપજ તો સવર્ને માટે છે. અને રાજાને પણ તેના ખેતરથી મદદ મળે છે.
10 રૂપાનો લોભી ચાંદ થી સં ુ થશે ન હ.

સ ૃ દ્ધનો લોભી સ ૃ દ્ધથી સંતોષ પામશે ન હ.
11 દોલત વધે છે ત્યારે તેને ખાનારા પણ વધે છે.
અને તેથી તેના મા લકન,ે

નજરે જોયા સવાય બીજો શો લાભ થાય છે?
12 મજૂર ગમે તો ઓછુ ખાય કે વધારે ખાય

તોપણ તે શાં તથી ઊંઘી શકે છે.
પણ દ્ર વાનની સ ૃ દ્ધ તેને ઊંઘવા દેતી નથી.

13 મેં ૃથ્વી પર એક ભારે દઃુખ જો ું છે.
એટલે દ્ર નો મા લક પોતાના ુકસાનને માટે જ દ્ર -સંગ્રહ કર રાખે છે તે.
14 પર ુ તે દ્ર અ વચાર સાહસને કારણે ચાલ્ ું જાય છે

અને જો તેને પોતાનો દ કરો હોય તો તેના હાથમાં પણ ક ું રહે ું નથી
15જવેો તે પોતાની માતાના ગભર્માંથી નવ તમા*ં બહાર હતો

એ જ તમાં તે પાછો જાય છે.
તે પોતાના પ રશ્રમ બદલ તેમાંથી કઈ પણ સાથે લઈ જવા પામશે નહ . 16આપણએક ભારે દ:ુખ છે કે,
સવર્ બાબતોમાં જવેો તે આ ો હતો તે જ તમાં તેને પાછા જ ું પડે છે
પવનને માટે પ રશ્રમ કરવાથી તેને શો લાભ થાય છે?
17 વળ તે ું સમગ્રઆ ુષ્ય અંધકારમાં જાય છે,

અને શોક, રોગ અને ક્રોધથી તે હેરાન થાય છે.
18 જુઓ, મ ુષ્ય માટે જે સાર અને શોભતી બાબત મેં જોઈ છે તે એ છે કે, ઈ રે તેને આપેલા આ ુષ્યના સવર્ દવસોમાં

ખા ું, પી ું અને દુ નયામાં જે સઘળો શ્રમ કરે છે તેમાં મોજમજા માણવી કેમ કે એ જ તેનો હસ્સો છે.
19અને જો ઈ રે તેને દ્ર તથા ધનઆપ્ ું છે અને તેનો ઉપભોગ કરવાની, પોતાનો હસ્સો લેવાની તથા તેને પોતાની મહેનતથી

આનંદ માણવાની શ ક્તઆપી છે. એવા દરેક માણસે જાણ ું કે તે ઈ ર તરફથી મળતી ભેટ છે. 20તેના જીવનના દવસો ું તેને
બહુ સ્મરણ રહેશે ન હ કેમ કે તેના અંત:કરણનો આનંદ એ તેને ઈ રે આપેલો ઉ ર છે.

6
1મેં ૃથ્વી પર માણસોને માથે એક સામાન્ય ભારે દ:ુખ નહા ું છે. 2એટલે જનેે ઈ રે ધન-સંપ અને સન્માનઆપ્યા છે કે

જે કઈ તે ઇચ્છે છે તે સવર્માં તેના મનને કશી ખોટ પડશે ન હ. પર ુ તેનો ઉપભોગ કરવાની શ ક્ત તેને આપતા નથી. પણ બીજો
કોઈ તેનો ઉપભોગ કરે છે. આપણ થર્તા તથા ભારે દ:ુખ છે.

3જો કોઈ મ ુષ્યને સો સંતાનો હોય અને તે પોતે દ ઘાર્ ુષ્ય ભોગવે પણ જો તે ુખી ન હોય અને તે ું દફન પણ ન થાય તો હુ
કહુ છુ કે, એના કરતાં ગભર્પાતથી તે ૃતાવ ામાં જન્મ્યો હોત તો સારો થાત. 4 કેમ કે તે થર્તારૂપ આવે છે અને અંધકારમાં
જતો રહે છે. અને તે ું નામ પણ અંધકારથી ઢકાઈ જાય છે.

5વળ તેણે ૂયર્ને જોયો નથી અને તેણે ક ું જાણ્ ું પણ નથી પેલાના કરતાં તો તેને વધારે નરાંત છે. 6જો તે ું આ ુષ્ય હજાર
વષર્ કરતાં પણ બમણું હોય અને છતાંય તે કઈ ુખ ભોગવે ન હ, ું બધાં એક જ ઠેકાણે નથી જતાં?
7 મ ુષ્યની સવર્ મહેનત તેના પોતાના પેટ માટે છે.

છતાં તેની ુધા ૃપ્ત થતી નથી.
8 વળ ૂખર્ કરતાં જ્ઞાનીને કયો વધારે લાભ મળે છે?

અથવા જીવતાઓની આગળ વતર્વાની ર ત સમજનાર
ગર બ માણસને ું મળે છે?

9ભટકતી ઇચ્છાઓ કરતાં આંખે જો ું તે વધારે ઇ છે.
એ પણ થર્ તથા પવનને ૂઠ્ઠ માં ભરવાં જે ું છે.

10 હાલ જે કઈ છે તે ું નામ પહેલેથી પાડવામાં આ ું છે. તે મ ુષ્ય છે એ વાત જાણવામાં આવેલી છે. જે તેના કરતાં વધારે
બળવાન છે તેની સામે તે બાથ ભીડ શકતો નથી.

11 થર્તાની ૃ દ્ધ કરનાર ઘણી વાતો છે,
તેથી માણસને શો ફાયદો થયો છે?

12 કારણ કે મ ુષ્ય છાયાની જમે પોતા ું જીવન થર્ ુમાવે છે, તેના જીવનના સવર્ દવસોમાં તેને માટે ું સારુ છે તે કોણ
જાણે છે? કેમ કે કોઈ માણસની પાછળ દુ નયામાં ું થવા ું છે તે તેને કોણ કહ શકે?

* 5:15 5:15 ખાલી હાથ
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7
જીવન વષે મનન-મણકા

1સાર શાખ ૂલ્યવાન અ ર કરતાં વધારે સાર છે.
જન્મના દવસ કરતાં ૃત્ ુનો દવસ સારો છે.

2 ઉજવણીના ઘરમાં જવા કરતાં શોકના ઘરમાં જ ું સારુ છે.
કેમ કે પ્રત્યેક મ ુષ્યની જદગીનો અંત ૃત્ ુ જ છે.
જીવતો માણસ તે વાત પોતાના હૃદયમાં ઠસાવી રાખશ.ે

3હાસ્ય કરતાં ખેદ સારો છે.
કેમ કે ચહેરાના ઉદાસીપણાથી અંત:કરણઆનંદ પામે છે.

4જ્ઞાની ું અંત:કરણ શોકના ઘરમાં હોય છે
પણ ૂખર્ ું અંત:કરણ હષર્ના ઘરમાં હોય છે.

5 કોઈ માણસે ૂખર્ ું ગીત સાંભળ ું
તેના કરતાં જ્ઞાનીનો ઠપકો સાંભળવો તે સારુ છે

6 કેમ કે જમે સગડ પરના પાત્રની નીચે કાંટાનો ભડભડાટ હોય છે
તેમ ૂખર્ ું હાસ્ય છે એ પણ થર્તા છે.

7 ન ે જુલમ મ ુષ્યને ૂખર્ બનાવે છે,
તે તેની સમજશ કતનો નાશ કરે છે.

8 કોઈ બાબતના આરભ કરતાં તેનો અંત સારો છે,
અને અ ભમાની મ ુષ્ય કરતાં ધૈયર્વાન મનવાળો મ ુષ્ય સારો છે.

9 ક્રોધ કરવામાં ઉતાવળો ન થા
કેમ કે ક્રોધ ૂખ ના હૃદયમાં રહે છે.

10 “અગાઉના દવસો હાલનાં કરતાં વધારે સારા હતા એ ું કારણ ું છે?”
એ ું ું ન ૂછ કારણ કે આ વશે ૂછ ું તે ડહાપણ ભરે ું નથી.

11 ુ દ્ધ વારસા જવેી ઉ મ છે
અને ૂયર્ જોનારાઓ માટે તે વ ુ ઉ મ છે.

12 દ્ર આશ્રય છે તેમ ુ દ્ધ પણઆશ્રય છે,
પર ુ જ્ઞાનની ઉ મતા એ છે કે, તે પોતાના મા લકના જીવની રક્ષા કરે છે.

13ઈ રનાં કામનો વચાર કરો;
તેમણે જનેે વાંકુ ક ુ છે તેને સી ું કોણ કર શકશ?ે
14 ઉ તના સમયે આનંદ કર.

પણ વપ કાળે વચાર કર;
ઈ રે એ બ ેને એકબીજાના સાથી બના ા છે.

જથેી ભ વષ્યમાં ું થશે તેમાં ું ક ું જ માણસ શોધી શકતો નથી.
15આબ ું મેં મારા થર્પણાના દવસોમાં જો ું છે.

એટલે નેક પોતાની નેક માં ૃત્ ુ પામે છે,
અને દુ માણસ પોતાની દુ તા હોવા છતાં લાં ુ આ ુષ્ય ભોગવે છે.
16 પોતાની નજરમાં વધારે નેક ન થા.

કે વધારે દોઢડા ો ન થા
એમ કર ને શા માટે પોતાનો વનાશ નોતરે છે?
17અ તશય દુ ન થા તેમ જ ૂખર્ પણ ન થા.

તેમ કર ને શા માટે ું અકાળે ૃત્ ુ પામે?
18 દુ તાને ું વળગી ન રહે,

પણ નેક માંથી તારો હાથ પાછો ખેંચી ન લેતો.
કેમ કે જે માણસ ઈ રનો ડર રાખે તે એ સવર્માંથી ુક્ત થશ.ે
19 દશ અમલદારો નગરમાં હોય તેના કરતાં

જ્ઞાની માણસને ુ દ્ધ વધારે શ ક્તશાળ બનાવે છે.
20જે હમેશા સારુ જ કરે છે અને પાપ કરતો જ નથી

એવો એક પણ નેક માણસ ૃથ્વી પર નથી.
21 વળ જે જે શ ો બોલવામાં આવે છે. તે સવર્ને લક્ષમાં ન લ.ે

રખેને ું તારા ચાકરને તને શાપ દેતા સાંભળે.
22 કેમ કે તારુ પોતા ું અંત:કરણજાણે છે

કે તેં પણ કેટલીય વાર બીજાઓને શાપ દ ધા છે.
23 મેં આ સવર્ની ુ દ્ધથી પર ક્ષા કર છે મેં ક ું કે,

“હુ ુ દ્ધમાન થઈશ,”
પણ તે બાબત મારાથી દૂર રહ .

24 ‘ડહાપણ’ ઘણે દૂર અને અ તશય ઊંડુ છે તેને મેળવ ું ઘણું ુશ્કેલ છે.
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તેને કોણ શોધી કાઢ શકે?
25 હુ ફય મેં જ્ઞાન મેળવવાને તથા

તેને શોધી કાઢવાને તથા તેના ૂળ કારણની મા હતી મેળવવાને
અને દુ તા એ ૂખાર્ઈ છે,

અને ૂખાર્ઈએ પાગલપણું છે એ જાણવા મેં મારુ મન લગા ું.
26 તેથી મેં જાણ્ ું કે ૃત્ ુ કરતાં પણ એક વસ્ ુ વધારે ક દાયક છે,

તે એ છે કે જે ું અંત:કરણ ફાંદા તથા જાળરૂપ છે
તથા જનેા હાથ બંધન સમાન છે તેવી ી.

જે કોઈ ઈ રને પ્રસ કરે છે તે તેનાથી નાસી છૂટશ,ે
પર ુ પાપી તેની જાળમાં સપડાઈ જશે.

27સભા શક્ષક કહે છે; “સત્ય શોધી કાઢવા માટે’ બધી વસ્ ુઓને સરખાવી જોતાં મને આ મા ૂમ પ ું કે,
28 તેને મારુ હૃદય હજી શોધ્યા જ કરે છે પણ તે મને મળ ું નથી. હજારોમાં મને એક ુરુષ મ ો છે,
પણ એટલા બધામાં મને એક પણ ી મળ નથી.

29 મને ફક્ત એટલી જ સત્ય હક કત જાણવા મળ છે કે, ઈ રે મ ુષ્યને નેક બના ો છે ખરો પર ુ તેણે ઘણી ુ કતઓ
શોધી કાઢ છે.

8
1 ુ દ્ધમાન ુરુષના જવેો કોણ છે?

પ્રત્યેક વાતનો અથર્ કોણ જાણે છે?
માણસની ુ દ્ધ તેના ચહેરાને તેજસ્વી કરે છે,

અને તેના ચહેરાની કઠોરતા બદલાઈ જાય છે.
રાજાને આધીન થા

2 હુ તને ભલામણ કરુ છુ કે રાજાની આજ્ઞા ું પાલન કર, વળ ઈ રના સોગનને લક્ષમાં રાખીને તે પાળ. 3 તેની હજૂરમાંથી
બહાર જવાને પ્રયત્ન ન કર, ખરાબ વતર્ ૂકને વળગી ન રહે. કેમ કે જે કઈ તે ચાહે તે તે કરે છે. 4 કેમ કે રાજાનો હુકમ સવ પર
છે, ું ું કરે છે એવો પ્ર તેને કોણ કર શકે?
5જે કોઈ રાજાની આજ્ઞા ું પાલન કરે છે તેને કોઈ પણ પ્રકારની શક્ષા થશે ન હ.

ુ દ્ધમાન માણસ ું અંત:કરણ પ્રસંગ તથા ન્યાય સમજે છે.
6 કેમ કે દરેક પ્રયોજનને માટે યોગ્ય પ્રસંગ અને ન્યાય હોય છે.

કેમ કે માણસને માથે ભારે દઃુખ છે.
7 માટે ભ વષ્યમાં ું થવા ું છે તેની તેને ખબર નથી.

વળ આ પ્રમાણે થશે એ ું કોણ કહ શકે?
8આત્માને રોકવાની શ ક્ત કોઈ માણસમાં હોતી નથી,

અને ૃત્ ુકાળ ઉપર તેને સ ા નથી,
ુદ્ધમાંથી કોઈ છૂટ શક ું નથી.

અને દુ તા પોતાના ઉપાસકનો બચાવ કરશે ન હ.
દજુન અને સજ્જન

9આ બ ું મેં જો ું છે, અને ૃથ્વી પર જે દરેક કામ થાય છે તેમાં મેં મારુ મન લગા ું છે, એવો એક સમય આવે છે કે જમેાં
કોઈ માણસ બીજા માણસ પર ુકસાનકારક સ ા ચલાવે છે.

10 તેથી મેં દુ ોને દફ્નાવેલા જોયા અને ન્યાયીઓને પ વત્ર ાનમાંથી લઈ લેવામાં આ ા. અને ાં તેમણે દુ કામ કયાર્
હતાં ત્યાં દફનાવવામાં આ ા. લોકોએ નગરમાં તેમને માનઆપ્ ુ.ંતે ું સ્મરણ ન થ ું આ પણ થર્તા છે. 11 તેથી દુ કામની
વરુદ્ધ દડ આપવાની આજ્ઞા જલદ થી અમલમાં ૂકાતી નથી. અને તે માટે લોકો ું હૃદય દુ કાયર્ કરવામાં સં ૂણર્ લાગે ું છે.
12જો પાપી માણસ સેંકડો વખત દષુ્કમર્ કયાર્ પછ પણ દ ઘાર્ ુષ્ય ભોગવે છે, છતાં હુ જાણું છુ કે ન ે જઓે ઈ રનો ભય

રાખે છે તેઓ ું ભ ું થશ.ે 13 પણ દુ ો ું ભ ું થશે ન હ. અને તેઓ ું આ ુષ્ય છાયારૂપ થશ.ે તે દ ઘર્ થશે ન હ. કેમ કે તેઓ
ઈ રનો ડર રાખતા નથી.

14 દુ નયા પર એક એવી થર્તા છે કે, કેટલાક નેક માણસોને દુ ના કામનાં ફળ પ્રમાણે ફળ મળે છે અને દુ માણસોને
નેક વાનોના કામના ફળ મળે છે. મેં ક ું આ પણ થર્તા છે. 15 તેથી મેં તેઓને આનંદ કરવાની ભલામણ કર , કેમ કે ખા ું-પી ું
તથા મોજમઝા કરવી તેના કરતાં માણસને માટે દુ નયા પર ક ું શ્રે નથી; કેમ કે ઈ રે તેને ૃથ્વી ઉપર જે આ ુષ્ય આપ્ ું છે
તેનાં બધા દવસોની મહેનતનાં ફળમાંથી તેને એટ ું જ મળશ.ે

16 ારે મેં ુ દ્ધ સંપાદન કરવામાં, તથા ૃથ્વી પર થતાં કામો જોવામાં મારુ મન લગા ું કેમ કે એવા મ ુષ્યો પણ હોય છે
કે જઓેની આંખોને દવસે કે રાત્રે ઊંઘ મળતી નથી, 17 ત્યારે મેં ઈ ર ું સઘ ું કામ જો ું કે ૃથ્વી પર જે કઈ કામ થાય છે, તેની
મા હતી માણસ મેળવી શકે ન હ. કેમ કે તેની મા હતી મેળવવાને માણસ ગમે તેટલી મહેનત કરે તોપણ તેને તે મળશે ન હ. કદાચ
કોઈ ુ દ્ધમાન માણસ હોય તો પણ તે તેની ૂર શોધ કર શકશે ન હ.

9
મ ુષ્ય-જ્ઞાન પ રચય
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1 એ બાબતમાં મેં ારે કાળજી ૂવર્ક તપાસ કર તો મને જાણવા મ ું કે સદાચાર ઓ અને જ્ઞાનીઓ તથા તેઓનાં કામ
ઈ રના હાથમાં છે. મેં જો ું કે તે પ્રેમ હશે કે ધ ાર તે કોઈ પણજાણ ું નથી. બ ું તેઓનાં ભાવીમાં છે.

2બધી બાબતો સઘળાને સરખી ર તે મળે છે.
નેકની તથા દુ ની,
સારાંની તથા ખરાબની
ુદ્ધની તથા અ ુદ્ધની,

યજ્ઞ કરનારની તથા યજ્ઞ ન હ કરનારની પ ર ત સમાન જ થાય છે.
જવેી સજ્જનની ત થાય છે તેવી જ દજુનની ત થાય છે.
જવેી સમ ખાનારની ત થાય છે તેવી જ સમ ન ખાનારની પણ થાય છે.

3સવર્ મ ુષ્યોની ગ ત એક જ થવાની છે, એ તો જે બધાં કામ ૃથ્વી પર થાય છે તેઓમાંનો એક અનથર્ છે, વળ માણસો ું
અંત:કરણ દુ તાથીભર ૂર છે, ાં ુધી તેઓજીવે છે ત્યાં ુધી તેઓના હૃદયમાં ૂખાર્મી હોય છે,અને તે પછ તેઓ ૃતજનોમાં
ભળ જાય છે.

4જનેો સંબંધ સવર્ જીવતાઓની સાથે છે તેને આશા છે; કારણ કે જીવતો કૂતરો ૂએલા સહ કરતાં સારો છે.
5જીવતાઓજાણે છે કે તેઓ મરવાના છે.
પર ુ ૃત્ ુ પામેલાઓ ક ું જાણતા નથી.

તેઓને હવે પછ કોઈ બદલો મળવાનો નથી.
તેઓની સ્ ૃ ત પણ નાશ પામે છે.
6 તેઓનો પ્રેમ, ઈષ્યાર્, ધ ાર,

હવે ન થયા છે.
અને જે કાંઈ હવે દુ નયામાં થાય છે

તેમાં તેઓને કોઈ હસ્સો મળવાનો નથી.
7 તારે રસ્તે ચાલ્યો જા, આનંદથી તાર રોટલી ખા અને આનં દત હૃદયથી તારો દ્રાક્ષારસ પી.
કેમ કે ઈ ર સારાં કામોનો સ્વીકાર કરે છે.
8 તારાં વ ો સદા ેત રાખ. અને તારા માથાને અ રની ખોટ કદ પડવા દઈશ ન હ.

9 દુ નયા પર જે ક્ષ ણકજીવન ઈ રે તને આપ્ ું છે, તેમાં તાર પત્ની, જનેા પર ું પ્રેમ કરે છે, તેની સાથે થર્તાના સવર્ દવસો
આનંદથી વતાવ, કારણ કે આ તાર જદગીમાં તથા ૃથ્વી પર જે ભારે પ રશ્રમ ું કરે છે તેમાં એ તારો હસ્સો છે. 10જે કઈ
કામ તારે હાથ લાગે તે સામથ્યર્થી કર, કારણ કે જે તરફ ું જાય છે તે શેઓલમાં કઈ પણ કામ, યોજના, જ્ઞાન અથવા ુ દ્ધ નથી.

11 હુ પાછો ફય તો ૃથ્વી પર મેં એ ું જો ું કે;
શરતમાં વેગવાનની જીત થતી નથી.
અને ુદ્ધોમાં બળવાનની જીત થતી નથી.
વળ , ુ દ્ધમાનને રોટલી મળતી નથી.
અને સમજણાને ધન મળ ું નથી.
તેમ જ ચ ુર ુરુષો પર રહેમનજર હોતી નથી.
પણ સમય તથા પ્રસંગની અસર સવર્ને લા ુ પડે છે.

12 કોઈ પણ મ ુષ્ય પોતાનો સમય જાણતો નથી;
કેમ કે જમે માછલાં કૂ્રર જાળમાં સપડાઈ જાય છે,
અને જમે પક્ષીઓ ફાંદામાં ફસાય છે,

તેમ જ ખરાબ સમય માણસો ઉપર એકાએકઆવી પડે છે,
અને તેમને ફસાવે છે.
ડહાપણ અને ૂખાર્ઈ વષે વચારો

13 વળ મેં ૃથ્વી પર એક બીજી જ્ઞાનની બાબત જોઈ અને તે મને મોટ લાગી. 14એક ના ું નગર હ ું. તેમાં થોડાં જ માણસો
હતાં. એક બળવાન રાજા પોતાના સૈન્ય સાથે નગર પર ચડ આ ો. અને તેને ઘેરો ઘાલ્યો. તેની સામે મોટા મોરચા બાંધ્યા.
15 હવે આ નગરમાં એક ૂબ ગર બ પણ ુ દ્ધમાન માણસ રહેતો હતો. તે જાણતો હતો કે નગરને કેવી ર તે બચાવ ું, પોતાની
ુ દ્ધ અને સલાહથી તેણે નગરને બચા ું પણ થોડા સમય પછ સવર્ તેને ૂલી ગયા.
16 ત્યારે મેં ક ું કે, બળ કરતાં ુ દ્ધ ઉ મ છે, તેમ છતાં ગર બ માણસની ુ દ્ધને ુચ્છ ગણવામાં આવે છે, અને તે ું કહે ું

કોઈ સાંભળ ું નથી.
17 ૂખર્ સરદારના પોકાર કરતા,ં

ુ દ્ધમાન માણસનાં છૂપા બોલ વધારે સારા છે.
18 ુદ્ધશ ો કરતાં ુ દ્ધ શ્રે છે;

પણ એક પાપી માણસ ઘણી ઉ મતાનો નાશ કરે છે.

10
શાણપણભર વાતો

1જમે મરેલી માખીઓ અ રને દૂ ષત કર દે છે,
તેવી જ ર તે થોડ ૂખાર્ઈ ુ દ્ધ અને સન્માનને દબાવી દે છે.

2 ુ દ્ધમાન માણસ ું હૃદય તેને જમણે હાથે છે,
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પણ ૂખર્ ું હૃદય તેને ડાબે હાથે છે.
3 વળ ૂખર્ પોતાને રસ્તે જાય છે,

ત્યારે તેની ુ દ્ધ ૂટ જાય છે,
અને તે દરેકને કહે છે કે હુ ૂખર્ છુ.

4 ારે તારો અ ધકાર તારા પર ુસ્સે થાય તો ું ત્યાંથી નાસી ન જા,
કારણ કે નમ્ર થવાથી ભારે ુસ્સો પણ સમી જાય છે.

5 મેં આ દુ નયામાં એક અનથર્ જોયો છે,
અને તે એ છે કે અ ધકાર દ્વારા થયેલી ૂલ;

6 ૂખર્ને ઉચ્ચ પદવીએ ાપન કરવામાં આવે છે,
ારે ધનવાનો નીચા ળે બેસે છે.

7 મેં ુલામોને ઘોડે સવાર થયેલા
અને અમીરોને ુલામોની જમે પગે ચાલતા જોયા છે.

8જે ખાડો ખોદે છે
તે જ તેમાં પડે છે અને જે વાડમાં છ ડુ પાડે છે તેને સાપ કરડે છે.

9જે માણસ પથ્થર ખસેડશ,ે
તેને જ તે વાગશ,ે

અને ક ઠયારો લાકડાથી જ જોખમમાં પડે છે.
10જો કોઈ ુઠ્ઠા લોખંડને ઘસીને તેની ધાર ન કાઢે,
તો તેને વધારે શ કતની જરૂર પડે છે,
સીધા ચાલવાને માટે ુ દ્ધ લાભકારક છે.
11જો મં યા અગાઉ જ સાપ કોઈને કરડ જાય,

તો મદાર ની વદ્યા નકામી છે.
12જ્ઞાની માણસનાં શ ો માયા ુ છે

પણ ૂખર્ના બોલ તેનો પોતાનો જ નાશઆમંત્રે છે.
13 તેના ુખના શ ોનો આરભ ૂખાર્ઈ છે,

અને તેના બોલવા ું પ રણામ ુકસાનકારક છે.
14 વળ ૂખર્ માણસ વધારે બોલે છે,

પણ ભ વષ્ય વષે કોઈ જાણ ું નથી.
કોણ જાણે છે કે તેની પોતાની પાછળ ું થવા ું છે?

15 ૂખર્ની મહેનત તેઓમાંના દરેકને થકવી નાખે છે.
કેમ કે તેને નગરમાં જતાં આવડ ું નથી.
16જો તારો રાજા ુવાન હોય,

અને સરદારો સવારમાં ઉજાણીઓ કરતા હોય, ત્યારે તને અફસોસ છે!
17 તારો રાજા કુલીન કુટુબનો હોય ત્યારે દેશ આનંદ કરે છે,

તારા હાકેમો કેફને સારુ નહ
પણ બળ મેળવવાને માટે યોગ્ય સમયે ખાતા હોય છે.
ત્યારે તો ું આશીવાર્ દત છે!

18આળસથી છાપરુ નમી પડે છે,
અને હાથની આળસથી ઘરમાં પાણી ટપકે છે.

19ઉજાણી મોજમજાને માટે ગોઠવવામાં આવે છે,
અને દ્રાક્ષારસ જીવને ુશી આપે છે.

પૈસા સઘળ વસ્ ુની જરૂ રયાત ૂર પાળે છે.
20 રાજાને શાપ ન આપીશ તારા વચારમાં પણ ન હ,

અને દ્ર વાનને તારા ૂવાના ઓરડામાંથી પણ શાપ ન દે,
કારણ કે, વા ુચર પક્ષી તે વાત લઈ જશે

અને પંખી તે વાત કહ દેશે.
11

ડા ો જન ું કરે છે
1 તારુ અ પાણી પર નાખ,

કેમ કે ઘણાં દવસો પછ તે તને પાછુ મળશે*.
2સાતને હા, વળ આઠને પણ હસ્સો આપ,

કેમ કે ૃથ્વી પર શી આપ આવશે તેની તને ખબર નથી
3જો વાદળાં પાણીથી ભરેલાં હોય,

તો તે વરસાદ લાવે છે,

* 11:1 11:1 નફો મળશે
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જો કોઈ ઝાડ દ ક્ષણ તરફ કે ઉ ર તરફ પડ,ે
તો તે ાં પડે ત્યાં જ પ ું રહે છે.

4જે માણસ પવન પર ધ્યાન રા ા કરે છે તે વાવશે ન હ,
અને જે માણસ વાદળ જોતો રહેશે તે કાપણી કરશે ન હ.

5 પવનની ગ ત શી છે,
તથા ગભર્વતીના ગભર્માં હાડકાં કેવી ર તે વધે છે તે ું જાણતો નથી

તેમ જ ઈ ર જે કઈ કાયર્ કરે છે તે ું જાણતો નથી.
તેમણે સવર્ સ ુ છે.

6સવારમાં બી વાવ;
અને સાંજે તારો હાથ પાછો ખેંચી લઈશ ન હ;

કારણ કે આ સફળ થશે કે, તે સફળ થશે,
અથવા તે બ ે સરખી ર તે સફળ થશે તે ું જાણતો નથી.

7સાચે જ અજવા ું રમણીય છે,
અને ૂયર્ જોવો એઆંખને ુશકારક છે.

8જો માણસ લાં ુ આ ુષ્ય ભોગવ,ે
તો તેણે જીવનના સવર્ દવસો પયતઆનંદ કરવો.

પર ુ તેણે અંધકારનાં દવસો યાદ રાખવા,
કારણ કે તે ઘણાં હશે,

જે સઘ ું બને છે તે થર્તા જ છે.
ુવાનને ઉપદેશ

9 હે ુવાન, તાર ુવાવ ાના દવસોમાં ું આનંદ કર.
અને તાર ુવાનીના દવસોમાં તારુ હૃદય તને ુશ રાખે

તારા હૃદયની ઇચ્છાઓ ૂર કર,
તથા તાર આંખોની દ્ર ુજબ ું ચાલ.

પણ ન તારે યાદ રાખ ું કે સવર્ બાબતોનો ઈ ર ન્યાય કરશ.ે
10 માટે તારા હૃદયમાંથી ુસ્સો દૂર કર.

અને તારુ શર ર દુ ત્વથી દૂર રાખ,
કેમ કે ુવાવ ા અને ભરજુવાની એ થર્તા છે.

12
1 તાર ુવાવ ાના દવસોમાં ું તારા સજનહાર ું સ્મરણ કર.

ખરાબ દવસો આ ા પહેલાં,
એટલે જે વષ વષે ું એમ કહેશે કે

“તેમાં મને કઈ આનંદ નથી” તે પાસે આ ા પહેલાં તેમ ું સ્મરણ કર,
2 પછ ચંદ્ર, ૂયર્ અને તારાઓ અંધકારમાં જતા રહેશે,

અને વરસાદ પછ વાદળાં પાછાં ફરશ.ે
3 તે દવસે તો ઘરના* રખેવાળો† ૂજશ,ે

અને બળવાન માણસો‡ વાંકા વળ જશ,ે
દળનાર ીઓ§ થોડ હોવાથી તેમની ખોટ પડશ,ે
અને બાર ઓમાંથી બહાર જોનારની* દ્ર ઝાંખી થઈ જશ.ે
4 તે સમયે રસ્તા તરફનાં બારણા બંધ કર દેવામાં આવશ,ે

અને ત્યારે દળવાનો અવાજ ધીમો થશે†.
માણસ પક્ષીના અવાજથી જાગી ઊઠશે,

અને સવર્ ગાનાર ીઓ ું માન ઉતારાશ.ે
5 તે સમયે તેઓ ઊંચાણથી બીશે, બીક લાગશે.

તેઓને રસ્તા પર ચાલતાં ડર લાગશે,
બદામના ઝાડ પર લો ખીલશ,ે

તીડ બોજારૂપ થઈ પડશ,ે
અને ઇચ્છાઓ મર પરવારશે.

કેમ કે માણસ પોતાના અનંતકા લક ઘરે જાય છે.
અને વલાપ કરનારાઓ શેર ઓમાં ફરે છે.
6 તે દવસે રૂપેર દોર ૂટ જશે,
સોનેર પ્યાલો ભાંગી જશ,ે
ગાગર ઝરા આગળ ટ જશે,
અને ચાકડો ટાંક આગળ ભાંગી જશ.ે

* 12:3 12:3 ભૌ તક શર ર † 12:3 12:3 હાથ ‡ 12:3 12:3 પગ § 12:3 12:3 દાંત * 12:3 12:3 આંખો † 12:4 12:4
અં તમ વ ધનો શાં ત
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તે અગાઉ ું તારા સજનહાર ું સ્મરણ કર.
7જવેી અગાઉ ૂળ હતી તેવી જ પાછ ૂળ થઈ જશ,ે

અને ઈ રે જે આત્મા આપેલો હશે તે તેમની પાસે પાછો જશ.ે
8 તેથી સભા શક્ષક કહે છે કે, “ થર્તાની થર્તા” “સઘ ું થર્ છે.”

ઉપસંહાર
9વળ સભા શક્ષક સમજુ હતો તેથી તે લોકોને જ્ઞાન શીખવતો હતો. હા, તે વચાર કર ને ઘણાં ની તવચનો શોધી કાઢતો અને

તેમને નયમસર ગોઠવતો.
10 સભા શક્ષક દલચસ્પ વચનો તથા પ્રામા ણક લખાણો એટલે સત્યનાં વચનો શોધી કાઢવાનો પ્રયત્ન કરતો. 11 જ્ઞાની

માણસનાં વચનો આર જવેાં છે અને સભા શક્ષકોનાં વચનો કે જે એક પાળક દ્વારા આપવામાં આવેલાં છે, તે સજ્જડ જડલેા
ખીલાના જવાં છે.

12 પણ મારા દ કરા, માર શખામણ માન; ઘણાં ુસ્તકો રચવાનો કઈ પાર નથી, તેમ જ અ ત અભ્યાસ કરવાથી શર ર થાક
જાય છે.
13 વાત ું પ રણામ,

આપણે સાંભળ એ તે આ છે;
ઈ ર ું ભય રાખ અને તેમની આજ્ઞાઓ ું પાલન કર,

પ્રત્યેક માણસની એ સં ૂણર્ ફરજ છે.
14 કેમ કે દરેક ભલી કે ૂંડ ,

પ્રત્યેક ુપ્ત બાબત સ હતનાં કામોનો,
ન્યાય ઈ ર કરશે.
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ગીતો ું ગીત
લેખક

ગીતો ું ગીત ુસ્તક તે ું શીષર્ક ુસ્તકની પ્રથમ કલમમાંથી પ્રાપ્ત કરે છે કે જે ગીતકતાર્ને દશાર્વે છે: “ગીતો ું ગીત, જે ુલેમાન ું
છે તે.” (1:1). ુલેમાનના નામનો ઉલ્લેખ સમગ્ર ુસ્તક દરમ્યાન કરેલો હોવાથી ુસ્તક ું શીષર્ક અંતે ુલેમાનના નામથી
ઓળખવા લાગ્ ું. (1:5; 3:7, 9, 11; 8:11-12).

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 971 થી 965 વચ્ચેનો છે.
ુલેમાનેઆ ુસ્તક પોતાના ઇઝરાયલના રાજા તર કેના શાસન દરમ્યાન લ ું હ ું. જે વદ્વાનો ુલેમાનને લેખક ગણે છે તેઓ

સંમત થતા લાગે છે કે આ ગીત તેના રા કાળના શરૂઆતના સમયમાં લખા ું હશે. તે ું કારણ ક વતાનો ુવાની સભર ઉત્સાહ
માત્ર જ નથી પણ લેખકે લબાનોન અને મસર સ હત દેશના ઉ ર અને દ ક્ષણ ળોના નામ દશાર્ ા છે તે કારણે પણ છે.

વાંચકવગર્
પ રણીત ુગલો તથા લ કરવા ું વચારતા અપ રણીત લોકો.
હે ુ

ગીતો ું ગીત ુસ્તક પ્રેમના સદ ુણોની પ્રશંસા કરવા લખાયેલ એક ગીતરૂપી ક વતા છે અને તે સ્પ રૂપે લ ને ઈ રની યોજના
તર કે પ્રસ્ ુત કરે છે. ુરુષઅને ીએએકબીજાનેઆ ત્મક ર તે, ભાવનાત્મક ર તે અને શાર રક ર તે પ્રેમ કરતાં લ ના સંદભર્માં
જ એકબીજા સાથે જીવવા ું છે.

ુદ્રાલેખ
પ્રેમ અને લ

રૂપરેખા
1. નવવ ૂ ુલેમાન વષે વચારે છે — 1:1-3:5
2. નવવ ૂનો સગાઈ માટેનો સ્વીકાર અને તે લ માટે રાહ જુએ છે — 3:6-5:1
3. નવવ ૂ વરરાજાને ુમાવી દેવા ું સ્વપ્ન જુએ છે — 5:2-6:3
4. નવવ ૂ અને વરરાજા એકબીજાની પ્રશંસા કરે છે — 6:4-8:14

પહે ું ગીત
1 ુલેમાન ું આ સવ મ ગીત.

2 તારા ુખના ુંબનોથી ું મને ુંબન કર,
કેમ કે તારો પ્રેમ દ્રાક્ષારસથી ઉ મ છે.
3 તારા અ રની ુશ્બો કેવી સરસ છે!
તારુ નામ અ ર જે ું મહાન છે!
તેથી જ બધી કુમા રકાઓ તને પ્રેમ કરે છે!
4 મને તાર સાથે લઈ જા, આપણે જતાં રહ એ.
રાજા મને પોતાના ઓરડામાં લા ો છે.
હુ પ્રસ છુ; હુ તારા માટે આનંદ કરુ છુ;
મને તારા પ્રેમની ઉજવણી કરવા દે; તે દ્રાક્ષારસ કરતાં પણ વધારે સારો છે.
બીજી ુવતીઓ તને પ્રેમ કરે તે વાજબી છે.
5 હુ શ્યામ છુ પણ ુંદર છુ,
હે યરુશાલેમની દ કર ઓ,
કેદારના* તં ુઓની માફક શ્યામ,
ુલેમાનના પડદાઓની માફક ુંદર છુ.

6 હુ શ્યામ છુ તેથી માર સામે એક ટશે જોશો ન હ.
કેમ કે ૂયર્એ મને બાળ નાખી છે.
માર માતાના દ કરાઓ મારા પર કોપાયમાન થયા હતા;
તેઓએ મને દ્રાક્ષવાડ ની† રક્ષક બનાવી.
પણ માર પોતાની દ્રાક્ષવાડ મેં સંભાળ નથી.
7જનેે મારો આત્મા પ્રેમ કરે છે તે, ું મને કહે,
ું તારા ઘેટા-ંબકરાંને કયાં ચરાવે છે?

તેમને બપોરે ાં વસામો આપે છે?
શા માટે હુ તારા સાથીદારોના ટોળાંની પાછળ,
ભટકનારની માફક ફરુ?
* 1:5 1:5 કેદાર આરબ સાથે સંકળાયેલા ઇશ્માએલી જા તઓમાંનો એક છે. આજા તઓ કાળો તં ુઓમાં વસે છે. તે ુવાન ીની કાળો ચામડ નો પણ ઉલ્લેખ કરે
છે. † 1:6 1:6 દ્રાક્ષવાડ ુવાન ીનો પણ ઉલ્લેખ કરે છે.
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8 ુવતીઓમાં અ ત ુંદર, જો ું જાણતી ના હોય તો,
મારા ટોળાંની પાછળ ચાલ,
તાર બકર ના બચ્ચાંને ભરવાડોના તં ુઓ પાસે ચરાવ.
9 માર પ્રયતમા, ફારુનના રથોના ઘોડાઓની મધ્યેની ઘોડ ની સાથ,ે મેં તને સરખાવી છે.
10 તારા ગાલ તારા આ ૂષણોથી,
તાર ગરદન રત્નથી ુંદર લાગે છે.
11 હુ તારા માટે ચાંદ જડલેા
સોનાના આ ૂષણો બનાવીશ.
12 ારે રાજા પોતાના પલંગ પર ૂતો હતો,
ત્યારે માર જટામાસીની ુશ્બો મહેક રહ હતી.
13 મારો પ્રીતમ બોળની કોથળ જવેો મને લાગે છે જે મારા સ્તનોની વચ્ચે રાત્રી વતાવે છે.
14 મારો પ્રીતમ, એન-ગેદ ની‡ દ્રાક્ષવાડ માં,
મેંદ ના લના ુચ્છો જવેો લાગે છે.

15જો, માર પ્રયતમા, ું ુંદર છે,
જો, ું ુંદર છે;
તાર આંખો હોલાના જવેી છે.
16જો, ું ુંદર છે મારા પ્રીતમ, ું કેવો મનોહર છે.
આપણો પલંગ કૂણા છોડના જવેો છે.
17આપણા ઘરના મોભ એરેજ ૃક્ષની ડાળ ઓજવેા અને
આપણી છતની વળ ઓ દેવદાર ૃક્ષની ડાળ ઓની છે.

2
1 હુ શારોન ું* ુલાબ છુ,
અને ખીણોની ુલછડ છુ.
2 કાંટાઓ મધ્યે જમે ુલછડ હોય છે, તે જ પ્રમાણે કુમા રકાઓમાં માર પ્રયતમા છે.
3જમે જગલના ઝાડમાં સફરજન ું ૃક્ષ હોય,
તેમ જુવાનો વચ્ચે મારો પ્રીતમ છે.
હુ તેની છાયા નીચે બેસીને ઘણો આનંદ પામી,
અને તેના ફળનો સ્વાદ મને મીઠો લાગ્યો.
4 તે મને ભોજન કરવાને ઘરે લા ો,
અને તેની પ્રી તરૂપી ધ્વજા મારા પર હતી.
5 ૂક દ્રાક્ષોથી મને હોશમાં રાખો અને સફરજનથી મને તાજી કરો;
કેમ કે હુ પ્રેમપી ડત છુ.
6 તેનો ડાબો હાથ મારા માથા નીચે છે,
અને તેનો જમણો હાથ આ લગન કરે છે.
7 હે યરુશાલેમની દ કર ઓ,
હરણીઓના તથા જગલી સાબર ઓના સમ દઈને કહુ છુ કે,
મારા પ્રીતમની મરજી થાય ત્યાં ુધી
તમે તેને ઢઢોળ ને ઉઠાડશો ન હ કે જગાડશો ન હ.

બીજુ ગીત
8આઅવાજ તો મારા પ્રીતમનો છે! જુઓ ત,ે
પવર્તો પર કૂદતો,
ડુગરો પર ઠેકડા મારતો અહ આવે છે.
9 મારો પ્રીતમ હરણ અને ૃગના બચ્ચા જવેો છે.
જુઓ, તે આપણી દ વાલ પાછળ ઊભો છે,
તે બાર માંથી જોયા કરે છે,
તે જાળ માંથી દેખાય છે.
10 મારા પ્રીતમે મને ક ું,
“માર પ્રયતમા, માર ુંદર , ઊઠ અને માર સાથે બહાર આવ.
11જો, શયાળો સમાપ્ત થયો છે;
વરસાદ પણ ૂરો થયો છે.
12 લો જમીન પર ખીલવા લાગ્યાં છે;
કાપણીનો તથા પક્ષીઓના કલરવનો સમયઆ ો છે,

‡ 1:14 1:14 દ ક્ષણીપ મનોએક રણદ્વ પ. આપ્રદેશ ફળદ્રપઅને પાણી ુક્ત છે. * 2:1 2:1 ૂમધ્ય સ ુદ્રના દ રયા કનારાના પ્રદેશનોએક ળ. બાઇબલના
સમયમાં તે ઓક ૃક્ષોથી ઘેરાયેલો હતો. શારોન શ નો અથર્ ‘સપાટ’ અથવા એક વશાળ સપાટ પ્રદેશ.
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આપણા દેશમાં ક ૂતરોનો સ્વર સંભળાય છે.
13અંજીરના ઝાડ પર લીલાં અંજીર પાકે છે,
અને દ્રાક્ષાવેલામાં લો ખીલ્યાં છે,
તેઓ પોતાની ુશ્બો ફેલાવે છે.
માર પ્રયતમા, માર ુંદર , ઊઠ ને બહાર નીકળ આવ.
14 હે ખડકની ફાટોમા,ં
પવર્તની ુપ્ત ફાટોમાં રહેનાર માર હોલી,
મને તારો ચહેરો જોવા દે,
તારો અવાજ સાંભળવા દે.
કેમ કે તારો અવાજ મીઠો છે અને તારો ચહેરો ૂબ ૂરત છે.”
15 શયાળવા†ં, નાનાં શયાળવાંને મારા માટે પકડો,
તે દ્રાક્ષવાડ ઓને બગાડે છે,
અમાર દ્રાક્ષવાડ લોથી ખીલી રહ છે.
16 મારો પ્રીતમ મારો છે, હુ તેની છુ;
તે પોતાનાં ટોળાં ુલછડ ઓમાં ચરાવે છે.
17 હે મારા પ્રીતમ ચાલ્યો જા,
પરો ઢયાનો શીતળ પવન વહે તે પહેલાં અને તારો પડછાયો પડે તે પહેલાં,
ચાલ્યો જા;
પવર્તો પરનાં ચપળ હરણાં અને ૃગનાં બચ્ચા જવેો થા.

3
1 મેં રાત્રે મારા પ્રાણ પ્રયને પલંગમાં શોધ્યો,
મેં તેને શોધ્યો પણ તે મને મ ો ન હ.
2 મેં ક ું, હુ તો ઊઠ ને નગરમા,ં
ગલીઓમાં તથા સ રયામ રસ્તાઓમાં ફર ન;ે
મારા પ્રાણ પ્રયને શોધીશ.”
મેં તેને શોધ્યો, પણ તે મને મ ો ન હ.
3 નગરમાં ચોક માટે ફરતા ચોક દારોનો મને ભેટો થયો;
મેં તેઓને ૂ ું, “મારા પ્રાણ પ્રયને તમે જોયો?”
4 તેમનાંથી ફક્ત થોડે જ દૂર હુ ગઈ એટલે
મારો પ્રાણ પ્રય મને મ ો,

ાં ુધી હુ તેને માર માના ઘરમા,ં
માર માતાના ઓરડામાં લાવી,
ત્યાં ુધી મેં તેને પકડ રા ો, તેને છોડ્યો ન હ.
5 હે યરુશાલેમની ુવતીઓ, હરણીઓના તથા જગલી સાબર ઓના સમઆપીને કહુ છુ કે
તેની મરજી થાય ત્યાં ુધી,
તમે મારા પ્રીતમને જગાડશો ન હ.

ત્રીજુ ગીત
6 ુમાડાના સ્તંભ જવેો,
બોળ, લોબાન તથા
વેપાર ઓના સઘળાં ુગંધી દ્ર ોથી મહેકતો,
આજે અરણ્યમાં આવતો દેખાય છે તે કોણ છે?
7 જુઓ, આતો ુલેમાનની પાલખી છે;
તેની આસપાસ સાઠ યોદ્ધાઓ,
સાઠ ઇઝરાયલી સૈ નકો છે.
8 તેઓ તલવારબાજીમાં તથા ુદ્ધમાં કુશળ છે.
રાત્રીના ભયને કારણે,
તે દરેક માણસની તલવાર તેની જાંઘે હોય છે.
9 ુલેમાન રાજાએ પોતાના માટે લબાનોનના
લાકડામાંથી રથ બના ો.
10 તેના સ્તંભ ચાંદ ના, તે ું ત ળ ું સોના ું તથા તે ું આસન જાં ુડા રગ ું બના ું છે.
તેમાં યરુશાલેમની દ કર ઓ માટેનાં
પ્યારરૂપી ચત્ર વ ચત્ર ભરત ભરે ું છે.
11 હે સયોનની દ કર ઓ, નીકળ આવો, જુઓ ુલેમાન રાજાન,ે
તેના આનંદના દવસે એટલે
તેના લ ના દવસે જે ુગટ તેની માતાએ તેને પહેરા ો છે, તે ુગટ સ હત તેને નહાળો.

† 2:15 2:15 ુવાન ીના પ્રેમ માટે સ્પધાર્ કરતી અન્ય ુરુષોનો ઉલ્લેખ કરે છે.
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4
1 માર પ્રયતમા ું કેવી ુંદર છે ું મનોહર છે; માર પ્રયતમા!

તારા ુરખા પાછળ તાર આંખો ક ૂતર જવેી છે;
તારા કેશ ગલ્યાદ પવર્તના ઢાળ પરથી નીચે આવતા,ં
બકરાનાં ટોળાં જવેા લાગે છે.
2 તારા દાંત તરત કતરાયેલ
તથા ધોયેલ ઘેટ ના જવેા સફેદ છે.
પ્રત્યેક ઘેટ ને બબ્બે બચ્ચાં છે,
તેઓમાંની કોઈ વાંઝણી નથી.
3 તારા હોઠ જાંબલી રગના દોરા જવેા છે;
તારુ ુખ ૂબ ૂરત છે! તારા ુરખાની પાછળ,
તારા ુરખાની પાછળ
તારા ગાલ દાડમના અડ ધયા જવેા દેખાય છે.
4શ ૃહ થવા માટે બાંધેલો દાઉદનો ુરજ,
જમેાં હજારો ઢાલો લટકાવેલી છે એટલે
યોદ્ધાઓની સવર્ ઢાલો લટકાવેલી તેના જવેી તાર ગરદન છે.
5હરણીનાં જોડકાં બચ્ચાં
ુલછડ ઓમાં ચરતાં હોય,

તેવા તારા બ ે સ્તન છે.
6સવાર થાય અને અંધારુ દૂર થાય ત્યાં ુધી,
હુ બોળના પવર્ત પર
તથા લોબાનના ડુગર પર જઈશ.
7 માર પ્રયતમા, સવર્ બાબતોમાં ું અ ત ુંદર છે
તારામાં કોઈ ખોડ નથી.
8 હે માર નવવ ,ૂ લબાનોનથી ું માર સાથે આવ.
લબાનોનથી માર સાથે આવ;
આમાનાહના શખર પરથી,
સનીર તથા હેમ ન શખર પરથી,
સહોની ુફામાંથી,
દ પડાઓના પવર્તોની ુફામાંથી આવ.
9 હે માર પ્રાણ પ્રયા, માર નવવ ,ૂ
તેં મારુ હૃદય મોહ લી ું છે
તારા એક જ નજરથી, તારા ગળાના હારના એક મણકાથી તેં મારુ મન મોહ લી ું છે.
10 માર પ્રાણ પ્રયા, માર નવવ ,ૂ તારો પ્રેમ કેવો મ ુર છે!
દ્રાક્ષારસ કરતાં તારો પ્રેમ કેટલો ઉ મ છે?
તથા તારા અ રની ુશ્બો સવર્ પ્રકારના ુગંધીઓ કરતાં કેટલી ઉ મ છે.
11 માર નવવ ,ૂ મધ ૂડાની જમે તારા હોઠમાંથી મીઠાશ ટપકે છે;
તાર જીભ નીચે મધ તથા દૂધ છે;
તારા વસ્રોની ુશ્બો લબાનોનની ુશ્બો જવેી છે.
12 માર પ્રાણ પ્રયા, માર નવવ ,ૂ બંધ કરેલી વાડ ;
બાંધી દ ધેલો ઝરો, બંધ કર દ ધેલો કૂવા જવેી છે.
13 તાર મો હનીઓજાણે કે દાડમડ ઓના છોડ જવેી છે જનેે ૂલ્યવાન ફળ લાગેલાં છે.
જમેાં મેંદ અને જટામાસીના છોડવાઓ છે, 14જટામાસી અને કેસર,
મ ુર ુગંધી બરુ, તજ અને સવર્ પ્રકારના લોબાનનાં ૃક્ષો,
બોળ, અગર તથા સવર્ ુ ુગંધી દ્ર ો છે.
15 ું બાગમાંના વારા જવેી,
જીવંતજળનાં પાણી જવેી,
લબાનોનના વહેતા ઝરણાં જવેી છે.
16 હે ઉ રના વા ,ુ ું જા ૃત થા, અને હે દ ક્ષણના વા ,ુ ું આવ, મારા બગીચામાં ું વા કે જથેી તેની ુગંધીઓના ુવાસ સવર્ત્ર

ફેલાય, મારો પ્રીતમ પોતાના બગીચામાં આવે અને પોતાનાં મનોહર ફળો ખાય.

5
1 માર બહેન, માર નવોઢા હુ મારા બાગમાં આ ો છુ;

મેં મારા બોળ તથા ુગંધી દ્ર ો એકત્ર કયાર્ છે.
મેં મારાં મધ ૂડામાંથી મધ ખા ું છે;
મેં મારો દ્રાક્ષારસ મારા દૂધની સાથે પીધો છે.
મત્ર, ખા. મારા પ્રય મત્ર ખા; મફત પી.
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ચો ું ગીત
2 હુ ૂતી હોઉં છુ પણ મારુ હૃદય સ્વપ્નમાં જા ૃત હોય છે.
એ મારા પ્રીતમનો સાદ છે તે દ્વાર ઠોકે છે અને કહે છે કે,
“માર બહેન, માર પ્રયતમા, માર હોલી, માર ુ ણયલ, મારે માટે દ્વાર ઉઘાડ,
મારુ મા ું રાત્રીના ઝાકળથી ભીજાયે ું છે
મારા વાળ રાતનાં ટ પાંથી પલળ ગયા છે.”
3 “મેં મારુ વ કાઢ ું છે; તેથી હુ કેવી ર તે ફર પહેરુ?
મેં મારા પગ ધોયા છે; હુ તેમને શા માટે મેલા કરુ?”
4 મારા પ્રીતમે બારણાના બાકામાંથી તેનો હાથ અંદર ના ો,
અને મારુ હૃદય તેના માટે ધડક ઊઠ ુ.ં
5 હુ મારા પ્રીતમ માટે દ્વાર ઉઘાડવાને ઊઠ ;
દ્વારની સાંકળ પર,
અને મારા હાથમાંથી બોળ
અને માર આંગળ ઓમાંથી બોળનો અક ટપકતા હતા.ં
6 મેં મારા પ્રીતમને માટે દ્વાર ઉઘા ું,
પણ મારો પ્રીતમ ત્યાંથી ખસી ગયો હતો;
મારુ હૃદય શોકમાં ડૂબી ગ ું, હુ ઉદાસ થઈ ગઈ.
મેં તેને શોધ્યો, પણ મને જડ્યો ન હ;
મેં તેને બોલા ો, પણ તેણે મને ઉ ર આપ્યો ન હ.
7 નગરની ચોક કરતા ચોક દારોએ મને જોઈ;
તેમણે મને માર અને ઘાયલ કર ;
કોટરક્ષકોએ મારો ુરખો મારા અંગ પરથી લઈ લીધો. 8 હે યરુશાલેમની દ કર ઓ, હુ તમને આજીજી કરુ છુ કે,
જો તમને મારો પ્રીતમ મળે,
તો તેને કહેજો કે હુ પ્રેમપી ડત છુ. 9 તારો પ્રીતમ બીજી કોઈ ુવતીના પ્રીતમ કરતાં ું વશેષ છે?
ઓ ુવતીઓમાં શ્રે ુંદર ,
તારો પ્રીતમ બીજી કોઈ ુવતીના પ્રીતમ કરતાં ું વશેષ છે.
કે ું અમને આ ુજબ કરવા સોગન દે છે?
10 મારો પ્રીતમ તેજસ્વી અને લાલચોળ છે,
દશ હજાર ુરુષોમાં તે શ્રે છે.
11 તે ું મા ું ઉ મ પ્રકારના સોના જે ું છે;
તેના વાળ ુચ્છાદાર છે અને તે કાગડાના રગ જવેી શ્યામ છે.
12 તેની આંખો નદ પાસે ઊભેલા ુદ્ધ ેત હોલા જવેી છે,
તે દૂધમાં ધોયેલી તથા યોગ્ય ર તે બેસાડલેી છે.
13 તેના ગાલ ુગંધી દ્ર ના પલંગ જવેા,
તથા મ ુર ુગંધવાળાં લો જવેા છે.
જમેાંથી બોળનો અક ટપકતો હોય તેવા ુલછડ ઓ જવેા તેના હોઠ છે.
14 તેના હાથ પીરોજથી જડલેી સોનાની વીંટ ઓ જવેા છે;
નીલમથી જડલેા હાથીદાંતના કામ જે ું તે ું અંગ છે.
15 તેના પગ ચોખ્ખા સોનાની કૂભીઓ પર ઊભા કરેલા સંગેમરમરના સ્તંભો જવેા છે;
તેનો દેખાવ ભ લબાનોન અને દેવદાર ૃક્ષો જવેો ઉ મ છે.
16 તે ું ુખ અ ત મ ુર છે;
તે અ ત મનોહર છે.
હે યરુશાલેમની દ કર ઓ,
આમારો પ્રીતમ અને આ મારો મત્ર.

6
1 હે ીઓમાં શ્રે ુંદર
તારો પ્રીતમ કઈ તરફ ગયો છે?
તારો પ્રીતમ કઈ દશા તરફ ગયો છે,
અમને કહે જથેી અમે તાર સાથે તેને શોધીએ?
2 મારો પ્રીતમ પોતાના બાગમાં ગયો છે,
ુગંધીઓના ારામા,ં

બાગોમાં આનંદ કરવા ુલછડ વીણવા ગયો છે.
3 હુ મારા પ્રીતમની છુ અને મારો પ્રીતમ મારો જ છે;
તે ુલછડ ઓમાં પોતાને આનં દત કરે છે.

પાંચ ું ગીત
4 ીનો પ્રીતમ તેને કહે છે, માર પ્રયતમા ું તસાર્ જવેી ુંદર,
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યરુશાલેમ જવેી ૂબ ૂરત,
અને ધ્વજાઓ સ હતના સૈન્ય જવેી ભયાવહ છે.
5 તારાં નેત્ર માર તરફથી ફેરવી લ,ે
કેમ કે તેઓએ મારો પરાજય કય છે.
ગલ્યાદની બાજુએ બેઠેલા,
બકરાંના ટોળાં જવેા તારા કેશ છે.
6 ઘોવાઇને બહાર નીકળેલી
ઘેટ ઓના ટોળાં જવેા તારા દાંત છે
જઓેમાંની દરેક બબ્બે બચ્ચાં જણે છે
અને તેઓમાંના કોઈએ પોતાના બચ્ચાં ુમા ાં નથી.
7 તારા ુરખા પાછળ
તારા ગાલ દાડમની ફાડ જવેા છે.
8 રાણીઓ તો સાઠ છે અને એંસી ઉપપત્નીઓ છે;
અને બીજી અસં કુમા રકાઓ છે.
9અને માર હોલી, માર નષ્કલંક તો એક જ છે;
તે પોતાની માતાની એકની એક છે;
તે પોતાની જનેતાની માનીતી છે.
ુત્રીઓએ તેને જોઈને ક ું કે ું પ્રશંસાપાત્ર છે; રાણીઓઅને ઉપપત્નીઓ તેને જોઈને તેની પ્રશંસા કરે છે.

10 પ્રભાતના જવેી પ્રકા શત ક્રાં તવાળ ,
ચંદ્ર જવેી ુંદર,
ૂયર્ જવેી ડાઘ વગરની, ધ્વજાઓ સ હતના સૈન્ય જવેી ભયંકર એ કોણ છે?

11 વસંતઋ ુ ખીલી છે તે જોવા
દ્રાક્ષવેલાને કૂપળો ટ છે કે કેમ;
દાડમોને મોર આ ો છે કે કેમ;
તે જોવા માટે હુ અખરોટના બગીચામાં ગયો.
12 હુ કઈ સમજુ તે પહેલા તો
મારા આત્માએ મને રાજવંશી રથમાં બેસાડ્યો.
13 પાછ આવ, હે ૂલ્લામી;
પાછ આવ; પાછ આવ કે અમે તને નહાળ એ.
માહનાઇમના ૃત્યની જમે તમે ૂલ્લામીને કેમ જુઓ છો?

7
1 હે શાહજાદ , ચંપલોમાં તારા પગ કેવા ુંદર દેખાય છે!
તાર જાંઘોના સાંધા,
કુશળ કાર ગરે હાથે જડલેા ઝવેરાત જવેા છે.
2 તાર ના ભ ુંદર ગોળાકાર પ્યાલા જવેી છે;
કે જમેાં મ શ્રત દ્રાક્ષારસ કદ ૂટતો નથી.
તારુ પેટ ુલછડ થી શણગારેલી,
ઘઉંની ઢગલીના જે ું છે.
3 તારાં બે સ્તન જાણે હરણીના,
મનોહર જોડકાં બચ્ચાં જવેા છે.
4 તાર ગરદન હાથીદાંતના ુરજ જવેી છે;
તાર આંખો હેશ્બોનમાં બાથ-રાબ્બીમના
દરવાજા પાસે આવેલા કુડ જવેી છે.
તારુ નાક જાણે દમસ્કસ તરફના
લબાનોનના ુરજ જે ું છે.
5 તારુ શર કામલ પવર્ત જે ું છે;
તારા શરના કેશ જાં ુડા રગના છે.
રાજા તાર લટોમાં પોતે બંદ વાન બની ગયો છે.
6 માર પ્રયતમા ું કેવી પ્રેમાળ અને અ ત ુંદર છે,
તથા વનોદ કરવા લાયક અને આનંદદાયક છે!
7 તારુ કદ ખજૂર ના ૃક્ષ જે ું છે,
અને તારાં સ્તનો દ્રાક્ષાની ૂમો જવેા છે.
8 મેં વચા ુ કે, “હુ ખજૂર ના ૃક્ષ પર ચઢ શ;
હુ તેની ડાળ ઓ પકડ શ.”
તારાં સ્તન દ્રાક્ષની ૂમો જવેાં થાય,
તારા ાસની ુગંધ સફરજન જવેી થાય.
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9 તારુ ુખ ઉ મ દ્રાક્ષારસ જે ું થાય,
જે દ્રાક્ષારસ મારા પ્રીતમ માટે છે,
અને તેના હોઠો તથા દાંત ઉપર થઈને સરળતાથી પેટમાં ઊતર જાય છે.
10 હુ મારા પ્રીતમની છુ
અને તે મારા માટે ઇચ્છા રાખે છે.
11 હે મારા પ્રીતમ, ચાલ, આપણે નગરમાં જઈએ;
અને આપણે ગામોમાં ઉતારો કર એ.
12આપણે વહેલા ઊઠ ને દ્રાક્ષવાડ ઓમાં જઈએ;
દ્રાક્ષવેલાને મોર આ ો છે કે ન હ તે જોઈએ,
તેનાં લ ખીલ્યાં છે કે ન હ,
અને દાડમડ ઓને લ બેઠાં છે કે ન હ, તે આપણે જોઈએ.
ત્યાં હુ તને માર પ્રી તનો અ ુભવ કરાવીશ.
13 ત્યાં ર ગણાંઓ તેની ુગંધ પ્રસરાવે છે;
વળ આપણાઆંગણામાં સવર્ પ્રકારનાં જૂનાં અને નવાં ફળો છે,
તે હે મારા પ્રીતમ, મેં તારા માટે સાચવી રા ાં છે.

8
1જો ું માર માના થાનને ધાવેલો
મારો સગો ભાઈ હોત તો કે ું સારુ. ારે ું મને બહાર મળત,
ત્યારે હુ તને ુંબન કરત,
તેમ છતાં કોઈ મને ધ ારત ન હ.
2 હુ તને માર માતાના ઘરમાં લઈઆવત કે,
અને ું મને શીખવત.
હુ તને મસાલેદાર દ્રાક્ષારસ,
અને તને મારા દાડમનો રસ પીવાને આપત.
3 તેનો ડાબો હાથ મારા માથા નીચે છે;
તેનો જમણો હાથ મને આ લગન કરે છે.
4ઓયરુશાલેમની ુવતીઓ, હુ તમને સોગનઆપીને કહુ છુ કે,
મારા પ્રીતમની મરજી થાય ત્યાં ુધી
તમે મારા પ્રીતમને જગાડશો નહ .

છ ગીત
5 પોતાના પ્રીતમ પર ટેક ને રણમાંથી,
આ ુવતી કોણઆવે છે?
મેં તેને સફરજનના ૃક્ષ નીચે જગાડયો;

ાં તાર માતા જન્મઆપતાં ક ાતી હતી;
ત્યાં તેણે તને જન્મ આપ્યો.
6 મને તારા હૃદય પર ુદ્રા તર કે
અને તારા હાથ પરની વીંટ તર કે બેસાડ.
કેમ કે પ્રેમ મોત સમાન બળવાન છે.
અને ઈષ્યાર્ શેઓલ જવેી કૂ્રર છે;
તેના ચમકારા; અ ની જ્વાળા જવેા પ્રબળ છે.
7 ઘણાં પાણીનો પ્રવાહ પ્રેમને હોલવી શકે ન હ,
જળપ્રલયનાં પાણી એને ખેંચી જતાં નથી.
જે કોઈ ક્ત પ્રેમને માટે પોતાની ઘરની બધી સંપ આપી દે,
તોપણ તેને લોકો ધ ારે છે.
8અમારે એક નાની બહેન છે,
હજી તે ુખ્ત થયેલી નથી,
હવે જે દવસે તે ું મા ું આવશે
ત્યારે અમાર બહેન માટે અમે ું કર ુ?ં
9જો તે કોટ હોય તો, અમે તેના પર ચાંદ થી મોરચો બાંધી ું
અને જો તે દ્વાર હોય તો
અમે તેને દેવદાર ૃક્ષનાં પા ટયાં વડે તેને ઢાંક દઈ ું.
10 હુ કોટ છુ અને મારાં સ્તન તેના ુરજો જવેા છે;
જનેે શાં ત પ્રાપ્ત થઈ હોય તેના જવેી હુ તેની નજરમાં હતી.
11 ુલેમાનને બઆલ હામોનમાં એક દ્રાક્ષવાડ હતી
તેણે તે દ્રાક્ષવાડ રખેવાળોને ભાડે આપી
તેનાં ફળને માટે દરેકને ચાંદ ના એક હજાર સ ા લાવીને આપવાના હતા.
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12 માર દ્રાક્ષવાડ માર પોતાની છે; મારા પ્રય ુલેમાન,
તે હજાર શેકેલ તો તારાં છે મારા પ્રય ુલેમાન,
અને તેના ફળની રખેવાળ કરનારને બસો શેકેલ મળશે.
13 હે બગીચાઓમાં વસનાર ,
મારા મત્રો તારો અવાજ સાંભળવાને ધ્યાન દઈને તાક રહે છે;
મને તે સંભળાવ.
14 હે મારા પ્રીતમ, ું વહેલો આવ,
ુગંધી દ્ર ોના પવર્ત પર
ું હરણ કે સાબર ના બચ્ચા જવેો થા.
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યશાયા
લેખક

યશાયાના ુસ્તક ું નામ તેના લેખક પરથી પાડવામાં આ ું છે કે જે એક પ્રબો ધકાને પરણ્યો હતો કે જણેે ઓછામાં ઓછા બે
દ કરાઓને જન્મ આપ્યો હતો. (યશાયા 7:3; 8:3). તેણે યહૂદાના ચાર રાજાઓના રા કાળ દરમ્યાન પ્રબોધ કય હતો અને
સંભ વત છે કે પાંચમા રાજા એટલે કે દુ મનાશ્શા રાજાના સમયમાં મરણ પામ્યો હતો.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 740 થી 680 વચ્ચેનો છે.
આ ુસ્તક યોથામ, આહાઝ અને હ ઝકયા રાજાઓના સમયકાળ દરમ્યાન તથા ઉ ઝયા રાજાના રા કાળના અંત સમય

દરમ્યાન લખવામાં આ ું હ ું.
વાંચકવગર્

યશાયાએ સંબો ધત કરેલ ુ વાંચકવગર્ યહૂદાના લોકો હતા કે જઓે ઈ રના નયમ અ ુસાર જીવવામાં નષ્ફળ ગયા
હતા.

હે ુ
યશાયાનો હે ુ આપણને સમગ્ર જૂના કરારમાં ઈ ુ ખ્રસ્ત ું ભ વષ્ય ૂચક ચત્ર આપવા ું છે. તેમાં ઈ ુના જીવન ું સં ૂણર્

સીમાક્ષેત્ર સમા વ છે: તેમના આગમનની જાહેરાત (40:3-5), તેમનો કુવાર ને પેટે જન્મ (7:14), તેમની ુભસંદેશની ઘોષણા
(61:1), તેમ ું બ લદાન તર કે ું ૃત્ ુ (52:13 - 53:12), અને પોતાના લોકોને લેવા તેમ ું પાછા આવ ું (60:2-3). યશાયા
પ્રબોધકને ૂળ ૂત ર તે યહૂદાના રા ને પ્રબોધ કરવા તેડવામાંઆ ો હતો. યહૂદાજા ૃ તના સમયોઅને બળવાના સમયોમાંથી
પસાર થઈ ર ું હ ું. આશ્ ૂર તથા મસર યહૂદાનો નાશ કરવાની ધમક આપતા હતા પણ તેને ઈ રની દયાને કારણે બચાવવામાં
આ ું હ ું. યશાયાએ પાપનો પ ાતાપ તથા ભ વષ્યમાં ઈ રના છૂટકારાની આશાસ્પદ અપેક્ષાનો સંદેશ ઘો ષત કય .

ુદ્રાલેખ
ઉદ્ધાર

રૂપરેખા
1. યહૂદાને ફટકાર — 1:1-12:6
2. બીજા દેશો વરુદ્ધનો ફટકાર — 13:1-23:18
3. ભ વષ્યનો વપ કાળ — 24:1-27:13
4. ઇઝરાયલ તથા યહૂદાને ફટકાર — 28:1-35:10
5. હઝ કયા અને યશાયા ું ઇ તહાસ — 36:1-38:22
6. બા બલ ું ૃ ૂ મ — 39:1-47:15
7. ઈ રની શાં ત માટેની યોજના — 48:1-66:24
1 યહૂ દયાના રાજાઓ ઉ ઝયા, યોથામ, આહાઝ અને હઝ કયાની કાર કદ માં આમોસના ુત્ર યશાયાને યહૂ દયા તથા

યરુશાલેમ વષે જે સંદશર્ન થ ું તે.
પ્રજાને પ્ર ુનો ઠપકો

2 હે આકાશો અને ૃથ્વી સાંભળો; કારણ કે યહોવાહ બોલ્યા છે:
“મેં બાળકોને ઉછેર ને મોટાં કયા પણ તેઓએ માર વરુદ્ધ બળવો કય છે.
3બળદ પોતાના મા લકને ઓળખે છે અને ગધેડો પોતાના મા લકની ગભાણને ઓળખે છે,
પણ ઇઝરાયલ જાણતો નથી, ઇઝરાયલ સમજતો નથી.”
4ઓહ! પ્રજાઓ, પાપીઓ, અપરાધોથી લદાયેલા લોકો,
હે ખોટુ કરનારનાં સંતાનો, હે સ્વછદ સંતાનો!
તેઓએ યહોવાહનો ત્યાગ કય છે, ઇઝરાયલના પ વત્રને ધ ાયાર્ છે.
તેઓ વ ુખ થઈને પાછા ફર ગયા છે.
5 ું હજુ તમારે વધારે માર ખાવો છે કે તમે બળવો કયાર્ કરો છો?
આ ું મા ું રો ગ , આ ું હૃદય કમજોર છે.
6 પગના ત ળયાથી તે માથા ુધી કોઈ અંગ સાજુ નથી;
ફક્ત ઘા અને સોળ તથા પાકેલા જખમ છે;
તેમને દબાવીને પરુ કાઢવામાં આ ું નથી, ઘા સાફ કયાર્ નથી, નથી પાટા બાંધ્યા કે નથી તેમને તેલથી નરમ કરવામાં આ ા.
7 તમારો દેશ ઉજ્જડ થઈ ગયો છે; તમારાં નગરો આગથી બાળ નાખવામાં આ ાં છે;
તમાર હાજર માં તમારાં ખેતરોને પારકાઓએ ખેદાનમેદાન કર ના ાં છે -
તેથી તમાર ૂ મ ઉજ્જડ થઈ ગઈ છે.
8 સયોનની દ કર દ્રાક્ષવાડ ના માંડવા જવેી,
કાકડ ની વાડ ના માળા જવેી, ઘેરેલા નગર જવેી છે.
9જો સૈન્યોના યહોવાહે આપણે માટે નાનો સરખો શેષ રહેવા દ ધો ન હોત,
તો આપણે સદોમ અને ગમોરાના જવેા થઈ ગયા હોત.
10 હે સદોમના રાજકતાર્ઓ, તમે યહોવાહની વાત સાંભળો;
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હે ગમોરાના લોકો, આપણા ઈ રના નયમ પ્રત્યે કાન દો:
11 યહોવાહ કહે છે, “માર આગળ તમે અસં યજ્ઞો કરો છો તે મારે શા કામના?”
“હુ ઘેટાના દહનીયાપર્ણથી તથા ુ જાનવરોના મેદથી ધરાઈ ગયો છુ;
અને બળદો, હલવાન, તથા બકરા ું રક્ત મને પ્રસ કર ું નથી.
12જયારે તમે માર સં ુખ આવો છો,
ત્યારે મારાં આંગણાં તમે પગ નીચે કચડો છો, એમ કરવા ું કોણે તમાર પાસે માગ્ ું છે?
13 તમારા થર્ અપર્ણો લાવશો ન હ; ૂપ તો મને ધ ારપાત્ર લાગે છે;
ચંદ્રદશર્ન તથા વશ્રામવારની સભાઓ! હુ આ દુ સભાઓ સહન કર શકતો નથી.
14 તમારા ચંદ્રદશર્નને અને તમારાં પવ ને મારો આત્મા ધ ારે છે;
તેઓ મને બોજારૂપ છે; હુ તે સહન કર ને થાક ગયો છુ.
15 તેથી ારે તમે પ્રાથર્નામાં હાથ જોડશો, ત્યારે હુ માર નજર ફેરવી લઈશ.
જો કે તમે ઘણી પ્રાથર્નાઓ કરશો, તો પણ હુ સાંભળનાર નથી;
કેમ કે તમારા હાથ રક્તથી ભરેલા છે.
16 સ્નાન કરો અને ુદ્ધ થાઓ;
માર આંખઆગળથી તમારાં દુ કાય દૂર કરો;
ૂંડુ કર ું બંધ કરો;

17સારુ કરતા શીખો;
ન્યાય શોધો, જુલમથી દ:ુખી થયેલાંને મદદ કરો,
અનાથને ઇનસાફ આપો, વધવાની હમાયત કરો.”
18 યહોવાહ કહે છે, “આવો, આપણે વવાદ કર એ”
“તમારાં પાપ જો કે લાલ વ ના જવેાં હોય, તો પણ તેઓ હમ સરખાં ેત થશે;
જો તે કરમજના જવેાં રાતાં હોય, તો પણ તેઓ ઊન સરખાં થશ.ે
19જો તમે ુશીથી માર આજ્ઞા પ્રમાણે કરશો, તો તમે ૂ મની ઉ મ પેદાશ ખાશો;
20 પણ જો તમે ઇનકાર કરશો અને બળવા કરશો, તો તમે તલવારથી માયાર્ જશો,”
કેમ કે આ યહોવાહના ુખ ું વચન છે.

અધમર્નગર
21 વ ા ુ નગર કેમ ભચાર થઈ ગ ું છે!
તે ઇનસાફથી, ન્યાયપણાથી ભર ૂર હ ું,
પણ હવે તે ૂનીઓથી ભર ૂર છે.
22 તાર ચાંદ ભેળસેળવાળ થઈ ગઈ છે, તારો દ્રાક્ષારસ પાણીથી મ શ્રત થયેલો છે.
23 તારા રાજકતાર્ઓ બળવાખોર અને ચોરોના સાથીઓ થયા છે;
તેઓમાંના દરેક લાંચના લાલ ુ છે અને નજરાણાં પાછળ દોડે છે;
તેઓ અનાથ ું રક્ષણ કરતા નથી, અને વધવાઓની ન્યાયી અરજ તેઓ સાંભળતા નથી.
24 તેથી સૈન્યોના યહોવાહ, ઇઝરાયલના સામથ્યર્વાન પ્ર ુ, એ ું કહે છે:
“તેઓને અફસોસ! હુ મારા શ ુઓ પર વેર વાળ શ અને મારા દશુ્મનોને હુ બદલો વાળ આપીશ;
25 તારા પર હુ મારો હાથ ઉગામીશ,
તારામાંથી ભેળસેળ અને સવર્ અ ુ દ્ધઓ દૂર કર શ.
26આ દકાળની જમે હુ તારા ન્યાયાધીશોને, અને ૂવર્કાળની જમે તારા મંત્રીઓને પાછા લાવીશ;
ત્યાર પછ તારુ નામ ન્યાયી અને વ ા ુ નગર કહેવાશે.”
27 સયોન ઇનસાફથી, અને પ્ર ુ પાસે તેના પાછા ફરનારા ન્યાયીપણાથી ઉદ્ધાર પામશ.ે
28 પણ બળવાખોરો તથા પાપીઓનો વનાશ થશે અને યહોવાહથી વ ુખ થનાર નાશ પામશ.ે
29 “કેમ કે જે એલોન ૃક્ષોને તમે ચાહતા હતા તેને લીધે તમે શરમાશો
અને જે બગીચાને તમે પસંદ કયાર્ હતા તેઓથી તમે લ જ્જત થશો.
30જે એલોન ૃક્ષનાં પાંદડાં ખર પડે છે,
અને જે બગીચામાં પાણી નથી, તેના જવેા તમે થશો.
31 વળ જે બળવાન છે તે શણના કચરા જવેો અને તે ું કામ ચનગાર જે ું થશ;ે
તેઓ બ ે સાથે બળશે અને તેને હોલવનાર કોઈ મળશે ન હ.”

2
સાવર્કા લક શાં ત

1આમોસના ુત્ર યશાયાને યહૂ દયા તથા યરુશાલેમ સંબંધી સંદશર્નમાં જે વાત પ્રગટ થઈ તે.
2 છેલ્લાં દવસોમા,ં યહોવાહના ઘરનો પવર્ત
બીજા પવર્તો કરતાં ઊંચો ાપન થશે અને તેને શખરો કરતાં ઊંચો કરવામાં આવશ;ે
અને સવર્ પ્રજાઓ તેમાં પ્રવેશ કરશ.ે
3 ઘણા લોકો જઈને કહેશે,
“ચાલો, આપણે યહોવાહના પવર્ત પાસ,ે યાકૂબના ઈ રના ઘર પાસે ચઢ જઈએ,
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જથેી તે આપણને તેમના માગર્ શીખવશે અને આપણે તેમના માગર્માં ચાલી ુ.ં”
કેમ કે નયમશા સયોનમાંથી અને યહોવાહનાં વચન યરુશાલેમમાંથી નીકળશે
4 તે વદેશીઓમાં ઇનસાફ કરશે અને ઘણા લોકોનો ન્યાય કરશે;
તેઓ પોતાની તલવારોને ટ પીને હળના ફળાં અને પોતાના ભાલાઓનાં ધા રયાં બનાવશે;
પ્રજાઓએકબીજાની વરુદ્ધ તલવાર ઉગામશે ન હ અને તેઓ ફર થી ુદ્ધકળા શીખશે ન હ.
5 હે યાકૂબના વંશજો, આવો, આપણે યહોવાહના પ્રકાશમાં ચાલીએ.

ગ વ ોનો નાશ થશે
6 કેમ કે તમે તમારા લોકોન,ે એટલે યાકૂબના સંતાનોને તજી દ ધા છે,
કારણ કે તેઓ ૂવર્ તરફના દેશોના રવાજોથી ભર ૂર અને પ લસ્તીઓની જમે શકુન જોનારા થયા છે
અને તેઓ વદેશીઓનાં સંતાનો સાથે હાથ મલાવે છે.
7 તેઓની ૂ મ સોનાચાંદ થી ભર ૂર છે, તેઓના ખજાનાનો કોઈ પાર નથી;
તેઓનો દેશ ઘોડાઓથી ભર ૂર છે અને તેઓના રથોનો કોઈ પાર નથી.
8 વળ તેઓનો દેશ ૂ તઓથી ભર ૂર છે;
તેઓ પોતાને હાથે બનાવેલી વસ્ ુન,ે પોતાની આંગળ ઓએજે બના ું છે તેને ૂજે છે.
9 તે લોકો ૂંટણે પડશે અને દરેક ક્તને નીચા નમાવવામાં આવશ.ે તેથી તેમનો સ્વીકાર કરશો ન હ.
10 યહોવાહના ભયથી અને તેમના માહાત્મ્યના પ્રતાપથી બચવા,
ખડકોમાં શરણ શોધો અને જમીનમાં સંતાઈ જાઓ.
11 માણસની ગ વ દૃ નીચી કરવામાં આવશે અને ુરુષો ું અ ભમાન ઉતારવામાં આવશ,ે
અને તે દવસે એકલા યહોવાહ જ શ્રે મનાશે.
12 કેમ કે તે સૈન્યોના યહોવાહનો દવસઆવશે
તે દરેક વરુદ્ધ જે ગ વ તથા મગરૂર છે અને દરેક જે અ ભમાની છે, તે સવર્ને નમાવવામાં આવશ.ે
13લબાનોનનાં સવર્ મોટાં અને ઊંચાં થયેલાં દેવદાર ૃક્ષો પર
અને બાશાનના સવર્ એલોન ૃક્ષો પર;
14અને સવર્ મોટા પવર્તો પર અને સવર્ ઊંચા ટેકરાઓ પર;
15અને સવર્ ઊંચા મનારા પર અને દરેક કલ્લાના કોટ પર;
16અને તાશ શના સવર્ વહાણો પર અને દરેક સઢવાળાં જહાજો પર તે દવસે આવનાર છે.
17 તે દવસ,ે માણસનો ગવર્ ઉતારવામાં આવશે અને ુરુષો ું અ ભમાન જ ું રહેશે;
એકલા યહોવાહ તે દવસે શ્રે મનાશ.ે
18 ૂ તઓ તો બલકુલ ના ૂદ થઈ જશ.ે
19 યહોવાહ ૃથ્વીને કપાવવાને ઊઠશે, ત્યારે તેમના ભયથી તથા તેમના મ હમાના ગૌરવથી બચવા,
માણસો ખડકોની ુફાઓમાં અને ૂ મની બખોલમાં સંતાઈ જશ.ે
20 તે દવસે માણસ, ભજવા માટે પોતે બનાવેલી સોનાચાંદ ની ૂ તઓને,
છછૂદર તથા ચામા ચ ડયા પાસે ફેંક દેશે.
21 ારે યહોવાહ ૃથ્વીને કપાવવાને ઊઠશે ત્યારે તેઓ તેના રોષથી અને તેના મ હમાના ગૌરવથી બચવા,
લોકો પવર્તોની ુફાઓમાં અને ખડકોની તરાડોમાં ભરાઈ જશ.ે
22 માણસનો ભરોસો છોડ દો, કેમ કે તેના ાસ તેના નસકોરામાં છે;
તે શી ગણતર માં છે?

3
યરુશાલેમમાં અંધા ૂંધી

1 જુઓ, સૈન્યોના પ્ર ુ યહોવાહ યરુશાલેમમાંથી તથા યહૂદામાંથી
આધાર, ટેકો, રોટલી તથા પાણીનો આખો ુરવઠો લઈ લેનાર છે;
2 ૂરવીર તથા લડવૈયા, ન્યાયાધીશ તથા પ્રબોધક, જોશી તથા વડ લ;
3 ૂબેદાર, પ્ર ત ત ુરુષ, સલાહકાર અને કુશળ કાર ગર તથા ચ ુર જાદગુરને તે લઈ લેશે.
4 “હુ જુવાનોને તેઓના આગેવાન ઠરાવીશ અને બાળકો તેઓના પર રાજ કરશે.
5લોકો એકબીજાથી અને દરેક ક્ત પોતાના પડોશીથી પીડા પામશ;ે
બાળક વડ લનો અને સામાન્ય માણસ પ્ર ત ત માણસનો તરસ્કાર કરશે.
6 તે સમયે માણસ પોતાના ભાઈને તેના પતાના ઘરમાં પકડ ન,ે
કહેશે કે, ‘તાર પાસે વ છે; ું અમારો અ ધપ ત થા અને આ ખં ડયેર તારા હાથ નીચે રહે.’
7 ત્યારે તે મોટા અવાજથી કહેશે,
‘હુ તો ુધારનાર થવાનો નથી; માર પાસે રોટલી કે વ નથી.
તમે મને લોકોનો અ ધપ ત ઠરાવશો ન હ.”
8 કેમ કે યરુશાલેમની પાયમાલી અને યહૂદાની પડતી થઈ છે,
કારણ કે તેઓની વાણી અને કરણીએ યહોવાહની વરુદ્ધ તેમના રાજ અ ધકારની અવગણના કર છે.
9 તેઓના ચહેરા જ તેમની વરુદ્ધ સાક્ષી ૂરે છે; અને તેઓ સદોમની જમે પોતા ું પાપ પ્રગટ કરે છે, તેઓ તેને સંતાડતા નથી.
તેઓને અફસોસ છે! કેમ કે તેઓએ પોતે જઆફત વહોર લીધી છે.
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10 ન્યાયી ક્તને કહો કે તે ું સારુ થશ;ે કેમ કે તેઓ પોતાની કરણી ું ફળ ખાશે.
11 દુ ને અફસોસ! તે તેના માટે ખરાબ થશ,ે કેમ કે તે તેના હાથે કરેલાં કૃત્ય ું ફળ ભોગવશે.
12 મારા લોક પર તો બાળકો જુલમ કરે છે અને ીઓ તેમના પર રાજ કરે છે.
મારા લોક, તમારા આગેવાનો તમને કુમાગ દોરે છે અને તમારા ચાલવાના માગર્ ૂંચવી નાખે છે.

પ્ર ુ પોતાના લોકોનો ન્યાય કરે છે.
13 યહોવાહ ન્યાય કરવાને ઊઠ્યા છે; પોતાના લોકોનો ન્યાય કરવાને તે ઊભા થયા છે;
14 યહોવાહ પોતાના લોકોના વડ લોનો તથા તેમના સરદારોનો ન્યાય કરશે:
“તમે દ્રાક્ષવાડ ને ખાઈ ગયા છો; ગર બોની ૂંટ તમારા ઘરમાં છે.
15 તમે કેમ મારા લોકોને છૂદ નાખો છો અને દ રદ્ર ઓના ચહેરાને કચડો છો?”
સૈન્યોના પ્ર ુ, યહોવાહ એ ું કહે છે.

સયોન ુત્રીઓને ચેતવણી
16 યહોવાહ કહે છે કે સયોનની દ કર ઓ ગ વ છે
અને તેઓ મા ું ઊં ું રાખીને, આંખોથી કટાક્ષ મારતી,
પગથી છમકારા કરતી અને ઠમકતી ઠમકતી ચાલે છે.
17 તેથી પ્ર ુ સયોનની દ કર ઓના માથાંને ઉંદર વાળાં કર નાખશે અને યહોવાહ તેમને ટાલવાળા કર નાખશ.ે
18 તે દવસે પ્ર ુ પગની ૂંટ ના દાગીનાની શોભા લઈ લેશે, માથાબાંધણ, ચંદનહાર
19 ઝૂમખાં, બંગડ ઓ, ૂંઘટ; 20 ુગટો, સાંકળા, પગનાં ઝાંઝર, અ રદાનીઓ, માદ ળયા.ં

21 વીંટ , નથ; 22 ઉ મ વ ો, ઝભ્ભાઓ, ુરખાઓ અને પાક ટ; 23આરસીઓ, મલમલનાં વ ો, પાઘડ ઓ તથા ુરખા
તે બ ું લઈ લેવામાં આવશ.ે
24 ુગંધીઓને બદલે દગુધ; અને કમરબંધને બદલે દોરડુ;
ૂંથેલા વાળને બદલે ટાલ; અને ઝભ્ભાને બદલે ટાટ ું આવરણ;

અને ુંદરતાને બદલે કુરૂપતા થશ.ે
25 તારા ુરુષો તલવારથી અને તારા ૂરવીરો ુદ્ધમાં પડશ.ે
26 યરુશાલેમના દરવાજા શોક તથા વલાપ કરશ;ે અને તે ખાલી થઈને ૂ મ પર બેસશે.

4
1 તે દવસે સાત ીઓ એક ુરુષને પકડ ને
કહેશે કે, “અમે અમારો પોતાનો ખોરાક ખાઈ ું અને અમારા પોતાનાં વ પહેર ું
પણ માત્ર તારુ નામ અમને આપ અને અમારુ અપમાન ટાળ.”

યરુશાલેમ ું ુંદર ભા વ
2 તે દવસે ઇઝરાયલના બચેલાને માટે યહોવાહે ઉગાડલેા અંકુર ુંદર તથા તેજસ્વી અને તે ૂ મ ું ફળ સ્વા દ તથા

શોભાયમાન થશ.ે
3 ત્યારે, સયોનમાં તથા યરુશાલેમમાં રહ ગયેલા શેષ, એટલે યરુશાલેમમાંના જીવતાઓમાં નોધાયેલા, દરેક પ વત્ર કહેવાશે.

4 ારે પ્ર ુ સયોનની દ કર ઓની મ લનતા ધોઈ નાખશેઅને યરુશાલેમમાંથી રક્તના ડાઘ ન્યાયનાઆત્મા તથા બળતીઅ ના
આત્માથક ુદ્ધ કર નાખશે.

5 ત્યારે યહોવાહ સયોન પવર્તનાં દરેક રહેઠાણ પર અને તેની સભાઓ પર, દવસે મેઘ તથા ુમાડો અને રાત્રે બળતા અ નો
પ્રકાશ ઉત્પ કરશ;ે કેમ કે તે સવર્ ગૌરવ ઉપર આવરણ થશે. 6 તે દવસે તે તાપથી છાયા તર કે અને તોફાન તથા વરસાદથી
રક્ષણ કરનાર તથા આશ્રય ાન થશે.

5
દ્રાક્ષવાડ સંબંધી ું ની ત-ગીત

1 હુ મારા પ્રયતમ માટે, તેની દ્રાક્ષવાડ સંબંધી મારા સ્નેહ ું ગીત ગાઉં,
મારા વહાલા પ્રયતમને ફળદ્રપ ટેકર પર એક દ્રાક્ષવાડ હતી.
2 તેણે તે ખેડ અને તેમાંથી પથ્થર વીણી કાઢ્યા અને તેમાં ઉ મ દ્રાક્ષવેલા રોપ્યા
અને તેની મધ્યમાં ુરજ બાંધ્યો અને તેમાં દ્રાક્ષકુડ ખોદ કાઢ્યો,
તેમાં દ્રાક્ષની સાર ઊપજ થશે એવી તે આશા રાખતો હતો, પણ તેમાં તો જગલી દ્રાક્ષની ઊપજ થઈ.
3 હે યરુશાલેમના રહેવાસીઓ તથા યહૂ દયાના લોકો;
તમે માર અને માર દ્રાક્ષવાડ વચ્ચે ઇનસાફ કરજો.
4 માર દ્રાક્ષવાડ વશે વધારે હુ ું કર શ ો હોત, જે મેં નથી ક ુ?
જયારે હુ સાર દ્રાક્ષ ઊપજવાની આશા રાખતો હતો, ત્યારે તેમાં જગલી દ્રાક્ષની ઊપજ કેમ થઈ હશે?
5હવે હુ માર દ્રાક્ષવાડ ું ું કરવાનો છુ, તે હુ તમને જણા ું; હુ તેની વાડ કાઢ નાખીશ;
જથેી તે ભેલાઈ જશ;ે તેનો કોટ હુ પાડ નાખીશ, જથેી તે કચડાઈ જશે
6 હુ તેને ઉજ્જડ કર ૂક શ, તે સોરવામાં આવશે ન હ અને કોઈ તેને ખેડશે ન હ, પણ એમાં કાંટા અને ઝાંખરાં ઊગી નીકળશે,
વળ હુ વાદળોને આજ્ઞા કર શ કે તેઓ એમાં વરસાદ ન વરસાવ.ે
7 કેમ કે ઇઝરાયલી લોકો તે સૈન્યોના યહોવાહની દ્રાક્ષવાડ છે
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અને યહૂ દયાના લોકો તેના મનપસંદ રોપા છે;
તેણે ન્યાયની આશા રાખી હતી, પણ બદલામાં ત્યાં રક્તપાત હતો, નેક ની આશા રાખી હતી પણ ત્યાં વલાપ હતો.

લોકોના પાપકમ
8 પોતે દેશમાં એકલા રહેનારા થાય ત્યાં ુધી,
જઓે ઘર સાથે ઘર જોડ દે છે અને ખેતર સાથે ખેતર જોડે છે, તેમને અફસોસ!
9સૈન્યોના ઈ રે મને ક ું,
ઘણા ઘરો પાયમાલ થશ,ે હા, મોટાં અને પ્રભાવશાળ ઘરો, વસ્તી વનાનાં થઈ જશે.
10 કેમ કે દશ એકરની* દ્રાક્ષવાડ માં એક બાથની ઊપજ થશે અને એકઓમેર બીજમાંથી એક એફાહ અનાજ ઊપજશે.
11જઓે પીવા માટે સવારમાં વહેલા ઊઠે છે;
જઓે દ્રાક્ષારસ પીને મસ્ત બને ત્યાં ુધી રાત્રે મોડે ુધી જાગનારાઓને અફસોસ છે!
12 તેઓની ઉજવણીઓમાં સતાર, વીણા, ખંજર , વાંસળ , અને દ્રાક્ષારસ છે,
પણ તેઓ યહોવાહ જે કામ કરે છે તે પર લક્ષઆપતા નથી અને યહોવાહના હાથનાં કાય તેઓ ધ્યાનમાં લેતા નથી.
13 તેથી મારા લોકો અજ્ઞાનતાને લીધે બંદ વાસમાં ગયા છે;
તેઓના આગેવાનો ૂ ા થયા છે અને તેઓના સામાન્ય લોકો પાસે પીવા માટે કઈ જ નથી.
14 તેથી ૃત્ ુએ અ ધક ૃષ્ણા રાખીને પોતા ું ુખ અત્યંત પહો ું ક ુર્ છે;
તેઓના પસંદ કરાયેલા લોકો, તેઓના આગેવાનો, સામાન્ય લોકો અને તેઓમાં મોજ માણનાર તેમાં ઊતર જાય છે.
15 માણસ નમી જાય છે અને મોટા માણસો દ ન બની જાય છે તથા ગ વ ની દૃ નીચી કરવામાં આવશ.ે
16 પણ સૈન્યોના યહોવાહ તેમના ન્યાયને લીધે મોટા મનાય છે અને ઈ ર જે પ વત્ર છે તે ન્યાયથી પ વત્ર મનાય છે.
17 ઘેટાં જાણે પોતાના બીડમાં ચરતાં હોય તેમ ચરશે અને ધનાઢ્યોના પાયમાલ થયેલાં ાને, પારકાં લોકો ખાઈ જશે.
18જઓે અન્યાયને થર્તાની દોર ઓથી અને પાપને ગાડાના દોરડાથી તાણે છે તેઓને અફસોસ;
19જઓે કહે છે, “ઈ રને ઉતાવળ કરવા દો, તેમને કામ જલદ કરવા દો, કે જથેી અમે તે જોઈ શક એ;
અને ઇઝરાયલના પ વત્રની યોજના અમલમાં આવ,ે જથેી અમે તે જાણી શક એ.”
20જઓે ખોટાને સારુ અને સારાને ખોટુ કહે છે;
જઓે અજવાળાંને ાને અંધકાર અને અંધકારને ાને અજવા ું ઠરાવે છે;
જઓે કડવાને ાને મીઠુ અને મીઠા ું કડ ું ઠરાવે છે તેઓને અફસોસ!
21જઓે પોતાની દૃ માં ુ દ્ધમાન અને પોતાની નજરમાં ડા ા છે, તેઓને અફસોસ!
22જઓે દ્રાક્ષારસ પીવામાં ૂરા અને દારૂ મ શ્રત કરવામાં કુશળ છે તેઓને અફસોસ!
23 તેઓ લાંચ લઈને દુ ને નદ ષ ઠરાવે છે અને ન્યાયી ું ન્યાયીપણું છ નવી લે છે!
24 તેથી જમે અ ની જીભ ઠૂઠાને સ્વાહા કર જાય છે; અને ૂકુ ઘાસ ભડકામાં બળ જાય છે,
તેમ તેઓનાં ૂળ સડ જશે અને તેઓના મોર ૂળની જમે ઊડ જશ;ે
કેમ કે તેઓએ સૈન્યોના યહોવાહના નયમ ત ા છે અને ઇઝરાયલના પ વત્રના વચનનો અનાદર કય છે.
25 તેથી યહોવાહનો કોપ પોતાના લોકો વરુદ્ધ સળગ્યો છે અને તેઓના પર યહોવાહે હાથ ઉગામીને તેમને સજા કર છે;
પવર્તો ૂ ા અને લોકોના ૃત દેહ ગલીઓમાં કચરાની જમે પડ્યા છે.
તેમ છતાં, તેમનો ક્રોધ શાંત થયો નથી, પણ તેમનો હાથ હજી ઉગામેલો જ છે.
26 તે દૂરથી વદેશીઓની તરફ ધ્વજા ઊભી કરશે અને તેઓને સીટ વગાડ ને ૃથ્વીને છેડથેી બોલાવશ;ે
જુઓ, તેઓ ઉતાવળે ઝટ આવશ.ે
27 તેઓમાં કોઈ થાકેલો નથી, કોઈ ઠોકર ખાતો નથી; નથી કોઈ ઝોકાં ખાતો કે નથી કોઈ ઊંઘતો;
કોઈનો કમરબંધ ઢ લો નથી, કે કોઈ પગરખાંની દોર ૂટેલી નથી;
28 તેમનાં બાણ તી ણ કરેલાં છે અને ધ ુષ્યો ખેંચેલાં છે;
તેમના ઘોડાની ખર ઓ ચકમકના પથ્થર જવેી છે અને તેમના રથનાં ચક્રો વંટો ળયાના જવેાં છે.
29 તેમની ગજના સહના જવેી છે, તેઓ સહના બચ્ચાની જમે ગજના કરશ.ે
તેઓ શકારને પકડ ને દૂર લઈ જશે અને તેને છોડાવનાર કોઈ મળશે ન હ.
30 તે દવસે તેના પર તે સ ુદ્રના ુઘવાટની જમે ૂરકશ.ે
જો કોઈ તે દેશને ધાર ને જોશે, તો ાં જુઓ અંધકાર તથા વપ દેખાશે અને આકાશમાં પ્રકાશને ાને અંધકાર દેખાશ.ે

6
યશાયાને દશર્ન અને સેવા ું તેડુ

1ઉ ઝયા રાજામરણપામ્યો તે વષ મેં પ્ર ુને જોયા, તે ઉચ્ચઅને ઉ ત રા ાસન પર બેઠેલા હતા. તેમના ઝભ્ભાની કનાર થી
સભા ાન ભરાઈ ગ ું હ ું. 2તેમનીઆસપાસ સરાફો ઊભા હતા; તેઓને દરેકને છ છ પાંખો હતી; બેથી તે પોતાનાં ુખ ઢાંકતા,
બેથી પોતાનાં પગ ઢાંકતા અને બેથી ઊડતા હતા.

3 તેઓ એકબીજાને પોકાર ને કહેતા,
“પ વત્ર, પ વત્ર, પ વત્ર છે સૈન્યોના યહોવાહ! આખી ૃથ્વી તેમના ગૌરવથી ભર ૂર છે.”

4 પોકાર કરનારની વાણીથી ઉંબરાના પાયા હાલ્યા અને સભા ાન ુમાડાથી ભરાઈ ગ ું. 5 ત્યારે મેં ક ું,
“મને અફસોસ છે! મારુઆવી બન્ ું છે કારણ કે હુ અ ુદ્ધ હોઠોનો માણસ છુ

* 5:10 5:10 હ ૂ ભાષામા,ં એકએકર જમીનનો માપ એ હોય છે, જમેાં એક દવસમાં એક જોડ બળદ ખેડે છે.દસ એકર જમીનનો માપ લગભગ ત્રણ ટબોલ ક્ષેત્રો
હોય છે.
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અને અ ુદ્ધ હોઠોના લોકોમાં હુ રહુ છુ,
કેમ કે માર આંખોએ રાજાન,ે એટલે સૈન્યોના યહોવાહને જોયા છે!”

6 પછ સરાફોમાંનો એક, વેદ પરથી ચી પયા વડે લીધેલો બળતો અંગાર હાથમાં રાખીન,ે માર પાસે ઊડ આ ો. 7 તેણે
મારા ુખને તે અડકાડ ને ક ું,
“જો, આતારા હોઠને અડ ો છે; એટલે તારો દોષ દૂર કરવામાં આ ો છે અને તારા પાપ માફ થ ું છે.”

8 મેં પ્ર ુને એમ કહેતા સાંભ ા, “હુ કોને મોક ું? અમારે માટે કોણ જશ?ે” ત્યારે મેં ક ું, “હુ આ ર ો; મને મોકલો.”
9 ત્યારે પ્ર ુએ ક ુ,ં “જા, અને આ લોકોને કહે કે,
સાંભ ા કરો, પણ ન સમજો; જોયા કરો, પણ ન જાણો.
10આલોકોનાં મન જડ કરો અને તેઓના કાન બહેરા કરો અને આંખો અંધ કરો,
રખેને તેઓઆંખોથી જુએ કે કાનથી સાંભળે અને મનથી સમજે અને પાછા ફર ને સાજા કરાય.”

11 ત્યારે મેં ૂ ું, “હે પ્ર ુ, તે ાં ુધી?” તેમણે ક ું,
“ ાં ુધી નગરો વસ્તી વનાનાં
અને ઘરો માણસ વનાનાં થાય અને ૂ મ વેરાન થઈ જાય,
12અને યહોવાહ આ લોકોને દૂર કરે અને આખા દેશમાં મોટો ભાગ પડતર રહે ત્યાં ુધી.
13 તે છતાં જો તેમાં લોકોનો દશમો ભાગ પણ રહે, તો તેનો ફર થી વનાશ કરવામાં આવશે;
જમે એલાહ ૃક્ષ કે એલોન ૃક્ષ કાપી નાખવામાં આ ા પછ થડ રહે છે,
તે પ્રમાણે પ વત્ર બીજ તેની જડમાં છે.”

7
રાજાઆહાઝ માટે યશાયા સંદેશો લાવે છે

1 યહૂ દયાના રાજા ઉ ઝયાના દ કરા યોથામના દ કરા આહાઝના સમયમા,ં અરામના રાજા રસીન તથા ઇઝરાયલના રાજા
રમાલ્યાનો દ કરો પેકાહ યરુશાલેમની સામે લડવાને ચઢ આ ા; પણ તેઓ તેના પર ફતેહ પામી શ ા ન હ. 2 દાઉદના વંશના
રાજાને એ ખબર મળ કે, અરામ એફ્રાઇમ સાથે મળ ગયો છે. ત્યારે તે ું મન અને તેના લોકોનાં મન જમે વનનાં ૃક્ષો પવનથી
કપે એમ ગભરાયા.ં

3 ત્યારે યહોવાહે યશાયાને ક ું, “ ું તારા ુત્ર શાર-યા ૂબને લઈને તમે બંને ધોબીના ખેતરને રસ્તેઆવતા ઉપલા કુડના નાળાંના
છેડાઆગળઆહાઝને મળવાજાઓ. 4 ું તેને કહે કે, ‘સાવધ રહે, શાંત રહે, ગભરાઈશ ન હઅનેઆ હોલવાઈ જતી મશાલના
બે છેડાથી, એટલે અરામના રસીન તથા રમાલ્યાના દ કરા પેકાના રોષથી ભયભીત ન થા.

5અરામે, એફ્રાઇમે તથા રમાલ્યાના દ કરાએ તારા પર વપ લાવવાની મસલત કર ન,ે ક ું છે કે 6 “આપણે યહૂ દયા પર
ચઢ જઈને તેને ત્રાસ પમાડ એ અને આપણે માટે તેમાં ભંગાણ પાડ એ અને ત્યાં ટાબએલના દ કરાને રાજા બનાવીએ.”
7 પણ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે કે, “એમ થશે ન હ; અને તે યોજના સફળ થશે ન હ,
8 કારણ કે અરામ ું શર દમસ્કસ છે અને દમસ્કસ ું શર રસીન છે.
અને પાંસઠ વષર્માં એફ્રાઇમ નાશ પામશે અને પ્રજાની ગણતર રહેશે ન હ.
9એફ્રાઇમ ું શર સમરુન છે અને સમરુન ું શર રમાલ્યાનો દ કરો છે.
જો તમે વ ાસમાં ર રહેશો ન હ તો તમે ુર ક્ષત રહેશો ન હ.”

ચ રૂપે ઈમા ુએલ
10પછ યહોવાહેઆહાઝ સાથે ફર થી વાત કર , 11 “ ું તારે માટે તારા ઈ ર યહોવાહ પાસે ચ માગ; ચાહે તો ઊંડાણમાંથી

અથવા ચાહે તો ઊંચાણમાંથી માગ.” 12 પર ુ આહાઝે ક ું, “હુ માગીશ ન હ, કે યહોવાહની પર ક્ષા કર શ ન હ.”
13 પછ યશાયાએ જવાબઆપ્યો, “હે દાઉદના વંશજો સાંભળો, તમે માણસોની ધીરજની પર ક્ષા કરો છો તે ું ૂર ું નથી?

કેમ કે તમે હવે મારા ઈ રની ધીરજની પર ક્ષા કરવા માગો છો?” 14 તેથી પ્ર ુ પોતે તમને ચ આપશ:ે જુઓ, કુમાર ગભર્વતી
થઈન,ે ુત્રને જન્મ આપશે અને તે ું નામ ઈમા ુએલ પાડવામાં આવશે. 15 તે ખોટુ નકારવાને તથા ભ ું પસંદ કરવાને સમજણો
થશ,ે ત્યારે તે દહ અને મધ ખાશ.ે

16એ બાળક ખોટુ નકારવાને તથા ભ ું પસંદ કરવાને સમજણો થશ,ે તે અગાઉ જે બે રાજાથી ું ભયભીત થાય છે તેઓનો
દેશ ઉજ્જડ થઈ જશ.ે 17એફ્રાઇમ યહૂદાથી જુદો પડ્યો ત્યાર પછ આ ા નહોતા એવા દવસો યહોવાહ તારા પર, તાર પ્રજા
પર તથા તારા પતાના કુટુબ પર લાવશ,ે એટલે તે આશ્ ૂરના રાજાને લાવશ.ે”
18 વળ તે સમયે
યહોવાહ મસરની નદ ના છેડાઓ પર જે માખી છે તેને
અને આશ્ ૂરમાંથી જે મધમાખીઓ છે તેમને યહોવાહ સીટ વગાડ ને બોલાવશ.ે
19 તેઓ બધી આવીન,ે કોતરોમાં, ખડકોની ફાટોમા,ં
સવર્ કાંટાનાં છોડવાઓમાં અને સવર્ બીડોમાં ભરાઈ રહેશે.

20 તે દવસે પ્ર ુ ફ્રાત નદ ને પેલે પારથી ભાડે રાખેલા અ ા વડ,ે એટલે આશ્ ૂરના રાજા વડ,ે
તમારુ મા ું અને પગોના વાળ ૂંડ નાખશ;ે અને દાઢ પણ કાઢ નાખશ.ે
21 તે દવસે માણસ એક વાછરડ અને બે ઘેટાં પાળશે.
22અને તેઓના દૂધની ુષ્કળઆવકને લીધે તે દહ ખાશ,ે
જે બધા દેશમાં બાક ર ા હશે તેઓ સવર્ દહ અને મધ ખાશ.ે
23 તે સમય,ે એમ થશે કે ાં એક હજાર રૂ પયાના એક હજાર દ્રાક્ષાવેલા રોપેલા હતા,
તેવી દરેક જગ્યા કાંટા અને ઝાંખરાં ું ાન થઈ જશ.ે
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24 ુરુષો ધ ુષ લઈને ત્યાં શકાર કરવા જશ,ે કારણ કે આખી ૂ મ કાંટા અને ઝાંખરાં થશ.ે
25 તે સવર્ ટેકરાઓ જે પાવડાથી ખોદવામાં આવતા, ત્યાં કાંટા અને ઝાંખરાંની બીક હતી ન હ;
પણ ત્યાં બળદો તથા ઘેટાંને ચરવાની જગ્યા થઈ પડશે.

8
નશાનીરૂપ યશાયાના ુત્ર ું સાંકે તક નામ

1 યહોવાહે મને ક ું, “એક મોટ પાટ લઈને તેના પર ‘માહેર-શાલાલ-હાશ-બાઝ’ એમ કલમથી લખ.” 2અને માર પોતાની
તરફથી વ ા ુ સાક્ષીઓની પાસ,ે એટલે ઉ રયા યાજક તથા બેરે ાના દ કરા ઝખાયાર્ની પાસે સાક્ષી કરાવીશ.”

3 પછ હુ પ્રબો ધકા પાસે ગયો, તે ગભર્વતી થઈ અને તેને દ કરો જન્મ્યો. ત્યારે યહોવાહે મને ક ું, “તે ું નામ ‘માહેર-શાલાલ-
હાશ-બાઝ’ રાખ. 4 કેમ કે બાળક રડતાં શીખે તે પહેલા, ‘મારા પતા’ અને ‘માર મા,’ એમ કહેવાની સમજણ આવશે તે પહેલાં
દમસ્કસની સંપ અને સમરુનની ૂંટ આશ્ ૂરના રાજાની પાસે લઈ જવામાં આવશે.”

આશ્ ૂરનો રાજા ચઢ આવશે
5 વળ યહોવાહે ફર થી માર સાથે વાત કર ને ક ું,

6 “કારણ કે આ લોકોએ શલોઆહના ધીમે ધીમે વહેતા પાણીને તરછો ું છે
અને તેઓ રસીન તથા રમાલ્યાના દ કરાથી આનંદ પામે છે,
7 તેથી પ્ર ુ તેઓ પર નદ ના ધસમસતાં અને ુષ્કળ પાણીન,ે એટલે આશ્ ૂરના રાજાને તેનાં સં ૂણર્ ગૌરવ સાથે લાવશ.ે
તે તેના સવર્ નાળાં પર અને સવર્ કાંઠા પર ફર વળશે.
8 તે યહૂ દયામાં ધસી આવશ,ે તે ઊભરાઈને આરપાર જશે તે ગળા ુધી ન પહોંચે ત્યાં ુધી.
તેની પાંખોના વસ્તારથી, હે ઈમા ુએલ, તારો આખો દેશ ભર ૂર થશ.ે”
9 હે વદેશીઓ, સાંભળો, તમારા ભાંગીને ૂરે ૂરા થઈ જશે:
હે દૂર દેશના લોકો તમે ુદ્ધને માટે સજ્જ થાઓઅને તમારા ભાંગીને ૂરે ૂરા થઈ જશે; સજ્જ થાઓઅને ભાંગીને ૂરે ૂરા થઈ

જાઓ.
10 યોજના તૈયાર કરો અને તે નષ્ફળ જશ;ે ઠરાવ જાહેર કરો અને તે નષ્ફળ થશ,ે
કેમ કે ઈ ર અમાર સાથે છે.

પ્ર ુ પ્રબોધકને ચેતવે છે
11 યહોવાહે પોતાના સમથર્ હાથથી મને પકડ ને, માર સાથે આ પ્રમાણે વાત કર અને આ લોકોના માગર્માં ન ચાલવા માટે

ચેતવણી આપી.
12આલોકો જનેે કાવતરુ કહે છે, તેને તમારે કાવતરુ ન કહે ું,
જનેાથી તેઓ બીએ છે તેનાથી તમારે ગભરા ું અને ડર ું ન હ.
13સૈન્યોના યહોવાહને તમે પ વત્ર માનો, તેમનાથી બીહો અને તેમનો જ ભય રાખો.
14 તે તમારુ પ વત્ર ાન થશ;ે પણ ઇઝરાયલના બ ે કુળને માટે, તે ઠેસ ખવડાવનાર પથ્થર તથા ઠોકર ખવડાવનાર ખડક થશે
અને યરુશાલેમના રહેવાસીઓ માટે તે ફાંદારૂપ અને જાળરૂપ થઈ પડશ.ે
15 તેઓમાંના ઘણા ઠોકર ખાઈને પડશે અને છ ભ થઈ જશે અને જાળમાં સપડાઈ જશે.

ૂવાઓ અને જતરમંતર કરનારાથી દૂર રહો
16 હુ મારા સાક્ષી બાંધી દઈશ*અને સ ાવાર વગતોને મહોર માર ને મારા શષ્યોને સોંપી દઈશ.
17 હુ યહોવાહની રાહ જોઈશ, જે યાકૂબના સંતાનોથી પોતા ું ુખ સંતાડે છે, તેમને માટે હુ રાહ જોઈશ.
18 જુઓ, હુ અને યહોવાહે જે સંતાનો મને ઇઝરાયલ માં ચ ો તથા અદ્દ ુત કાય ને અથઆપ્યાં છે તેઓ પણ,
સૈન્યોના યહોવાહના સયોન પવર્ત પર વસે છે.

19 તેઓ તમને કહેશે, “ ૂવાઓ અને જાદગુરની પાસે જાઓ,” ધીમે અવાજે બડબડનાર જાદગુરની પાસે જઈને ખબર કાઢો.
પણ ું તેઓએ પોતાના ઈ રની પાસે જઈને ખબર ન હ કાઢવી? ું જીવતાંની ખાતર મરેલાં પાસે ખબર કાઢવા જ ુ?ં 20 તેથી
તમારે નયમશા અને સાક્ષી પર ધ્યાન લગાવ ું! જો તેઓ આવી વાતો ન કહે, તો તે ું કારણ છે કે તેમનામાં પરોઢનો પ્રકાશ
નથી.

આફતનો સમય
21 દ:ુખી તથા ૂ ા થઈને તેઓ દેશમાં ભટકશે. ારે તેઓ ૂ ા થશ,ે ત્યારે તેઓ ુસ્સે થશે
અને ઊંચે આકાશ તરફ જોઈને પોતાના રાજાને તથા પોતાના ઈ રને શાપ આપશ.ે
22 તેઓ ૃથ્વી પર નજર કરશે
અને વપ , અંધકાર અને વેદનાની ગ્લા ન જોશે. તેઓને ઘોર અંધકારમાં હાંક કાઢવામાં આવશ.ે

9
ભા વ રાજરાજે ર

1 પર ુ જે ૂ મ પર સંકટ પ ુ હ ું, તેમાં અંધકાર ન હ રહે.
પ્રથમ તેમણે ઝ ુલોન તથા નફતાલીના દેશને
તરસ્કારપાત્ર બનાવી દ ધો હતો,

* 8:16 8:16 બાંધ ું એનો અથર્ એ થાય છે કે વાળ ું અથવા લેખને બાંધ ુ.ં આસાક્ષી યશાયાના અગાઉના શ ોનો ઉલ્લેખ કરે છે, જે લેખમાં નોંધાયેલી હશે.
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પણ છેવટે તે સ ુદ્રના રસ્તે આવેલા, યદનને પેલે પાર, ગાલીલના દેશોને પ્ર ત ા અપાવશ.ે
2અંધકારમાં ચાલનારા લોકોએ મહાન પ્રકાશ જોયો છે;
ૃત્ ુની છાયાના દેશમાં રહેનારાઓ પર અજવા ું પ્રકાશ્ ું છે.

3 તેં પ્રજાની ૃ દ્ધ કર છે અને તેમનો આનંદ વધાય છે;
કાપણીમાં થતાં આનંદ પ્રમાણે તેઓ તમાર સમક્ષઆનંદ કરે છે,
જમે લોક ૂંટ વહેંચતા આનંદ કરે છે તેમ.
4 કેમ કે મદ્યાનને દવસે થ ું તે પ્રમાણે તેઓ ભારની ઝંૂસર ને, તેઓના ખભા પરની કાઠ ન,ે
તેઓના પર જુલમ કરનારની લાકડ ને તેં ભાંગી નાખી છે.
5સૈ નકોના અવાજ કરતા જોડા
અને રક્તમાં બોળેલાં વ ો,
તે સવર્ને બળતણની જમે અ માં બાળ નાખવામાં આવશે.
6 કેમ કે આપણે સારુ છોકરો જન્મ્યો છે, આપણને ુત્ર આપવામાં આ ો છે;
અને તેના ખભા પર રા ા ધકાર રહેશે;
અને તેને અદ્દ ુત સલાહકાર,
પરાક્રમી ઈ ર, સનાતન પતા
અને શાં તનો રાજકુમાર એ નામ આપવામાં આવશ.ે
7 દાઉદના રા ાસન ઉપર અને તેના રા ઉપર,
તેમને ઇનસાફ તથા ન્યાયીપણાથી, તે સમયથી તે સવર્કાળ માટે

ાપવા તથા દૃઢ કરવા માટે
તેમની સ ાની ૃ દ્ધનો તથા શાં તનો પાર રહેશે ન હ.
સૈન્યોના યહોવાહનો ઉત્સાહઆમ કરશ.ે

પ્ર ુ ઇઝરાયલને સજા કરશે
8 પ્ર ુએ યાકૂબ વરુદ્ધ સંદેશો મોકલ્યો અને તે ઇઝરાયલ પહોચ્યો છે.
9એફ્રાઇમ અને સમરુનના સવર્ રહેવાસીઓ કે જઓે ગવર્ અને બડાઈ માર ને કહે છે, તે સવર્ લોકો જાણશે કે,
10 “ઈંટો પડ ગઈ છે, પણ હવે આપણે ઘડલેા પથ્થરોથી બાંધી ું; ુલ્લર ઝાડ કાપી નાખવામાં આ ાં છે, પણ આપણે તેને

બદલે દેવદાર ૃક્ષ લાવી ું.”
11 તેથી યહોવાહે રસીનના શ ુઓને તેના પર ચઢા ા છે, ને તેના દશુ્મનોને તેની વરુદ્ધ ઉશ્કેયાર્ છે;
12 ૂવર્ તરફથી અરામીઓ અને પ મથી પ લસ્તીઓ, તેઓ ુખ પહો ું કર ને ઇઝરાયલને ગળ જશ.ે
એ સવર્ છતાં યહોવાહનો રોષ સમી ગયો નથી, પણ તેમનો હાથ હજી ઉગામેલો જ છે.
13 તોપણ લોકો પોતાને મારનારની તરફ ફયાર્ નથી, અને સૈન્યોના યહોવાહને તેઓએ શોધ્યા નથી.
14 તેથી યહોવાહે ઇઝરાયલ ું મા ું તથા ૂછડુ, ખજૂર ની ડાળ તથા બરુને એક જ દવસે કાપી નાખશ.ે
15 વડ લ અને સન્માનનીય ુરુષ તે મા ું અને અસત્ય શીખવનાર પ્રબોધક તે ૂંછડ છે.
16આલોકોના આગેવાન એ તેમને અન્ય માગ દોરે છે, અને તેઓને અ ુસરનારાને ખાઈ જવામાં આ ા છે.
17 તેથી પ્ર ુ તેમના જુવાનોથી હરખાશે ન હ, તેમ જ અનાથો તથા વધવાઓ પર દયા રાખશે ન હ,
કેમ કે તેઓ સવર્ અધમ અને કુકમર્ કરનારા છે અને દરેક ુખ ૂખાર્ઈની વાતો બોલે છે.
એ સવર્ છતાં પ્ર ુનો રોષ સમી ગયો નથી અને તેમનો હાથ હજી ઉગામેલો જ છે.
18 દુ તા આગની જમે બળે છે; તે કાંટા અને ઝાંખરાંને બાળ નાખે છે;
તે ગીચ જગલની ઝાડ ને પણ બાળ ૂકે છે અને ુમાડાના ગોટેગોટા આકાશમાં ચઢે છે.
19સૈન્યોના યહોવાહના રોષથી દેશ બળ જાય છે અને લોકો અ નાં બળતણ જવેા થાય છે.
કોઈ માણસ પોતાના ભાઈને છોડતો નથી.
20 તેઓ જમણે હાથે માંસ ૂંચવી લે છે, છતાં પણ ૂ ા રહેશે; તેઓ ડાબે હાથે માંસ ખાશે પણ સંતોષ પામશે ન હ.
તેઓમાંના દરેક પોતાના હાથ ું માંસ ખાશે.
21 મનાશ્શા એફ્રાઇમન,ે એફ્રાઇમ મનાશ્શાને ગળ જશ;ે અને તેઓ બ ે યહૂદાની સામે થશ.ે
આસવર્ને લીધે યહોવાહનો રોષ સમી જશે ન હ પણ તેમનો હાથ હજી ઉગામેલો જ ર ો છે.

10
1જઓે અન્યાયી કાયદા ઘડે છે અને અયોગ્ય ઠરાવ પસાર કરે છે, તેઓને અફસોસ.
2 તેઓ ગર બોને ઇનસાફથી વં ચત કરે છે અને તેઓ મારા લોકોમાંના દ રદ્ર ઓના અ ધકારો છ નવી લે છે.
વધવાઓને ૂંટે છે અને અનાથોને પોતાનો શકાર બનાવે છે!
3 ન્યાયને દવસે દૂરથી તમારા પર આવનાર વનાશ ું તમે ું કરશો?
તમે સહાયને માટે કોની પાસે દોડશો અને તમાર સંપ ાં ૂકશો?
4બંદ વાનોની ભેગા નમી જવા સવાય અને કતલ થયેલાની નીચે પડ ર ા વગર, કઈ બાક રહેશે ન હ.
આસવર્ છતાં યહોવાહનો રોષ સમી ગયો નથી; અને તેમનો હાથ હજી ઉગામેલો જ છે.

ઈ રના હાથમાં હ થયાર-આશ્ ૂરનો રાજા
5આશ્ ૂરને અફસોસ, તે મારા રોષનો દડ અને લાકડ છે તેનાથી હુ મારો કોપ કા ૂમાં રા ું છુ!
6અધમ પ્રજાની સામે અને મારા કોપને પાત્ર થયેલા લોકોની વરુદ્ધ હુ તેને મોકલીશ.
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હુ તેને આજ્ઞા આપીશ કે તે ૂંટ કરે, શકાર કરે અને તેઓને રસ્તા પરના ક ચડની જમે ૂંદ નાખે.
7 પર ુ તેના આવા ઇરાદા નથી કે તે આવો વચાર કરતો નથી,
વનાશ કરવાનો અને ઘણી પ્રજાઓનો સંહાર કરવો તે જ તેના મનમાં છે.
8 કેમ કે તે કહે છે, “મારા સવર્ રાજકુમારો રાજા નથી?
9 કાલ્નો કાકમીશ જે ું નથી?
હમાથઆપાર્દ ના જે ું નથી? સમરુન એ દમસ્કસ જે ું નથી?
10જઓેની કોતરેલી ૂ તઓ યરુશાલેમ અને સમરુન કરતાં વધારે હતી, તેવાં ૂ ત ૂજક રા ો મારે હાથે આ ાં છે;
11અને જમે સમરુનને તથા તેની નકામી ૂ તઓને મેં ક ,ુ
તેમ યરુશાલેમને તથા ત્યાંની ૂ તઓને ું હુ ન હ કરુ?”

12 ારે પ્ર ુ યહોવાહ સયોન પવર્ત પર અને યરુશાલેમમાં પોતા ું કામ ૂરુ કરશ,ે તે કહેશે: “હુ આશ્ ૂરના રાજાના હૃદયની
અ ભમાની વાણીને તથા તેના ઘમંડ દેખાવને શક્ષા કર શ.” 13 કેમ કે તે કહે છે,
“મારા બળથી અને માર ુ દ્ધથી મેં આ ક ુર્ છે; કેમ કે મને સમજ છે,
મેં લોકોની સરહદોને ખસેડ છે. મેં તેઓનો ખજાનો ચોય છે,
અને ૂરવીરની જમે સહાસન પર બેસનારને નીચે પાડ્યા છે.
14 વળ પક્ષીઓના માળાની જમે દેશોની સંપ મારે હાથ આવી છે
અને જમે તજલેાં ઈંડાંને એકઠાં કરવામાં આવે છે તેમ મેં આખી દુ નયા એકઠ કર છે.
પાંખ ફફડાવે, ુખ ઉઘાડે કે ચીંચીં કરે, એ ું કોઈ નથી.”

15 ું કુહાડ તેના વાપરનાર આગળ બડાશ મારશે? ું કરવત તેના વાપરનારની પર સરસાઈ કરશ?ે
ું લાકડ તેને પકડનારને ઉઠાવે અને લાકડુ માણસને ઉઠાવે તેમ એ છે.

16 તે માટે સૈન્યોના પ્ર ુ યહોવાહ તેના બળવાન યોદ્ધાઓમાં નબર્ળતા મોકલશે;
અને તેના મ હમામાં સળગતી અ ના જવેી જ્વાળા પ્રગટાવાશે.
17ઇઝરાયલનો પ્રકાશ તે અ રૂપ થશ,ે તેના પ વત્ર તે જ્વાળારૂપ થશ;ે
તે એક દવસમાં તેના કાંટા અને ઝાંખરાંને બાળ ને ગળ જશ.ે
18 યહોવાહ તેના વનના વૈભવને તથા તેના ફળદ્રપ ખેતરને, આત્મા અને શર રને ભસ્મ કરશ;ે
તે એક બીમાર માણસના જીવનને બગાડે તે ું થશ.ે
19 તેના વનમાં બાક રહેલાં ઝાડ એટલાં થોડાં હશે કે એક બાળક પણ તેને ગણી શકે.

થોડાક પાછા આવશે
20 તે દવસ,ે ઇઝરાયલનો શેષ, યાકૂબના વંશજોમાંથી બચેલા પોતાને હરાવનાર પર ફર થી કદ ભરોસો રાખશે ન હ, પણ

યહોવાહ જે ઇઝરાયલના પ વત્ર છે, તેમના પર તેઓઆધાર રાખતા થશ.ે 21બાક રહેલા યાકૂબના વંશજો સામથ્યર્વાન ઈ રની
પાસે પાછા આવશે.

22 હે ઇઝરાયલ, જો કે તારા લોક સ ુદ્રની રેતી જટેલા હશે, તોપણ તેમાંથી ફક્ત થોડા જ પાછા આવશ.ે ન્યાયથી ભર ૂર
વનાશ નમાર્ણ થયેલો છે. 23 કેમ કે સૈન્યોના પ્ર ુ યહોવાહ, આખા દેશનો વનાશ, હા નમાર્ણ કરેલો વનાશ કરનાર છે.

ઈ રઆશ્ ૂરને સજા કરશે
24 તેથી પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે, “હે સયોનમાં રહેનાર મારા લોકો, તમે આશ્ ૂરથી બીતા ન હ. તે લાકડ થી તમને મારશે અને

પોતાની સોટ તમારા પર મસરની જમે ઉગામશે. 25 તેનાથી બીશો ન હ, કારણ કે થોડા જ સમયમાં તમાર વરુદ્ધ મારો ક્રોધ
સમાપ્ત થશે અને મારો ક્રોધ તેઓનો વનાશ કરશ.ે”

26જમેઓરેબ ખડક પર મદ્યાનને માય તે ર તે સૈન્યોના યહોવાહ તેઓની વરુદ્ધ ચા ુક ઉગામશે. તેમની સોટ જમે સ ુદ્રમાં
મસર પર ઉગામવામાં આવી હતી, તેમ તેઓ પર ઉગામવામાં આવશ.ે 27 તે દવસ,ે
તેનો ભાર તમાર ખાંધ પરથી અને તેની ઝંૂસર તાર ગરદન પરથી ઉતારવામાં આવશ,ે
અને તાર ગરદન ની ુ ને લીધે ઝંૂસર નાશ પામશ.ે

આક્રમણકારની આગેકૂચ
28 તારો શ ુ આયાથઆવી પહોંચ્યો છે,
તે મગ્રોન થઈને ગયો છે; મખ્માશમાં તે પોતાનો સરસામાન રાખી ૂકે છે.
29 તેઓ ખીણની પાર આ ા છે; ગેબામાં તેઓએ ઉતારો કય છે;
રામા થરથરે છે; શાઉલ ું ગબયા નાસાનાસ કરે છે.
30 હે ગાલ્લીમની દ કર મોટેથી રુદન કર! હે લાઈશાહ, કાળજીથી સાંભળ!
હે અનાથોથ, તેને જવાબઆપ.
31 માદમેના નાસી જાય છે
અને ગેબીમના રહેવાસીઓજીવ બચાવવા ભાગે છે.
32આજે જ તે નોબમાં ુકામ કરશે
અને સયોનની દ કર ના પવર્તની સામ,ે યરુશાલેમના ડુગરની સામે તે પોતાની ુઠ્ઠ ઉગામશે.
33 પણ જુઓ, સૈન્યોના પ્ર ુ યહોવાહ, ડાળ ઓને ભયાનક ર તે સોર નાખશ;ે
તે ઊંચા ઝાડને કાપી નાખશે અને મોટા કદનાં ૃક્ષોને નીચાં કરવામાં આવશ.ે
34 તે ગાઢ જગલનાં ૃક્ષોને કુહાડ થી કાપી નાખશે અને લબાનોન તેની ભ તામાં ધરાશાયી થશ.ે
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11
શાં ત ું વ -રા

1 યશાઈના ૂળમાંથી ફણગો ટશે અને તેની એક ડાળ ને ફળ લાગશે.
2 યહોવાહનો આત્મા, જ્ઞાન તથા સમજનો આત્મા,
વવેક ુ દ્ધ તથા પરાક્રમનો આત્મા, ડહાપણ તથા યહોવાહના ભયનો આત્મા તેના પર રહેશે.
3 તે યહોવાહના ભયમાં હરખાશ;ે
અને પોતાની આંખે જોયા પ્રમાણે તે ઇનસાફ કરશે ન હ અને પોતાના કાને સાંભ ા પ્રમાણે તે નણર્ય કરશે ન હ;
4 પણ ન્યાયીપણાથી તે ગર બોનો અને નષ્પક્ષપણે તે દેશના દ નોનો ઇનસાફ કરશ.ે
પોતાના ુખની સોટ થી તે ૃથ્વીને મારશે અને પોતાના હોઠોના ાસથી તે દજુનોનો સંહાર કરશ.ે
5 ન્યાયીપણું તેનો કમરપટો અને વ ા ુપણું તેનો કમરબંધ થશ.ે
6 ત્યારે વરુ તથા હલવાન સાથે રહેશે અને ચ ો લવારા પાસે ૂઈ જશ,ે
વાછરડુ, સહ તથા મેદસ્વી જાનવર એકઠાં રહેશે. ના ું બાળક તેઓને દોરશે.
7ગાય તથા ર છ સાથે ચરશે અને તેમનાં બચ્ચાં ભેગા ૂઈ જશ.ે
સહ બળદની જમે ૂકુ ઘાસ ખાશે.
8 ધાવણું બાળક સાપના દર પર રમશે
અને ધાવણ છોડાવે ું બાળક નાગના રાફડા પર પોતાનો હાથ ૂકશે.
9 મારા આખા પ વત્ર પવર્તમાં કોઈ પણ હા ન કે વનાશ કરશે ન હ;
કેમ કે જમે સ ુદ્ર જળથી ભર ૂર છે, તેમ આખી ૃથ્વી યહોવાહના જ્ઞાનથી ભર ૂર થશ.ે

બંદ વાસીઓ પાછા ફરશે
10 તે દવસ,ે યશાઈ ું ૂળ લોકોને માટે ધ્વજારૂપ ઊ ું રહેશે.
તેની પાસે આવવાને વદેશીઓ શોધ કરશ;ે અને તે ું નવાસ ાન મ હમાવંત થશ.ે
11 તે દવસ,ે પ્ર ુ પોતાના લોકોના શેષને મેળવવાને માટે,
એટલે જઓે બાક રહેલા છે તેઓને આશ્ ૂરમાંથી, મસરમાંથી,
પાથ્રોસમાંથી, કૂશમાંથી, એલામમાંથી, શનઆરમાંથી, હમાથમાંથી તથા સ ુદ્રના ટા ુઓમાંથી પાછા લાવવા માટે બીજીવાર

પોતાનો હાથ લાંબો કરશ.ે
12 વદેશીઓને માટે તે ધ્વજા ઊંચી કરશે અને ઇઝરાયલના કાઢ ૂકેલાઓને એકત્ર કરશે,
અને યહૂ દયાના વખેરાઈ ગયેલાને ૃથ્વીની ચારે દશાથી ભેગા કરશ.ે
13 વળ એફ્રાઇમની ઈષ્યાર્ મટ જશ,ે યહૂદાના વરોધીઓને ના ૂદ કરવામાં આવશ.ે
એફ્રાઇમ યહૂદાની અદેખાઈ કરશે ન હ અને યહૂદા એફ્રાઇમનો વરોધ કરશે ન હ.
14 તેઓ બ ે ભેગા મળ ને પ મમાં પ લસ્તીઓ પર ઊતર પડશે અને તેઓ એકઠા થઈને ૂવર્ની પ્રજાઓને ૂંટશ.ે
તેઓ અદોમ તથા મોઆબ પર હુમલો કરશે અને આમ્મોન તેઓના હુકમ માનશ.ે
15 યહોવાહ મસરના સ ુદ્ર કનારાની ૂ મ વહેંચશે, અને પોતાના ઉગ્ર પવનથી તે ફ્રાત નદ પર પોતાનો હાથ હલાવશ,ે
અને તેને સાત પ્રવાહમાં વહેંચી નાખશ,ે જથેી લોકો તેને પગરખાં પહેરેલાં રાખીને પાર કરશ.ે
16જમે ઇઝરાયલને માટે મસરમાંથી ઉપર આવવાના સમયમાં હતી તેવી સડક આશ્ ૂરમાંથી તેના લોકોના શેષને માટે થશ.ે

12
આભારસ્ ુ ત ગાન

1 તે દવસે ું કહેશે,
“હે યહોવાહ હુ તમારો આભાર માનીશ. કેમ કે તમે મારા પર કોપાયમાન થયા હતા, તોપણ હવે તમારો રોષ સમી ગયો છે અને

તમે મને દલાસો આપ્યો છે.
2 જુઓ, ઈ ર મારુ તારણ છે; હુ તેમના પર ભરોસો રાખીશ અને બીશ ન હ,
કેમ કે યહોવાહ, હા, યહોવાહ મારુ સામથ્યર્ તથા મારુ ગીત છે. તે મારુ તારણ થયા છે.”
3 તમે આનંદ સ હત તારણના ઝરાઓમાંથી પાણી ભરશો.
4 તે દવસે તમે કહેશો, “યહોવાહનો આભાર માનો અને તેમ ું નામ લઈને હાંક મારો;
લોકોમાં તેમનાં કૃત્યો જાહેર કરો, તેમ ું નામ શ્રે છે એ ું પ્રગટ કરો.
5 યહોવાહનાં ગીત ગાઓ, કેમ કે તેમણે મ હમાવાન કૃત્યો કયા છે; આવાતઆખી ૃથ્વીમાં જાહેર થાઓ.
6 હે સયોનના રહેવાસીઓ, જોરથી પોકારો અને આનંદનો પોકાર કરો, કેમ કે ઇઝરાયલના પ વત્ર તમારામાં મહાન મનાય છે.”

13
ઈ ર બા બલને શક્ષા કરશે

1આમોસના ુત્ર યશાયાને બા બલ વશે જે ઈ રવાણી મળ ત.ે
2 ુલ્લા પવર્ત પર ધ્વજા ઊંચી કરો, તેઓને મોટે અવાજે હાંક મારો,
હાથના ઇશારા કરો કે તેઓ ઉમરાવોની ભાગળોમાં પેસ.ે
3 મેં મારા પ વત્ર કરાયેલાઓને આજ્ઞા આપી છે,
હા, મેં મારા ૂરવીરોને પણ, એટલે બડાઈ મારનારા અ ભમાનીઓને મારા રોષને લીધે બોલા ા છે.



યશાયા 13:4 627 યશાયા 14:10

4 ઘણા લોકોની જમે, પવર્તોમાં સ ુદાયનો અવાજ!
એક સાથે એકત્ર થયેલાં ઘણા રા ોના શોરબકોર નો અવાજ!
સૈન્યોના યહોવાહ ુદ્ધને માટે સૈન્યને તૈયાર કરે છે.
5 તેઓ દૂર દેશથી, ક્ષ તજને પેલે પારથી આવે છે.
યહોવાહ પોતાના ન્યાયનાં શ સાથ,ે આખા દેશનો વનાશ કરવાને આવે છે.
6 વલાપ કરો, કેમ કે યહોવાહનો દવસ પાસે છે; તે સવર્સમથર્ પાસેથી સંહારરૂપે આવશ.ે
7 તેથી સવર્ના હાથ ઢ લા પડશે અને સવર્ હૃદય પીગળ જશ;ે
8 તેઓ ગભરાશે; પ્ર ૂતાની જમે તેઓ પર દ:ુખ તથા સંકટ આવી પડશે.
તેઓ એકબીજા સામે આ યર્થી જોયા કરશ;ે તેઓનાં ુખ જ્વાળાના ુખ જવેાં થશ.ે
9 જુઓ, યહોવાહનો દવસઆવે છે, તે પીડા, કોપ અને ઉગ્ર ક્રોધ સ હત
દેશને ઉજ્જડ કરવાને તેમાંથી પાપીઓનો વનાશ કરવા માટે આવે છે.
10આકાશના તારાઓ અને તારામંડળો તેમનો પ્રકાશઆપશે ન હ.
ૂયર્ ઊગતાં જ અંધારાશે અને ચંદ્રનો પ્રકાશ પડશે ન હ.

11 હુ જગતને તેની દુ તાને લીધે તથા દુ ોને તેઓના અપરાધને લીધે સજા કર શ.
હુ ગ વ કતઓ ું અ ભમાન તોડ શ અને જુલમીઓનો ગવર્ ઉતાર શ.
12ચોખ્ખા સોના કરતાં માણસને દલુર્ભ અને ઓફ રના ચોખ્ખા સોના કરતાં માનવજાતને શોધવી વ ુ ુશ્કેલ કર શ.
13 તેથી હુ આકાશોને ૂજાવીશ અને ૃથ્વીને તેના ાનેથી હલાવી દેવાશ,ે
સૈન્યોના યહોવાહના કોપથી તેમના રોષને દવસે એમ થશ.ે 14 નસાડલેા હરણની જમે અને પાળક વગરના ઘેટાંની જમે,
દરેક માણસ પોતાના લોકોની તરફ વળશે અને પોતપોતાના દેશમાં નાસી જશ.ે
15 મળ આવેલા સવર્ને માર નાખવામાં આવશે અને સવર્ પકડાયેલા તલવારથી માર નંખાશે.
16 તેઓની આંખો આગળ તેઓનાં બાળકોને પછાડ ને ટુકડટુેકડા કરવામાં આવશ.ે
તેઓનાં ઘરો ૂંટ લેવામાં આવશે અને તેઓની પત્નીઓની આબરુ લેવાશે.
17 જુઓ, હુ માદ ઓને તેઓની સામે લડવાને ઉશ્કેર શ,
તેઓ ચાંદ ને ગણકારશે ન હ અને સોનાથી ુશ થશે ન હ.
18 તેઓનાં તીરો જુવાનોના ટુકડટુેકડા કર નાખશ.ે
તેઓ નવજાત બાળકો પર દયા રાખશે ન હ અને છોકરાઓને છોડશે ન હ.
19અને બા બલ, જે સવર્ રા ોમાં પ્રશંસાપાત્ર છે, ખાલદ ઓ ું ઉ મ સૌંદયર્,
તે સદોમ અને ગમોરા જઓેને ઈ રે પાયમાલ કર ના ા તેઓના જે ું થશ.ે
20 તેમાં ફર કદ વસ્તી થશે ન હ, તેમાં પેઢ દરપેઢ કોઈ વસશે ન હ.
આરબ લોકો ત્યાં પોતાનો તં ુ બાંધશે ન હ, કે ભરવાડો પોતાનાં ટોળાને ત્યાં બેસાડશે ન હ.
21 પણ રણના જગલી પ્રાણીઓ ત્યાં ૂઈ જશ.ે તેઓનાં ઘર ુવડોથી ભર ૂર થશ;ે
અને શાહ ૃગ તથા રાની બકરાં ત્યાં કૂદશે.
22 વરુઓ તેઓના કલ્લાઓમાં અને શયાળો તેઓના ુંદર મહેલોમાં ભોંકશ.ે તેનો સમય પાસે આવે છે અને હવે તે વધારે

દવસ ુધી ટકશે ન હ.

14
બંદ વાસમાંથી પાછા સ્વદેશ

1 કેમ કે યહોવાહ યાકૂબ પર દયા કરશ;ે તે ફર થી ઇઝરાયલને પસંદ કરશે અને તેઓને પોતાની ૂ મમાં વસાવશ.ે વદેશીઓ
તેઓની સાથે જોડાશે અને તેઓ યાકૂબના સંતાનોની સાથે જોડાશ.ે 2 લોકો તેઓને તેઓના વતનમાં પાછા લાવશ.ે પછ
યહોવાહની ૂ મમાં ઇઝરાયલીઓ તેઓને દાસ અને દાસી તર કે રાખશે. તેઓ પોતાને બંદ વાન કરનારાઓને બંદ વાન કર લેશે
અને તેઓના પર જુલમ કરનારાઓ પર તેઓ અ ધકાર ચલાવશે.

બા બલ સાથે ંગ
3 યહોવાહ તને તારા કલેશથી તથા તારા સંતાપથી અને તમે જે સખત વૈતરુ ક ુ છે તેમાંથી વસામો આપશ.ે 4 તે દવસે ું

બા બલના રાજાને મહેણાં માર ને આ ગીત ગાશ,ે
“જુલમીનો કેવો અંત આ ો છે, તેના ઉગ્ર ક્રોધનો કેવો અંત થયો છે!
5 યહોવાહે દુ ની સોટ , અ ધકાર ઓની છડ તોડ છે,
6જે સોટ કોપમાં લોકોને નરતર મારતી અને ક્રોધમાં નરકુશ સતાવણીથી
પ્રજાઓ પર અમલ કરતી તેને યહોવાહે ભાગી નાખી છે.
7આખી ૃથ્વી વશ્રામ પામીને શાંત થયેલી છે; તેઓ ગીતો ગાઈને હષર્નાદ કરવા માંડે છે.
8હા, લબાનોનનાં દેવદાર અને એરેજ ૃક્ષો તારે લીધે આનંદ કરે છે;
તેઓ કહે છે, ‘ ું પડ્યો ત્યારથી કોઈ ક ઠયારો અમારા ઉપર ચઢ આ ો નથી.’
9 ારે ું ઊંડાણમાં જાય ત્યારે શેઓલ તને ત્યાં મળવાને આ ુર થઈ ર ું છે.
તે તારે લીધે ૃથ્વીના સવર્ રાજાઓને તથા ૂએલાઓના આત્માઓને જા ૃત કરે છે,
વદેશીઓના સવર્ રાજાઓને તેમના રા ાસન પરથી ઉતાયાર્ છે.
10 તેઓ સવર્ બોલી ઊઠશે અને તને કહેશે,
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‘ ું પણ અમારા જવેો નબળો થયો છે, ું અમારા સરખો થયો છે.
11 તારા વૈભવને તથા તારા ગૌરવ માટે વાગતી વીણાના અવાજને શેઓલ ુધી ઉતારવામાં આ ા છે.
તાર નીચે અળ સયાં પાથરેલાં છે અને કૃ મ તને ઢાંકે છે.’
12 હે તેજસ્વી તારા, પ્રભાતના ુત્ર, ું ઊંચે આકાશમાંથી કેમ પડ્યો છે!
બીજી પ્રજાઓ પર જય પામનાર, તને કેમ કાપી નાખીને જમીનદોસ્ત કરવામાં આ ો છે!
13 તેં તારા હૃદયમાં ક ું હ ું, ‘હુ આકાશમાં ઊંચે ચઢ શ
અને ઈ રના તારાઓ કરતાં પણ મારુ સહાસન ઊં ું રાખીશ
અને હુ છેક ઉ રના છેડાના, સભાના પવર્ત પર બેસીશ;
14 હુ સવર્થી ઊંચાં વાદળો પર ચઢ જઈશ; અને હુ પોતાને પરાત્પર ઈ ર સમાન કર શ.’
15 તે છતાં તને શેઓલ ુધી નીચ,ે અધોલોકના ત ળયે પાડવામાં આ ો છે!
16 ારે તેઓ તને જોશે તને નહાળશે; તેઓ તારા વશે વચાર કરશ.ે
તેઓ કહેશે કે ‘ ું આ એ જ માણસ છે, જણેે ૃથ્વીને થથરાવી હતી, જણેે રા ોને ડોલા ાં હતાં,
17જણેે જગતને અરણ્ય જે ું ક ુ હ ું, જણેે તેમનાં નગરો પાયમાલ કર ના ાં હતા,ં જણેે પોતાના બંદ વાનોને છૂટા કર ને ઘરે

જવા ન દ ધા, તે ું આ છે?’
18સવર્ દેશોના રાજાઓ,
તેઓ સવર્, મ હમામા,ં પોતપોતાની કબરમાં ૂતેલા છે.
19 પર ુ જઓેને તલવારથી વીંધીને માર નાખવામાં આ ા છે,
જઓે ખાડાના પથ્થરોમાં ઊતર જનારા છે, તેઓથી વે ત થઈને ુચ્છ ડાળ ની જમે તને તાર પોતાની કબરથી દૂર ફેંક દેવામાં

આ ો છે.
20 ું ૂંદાયેલા ૃતદેહ જવેો છે, તને તેઓની સાથે દાટવામાં આવશે ન હ,
કારણ કે તેં જ તારા દેશનો નાશ કય છે. તેં જ તારા પોતાના લોકની કતલ કર છે
દજુનોનાં સંતાનના નામ ફર કોઈ લેશે ન હ.”
21 તેઓના પ ૃઓના અન્યાયને લીધે તેઓના દ કરાઓને સંહાર માટે તૈયાર કરો,
રખેને તેઓ ઊઠે અને ૃથ્વી ું વતન પામ,ે તથા જગતને નગરોથી ભર દે.

ઈ ર બા બલનો વનાશ કરશે
22સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે, “હુ તેઓની સામે ઊઠ શ.”
“બા બલમાંથી તેઓ ું નામ તથા શેષ સંતાનોને કાપી નાખીશ,” યહોવાહ ું વચન એ ું છે.
23 “હુ તેને પણ ુવડો ું વતન તથા પાણીનાં ખાબો ચયાં જે ું કર દઈશ
અને હુ વનાશના ઝાડુથી તેને સાફ કર નાખીશ.” આસૈન્યોના યહોવાહ ું વચન છે.

ઈ રઆશ્ ૂરનો વનાશ કરશે
24સૈન્યોના યહોવાહે શપથ લીધા છે, “ ન ત,
જે પ્રમાણે મેં ધારણા કર છે, તે પ્રમાણે ન થશ;ે અને મેં જે ઠરાવ કય છે તે કાયમ રહેશે:
25એટલે મારા દેશમાં હુ આશ્ ૂરનાં ટુકડટુેકડા કર શ અને મારા પવર્તો પર હુ તેને પગ નીચે ૂંદ નાખીશ.
ત્યારે તેની ઝંૂસર તેઓ પરથી ઊતર જશે અને તેનો ભાર તેઓના ખભા પરથી ઊતર જશ.ે”
26જે સંકલ્પ આખી ૃથ્વી વષે કરેલો છે તે એ છે અને જે હાથ સવર્ દેશો સામે ઉગામેલો છે તે એ છે.
27 કેમ કે સૈન્યોના યહોવાહે જે યોજના કર છે; તેમને કોણ રોકશ?ે તેમનો હાથ ઉગામેલો છે, તેને કોણ પાછો ફેરવશે?

ઈ ર પ લસ્તીઓનો વનાશ કરશે
28આહાઝ રાજા મરણ પામ્યો તે વષ આજાહેરાત કરવામાં આવી:

29 હે સવર્ પ લસ્તીઓ, જે છડ એ તમને માયાર્ તે ભાંગી ગઈ છે, એ માટે હરખાશો ન હ.
કેમ કે સાપના ૂળમાંથી નાગ નીકળશે અને તેમાંથી ઊડતા સાપ પેદા થશ.ે
30ગર બોના પ્રથમજ નત ખાશે અને જરૂરતમંદો ુરક્ષામાં ૂઈ જશ.ે
હુ તારા ૂળને દકુાળથી માર નાખીશ અને તારા સવર્ બચેલાની કતલ કરવામાં આવશ.ે
31 વલાપ કર, હે પ લસ્તી દેશ; વલાપ કર, હે નગર ું પીગળ જા.
કેમ કે ઉ ર તરફથી ુમાડાનાં વાદળઆવે છે અને તેમના સૈન્યમાં કોઈ પાછળ રહ જનાર નથી.
32 તો દેશના સંદેશવાહકોને કેવો ઉ ર આપવો?
તે આ કે, યહોવાહે સયોનનો પાયો નાખેલો છે અને તેમના લોકોમાંના જઓે દ ન છે તેઓ તેમાં આશ્રય લઈ શકે છે.

15
ઈ ર મોઆબનો વનાશ કરશે

1 મોઆબ વષે ઈ રવાણી.
ખરેખર, એક રા ત્રમાં મોઆબ ું આર ઉજ્જડ થઈને ન થ ું છે;
ખરેખર, એક રા ત્રમાં ક ર-મોઆબ ઉજ્જડ થઈને ન થ ું છે.
2 તેઓ દ બોનના લોકો, ઉચ્ચ ાનો પર રડવાને ચઢ ગયા છે;
નબો અને મેદબા પર મોઆબ વલાપ કરે છે.
તેઓ સવર્નાં માથાં બોડાવેલાં અને દાઢ ૂંડલેી છે.
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3 તેઓ પોતાની ગલીઓમાં ટાટ પહેરે છે; તેઓના ધાબા પર
અને ચોકમાં પોક ૂક ને રડે છે.
4 વળ હેશ્બોન અને એલઆલેહ ૂસકે ૂસકે રડે છે; યાહાસ ુધી તેઓનો અવાજ સંભળાય છે.
તેથી મોઆબના હ થયારબંધ ુરુષો ૂમા ૂમ કરે છે; તેથી તે ું હૃદય ક્ષોભ પામે છે.
5 મારુ હૃદય મોઆબને માટે રુદન કરે છે; તેમાંથી નાસી ગયેલા સોઆર અને એગ્લાથ-શલી શયા ુધી દોડે છે.
ૂહ થનાં ચઢાવ પર થઈને તેઓ રડતા રડતા જાય છે.

હોરોના યમને માગ તેઓ વનાશની ૂમ પાડે છે.
6 નમ્રીમનાં પાણી ુકાઈ ગયાં છે;
ઘાસ ુકાઈ ગ ું છે અને ન ું ઘાસ નાશ પામ્ ું છે; લીલોતર નથી.
7 તેથી તેઓએ જે સ ૃ દ્ધ મેળવી છે અને જે સંઘરે ું છે
તે તેઓ વેલાવાળા નાળાંને પાર લઈ જશે.
8 કેમ કે મોઆબની સરહદની આસપાસ રુદનનો પોકાર ફર વ ો છે;
એગ્લાઈમ અને બેર-એલીમ ુધી તેનો વલાપ સંભળાય છે.
9 દ મોનમાં પાણી રક્તથી ભર ૂર છે; પણ હુ દ મોન પર વધારે આપ લાવીશ.
મોઆબના બચી ગયેલા પર તથા ૂ મના શેષ પર સહ લાવીશ.

16
મોઆબની આશાહ ન ત

1અરણ્યને માગ સેલાથી સયોનની દ કર ના પવર્તની પાસે
દેશના અમલદારને માટે હલવાન મોકલો.
2 માળા તોડ પાડ્યાને લીધે ભટકતા પક્ષી
જવેી મોઆબની ીઓઆન ન નદ ના કનારા પર આવશ.ે
3 “સલાહઆપો, ઇનસાફ કરો; બપોરે તાર છાયા રાતના જવેી કર;
કાઢ ૂકેલાઓને સંતાડ; ભટકનારાઓનો વ ાસઘાત કર શ ન હ.
4 મોઆબના કાઢ ૂકેલાઓને તાર પાસે રહેવા દે,
તેઓનો વનાશ કરનારાઓથી તેઓ ું સંતાવા ું ાન થા.”
કેમ કે જુલમનો અંત આવશે અને વનાશ બંધ થઈ જશ,ે
જઓે દેશને પગતળે છૂદ નાખનારા હતા તેઓ દેશમાંથી ચાલ્યા ગયા હશે.
5 ત્યારે કૃપામાં એક સહાસન ા પત કરવામાં આવશ;ે અને દાઉદના તં ુમાંથી તે પર એક સત્ય ન ુરુષ વ ા ુપણે

બરાજશ.ે
જમે તે ન્યાય ચાહે છે તેમ તે ઇનસાફ કરશે અને પ્રામા ણકપણે વતર્શ.ે
6અમે મોઆબના ઘમંડ, તેના અહકાર,
તેની બડાઈ અને તેના ક્રોધ વષે સાંભ ું છે. પણ તેની બડાશો ખાલી બકવાસ જ છે.
7 તેથી મોઆબ મોઆબને માટે વલાપ કરશે, તેઓમાંના દરેક વલાપ કરશે.
ઘણો માર ખાઈને ક ર-હરેસેથની ૂક દ્રાક્ષવાડ ઓને માટે તમે શોક કરશો.
8 કેમ કે હેશ્બોનનાં ખેતરો અને સબ્માહની દ્રાક્ષવાડ ઓ કસ વગરની થઈ ગઈ છે.
દેશના અ ધપ તઓએ ઉ મ દ્રાક્ષાને પગ તળે ૂંદ નાખી છે,
તેઓ યાઝેર ુધી પહોંચતી, અરણ્યમાં ફેલાવો પામતી.
તેની ડાળ ઓ વદેશમાં પસર જતી, તેઓ સ ુદ્રને પાર જતી.
9 તેથી યાઝેરના રુદનની સાથે હુ સબ્માહની દ્રાક્ષવાડ ને માટે રડ શ;
હે હેશ્બોન તથા એલઆલેહ, હુ તને મારાં આં ુઓથી સચીશ.
કેમ કે તારા ઉનાળાંનાં ફળ પર તથા તાર ફસલ પર હષર્નાદ થયો છે.
10 ફળવંત ખેતરમાંથી આનંદ તથા હષર્ જતાં ર ાં છે; દ્રાક્ષવાડ ઓમાં ગીત ગવાશે ન હ, હષર્નાદ થશે ન હ.
દ્રાક્ષકુડોમાં કોઈ ૂંદનાર દ્રાક્ષારસ કાઢશે ન હ; મેં હષર્નાં ગાયન બંધ કયા છે.
11 તેથી મારુ હૃદય મોઆબને માટે વીણાની જમે વાગે છે અને ક ર-હેરેસને માટે માર આંતરડ કકળે છે.
12 ારે મોઆબ દેખાશે અને ઉચ્ચ ાનો પર ચઢતાં થાક જશે,
અને પોતાના સભા ાનમાં પ્રાથર્ના કરવા માટે જશ,ે ત્યારે તેની પ્રાથર્નાથી કઈ પ્રાપ્ત થશે ન હ.

13 યહોવાહે મોઆબ વષે જે વાત અગાઉથી કહ હતી તે એ છે. 14 ફર થી યહોવાહે આ પ્રમાણે ક ું, “ત્રણ વષર્ની અંદર
મોઆબ ું ગૌરવ અદ્રશ્ય થઈ જશ;ે તેના ઘણા લોકો ુચ્છ ગણાશે અને તેનો શેષ બહુ થોડો તથા વસાત વગરનો રહેશે.”

17
ઈ ર અરામ અને ઇઝરાયલનો વનાશ કરશે

1 દમસ્કસ વષે ઈ રવાણી.
જુઓ, દમસ્કસ નગર ન હ કહેવાય એ ું થઈ જશ,ે તે ખં ડયેરનો ઢગલો થશ.ે 2અરોએરનાં નગરો ત્યજી દેવામાં આવશ,ે

તેઓ ઘેટાંનાં ટોળાને માટે ૂવા ું ાન થશે અને કોઈ તેમને ડરાવશે ન હ.
3એફ્રાઇમમાંથી કલ્લાવાળાં નગરો અને દમસ્કસમાંથી રા અદ્રશ્ય થશે
અને અરામના શેષ ું ગૌરવ ઇઝરાયલના ગૌરવ જે ું થશ,ે સૈન્યોના યહોવાહ ું આ વચન છે.
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4 “તે દવસે યાકૂબની વૈભવમાં કમી થશે અને તેના શર રની ુ તા ઘટ જશ.ે
5 કાપણી કરનાર ઊગેલા સાંઠાને એકત્ર કર હાથથી કણસલા ભાંગે છે, તે પ્રમાણે થશ;ે
રફાઈમના નીચાણના પ્રદેશમાં કોઈ કણસલાં વીણી લે છે તે પ્રમાણે થશ.ે
6 પણ ઝુડાયેલાં જૈ ૂન ૃક્ષ પ્રમાણે, તેમાં કઈ વીણવા ું બાક રહેશે:
ટોચની ડાળ ને છેડે બે ત્રણ ફળ, ઝાડની ડાળ ઓ પર ચારપાંચ ફળ રહ જશ”ે ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહ ું આ વચન છે.
7 તે દવસે માણસ પોતાના કતાર્ની તરફ નહાળશે અને તેઓની નજર ઇઝરાયલના પ વત્રની તરફ જોશ.ે

8 પોતાના હાથથી બનાવેલી વેદ ઓ તરફ તે જોશે ન હ, પોતાની આંગળ ઓએ જે બના ું તેન,ે એટલે અશેર મના સ્તંભોને
તથા ૂયર્ ૂ તઓને તે નહાળશે ન હ.
9 તે દવસે તેઓનાં કલ્લેબંદ વાળાં નગરો વનમાંની તથા પવર્તના શખર પરની
જે જગાઓ તેઓએ ઇઝરાયલીઓની બીકથી તજી દ ધી હતી તે ઉજ્જડ થઈ જશ.ે
10 કેમ કે ું પોતાના તારણમાં ઈ રને ૂલી ગયો છે, અને તારુ રક્ષણ કરનાર ખડક ું સ્મરણ ક ુ નથી;
તેથી ું ુખદ રોપા રોપે છે અને તેમાં વદેશી કલમ મેળવે છે.
11 તે જ દવસે ું રોપે છે અને વાડ કરે છે અને ખેતી કરે છે, થોડા જ સમયમાં તારા બીજ ખીલી ઊઠે છે;
પણ શોક તથા અ તશય દઃુખને દવસે તેનો પાક લોપ થઈ જશ.ે

દશુ્મન પ્રજાઓ ું પતન
12અરે, ઘણા લોકોનો સ ુદાય, સ ુદ્રની ગજનાની જમે ગજ છે;
અને લોકોનો ઘોંઘાટ, પ્રચંડ પાણીના પ્રવાહના ુઘવાટની જમે તેઓ ઘોંઘાટ કરે છે!
13લોકો પ્રચંડ પાણીના પ્રવાહના ુઘવાટની જમે ઘોંઘાટ કરશ,ે
પણ ઈ ર તેઓને ઠપકો આપશે, તેઓ દૂર નાસી જશે
અને પવનની સામે પવર્ત પર ફોતરાંની જમે અને વંટો ળયાની આગળ ઊડતી ૂળની જમે તેઓને નસાડવામાં આવશ.ે
14સંધ્યા સમયે, ભય જણાશે! અને સવાર થતાં પહેલાં તેઓ ન થશ;ે
આઅમારા ૂંટનારનો ભાગ છે, અમને ૂંટનાર ઘણા છે.

18
ઈ ર કૂશ દેશનો વલાપ કરશે

1 કૂશની નદ ઓની પેલી પારના, પાંખોના ફફડાટવાળા દેશને અફસોસ;
2 તમે જે સ ુદ્રને માગ પાણીની સપાટ પર સરકટનાં વહાણોમાં રાજદૂતો મોકલે છે.
ઝડપી સંદેશવાહકો, તમે ઊંચી તથા ુંવાળ પ્રજા પાસ,ે
દૂરની તથા નજીકના ડરનાર લોકો, મજ ૂત અને વજયી પ્રજા પાસે,
જનેા દેશ નદ ઓથી વભા જત થયેલા છે, તેની પાસે જાઓ.
3 હે જગતના સવર્ રહેવાસીઓ અને ૃથ્વી પર રહેનારાઓ,
પવર્ત પર ધ્વજા ઊંચી કરાય, ત્યારે જોજો; અને રણ શગડુ વાગે ત્યારે સાંભળજો.
4 યહોવાહે મને એમ ક ું કે, “હુ શાં તથી મારા નવાસ ાનેથી અવલોકન કર શ,
ૂયર્પ્રકાશમાં ઊકળતી ગરમીના જવેો, કાપણીની ગરમીમાં ઝાકળના વાદળ જવેો રહ શ.”

5 કાપણી પહેલાં, ારે લ પાક ને તેની દ્રાક્ષા થાય છે,
ત્યારે તે ધા રયાથી કુમળ ડાળ ઓને કાપી નાખશે, તે ફેલાયેલી ડાળ ઓને કાપીને દૂર લઈ જશ.ે
6 પવર્તોનાં પક્ષીઓને માટે અને ૃથ્વીનાં પ્રાણીઓને માટે તેઓ સવર્ને ૂક દેવામાં આવશ.ે
પક્ષીઓ તેઓના ઉપર ઉનાળો કરશે અને ૃથ્વીનાં સવર્ પ્રાણીઓ તેઓના ઉપર શયાળો કરશ.ે 7 તે સમયે સૈન્યોના યહોવાહને

માટે ઊંચી તથા ુંવાળ પ્રજાથી, દૂરના તથા નજીકના લોકોને ડરાવનાર, મજ ૂતઅને વજયી પ્રજાજનેો દેશ નદ ઓથી
વભા જત થયેલો છે, તે સયોન પવર્ત જે સૈન્યોના યહોવાહના નામ ું ાન છે, તેને માટે બ ક્ષસ લાવશ.ે

19
ઈ ર મસરનો નાશ કરશે

1 મસર વષે ઈ રવાણી.
જુઓ, યહોવાહ વેગવાન વાદળ પર બેસીને મસરમાં આવે છે;
મસરની ૂ તઓ તેમની આગળ ૂજશ,ે મસર ઓનાં હૃદય તેમનામાં જ પીગળ જશ.ે
2 “હુ મસર ઓને મસર ઓની વરુદ્ધ ઉશ્કેર શ દરેક પોતાના ભાઈની વરુદ્ધ અને દરેક પોતાના પડોશીની વરુદ્ધ;
નગર નગરની વરુદ્ધ અને રા રા ની વરુદ્ધ લડાઈ કરશ.ે
3 મસરની ભાવના અંદરથી નબળ પડ જશ.ે હુ તેમની સલાહનો નાશ કર શ,
જો કે તેઓ ૂ તઓ, ૃતકોના આત્માઓ, ૂવાઓ અને તાં ત્રકોની પાસે જઈને સલાહ માગે છે.
4 હુ મસર ઓને નદય મા લકના હાથમાં સોંપી દઈશ અને કૂ્રર રાજા તેઓ પર રાજ કરશે
સૈન્યોના પ્ર ુ યહોવાહ ું આ વચન છે.”
5સ ુદ્રનાં પાણી ુકાઈ જશ,ે નદ નાં પાણી ુકાઈ જશે અને નદ ખાલી થઈ જશ.ે
6 નદ ઓ ગંધ મારશે; મસરની નહેરો ખાલી થઈને ુકાઈ જશે;
બરુઓ તથા કમળ ચીમળાઈ જશ.ે
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7 નીલને કાંઠે આવેલાં બરુ,
નીલ પાસે સવર્ વાવેલાં ખેતરો ુકાઈ જશે, ૂળ થઈ જશે અને ઊડ જશ.ે
8 માછ મારો રડશે અને શોક કરશ,ે નીલમાં ગલ નાખનાર વલાપ કરશે
તેમ જ પાણીમાં જાળ નાખનારાઓ નરાશ થશ.ે
9 ૂંથેલા શણ ું કામ કરનારા તથા સફેદ વ ના વણનારા નરાશ થશ.ે
10 મસરના વ ના કામદારોને કચડ નાખવામાં આવશે; સવર્ મજૂર કરનારા નરાશ થશ.ે
11સોઆનના રાજકુમારો તદ્દન ૂખર્ છે. ફારુનના સૌથી જ્ઞાની સલાહકારોની સલાહ અથર્હ ન થઈ છે.
તમે ફારુનઆગળ કેવી ર તે કહ શકો કે, “હુ જ્ઞાનીઓનો ુત્ર, પ્રાચીનકાળના રાજાઓનો ુત્ર છુ?”
12 તો હવે તારા જ્ઞાની ુરુષો ાં છે?
તેઓ તને ખબરઆપે અને સૈન્યોના યહોવાહ તને મસર વષે શી યોજના છે તે જણાવે.
13 સોઆનના રાજકુમારો ૂખર્ થયા છે, નોફના રાજકુમારો છેતરાયા છે; તેઓના કુળોના ુ માણસોએ મસરને અન્ય માગ

દો ુ છે.
14 યહોવાહે તેમાં આડાઈનો આત્મા ભેળ ો છે;
અને જમે પીધેલો માણસ ઊલટ કરતો લથ ડયાં ખાય છે, તેમ તેઓએ મસરને તેનાં સવર્ કામોમાં ભમા ો છે.
15 મા ું કે ૂછડુ, ખજૂર ની ડાળ કે બરુ મસરને માટે કોઈ કઈ પણ કર શકશે ન હ.

મસર પ્ર ુની ભ ક્ત કરશે
16 તે દવસ,ે મસર ઓ ી જવેા થશ.ે યહોવાહના ઉગામેલા હાથને કારણે તેઓ ભયભીત થઈને થથરવા લાગશે જે હાથ

સૈન્યોના યહોવાહે તેમના પર ઉગામ્યો છે. 17 યહૂ દયાનો દેશ મસરને માટે આ યર્ ું કારણ બનશે. યહોવાહે તેની વરુદ્ધ કરેલી
યોજનાને કારણે, જયારે પણ કોઈ તેમને તેની યાદ અપાવશ,ે તેઓ ડર જશ.ે

18તે દવસે મસર દેશમાં કનાની ભાષા બોલનારા,ં સૈન્યોના યહોવાહનીઆગળ સમ ખાનારાં એવાં પાંચ નગર થશ;ે તેઓમાં ું
એક ૂયર્ - નગર કહેવાશે.

19 તે દવસે મસર દેશની મધ્યમાં યહોવાહને માટે વેદ થશે અને તેની સરહદ ઉપર યહોવાહને માટે એક સ્તંભ થશ.ે 20 તે
મસર દેશમાં સૈન્યોના યહોવાહને માટે ચ રૂપ તથા સાક્ષીરૂપ થશ.ે જયારે તેઓ જુલમ કરનારાઓને લીધે યહોવાહને પોકારશ,ે
ત્યારે તે તેઓને માટે ઉધ્ધારક તથા તારનાર મોકલશે અને તે તેઓને છોડાવશ.ે

21 તે દવસે યહોવાહ મસરને પોતાને ઓળખાવશે અને મસર યહોવાહને ઓળખશ.ે તેઓ બ લદાન તથા અપર્ણોથી તેની
આરાધના કરશે અને યહોવાહને નામે માનતા લેશે અને તેને ૂર કરશ.ે 22 યહોવાહ મસરને પીડા આપશે, પીડા આપ્યા પછ
તેનો ઉપચાર કરશ.ે તેઓ યહોવાહની તરફ પાછા ફરશ;ે તે તેમની પ્રાથર્ના સાંભળશે અને તેમને સાજા કરશ.ે

23 તે દવસે મસરથી આશ્ ૂર ુધી સડક થશ,ે અને આશ્ ૂર ઓ મસરમાં આવશ,ે તથા મસર ઓ આશ્ ૂરમાં જશ;ે અને
મસર ઓઆશ્ ૂર ઓ સાથે આરાધના કરશ.ે
24તે દવસ,ે મસર તથાઆશ્ ૂરની સાથે ત્રીજો ઇઝરાયલ ભળશ,ે તે ૃથ્વી પરઆશીવાર્દરૂપ થઈ જશ;ે 25સૈન્યોના યહોવાહ

તેમનેઆશીવાર્દઆપશેઅને કહેશે, “મારા લોક મસર; મારા હાથની કૃ તઆશ્ ૂરઅને મારુ પોતા ું વતન ઇઝરાયલઆશીવાર્ દત
થાઓ.”

20
મસર તથા કૂશ માટે ન પ્રબોધકની નશાની

1આશ્ ૂરના રાજા સાગ નના મોકલ્યાથી જે વષ સેના ધપ ત આશ્દોદ આ ો અને આશ્દોદની સાથે લડ ને તેણે એને જીતી
લી ું. 2 તે જ સમયે યહોવાહે આમોસના દ કરા યશાયાની મારફતે ક ું કે, “જા અને તાર કમર પરથી ટાટ ઉતાર અને તારા
પગમાંથી પગરખાં ઉતાર.” તેણે એ પ્રમાણે ક ુર્, તે ઉઘાડે શર રે તથા ઉઘાડે પગે ફરવા લાગ્યો.

3 યહોવાહે ક ું, “ મસર તથા કૂશ સંબંધી ત્રણ વષર્ ુધી ચ તથા કૌ ુકને અથ, મારો સેવક યશાયા જમે ઉઘાડે શર રે તથા
ઉઘાડે પગે ફય છે” 4 તેમ આશ્ ૂરનો રાજા મસરના બંદ વાનોને તથા કૂશના પ્રવાસીઓને, જુવાનો તથા વડ લોને, ઉઘાડે શર રે
તથા પગે, નવર્ અવ ામાં મસરને લાજ લાગે એવી ર તે લઈ જશ.ે

5 તેઓ પોતાના આશાસ્પદ કૂશને લીધે અને પોતાના ગૌરવ મસરને લીધે ગભરાઈને લજવાશે. 6 તે દવસે આ કાંઠાના
રહેવાસીઓ કહેશે કે, “ ન ત, આપણીઆશાનો સ્રોત, ાં આશ્ ૂરના રાજાથી છૂટકો પામવા સહાયને માટે દોડતા હતા, તેની
આ દશા છે; તો આપણે કેવી ર તે બચી ુ?ં”

21
બા બલના પતન અંગે સંદશર્ન

1સ ુદ્ર પાસેના અરણ્ય વષે ઈ રવાણી.
નેગેબ તરફથી વંટો ળયાના ુસવાટાની જમે
આપ અરણ્યમાંથી, બહામણા દેશમાંથી, આવે છે.
2 મને એક દઃુખદાયી દશર્ન દેખાડવામાં આ ુ:ં
ઠગ ઠગે છે, અને વનાશ કરનાર વનાશ કરે છે.
હે એલામ, ચઢાઈ કર; હે માદાય ઘેરો નાખ;
મેં તેના સવર્ નસાસાને બંધ કય છે.
3 તેથી માર કમર પીડાથી ભરેલી છે;
પ્ર ૂતાની વેદના જવેી પીડા મારા પર આવી પડ છે;
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મેં જે સાંભ ું છે તેનાથી હુ નીચો વળ ગયો છુ; મેં જે જો ું છે તેનાથી હુ ાકુળ છુ.
4 મારુ હૃદય ાકુળ થ ું છે; ભયથી હુ ત્રાસ પામ્યો છુ;
જે રાત હુ ઇચ્છતો હતો તે મારા માટે ૂજાર માં ફેરવાઈ ગઈ છે.
5 તેઓ મેજ તૈયાર કરે છે, જાજમ પાથરે છે અને ખાય છે પીએ છે;
ઊઠો, સરદારો, ઢાલોને તેલ ચોપડો.
6 કેમ કે પ્ર ુએ મને એમ ક ું કે:
“જા, ચોક દાર ઊભો રાખ; તે જે કઈ જુએ તેની તે ખબરઆપ.ે
7જો તે રથને, બબ્બે સાથે ચાલનાર ઘોડસેવારોને જુએ,
ગધેડા અને ઊંટ પરના સવારોને જુએ,
ત્યારે તે ૂબ ધ્યાન રાખે અને ૂબ સાવચેત રહે.”
8 પછ ચોક દારે પોકાર કય ,
“હે પ્ર ુ, હુ દવસે નરતર પહેરાના ુરજ ઉપર ઊભો રહુ છુ,
આખી રાત હુ માર ચોક ની જગાએ ઊભો રહુ છુ.”
9 જુઓ, આમ ુષ્યોની સવાર , બબ્બે સાથે ચાલનાર ઘોડસેવારો આવે છે.
તેણે ઉ રમાં ક ું, “બા બલ પ ુ છે, પ ું છે,
તેના દેવોની સવર્ કોરેલી ૂ તઓને તેણે ભાંગી નાખીને જમીનદોસ્ત કર છે.”
10 હે મારા ઝુડાયેલા લોકો, માર ખળ ના દાણા,
જે મેં સૈન્યોના યહોવાહ,
ઇઝરાયલનાં ઈ ર પાસેથી સાંભ ું છે, તે મેં તમને જણા ું છે.

અદોમ અંગે અગમવાણી
11 દૂમા વષે ઈ રવાણી.
સેઈરમાંથી કોઈ મને પોકારે છે, “હે ચોક દાર, રાત કેટલી ગઈ? હે ચોક દાર, રાત કેટલી ગઈ?” 12ચોક દારે ક ું, “સવાર થાય

છે અને રાત પણઆવે છે, જો તમારે ૂછ ું હોય તો ૂછો; ફર પાછા આવો.”

અરબસ્તાન અંગે અગમવાણી
13અરબસ્તાન વષે ઈ રવાણી:
હે દેદાનીઓના સંઘ, અરબસ્તાનમાંના અરણ્યમાં તમે રાત પસાર કરશો.
14 તેમાંના રહેવાસીઓ, તરસ્યાની પાસે પાણી લાવો;
રોટલી લઈને નાસી જનારાઓની સામે આવો.
15 કેમ કે એ લોકો તલવારથી, ુલ્લી તલવારથી,
તાણેલા ધ ુષ્યથી અને ભીષણ ુદ્ધની પીડાથી નાસે છે.

16 કેમ કે પ્ર ુએ મને એમ ક ું કે, “મજૂરના કામના વષર્ પ્રમાણે એક વષર્ની અંદર, કેદાર ું સવર્ ગૌરવ જ ું રહેશે. 17અને
ધ ુધાર્ર ઓની સં ાનો શેષ, કેદાર ઓના ૂરવીરો, થોડા થશ;ે” કેમ કે હુ ઇઝરાયલનો ઈ ર યહોવાહ આ વચન બોલ્યો છુ.

22
યરુશાલેમ અંગે અગમવાણી

1 દશર્નની ખીણ વષે ઈ રવાણી.
ું કારણ છે કે તારા સવર્ માણસો પોતાના ધાબા પર ચઢ ગયા છે?

2અરે, ઘોંઘા ટયા નગર, ુશામતથી ભર ૂર નગર,
તારા ૃત્ ુ પામેલા તલવારથી મારેલા નથી અને તેઓ ુદ્ધમાં માયાર્ ગયા નથી.
3 તારા સવર્ અ ધકાર ઓએકસાથે ભાગી ગયા, પણ તેઓ ધ ુષ્ય વગર પકડાયા છે,
તેઓ સવર્ સાથે પકડાયા અને બાંધવામાં આ ા; તેઓ દૂર નાસી ગયા.
4 તેથી હુ કહુ છુ કે, “માર તરફ જોશો ન હ, હુ ચોધાર આં ુએ રડ શ;
મારા લોકની કન્યાના વનાશને લીધે મને દલાસો આપવા માટે શ્રમ કરશો ન હ.
5 કેમ કે, દશર્નની ખીણમાં પ્ર ુ યહોવાહે મોકલેલો ગડગડાટ, પાયમાલી તથા ઘોંઘાટ નો દવસ છે,
કોટ નો નાશ કરવાનો અને પવર્તની તરફ વલાપ કરવાનો તે દવસ છે.
6એલામના પાયદળ તથા ઘોડસેવારોની ટુકડ ઓ સ હત ભાથો ઊંચક લીધો;
અને ક રે ઢાલ ઉઘાડ કર છે.
7 તાર ઉ મ ખીણો
રથોથી ભર ૂર થઈ ગઈ હતી, અને ઘોડસેવારો દરવાજાઆગળ પહેરો ભરતા ઊભા ર ા હતા.”
8 તેણે યહૂ દયાની નરાધાર ત ુલ્લી કર ;
અને તે દવસે તેં વનના મહેલમાં શ ો જોયા.ં
9 વળ તમે જો ું કે દાઉદના નગરના કોટમાં ઘણે ળે ફાટ પડ છે;
અને તમે નીચલા તળાવ ું પાણી એકઠુ ક ુ.
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10 તમે યરુશાલેમનાં ઘરોની ગણતર કર અને કોટને સમારવા માટે ઘરોને પાડ ના ા*ં.
11 વળ તમે બે કોટોની વચમાં ુરાતન તળાવનાં પાણીને માટે કુડ કય .
પર ુ તમે નગરનાં કતાર્ની તરફ, જણેે અગાઉથી આ યોજના કર હતી તેની તરફ લક્ષ લગા ું ન હ.
12 પ્ર ુ, સૈન્યોના યહોવાહે તે દવસે
તમને રડવાને, વલાપ કરવાને, મા ું ુંડાવવાને તથા ટાટ પહેરવાને બોલા ા.
13 પર ુ જુઓ, તેને બદલે આનંદ અને હષર્, બળદ મારવા ું અને ઘેટા કાપવા ુ,ં
માંસ ખાવા ું અને દ્રાક્ષારસ પીવા ું ચાલે છે, કેમ કે કાલે તો આપણે મર જઈ ુ.ં
14 મારા કાનોમાં સૈન્યોના યહોવાહે ક ું:
“ખરેખર, આઅન્યાય તમને માફ કરવામાં આવશે ન હ, તમે ૃત્ ુ પામો ત્યારે પણ ન હ,” પ્ર ુ, સૈન્યોના યહોવાહે ક ું છે.

કારભાર શેબ્નાને ચેતવણી
15 પ્ર ુ, સૈન્યોના યહોવાહે કહે છે: “આપ્રધાન શેબ્ના જે રાજમહેલનો કારભાર છે તેની પાસે જઈને તેને કહે કે:
16 ‘તારુ અહ ું છે અને ું કોણ છે કે તેં પોતાને માટે અહ કબર ખોદ છે?
ું ઊંચે પોતાની કબર ખોદે છે, ખડકમાં પોતાને માટે રહેઠાણ કોતરે છે!”

17 જુઓ, યહોવાહ ૂરવીરની જમે તને જોરથી ફેંક દેશે; તે તને મજ ૂતાઈથી પકડ રાખશ.ે
18 તે ન ે તને દડાની જમે લપેટ લપેટ ને વશાળ દેશમાં ફેંક દેશે.
ત્યાં તારુ ૃત્ ુ થશે અને તારા શોભાયમાન રથો ત્યાં જ રહેશે; તે તારા ધણીના ઘરને કલંક લગાડનાર થશ.ે
19 “હુ તને તાર પદવી અને ાન પરથી હડસેલી કાઢ શ. તને તાર જગાએથી પાડ નાખીશ.
20 તે દવસે હુ મારા સેવક હ લ્કયાના દ કરા એ લયાક મને બોલાવીશ.
21 હુ તેને તારો પોશાક પહેરાવીશ, તારો કમરબંધ તેની કમરે બાંધીશ, હુ તેના હાથમાં તારો અ ધકાર સોંપીશ.
તે યરુશાલેમના રહેવાસીઓ સાથે તથા યહૂ દયાના માણસો સાથે પતાની જમે વતર્શે.
22 હુ દાઉદના ઘરની ચાવી તેના ખભા પર ૂક શ;
તે ઉઘાડશે તેને કોઈ બંધ ન હ કર શકે; તે બંધ કરશે તેને કોઈ ઉઘાડ ન હ શકે.
23 હુ તેને મજ ૂત ાનમાં ખીલાની જમે ઠોક બેસાડ શ
અને તે પોતાના પતાના કુટુબને માટે ગૌરવ ું સહાસન થશ.ે
24 તેઓ તેના પતાના ઘરનો સવર્ વૈભવ, કુટુબ-પ રવાર, પ્યાલા જવેાં નાનાં પાત્રથી તે શરોઇ જવેા પાત્ર ુધી,
તે સવર્ તેના પર લટકાવી રાખશ.ે

25સૈન્યોના યહોવાહ ું એ ું વચન છે કે, “તે દવસે મજ ૂત ાનમાં જે ખીલો ઠોક બેસાડલેો હતો તે નીકળ આવશ;ે અને
તેના પર જે ભાર હતો તે ન થશ”ે કેમ કે આ યહોવાહ એ ું બોલ્યા છે.

23
ૂર અંગે અગમવાણી

1 ૂર વષે ઈ રવાણી:
હે તાશ શનાં વહાણો, તમે વલાપ કરો; કેમ કે ત્યાં ઘર કે બંદર નથી;
ક ીમ દેશમાંથી તે તેઓને જાહેર કરવામાં આ ું છે.
2 હે સ ુદ્ર કનારાના રહેવાસીઓ, આ યર્ પામો, હે સ ુદ્રમાં પ્રવાસ કરનારા સદોનના વેપાર ઓએ,
તમને ુરવઠો ૂરો પાડે છે.
3અને જળ ન ધ પર
શીહોર પ્રદેશ ું અનાજ, નીલની પેદાશને ૂરમાં લાવવામાં આવતાં હતા;ં તે વદેશીઓ ું બજાર હ ું.

4 હે સદોન, ું લ જ્જત થા; કેમ કે સ ુદ્ર એટલે સ ુદ્રના સામથ્યર્વાન બોલ્યા છે. તે કહે છે,
“મેં પ્રસવવેદના વેઠ નથી, મેં જન્મઆપ્યો નથી,
જુવાનોને ઉછેયાર્ નથી કે કન્યાઓને મોટ કર નથી.”
5 મસરમાં ખબર પહોંચશે ત્યારે તેઓ ૂરની ખબર સાંભળ ને દઃુખ પામશ.ે
6 હે સ ુદ્ર કનારાના લોકો, આક્રદ કરતાં તાશ શ પાર જાઓ.
7જનેી પ્રાચીનતા ુરાતન છે,
જનેા પગ તેને દૂર વદેશ ુધી ાયી થવા લઈ ગયા, ું તે આ તમારુઆનંદ નગર છે?
8 ુગટ આપનાર ૂર,
જનેા વેપાર ઓ સરદારો છે, જનેા સોદાગરો ૃથ્વીના માનવંતા છે, તેની વરુદ્ધઆ કોણે યોજના કર છે?
9સવર્ વૈભવના ગવર્ને કલં કત કરવા
અને ૃથ્વીના સવર્ માનવંતોને શરમજનક બનાવવા ું આયોજન સૈન્યોના યહોવાહે ક ુ છે.
10 હે તાશ શની દ કર , નીલ નદ ની જમે તાર ૂ મમાં જા. હવે ૂરમાં કોઈ બજાર ર ું નથી.
11 યહોવાહે પોતાનો હાથ સ ુદ્ર પર લંબા ો છે; તેમણે રા ોને હલાવી ના ાં છે;
તેમણે કનાન વષે આજ્ઞા આપી છે કે, તેના કલ્લાઓનો નાશ કરવો.
12 તેમણે ક ું, “ સદોનની પી ડત કુવાર દ કર , ું હવે ફર થી આનંદ કર શ ન હ;
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ઊઠ, ક ીમ ુધી પેલે પાર જા; ત્યાં પણ તને વશ્રામ મળશે ન હ.”
13ખાલદ ઓના દેશને જુઓ. તે પ્રજા નહોતી; આશ્ ૂરે તેને જગલી પ્રાણીઓને માટે અરણ્ય બના ું છે:
તેઓએ તેના ુરજો ઊભા કયાર્, તેઓએએના મહેલોને જમીનદોસ્ત કયાર્; તેણે તેને ઉજ્જડ કર ના ો.
14 હે તાશ શનાં વહાણો, તમે વલાપ કરો; કેમ કે તમારા આશ્રયનો નાશ થયો છે.

15 તે દવસ,ે એક રાજાની કારક દ ુધી, એટલે સ ેર વષર્ ુધી, ૂર ૂલાઈ જશે. તે સ ેર વષર્ ૂરાં થયા પછ ૂરને
ગ ણકના ગીત પ્રમાણે થશ:ે
16 હે ુલાઈ ગયેલી ગ ણકા, વીણા લઈને નગરમાં ફર વળ;
કુશળતાથી વગાડ, ઘણા ગીતો ગા, જથેી ું યાદ આવ.ે

17 સ ેર વષર્ ૂરાં થશે ત્યાર બાદ પછ યહોવાહ ૂરની ુલાકાત લેશ,ે તે પોતાનો પગાર મેળવવા પાછ આવશ.ે તે ૃથ્વી
પરના સવર્ રા ોની સાથે ગ ણકાનો ધંધો ચલાવશે. 18તેની કમાઈ તથા પગાર યહોવાહને માટે થશ.ે તેનો સંગ્રહ કરવામાં આવશે
ન હ કે નાખવામાં આવશે ન હ. કેમ કે તેની કમાઈ યહોવાહની હજૂરમાં રહેનારને માટે થશે કે તેઓ ધરાઈને ખાય અને ઉ મ વ
પહેરે.

24
પ્ર ુ ૃથ્વીનો ન્યાય કરશે

1 જુઓ! યહોવાહ ૃથ્વીને ખાલી કર ને તેને ઉજ્જડ કરે છે, તેને ઉથલાવીને તેના રહેવાસીઓને વેર વખેર કર નાખે છે.
2જવેી લોકની, તેવી યાજકની; જવેી ચાકરની, તેવી જ તેના શેઠની; જવેી દાસીની, તેવી જ તેની શેઠાણીની;
જવેી ખર દનારની, તેવી જ વેચનારની; જે ું ઉછ ું આપનારની, તેવી જ લેનારની; જવેી લેણદારની, તેવી જ દેણદારની ત

થશ.ે
3 ૃથ્વી સં ૂણર્ ખાલી કરાશે અને તદ્દન ઉજ્જડ કરાશ,ે

કેમ કે યહોવાહ આ વચન બોલ્યા છે.
4 ૃથ્વી ુકાઈ જાય છે અને જીણર્ થઈ જાય છે, દુ નયા ુકાઈને સંકોચાઈ જાય છે,
ૃથ્વીના અગ્રણી લોકો ક્ષીણ થતા જાય છે.

5 ૃથ્વી તેના રહેવાસીઓનાં પાપ રૂપી ઉલ્લંઘનોને લીધે, વધાનનો અનાદર કયાર્ને લીધે ભ્ર થઈ છે
અને તેણે સનાતન કરારનો ભંગ કય છે.
6 તેથી શાપ ૃથ્વીને ગળ જાય છે અને તેના રહેવાસીઓ અપરાધી ઠયાર્ છે.
ૃથ્વીના રહેવાસીઓ બળ ને ભસ્મ થઈ ગયા છે અને થોડાં જ માણસો બાક ર ાં છે.

7 નવો દ્રાક્ષારસ ુકાઈ જાય છે, દ્રાક્ષાવેલો કરમાઈ જાય છે, જઓે મોજ માણતા હતા તેઓ નસાસા નાખે છે.
8ખંજર ના હષર્નો અવાજ બંધ થાય છે અને હષર્ કરનારાનો અવાજ સંભળાતો નથી;
વીણાનો હષર્ બંધ પડે છે.
9 તેઓ ગાયન કરતાં કરતાં દ્રાક્ષારસ પીશે ન હ અને દારૂ પીનારાને તે કડવો લાગશે.
10ભારે અ વ ા ું નગર ૂટ પ ું છે; દરેક ઘરો બંધ અને ખાલી કરવામાં આ ા છે.
11 રસ્તાઓમાં દ્રાક્ષારસને માટે ૂમ પડે છે;
સવર્ હષર્ ઓસર ગયેલો છે, ૃથ્વી પરથી આનંદ લોપ થયો છે.
12 નગરમાં પાયમાલી થઈ રહ છે અને દરવાજા તોડ ને વનાશ થઈ ર ો છે.
13 ૃથ્વીમાં લોકો ઝુડાયેલા જૈ ૂન ૃક્ષ જવેા,
તથા દ્રાક્ષાને વીણી લીધા પછ બાક રહેલા દ્રાક્ષાવેલા જવેા થશ.ે
14 તેઓ મોટે સાદે ૂમ પાડશે
અને યહોવાહના મ હમાને લીધે આનંદથી સ ુદ્રને સામે પારથી પોકારશ.ે
15 તેથી ૂવર્માં યહોવાહનો મ હમા ગાઓ
અને સ ુદ્રના બેટોમાં ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહના નામને મ હમા આપો.
16 ૃથ્વીને છેડથેી આપણ,ે “ન્યાયીનો મ હમા થાઓ” એવાં ગીત સાંભ ાં છે.
પણ મેં ક ું, “હુ વેડફાઈ જાઉં છુ, હુ વેડફાઈ જાઉં છુ, મને અફસોસ! ઠગનાર ઠગે છે;
હા, ઠગનાર ઠગાઈ કર ને ઠગે છે.”
17 હે ૃથ્વીવાસીઓ, ભય, ખાડો તથા ફાંદો તમારા પર આવી પડ્યો છે.
18જે ભયના અવાજથી નાસશે તે ખાડામાં પડશે
અને જે ખાડામાંથી બહાર નીકળશે તે ફાંદામાં પડશ.ે
આકાશની બાર ઓ ખોલવામાં આવશે અને ૃથ્વીના પાયા હલાવવામાં આવશ.ે
19 ૃથ્વી તદ્દન ૂટ ગયેલી છે, ૃથ્વીના ૂરે ૂરા કરવામાં આવશ;ે
ૃથ્વીને હસક ર તે હલાવવામાં આવશ.ે

20 ૃથ્વી પીધેલાની જમે લથ ડયાં ખાશે અને ઝંૂપડ ની જમે આમતેમ હાલી જશે.
તેનો અપરાધ તેના પર ભારરૂપ થઈ પડશે, તે પડશે અને ફર થી ઊઠશે ન હ.
21 તે દવસે યહોવાહ ઉચ્ચ ાનના સૈન્યને આકાશમાં
તથા ૃથ્વી પર ૃથ્વીના રાજાઓને સજા કરશ.ે
22 તેઓ કારા ૃહમાં બંદ વાનોને એકત્ર કરશે અને તેઓને બંદ ખાનામાં બંધ કરવામાં આવશે;
અને ઘણા દવસો પછ તેઓનો ન્યાય કરવામાં આવશ.ે
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23 ત્યારે ચંદ્રને લાજ લાગશે અને ૂયર્ કલં કત થશે કેમ કે સૈન્યોના યહોવાહ
સયોન પવર્ત પર તથા યરુશાલેમમાં રાજ કરશે અને તેના વડ લોની આગળ ગૌરવ બતાવશે.

25
સ્ ુ તગાન

1 હે યહોવાહ, તમે મારા ઈ ર છો; હુ તમને મોટા માનીશ, હુ તમારા નામની સ્ ુ ત કર શ;
કેમ કે તમે અદ્દ ુત કાય કયા છે; તમે વ ા ુપણે કરેલી ુરાતનકાળની યોજનાઓ ૂર કર છે.
2 કેમ કે તમે નગરનો ઢગલો કર ના ો છે; મોરચાબંધ નગરને ખં ડયેર ક ુ છે,
પરદેશીઓના ગઢને તમે નગરની પં ક્તમાંથી કાઢ ના ો છે.
3 તેથી સામથ્યર્વાન લોકો તમારો મ હમા ગાશે; દુ દેશો ું નગર તમારાથી બીશે.
4 ારે દુ લોકોનો વસ્ફોટ કોટ પરના તોફાન જવેો થશ,ે
ત્યારે તમે ગર બોના રક્ષક, સંકટ સમયે દ નોના આધાર,
તોફાનની સામે આશ્રય અને તડકાની સામે છાયા થશો.
5 ૂક જગામાં તડકાની જમે,
તમે અજાણ્યાના અવાજને દબાવી દેશો;
જમે વાદળની છાયાથી તડકો ઓછો લાગે છે તેમ દુ ો ું ગાયન મંદ કરવામાં આવશ.ે

ઈ રે તૈયાર કરેલી મજબાની
6આપવર્ત પર સૈન્યોના યહોવાહ સવર્ લોકો માટે મેદવાળ વાનગીની ઉજવણી કરાવશે,
ઉ મ દ્રાક્ષારસની, કુમળા માંસની મજબાની આપશ.ે
7જે ૂંઘટ સઘળ પ્રજાઓ પરઓઢાડલેો છે તેના ૃ નો તથા જે આચ્છાદન સવર્ પ્રજાઓ પર પસારે ું છે,
તેનો આ પવર્ત પર તે નાશ કરશ.ે
8 તે સદાને માટે મરણને ગળ જશે
અને પ્ર ુ યહોવાહ સવર્ના ુખ પરથી આં ૂ ૂછ નાખશે;
આખી ૃથ્વી પરથી તે પોતાના લોકો ું મહેણું દૂર કરશ,ે કેમ કે યહોવાહ એ ું બોલ્યા છે.
9 તે દવસે એ ું કહેવામાં આવશ,ે “જુઓ, આ આપણા ઈ ર છે; આપણે તેમની રાહ જોતા આ ા છ એ અને તે આપણો

ઉદ્ધાર કરશ;ે
આયહોવાહ છે; આપણે તેમની રાહ જોતા આ ા છ એ, તેમણે કરેલા ઉદ્ધારથી આપણે હરખાઈને આનંદ કર ુ.ં”

ઈ રે મોઆબને શક્ષા કરશે
10 કેમ કે યહોવાહનો હાથ આ પવર્ત પર થોભશે;
અને જમે ઉકરડાનાં પાણીમાં ઘાસ ુંદાય છે, તેમ મોઆબ પોતાને ળે ુંદાશે.
11જમે તરનાર તરવા માટે પોતાના હાથ પ્રસારે છે, તે પ્રમાણે તેઓ પોતાના હાથ પ્રસારશ;ે
અને તેના હાથની ચાલાક છતાં યહોવાહ તેના ગવર્ને ઉતાર નાખશ.ે
12 તારા કોટની ઊંચી કલ્લેબંદ ને પાડ નાખીને તેને જમીનદોસ્ત કરશ,ે તેને ૂળભેગી કર નાખશ.ે

26
પ્ર ુ પોતાના લોકોને વજય પમાડશે

1 તે દવસે યહૂ દયા દેશમાં આ ગીત ગવાશ:ે
“અમારુ એક મજ ૂત નગર છે; ઈ રે ઉદ્ધારને અથ તેના કોટ તથા મોરચા ઠરાવી આપ્યા છે.
2 દરવાજા ઉઘાડો, વ ાસ રાખનાર ન્યાયી પ્રજા તેમાં પ્રવેશ.ે
3 તમારામાં જે દૃઢ મનવાળા છે તેઓન,ે તમે સં ૂણર્ શાં તમાં રાખો, કેમ કે તે તમારા પર ભરોસો કરે છે.
4 યહોવાહ પર સદા ભરોસો રાખો; કેમ કે, યહોવાહ આપણો સનાતન ખડક છે.
5 કેમ કે તે ગવર્થી રહેનારને નીચા નમાવશ,ે કલ્લાવાળા ગ વ નગરને
તે જમીનદોસ્ત કર નાખશ;ે તે તેને ૂળભે ું કરશ.ે
6 પગથી તે ૂંદાશે; હા દ નોના પગથી અને જરૂરતમંદોના પગથી તે ૂંદાશે.
7 ન્યાયીનો માગર્ સીધો છે, તમે ન્યાયીનો રસ્તો સરળ કર બતાવો છો.
8 હે યહોવાહ, અમે તમારા ન્યાયના માગ મા,ં તમાર રાહ જોતા આ ા છ એ;
તમારુ નામ અને તમારુ સ્મરણ એ અમારા પ્રાણની ઝંખના છે.
9 રાત્રે હુ તમારે માટે આ ુર બની રહુ છુ; હા, મારા અંતરાત્માથી આગ્રહ ૂવર્ક હુ તમને શોધીશ.
કેમ કે ૃથ્વી પર તમારો ન્યાય આવે છે, ત્યારે જગતના રહેવાસીઓ ન્યાયીપણું શીખે છે.
10 દુ ઉપર કૃપા કરવામાં આવે, પણ તે ન્યાયીપણું ન હ શીખે. પ વત્ર ૂ મમાં પણ તે અધમર્ કરે છે
અને તે યહોવાહનો મ હમા જોશે ન હ.
11 હે યહોવાહ, તમારો હાથ ઉગામેલો છે, પણ તેઓ ધ્યાન આપતા નથી.
પણ તેઓ તમારા લોકોની ઉત્કઠા જોઈને શરમાશ,ે કારણ કે તમારા વેર ઓ માટેનો જે અ છે તે તેઓને ગળ જશ.ે
12 હે યહોવાહ, તમે અમને શાં ત આપશો; કેમ કે અમારાં સવર્ કામ પણ તમે અમારે માટે કયા છે.
13 હે યહોવાહ અમારા ઈ ર, તમારા સવાય બીજા મા લકોએ અમારા પર રાજ ક ુ છે; પર ુ અમે ફક્ત તમારા નામની સ્ ુ ત

કર એ છ એ.
14 તેઓ મરણ પામ્યા છે, તેઓજીવશે ન હ; તેઓ મરણ પામ્યા છે, તેઓ પાછા ઊઠશે ન હ.
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તે જ માટે તમે તેઓનો ન્યાય કર ને તેઓનો નાશ કય છે અને તેઓની સવર્ યાદગીર ન કર છે.
15 તમે દેશની પ્રજા વધાર છે, હે યહોવાહ, તમે પ્રજા વધાર છે; તમારો મ હમા પ્રગટ કય છે;
તમે ૃથ્વીનાં છેડા ુધી સવર્ સીમાઓ વસ્તાર છે.
16 હે યહોવાહ, સંકટ સમયે તેઓ તમાર તરફ ફયાર્ છે; તમાર શક્ષા તેઓને લાગી ત્યારે તેઓએ તમાર પ્રાથર્ના કર છે.
17જમે ગભર્વતી ી ારે પ્રસવનો સમય પાસે આવ,ે ત્યારે પ્ર ૂ તની વેદનામાં ચીસો પાડે છે;
તે પ્રમાણે, હે પ્ર ુ અમે તમાર સં ુખ હતા.
18અમે ગભર્ ધય હતો, અમે પ્રસવ પીડામાં હતા, પણ અમે જાણે વા ુને જન્મઆપ્યો છે. ૃથ્વીનો ઉદ્ધાર અમારાથી થયો નથી
અને દુ નયાના રહેવાસીઓ પડ્યા નથી.
19 તમારાં ૃતજનો જીવશે; આપણા ૃત શર રો ઊઠશ.ે હે ૂળમાં રહેનારા, તમે જા ૃત થાઓ અને હષર્નાદ કરો;
કેમ કે તમારુ ઝાકળ પ્રકાશ ું ઝાકળ છે અને ૃથ્વી ૂએલાંને બહાર કાઢશ.ે

શક્ષા અને ઉદ્ધાર
20જાઓ, માર પ્રજા, તમાર ઓરડ માં પેસો અને અંદર જઈને બારણાં બંધ કરો;

ાં ુધી કોપ બંધ પડે ન હ ત્યાં ુધી સંતાઈ રહો.
21 કેમ કે જુઓ, ૃથ્વી પરના રહેવાસીઓના અપરાધને માટે, તેમને સજા આપવાને માટે યહોવાહ પોતાના ાનમાંથી બહાર

આવે છે;
ૃથ્વીએ પોતે શોષી લીધે ું રક્ત તે પ્રગટ કરશે અને ત્યાર પછ પોતાના માયાર્ ગયેલાઓને ઢાંક રાખશે ન હ.
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1 તે દવસે યહોવાહ પોતાની સખત, મહાન અને સમથર્ તલવારથી
વેગવાન સપર્ લ વયાથાનન,ે એટલે ૂંછ ળયા સપર્ લ વયાથાનને શક્ષા કરશ.ે
અને જે અજગર સ ુદ્રમાં રહે છે તેને તે માર નાંખશ.ે
2 તે દવસ,ે દ્રાક્ષવાડ ના દ્રાક્ષારસ માટે ગીત ગાઓ.
3 “હુ યહોવાહ, તેનો રક્ષક છુ, પળે પળે હુ તેને સ ું છુ;
હુ રાત તથા દવસે તે ું રક્ષણ કરુ છુ રખેને કોઈ તેને ઈજા પહોંચાડ.ે
4 હુ હવે ુસ્સે નથી, અરે, ત્યાં ઝાંખરાં અને કાંટા માર સામે હોત તો કે ું સારુ!
ુદ્ધમાં હુ તેમની સામે કૂચ કર ને હુ તેઓને એકસાથે બાળ નાખત.

5 તેઓએ મારા રક્ષણમાં આવ ું અને માર સાથે સમાધાન કર ુ;ં હા, તેઓએ માર સાથે સમાધાન કર ુ.ં
6આવનાર દવસોમા,ં યાકૂબની જડ ઊગશે, ઇઝરાયલને લ અને કળ ઓ ખીલશ;ે
અને તેઓ ફળથી ૃથ્વીની સપાટ ભર ૂર કરશ.ે”
7 યહોવાહે યાકૂબ તથા ઇઝરાયલના શ ુઓને જવેો માર માય છે ું તેવો માર એને માય છે? શ ુઓની જવેી કતલ કર છે તે

પ્રમાણે ું યાકૂબ તથા ઇઝરાયલનો સંહાર કય છે?
8 ચો સ માપમાં તમે દલીલ કર છે, જમે યાકૂબ તથા ઇઝરાયલને તજી દઈને, તેને ૂવર્ના વા ુને દવસે તેમણે પોતાના તોફાની

વા ુથી તેમને દૂર કયાર્ છે.
9 તેથી આ ર તે, યાકૂબના અપરાધ ું માફ કરવામાં આવશ,ે કેમ કે તેનાં પાપ દૂર કરવાનાં તમામ ફળઆ છે:
તે વેદ ના સવર્ પથ્થરને પીસીને ુનાના પથ્થર જવેા કર નાખશે
અને અશેરાના સ્તંભો અને કોઈ ૂપવેદ ઊભી રહેશે ન હ.
10 કેમ કે મોરચાબંધ નગર ઉજ્જડ, રહેઠાણ અરણ્ય સમાન થયે ું અને ત્યાગ કરે ું રહેશે.
ત્યાં વાછરડુ ચરશે, ત્યાં તે બેસશે અને તેની ડાળ ઓ ખાશે.
11 તેની ડાળ ઓ ુકાશે ત્યારે તેઓને ભાંગી નાખવામાં આવશ.ે ીઓઆવીને તેમ ું બળતણ કરશ,ે
કેમ કે, આલોક સમજણા નથી.
તેથી તેઓના સજનહાર તેઓના પર દયા કરશે ન હ અને તેઓના પર કૃપા કરશે ન હ.
12 તે દવસે યહોવાહ
ફ્રાત નદ ના પ્રવાહથી તે મસરની નદ ુધી અનાજને ઝૂડશે
અને હે ઇઝરાયલીઓ તમને એકએકને એકત્ર કરવામાં આવશે.
13 તે દવસે મોટુ રણ શગડુ વગાડવામાં આવશે;
અને આશ્ ૂર દેશમાં જઓે નાશ પામનાર હતા, તેઓ તથા મસરમાં જઓેને તજી દેવામાં આ ા હતા, તેઓઆવશ,ે
તેઓ યરુશાલેમમાં પ વત્ર પવર્ત પર યહોવાહની ઉપાસના કરશ.ે

28
ઉ રના રા ને ચેતવણી

1એફ્રાઇમના ભાન ૂલેલા સનીઓના માળાન,ે તેની તેજસ્વી ુંદરતાનાં ુપ્ત થતાં લોને,
રસાળ ખીણના મથાળા પરના તેના મહાન શોભા આપનારાં ચીમળાનાર લોને અફસોસ છે.
2 જુઓ, પ્ર ુનો એક પરાક્રમી અને સમથર્ વીર છે; તે કરાની આંધી,
નાશ કરનાર તોફાન, જબરાં ઊભરાતાં પાણીના ૂરની જમે ૃથ્વીને પોતાના હાથના જોરથી પછાડશ.ે
3એફ્રાઇમના ભાન ૂલેલા સનીઓના માળાને તે પગ નીચે પછાડાશ.ે
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4અને મોસમઆવે તે અગાઉનાં પાકેલાં,
પ્રથમ અંજીરને જોનાર જુએ છે અને તેના હાથ માં આવતાં જ ગળ જાય છે,
તેના જવેી ગ ત રસાળ ખીણને મથાળે આવેલા તેના મહાન શોભા આપનાર ચીમળાનાર લોની થશ.ે
5 તે દવસે સૈન્યોના યહોવાહ પોતાના લોકના શેષને માટે મ હમાનો ુગટ તથા સૌદયર્નો તાજ થશ.ે
6જે ન્યાય કરવા બેસે છે તેને માટે ન્યાયનો આત્મા થશે અને શ ુઓને દરવાજામાંથી પાછા મોકલનારને માટે સામથ્યર્રૂપ થશ.ે

યહૂ દયાના છાકટા પ્રબોધકો
7 પર ુ તેઓએ પણ દ્રાક્ષારસને લીધે ઠોકર ખાધી છે અને દારૂને લીધે તેઓ ૂલા પડ્યા છે.
યાજકે તથા પ્રબોધકે દારૂને લીધે અથડાયા કયાર્ છે, તેઓ દ્રાક્ષારસમાં મ થયા છે.
તેઓ દારૂના સેવનને લીધે ૂલા પડ્યા છે, દશર્ન વષે તેઓ ૂલથાપ ખાય છે અને ઇનસાફ આપવામાં ઠોકર ખાય છે.
8ખરેખર, ઊલટ થી સવર્ મેજો ભર ૂર છે, તેથી કોઈ પણ જગા સ્વચ્છ રહ નથી.
9 તે કોને ડહાપણ શીખવશે અને કોને સંદેશો સમજાવશ?ે
ું તે ધાવણ ુકાવેલાઓને તથા સ્તનપાન છોડાવેલાઓને સમજાવશ?ે

10 કેમ કે આજ્ઞા પર આજ્ઞા, આજ્ઞા પર આજ્ઞા; નયમ પર નયમ, નયમ પર નયમ;
થોડુ આમ, થોડુ તેમ એ પ્રમાણે તેઓ બોલે છે.
11 કેમ કે ઉપહાસ કરનાર હોઠોથી અને અન્ય ભાષામાં તે આ લોકો સાથે વાત કરશ.ે
12 પાછલા દવસોમાં તેમણે તેઓને ક ું હ ું, “આ વશ્રામ છે, થાકેલાઓને વશ્રામ આપો;
અને આ તાજગી છે,” પણ તેઓએ સંભાળવા ચા ું ન હ.
13 તેથી યહોવાહના શ ો તેઓને માટે
આજ્ઞા પર આજ્ઞા, આજ્ઞા પર આજ્ઞા; નયમ પર નયમ, નયમ પર નયમ;
થોડુ આમ, થોડુ તેમ એવા થશ;ે
તેથી તેઓ રસ્તે ચાલતાં ઠોકર ખાઈને પાછા પડ,ે ૂટ જાય, ફસાઈ અને પકડાય.

ુમાખીઓને ચેતવણી અને કોણ શલા
14એ માટે યરુશાલેમમાંના લોકો પર અ ધકાર ચલાવનાર,
તરસ્કાર કરનાર તમે યહોવાહનાં વચન સાંભળો:
15 કેમ કે તમે ક ું છે, “અમે ૃત્ ુ સાથે કરાર કય છે;
અમે શેઓલની સાથે સમજૂતી કર છે. ારે ન્યાય ઊભરાઈને દેશમાં થઈને પાર જશે, ત્યારે તે અમારા ુધી પહોંચશે ન હ,
કેમ કે અમે જૂઠાણાને અમારો આશ્રય બના ો છે અને અસત્યતામાં અમે છુપાઈ ગયા છ એ.”
16 તેથી પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે કે,
“જુઓ: સયોનમાં હુ પાયાનો પથ્થર ૂકુ છુ, તે કસી જોયેલો પથ્થર,
ૂલ્યવાન ૂણાનો પથ્થર, ૂળ પાયો છે. જે વ ાસ રાખે છે તે લ જ્જત થશે ન હ.

17 હુ ઇનસાફને દોર અને ન્યાયીપણાને ઓળંબો કર શ.
જૂઠાણાનો આશ્રય કરાનાં તોફાનથી તણાઈ જશે અને સંતાવાની જગા પર પાણી ું ૂર ફર વળશે.
18 ૃત્ ુ સાથેનો તમારો કરાર રદ કરવામાં આવશે અને શેઓલ સાથેની તમાર સમજૂતી ટકશે ન હ.
વળ સંકટની રેલ ારે ચઢ આવશે ત્યારે તમે તેમાં તણાઈ જશો.
19 તે જટેલી વાર પાર જાય તેટલી વાર તે તમને ડુબાડશે
અને સવાર દર સવાર તથા રાત દવસ તે પસાર થશ.ે

ારે સંદેશો સમજાઈ જશે ત્યારે તે ત્રાસ ું કારણ બનશે.
20 કેમ કે પથાર એટલી ટૂક છે કે તેના પર પગ લાંબો થઈ શકશે ન હ અને ચાદર એટલી સાંકડ છે કે તેનાથી શર ર ઢાંક શકાશે

ન હ.”
21 કેમ કે જમે પરાસીમ પવર્ત પર થ ુ;ં તેમ ગબ્યોનની ખીણમાં યહોવાહ ઊઠશે
અને તે પોતાનાં કામ, અસાધારણ તથા અદ્દ ુત કૃત્ય કરશ.ે
22 તો હવે તમે ઉપહાસ ના કરશો, રખેને તમારાં બંધન મજ ૂત કરવામાં આવે.
કેમ કે આખી ૃથ્વી પર આવનાર વનાશની ખબર મેં પ્ર ુ, સૈન્યોના યહોવાહ પાસેથી સાંભળ છે.

ઈ ર ું ડહાપણ
23 કાન ધર ને માર વાણી સાંભળો; ધ્યાનથી મારુ વચન સાંભળો.
24 ું ખેડૂત વાવણી માટે ખેતર ખેડ્યા જ કરે છે? તે ું પોતા ું ખેતર ખોદ ને ઢેફાં ભાંગ્યા જ કરે છે?
25 ારે તે ખેતર તૈયાર કર દે છે, ત્યારે ું તે તેમાં ૂવા કે જીરુ વાવતો નથી,
અને ચાસમાં ઘઉં, ઠરાવેલ જગાએ જવ અને મોસમમાં બાજર તે વાવતો નથી ું?
26 કેમ કે તેનો ઈ ર તેને યોગ્ય ર ત શીખવીને તેને ડહાપણઆપે છે.
27 વળ , ૂવા અણીદાર સાધનથી મસળાતા નથી કે જીરા પર ગાડા ું પૈડુ ફેરવા ું નથી;
પણ ૂવા લાકડ થી અને જીરુ સોટ થી સાફ કરાય છે.
28 રોટલી ું ધાન્ય પલાય છે ું?
અને પોતાના ગાડા ું પૈડુ તથા પોતાના ઘોડાઓને તેના પર સતત ફેર ા કર ને તે તેનો ૂકો કરશે ન હ.
29આજ્ઞાન પણ સૈન્યોના યહોવાહ પાસેથી મળે છે,
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જે સલાહઆપવામાં અદ્દ ુત છે અને ુ ધ્ધમાં ઉ મ છે.

29
યરુશાલેમ પર ઝઝૂમતી આફત

1અરે અર એલ, અર એલ, દાઉદની છાવણીના નગર, તને અફસોસ!
એક પછ એક વષર્ વીતી જવા દો; વારાફરતી પવ આ ા કરો.
2 પછ હુ અર એલને સંકટમાં નાખીશ, ત્યાં શોક અને વલાપ થઈ રહેશે;
અને તે માર આગળ વેદ જે ું જ થશ.ે
3 હુ તાર આસપાસ ફરતી છાવણી રાખીશ
અને કલ્લા બાંધી તને ઘેરો નાખીશ અને તાર સામે મોરચા ઊભા કર શ.
4 તને નીચે પાડવામાં આવશે અને ું ૂ મમાંથી બોલશે; ૂળમાંથી તાર ધીમી વાણી સંભળાશે.
તારો અવાજ ૂ મમાંથી સાધેલા અ ુદ્ધ આત્માનાં જવેો આવશે અને તારો બોલ ધીમે સ્વરે ૂળમાંથી આવશ.ે
5 વળ તારા પર ચઢાઈ કરનારાઓ ઝ ણી ૂળના જવેા અને દુ ો ું સ ુદાય પવનમાં ઊડ જતાં ફોતરાંના જવેો થશ.ે
હા, તે અચાનક અને પળવારમાં થશ.ે
6સૈન્યોના યહોવાહ
મેઘગજના, ધરતીકપ, મોટા અવાજ, વંટો ળયા, આંધી અને ગળ જનાર અ ની જ્વાળાઓ મારફતે તને સજા કરશ.ે
7જે સવર્ પ્રજાઓઅર એલની સામે લડે છે;
એટલે જે સવર્ તેની તથા તેના કલ્લાની સામે લડ ને તેને સંકટમાં નાખે છે,
તેઓનો સ ુદાય સ્વપ્ન જવેો અને રાત્રીના આભાસ જવેો થઈ જશ.ે
8જમે ૂ ા માણસને સ્વપ્ન આવે છે કે તે ખાય છે; પણ ારે તે જાગે છે ત્યારે તો તે ૂ ો ને ૂ ો જ હોય છે.
જમે તરસ્યાને સ્વપ્નઆવે છે, તેમાં તે પાણી પીએ છે; પણ ારે તે જાગે છે ત્યારે હજીતે તરસને કારણે બેભાનજવેીઅવ ામાં

હોય છે.
તે પ્રમાણે સયોન પવર્તની સામે લડનાર સવર્ પ્રજાઓના સ ુદાયને થશ.ે

ઇઝરાયલી પ્રજાનો અંધાપો અને પાખંડ
9 વ સ્મત થઈને અચંબો પામો; પોતાને અંધ કર ને દૃ હ ન થઈ જાઓ!
ભાન ૂલેલા થાઓ, પણ દ્રાક્ષારસથી ન હ; લથ ડયાં ખાઓ પણ દારૂથી ન હ.
10 કેમ કે યહોવાહે ભર ઊંઘનો આત્મા તમાર પર રેડ્યો છે.
તેમણે તમાર આંખો એટલે પ્રબોધકોને બંધ કયાર્ છે અને તમારાં શર એટલે દ્ર ાઓને ઢાંક દ ધા છે.

11આ સવર્ ું દશર્ન તમાર આગળ મહોરથી બંધ કરેલા ુસ્તકના જે ું છે; લોકો જે ભણેલા છે તેને તે આપીને કહે છે, “આ
વાંચ.” તે કહે છે, “હુ તે વાંચી શકતો નથી, કારણ કે તે પર મહોર મારેલી છે.” 12 પછ તે ુસ્તક અભણને આપવામાં આવે છે
અને તેને કહે છે, “આવાંચ,” તે કહે છે, “મને વાંચતા આવડ ું નથી.”
13 પ્ર ુ કહે છે, “આલોકો તેમના ુખથી જ માર પાસે આવે છે
અને કેવળ હોઠોથી મને માન આપે છે, પર ુ તેઓએ પોતા ું હૃદય મારાથી દૂર રા ું છે.
તેઓ મારો જે આદર કરે છે તે માત્ર માણસોએ શીખવેલી આજ્ઞા છે.
14 તેથી, જુઓ, આલોકમાં અદ્દ ુત કામ, હા, મહાન તથા અજાયબ કામ ફર થી કરવાનો છુ.
તેઓના જ્ઞાનીઓ ું ડહાપણ ન થશે અને તેઓના ુ દ્ધમાનોની ુ દ્ધનો લોપ થઈ જશે.

ઉજળા ભા વની આશા
15જઓે યહોવાહથી પોતાની યોજનાઓ સંતાડવાને ઊંડો વચાર કરે છે
અને જઓે અંધકારમાં કામ કરે છે. તેઓ કહે છે, “અમને કોણ જુએ છે, અમારા વષે કોણ જાણે છે? તેઓને અફસોસ!
16 તમે વસ્ ુઓને ઊંધી સીધી કરો છો! ું કુભાર માટ ની બરાબર ગણાય,
એવી ર તે કે, કૃત્યો પોતાના કતાર્ વષે કહે, “તેણે મને બના ો નથી,”
અથવા જે વસ્ ુની રચના થયેલી છે તે પોતાના રચનારને કહેશે કે, “તે મને સમજી શકતો નથી?”
17થોડ જ વારમાં,
લબાનોન વાડ થઈ જશે અને વાડ વન થઈ જશ.ે
18 તે દવસે બ ધરજનો ુસ્તકનાં વચનો સાંભળશે
અને અંધની આંખો ગહન અંધકારમાં જોશ.ે
19 દ નજનો યહોવાહમાં આનંદ કરશે
અને દ રદ્ર માણસો ઇઝરાયલના પ વત્રમાં હરખાશ.ે
20 કેમ કે જુલમીનો અંત આ ો છે અને નદકને ખતમ કરવામાં આ ો છે. જે કોઈ દુ તા કરવા ું ચાહે છે તેઓ સવર્ને ના ૂદ

કરવામાં આવશે,
21 તેઓ તો દાવામાં માણસને ુનેગાર ઠરાવનાર છે.
તેને માટે જાળ બછાવે છે
તેઓ દરવાજાઆગળ ન્યાય ઇચ્છે છે પર ુ ન્યાયને ખાલી જુઠાણાથી નીચે પાડે છે.
22 તેથી જણેે ઇબ્રા હમનો ઉદ્ધાર કય , તે યહોવાહ યાકૂબના કુટુબ વષે કહે છે:
“યાકૂબને કદ શરમા ું પડશે ન હ, તેનો ચહેરો ઊતર જશે ન હ.
23 પર ુ ારે પોતાની મધ્યે પોતાના સંતાનો એટલે મારા હાથની કૃ તઓને જોશ,ે ત્યારે તેઓ મારા નામને પ વત્ર માનશે.
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તેઓ યાકૂબના પ વત્રને પ વત્ર માનશે અને ઇઝરાયલના ઈ રના આદરમાં ઊભા રહેશે.
24આત્મામાં જઓે ૂલા પડલેા હતા તેઓ સમજ પામશે અને ફ રયાદ ઓ ડહાપણ પામશ.ે”

30
મસર સાથેનો મથ્યા કરાર

1 યહોવાહ કહે છે, “બળવાખોર સંતાનોને અફસોસ!”
“તેઓ યોજનાઓ કરે છે, પણ માર ન હ; તેઓ અન્ય દેશો સાથે સં ધઓ કરે છે, પણ તે મારા આત્માને અ ુસર ને ન હ,
તેથી તેઓ પાપ ઉપર પાપ ઉમેરે છે.
2 તેઓ મને ૂછયા વના મસરમાં ચાલ્યા જાય છે.
તેઓ ફારુનથી રક્ષણ મેળવવા અને મસરની છાયામાં શરણ શોધે છે.
3 તેથી ફારુન ું રક્ષણ તે તારા માટે શરમરૂપ
અને મસરની છાયામાં આશ્રય તને અપમાનરૂપ થશ.ે
4જો કે તેના સરદારો સોઆનમાં છે અને તેના સંદેશવાહકો હાનેસ પહોંચ્યા છે.
5 તોપણ જે લોકોથી તેઓને મદદ મળવાની નથી, જઓે સહાયકારને ઉપયોગી થવાના નથી,
પણ લજ્જાસ્પદ તથા અપમાનકારક છે, તેઓનાથી તેઓ સવર્ લ જ્જત થશ.ે”

6 નેગેબનાં પ ુઓ વષે ઈ રવાણી:
દઃુખ તથા સંકટનો દેશ કે જમેાંથી સહ તથા સહણ,
ઝેર સાપ તથા ઊડતા નાગ આવે છે, તેમાં થઈને તેઓ,
જે લોકોથી તેમને મદદ થઈ શકે ન હ,
તેઓની પાસે ગધેડાની પીઠ પર પોતા ું દ્ર ,
તથા ઊંટોની પીઠ પર પોતાના ખજાના લાદ ને લઈ જાય છે.
7 પણ મસરની સહાય થર્ છે;
તે માટે મેં તે ું નામ બેસી રહેનાર રાહાબ પા ું છે.

બળવાખોર પ્રજા
8 પ્ર ુએ મને ક ું, હવે ચાલ, તેઓની રુબરુ એક પાટ પર લખ અને તેને ટ પણાંમા કોતર નાખ,
જથેી તે ભ વષ્યમાં સદાને માટે સાક્ષી તર કે રહે.
9 કેમ કે આ લોકો બળવાખોર, જૂઠાં સંતાનો છે,
તેઓ યહોવાહ ું શક્ષણ સાંભળવાને ચાહતા નથી એવા છે.
10 તેઓ દૃ ાઓને કહે છે, “તમે દશર્ન જોશો ન હ;”
અને પ્રબોધકોને કહે છે, “અમને સત્યની સીધી ભ વષ્યવાણી કહેશો ન હ;
પણ અમને મીઠ મીઠ વાતો કહો અને ઠગાઈની ભ વષ્યવાણી કહો;
11 માગર્માંથી નીકળ જાઓ; રસ્તા પરથી બાજુએ ખસી જાઓ;
અમાર આગળથી ઇઝરાયલના પ વત્રને દૂર કરો.”
12 તેથી ઇઝરાયલના પ વત્ર એ ું કહે છે,
“કેમ કે તમે આ વાતને નકારો છો
અને જુલમ પર તથા કુ ટલતા પર ભરોસો અને આધાર રાખો છો,
13 માટે તમારાં આ પાપ
ઊંચી ભીંતમાં પડલેી પહોળ ફાટ જવેાં છે,
તે ભીંત પળવારમાં અકસ્માતે ૂટ પડે છે, તેના જવેા તમારા હાલ થશ.ે
14 કુભાર ું વાસણ ૂટ જાય છે તે પ્રમાણે તે તેને ભાગી નાખશ;ે
અને દયા રા ા વગર તેના એવી ર તે ૂરે ૂરા કરશે કે,
એના કકડામાંથી ૂલામાંથી આગ લેવા માટે ઠ કરુ સર ુંય મળશે ન હ.
15 પ્ર ુ યહોવાહ ઇઝરાયલના, પ વત્ર કહે છે કે,
“પાછા ફરવાથી અને શાંત રહેવાથી તમે બચી જશો; શાંત રહેવામાં તથા ભરોસો રાખવામાં તમારુ સામથ્યર્ હશે.
પણ તમે એમ કરવા ચા ું ન હ.
16ઊલટુ તમે ક ું, ‘ના,
અમે તો ઘોડસેવાર થઈને નાસી જવાના,’ તે માટે તમે નાસશો જ;
અને તમે ક ું, ‘અમે વેગવાન ઘોડા પર સવાર કરવાના,’ તે માટે જે કોઈ તમાર પાછળ પડનાર છે તેઓ પણ વેગવાન થશ.ે
17એકની ધમક થી એક હજાર નાસી જશ;ે
પાંચની ધમક થી તમે બધા નાસી જશો
અને તમે માત્ર પવર્ત પરના ધ્વજદડ જવેા અને ડુગર પર નશાનના જવેા થોડા જ રહ જશો.”
18 તે માટે યહોવાહ તમારા પર દયા કરવાની રાહ જોશ.ે તેથી તમારા પર કૃપા કરવા માટે તે ઉચ્ચ ાને બેસશે.
કેમ કે યહોવાહ ન્યાયના ઈ ર છે; જઓે તેમની વાટ જુએ છે તેઓ સવર્ પરમ ુખી છે.

ઈ ર ફર દયા કરશે
19 હે યરુશાલેમમાં સયોન પર રહેનાર પ્રજા, ું ફર રડ શ ન હ.
તારા પોકારનો અવાજ સાંભળ ને તે તારા પર દયા કરશે જ કરશ.ે તે સાંભળતાં જ તને ઉ ર આપશે.
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20જોકે યહોવાહ તમને સંકટરૂપી રોટલી તથા વપ રૂપી પાણી આપે છે,
તોપણ તમારા શક્ષક ફર સંતાશે ન હ, પણ તમાર આંખો તમારા શક્ષકને જોશ.ે
21 ારે તમે જમણી કે ડાબી બાજુ ફરશો ત્યારે તમારા કાન તમાર પાછળથી આવતા આવા અવાજને સાંભળશે કે,
“આમાગર્ છે, તે પર તમે ચાલો.”
22 વળ તમે ચાંદ ની ૂ તઓ પર મઢેલા પડને તથા તમાર સોનેર ૂ તઓ પર ચઢાવેલા ઢોળને અ ુદ્ધ કરશો.
ું તેમને અ ુદ્ધ વસ્ ુની જમે ફેંક દેશે. ું તેને કહેશે, “અહ થી ચાલી જા.”

23જે ૂ મમાં ું તારુ બીજ વાવશ,ે તે પર તે વરસાદ વરસાવશે
તથા તે ૂ મમાં ુષ્કળ અનાજ અને રોટલી ઉત્પ કરશ,ે
તે દવસે તારાં જાનવરો મોટાં બીડમાં ચરશે.
24 ૂ મ ખેડનાર બળદો અને ગધેડાં મોસમ પ્રમાણેનો,
સ ૂણો તથા સાર પેઠે ઊપણેલો ચારો ખાશે.
25 વળ કતલને મોટે દવસે ારે ુરજો પડશે
સવર્ ઊંચા પવર્ત પર અને સવર્ ઊંચા ડુગર પર પાણીનાં નાળાં અને ઝરણાં વહેશે.
26ચંદ્ર ું અજવા ું ૂયર્ના અજવાળા સર ું થશે અને ૂયર્ ું અજવા ું સાતગણુ,ં સાત દવસના અજવાળા સમાન થશ.ે
યહોવાહ પોતાના લોકોના ઘાને પાટા બાંધશે અને તેઓના ઘા મટાડશે તે દવસે એમ થશ.ે

આશ્ ૂરને થનાર સજા
27 જુઓ, યહોવાહ ું નામ બળતા રોષ તથા ઊડતા ુમાડા સાથે દૂરથી આવે છે.
તેઓના હોઠો કોપથી ભરેલા છે અને તેમની જીભ બળતા અ સરખી છે.
28 તેઓનો ાસ ગળા ુધી પહોંચતી ઊભરાતી નદ જવેો છે,
જથેી તે વનાશની ચાળણીએ પ્રજાઓને ચાળે; લોકોના ુખમાં ભ્રાં તકારક લગામ નાખવામાં આવશ.ે
29 પવર્ની રાત્રે જમે ગીતો ગવાય છે તેમ ગાયન કરશો
અને યહોવાહના પવર્ત પર ઇઝરાયલના ખડકની પાસે વાંસળ વગાડતા વગાડતા જનાર માણસની જમે તમે મનમાં આનંદ કરશો.
30 યહોવાહ પોતાની વજયી ગજના સંભળાવશે અને
ઉગ્ર કોપથી, બળતા અ ની જવાળાથી, આંધીથી, ુશળધાર વરસાદથી તથા કરાથી તે શ ુઓને પોતાના ુજ ું સામથ્યર્

દેખાડશ.ે
31 કેમ કે યહોવાહની વાણીથી આશ્ ૂર ભયભીત થશ,ે તે તેને સોટ થી મારશ.ે
32 યહોવાહ જે નીમેલી લાકડ નો ફટકો તેને મારશે તેનો દરેક ફટકો
ખંજર તથા વીણાના ૂર સાથે મારવામાં આવશે; અને થથરાવી નાખનાર લડાઈઓમાં તે તેઓની સાથે લડશે.
33 કેમ કે ૂવર્કાળથી સળગનાર ાન તૈયાર કર રાખે ું છે. હા, તે રાજાને માટે તૈયાર કરે ું છે; અને ઈ રે તેને ઊંડુ તથા પહો ું

ક ુ છે.
એની ચતામાં અ તથા ુષ્કળ લાકડા છે.
યહોવાહનો ાસ ગંધકના પ્રવાહની જમે તેને સળગાવે છે.

31
પ્ર ુ યરુશાલેમની રક્ષા કરશે

1જઓે સહાયને માટે મસર ચાલ્યા જાય છે અને ઘોડાઓ પરઆધાર રાખે છે, તેઓને અફસોસ છે;
અને તેઓ રથો ુષ્કળ હોવાથી તેઓના પર ભરોસો રાખે છે અને સવારો ઘણા સમથર્ હોવાથી તેમના પર આધાર રાખે છે.
પણ તેઓ ઇઝરાયલના પ વત્રની તરફ દૃ કરતા નથી, કે યહોવાહને શોધતા નથી.
2 તેમ છતાં ઈ ર જ્ઞાની છે, તે આફત લાવશે અને પોતાના શ ો પાછા લેશે ન હ.
અને તે દુ ોનાં કુટુબની સામે અને પાપ કરનારને મદદ કરનારાની સામે તે ઊઠે છે.
3 મસર ઓ તો માણસ છે ઈ ર ન હ, તેઓના ઘોડા માત્ર માંસ છે, આત્મા ન હ.

ારે યહોવાહ પોતાનો હાથ લાંબો કરશે, ત્યારે જે સહાય કરનાર છે તે ઠોકર ખાશે અને સહાય લેનાર પડ જશ;ે બ ે એકસાથે
નાશ પામશે.

4 યહોવાહે મને એમ ક ું કે,
“જમે કોઈ સહ કે સહ ું બચ્ ું પોતાના શકાર પર ૂરકે છે,
ત્યારે જો તેની સામે ભરવાડોનો મોટો જથ્થો બોલાવવામાં આવે,
તો તેઓની ૂમ સાંભળ ને તે બી જતો નથી અને તેઓ ૂમ પાડે છે તેથી તે ભયભીત થતો નથી;
તેમ સૈન્યોના યહોવાહ, સયોન પવર્ત પર તથા તેના ડુગર પર ુદ્ધ કરવાને ઊતર આવશ.ે
5ઊડનારા પક્ષીની જમે સૈન્યોના યહોવાહ યરુશાલેમ ું રક્ષણ કરશ;ે
તે આચ્છાદન કર ને તેને છોડાવશ,ે તેને છોડાવીને તે તે ું રક્ષણ કરશ.ે

6 હે ઇઝરાયલના લોકો જમેની સામેથી તમે ુખ ફેરવી લી ું છે તેમની તરફ પાછા ફરો. 7 કેમ કે, તે દવસે તેઓ દરેક પોતાના
હાથોએ બનાવેલી ચાંદ ની અને સોનાની પાપરૂપી ૂ તને ફેંક દેશે.
8 ત્યારે જે તલવાર માણસની નથી તેનાથી આશ્ ૂર પડશે અને તેનો સંહાર કરશ;ે
તે તલવારથી નાસી જશે અને તેના જુવાન ુરુષોને સખત પ રશ્રમ કરવા માટે ફરજ પાડવામાં આવશ;ે
9 તેઓ ત્રાસને કારણે પોતાનો બધો ભરોસો ખોઈ બેસશે અને તેના સરદારો યહોવાહની ુદ્ધની ધ્વજાથી બીશે.”
યહોવાહ, જમેનો અ સયોનમાં અને જમેની ભઠ્ઠ યરુશાલેમમાં છે, તેમ ું આ વચન છે.
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32
ધા મક રાજા ું ધમર્રાજ

1 જુઓ, એક રાજા ન્યાયથી રાજ કરશે અને રાજકુમારો ઇનસાફથી શાસન કરશ.ે
2 તેમાંનો દરેક માણસ વા ુથી આશ્રય ાન અને વાવાઝોડા સામે આશરા જવેો,
ૂક ૂ મમાં પાણીના નાળાં જવેો, કટાળાજનક દેશમાં એક વશાળ ખડકની છાયા જવેો થશ.ે

3 પછ જોનારની આંખો ઝાંખી થશે ન હ અને જઓે સાંભળ શકે છે તેઓના કાન ધ્યાન ૂવર્ક સાંભળશે.
4 ઉતાવ ળયાઓનાં મન ડહાપણ સમજશે અને ૂંગાઓની જીભ સ્પ બોલશ.ે
5 ત્યારે ૂખર્ને કોઈ ખાનદાન કહેશે ન હ, કે ઠગ ની તમાન કહેવાશે ન હ.
6 કેમ કે ૂખર્ ૂખાર્ઈની જ વાત બોલશે અને તે ું હૃદય દુ યોજનાઓ કરશે
અને તે અધમર્નાં કાય અને યહોવાહ વષે ૂલભરેલી વાત બોલશે.
તે ૂ ાઓને અ ૃપ્ત રાખશે અને તરસ્યાઓને પીવા ું પાણી આપશે ન હ.
7 ઠગની ર તો દુ છે. ારે દ રદ્ર કહે છે કે સત્ય ું છે તોપણ
તે દ રદ્ર ને જૂઠ વાતોથી નાશ કરવાને માટે દુ ુ કત યોજે છે.
8 પણ ઉદાર ક્ત ઉદારતાની યોજના બનાવે છે; અને તેના ઉદારતા કાયર્ માં તે ર રહેશે.

પતન અને ુન: ાપના
9 ુખી ીઓ, ઊઠો અને માર વાણી સાંભળો;
હે બેદરકાર દ કર ઓ, મને સાંભળો.
10 હે બેદરકાર ીઓ, એક વષર્ ઉપરાંત કેટલાક દવસો પછ તમારો વ ાસ ઊઠ જશે,
કેમ કે દ્રાક્ષાની ઊપજ બંધ થશે અને તેને એકત્ર કરવાનો સમયઆવશે ન હ.
11 હે ુખી ીઓ, કાંપો; વ ા ુ ીઓ તમે ુશ્કેલીમાં ુકાશો;
તમારા રોજબરોજનાં વસ્રો કાઢ ને નવર્ થાઓ; કમર પર ટાટ બાંધો.
12 તમે આનંદદાયક ખેતરોને માટે, ફળદાયક દ્રાક્ષવેલાને માટે આક્રદ કરશો.
13 મારા લોકોની ૂ મ પર કાંટા તથા ઝાંખરાં ઊગી નીકળશ,ે
ઉલ્લાસી નગરનાં સવર્ આનંદભયા ઘર પર તેઓ ઊગશ.ે
14 કેમ કે, રાજમહેલનો ત્યાગ કરવામાં આવશે, વસ્તીવા ું નગર ઉજ્જડ થશ;ે
ટેકર તથા ુરજ સવર્કાળ ુધી કોતર જવેા,ં
રાની ગધેડાના આનંદ ું ાન અને ઘેટાં ું ચરવા ું ાન થશ;ે
15 ાં ુધી કે ઉપરથી આત્મા આપણા પર રેડાય
અને અરણ્ય ફળદ્રપ વાડ થાય અને ફળદ્રપ વાડ વન સમાન બને ત્યાં ુધી એ ું થશ.ે
16 પછ ઇનસાફ અરણ્યમાં વસશ;ે અને ન્યાયપણું ફળદ્રપ વાડ માં રહેશે.
17 ન્યાયીપણા ું કામ શાં ત અને ન્યાયીપણા ું પ રણામ સવર્કાળનો વશ્રામ અને વ ાસ થશ.ે
18 મારા લોકો શાં તના ાનમાં, ુર ક્ષતઆવાસોમાં તથા સ્વ વશ્રામ ાનોમાં રહેશે.
19 પર ુ જગલના પતન સમયે કરા પડશે અને નગર જમીનદોસ્ત કરવામાં આવશ.ે
20 તમે જઓે સવર્ ઝરણાંની પાસે વાવો છો અને તમારા બળદ અને ગધેડાને છૂટથી ચરવા મોકલો છો, તેઓ પરમ ુખી છે.

33
મદદ માટે પ્રાથર્ના

1 તને અફસોસ છે! વનાશ કરનારનો વનાશ થયો નથી!
ું ઠગાઈ કરે છે, પણ તેઓએ તાર સાથે ઠગાઈ કર ન હ, તને અફસોસ!

ું વનાશ કરવા ું બંધ કર શ ત્યારે તારો વનાશ થશ.ે
ું ઠગાઈ કરવી બંધ કર શ, ત્યારે તેઓ તાર સાથે ઠગાઈ કરશ.ે

2 હે યહોવાહ, અમારા પર કૃપા કરો, અમે તમાર વાટ જોયા કર એ છ એ;
દર સવારે તમે અમારો ુજ અને દઃુખના સમયે અમારા ઉદ્ધારનાર થાઓ.
3ભારે અવાજથી લોકો નાસે છે; ારે તમે ઊઠ્યા ત્યારે વદેશીઓ વખેરાયા છે.
4જમે માણસો કાતરા એકઠા કરે છે તેમ તમાર ૂંટ એકઠ કરવામાં આવશ;ે તીડો ધસી આવે છે તે પ્રમાણે તેઓ તે પર ધસી

આવશ.ે
5 યહોવાહ મોટા મનાયા છે; તે ઉચ્ચ ાનમાં રહે છે. તે સયોનને ઇનસાફ અને ન્યાયથી ભરે છે.
6 તે તારા સમયમાં ર થશ,ે
ઉદ્ધાર, ડહાપણ અને ડહાપણનો ભંડાર; યહોવાહનો ભય તે જ તેનો ખજાનો છે.
7 જુઓ, તેઓના ૂરવીરો બહારથી વલાપ કરે છે; સલાહ કરનારા અને શાં તની આશા રાખનારા પોક ૂક ને રડે છે.
8 માગ ઉજ્જડ થયા છે; વટેમા ુર્ બંધ થયા છે.
કરાર તોડવામાં આ ો છે, સાક્ષીને ધ ાયાર્ છે અને નગરો આદર વનાનાં થઈ ગયાં છે.
9 દેશ વલાપ કરે છે અને ુકાઈ જાય છે; લબાનોન લ જ્જત થઈને સંકોચાઈ જાય છે;
શારોન ઉજ્જડ જગલ જવેો થયો છે; અને બાશાન તથા કામલ પોતાનાં પાંદડાં ખેરવી નાખે છે.

પ્ર ુ પોતાના દશુ્મનોને ચેતવે છે
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10 યહોવાહ કહે છે, “હવે હુ ઊઠ શ;” હમણાં હુ પોતાને ઊંચો કર શ; હમણાં હુ મોટો મનાઈશ.
11 તમે ફોતરાંનો ગભર્ ધરશો અને ૂંપરાને જન્મઆપશો; તમારો ાસ તમને બાળ નાખનાર અ જવેો છે.
12લોકો ભઠ્ઠ માં ૂના જવેા, અ માં બાળ નાખેલા અને કાપેલા કાંટા જવેા થશે.
13 તમે જઓે દૂર છો તેઓ, મેં જે ક ુ છે તે સાંભળો; અને તમે પાસે રહેનારાઓ, મારુ પરાક્રમ જાણો.
14 સયોનમાં પાપીઓ ભયભીત થયા છે, અધમ ઓને ૂજાર ચઢ છે.
આપણામાંનો કોણ બાળ નાખનાર અ સાથે વાસો કરશ?ે આપણામાંનો કોણ સદા બળતી આગ સાથે વાસો કરશ?ે
15જે ન્યાયને માગ ચાલે છે અને સત્ય બોલે છે; જે જુલમની કમાઈને ધ ારે છે,
જે લાંચ લેવાનો ઇનકાર કરે છે, જે ુનો કરવાની યોજના કરતો નથી,
અને જે ૂંડુ ન જોવા માટે પોતાની આંખ મીંચી દે છે, તે જ વાસો કરશ.ે
16 તે ઉચ્ચ ાનને પોતા ું રહેઠાણ બનાવશે;
ખડકોના કલ્લા તેનો આશ્રય થશ;ે તેને ન ે ખોરાક અને પાણી મળતાં રહેશે.

ુવણર્મય ભા વ
17 તાર આંખો રાજાને તેના સૌંદયર્માં જોશે; તેઓ વશાળ દેશને જોશ.ે
18 તારા હૃદયમાં વીતી ગયેલા ભય વષે વચાર આવશ;ે ખંડણી લેનાર ાં છે? તોલનાર ાં છે? ુરજોની ગણના કરનાર ાં

છે?
19જે લોકોની બોલી કળ શકાય ન હ એવી ૂઢ છે, જઓેની ભાષા સમજાય ન હ એવી છે, તે કૂ્રર લોકોને ું ફર જોશે ન હ.
20 સયોન જે આપણા પવ ું નગર છે તેને જો;
તાર આંખો યરુશાલેમને વશ્રામના નવાસ ાન જે ુ,ં જનેો તં ુ ઉખેડવામાં આવશે ન હ,
જનેી મેખો સવર્કાળ માટે કઢાશે ન હ અને જનેી દોર ઓ ૂટશે ન હ, તેવા તં ુ જે ું થયે ું જોશ.ે
21 ત્યાં તો યહોવાહ જે પરાક્રમી છે તે પહોળ નદ ઓઅને નાળાંને ાને આપણી સાથે હશે.
શ ુની હલેસાવાળ નાવ તેમાં જનાર નથી અને મોટાં વહાણો તેમાં પસાર થવાનાં નથી.
22 કેમ કે યહોવાહઆપણા ન્યાયાધીશ, યહોવાહઆપણા નયમઆપનાર, યહોવાહઆપણા રાજા છે; તે આપણને બચાવશે.
23શ ુના વહાણનાં દોરડાં ઢ લાં પડ ગયા છે; તેઓ કૂવાથંભ બરાબર સજ્જડ રાખી શ ા ન હ; તેઓ સઢ પ્રસાર શ ા ન હ;
ત્યારે ૂંટફાટમાં ૂંટ ુષ્કળ વહેંચાય; જે લંગડા હતા તેઓને પણ ૂંટ મળ .
24 હુ માંદો છુ, એ ું કોઈ પણ રહેવાસી કહેશે ન હ; તેમાં વસનાર લોકોની દુ તા માફ કરવામાં આવશ.ે

34
ઈ ર શ ુઓને શક્ષા કરશે

1 હે વદેશીઓ, તમે સાંભળવાને પાસે આવો; હે લોકો તમે કાન ધરો!
ૃથ્વી તથા તે પર જે કાંઈ છે તે સવર્, જગત તથા તેમાંથી જે સવર્ નીપજે છે તે સાંભળો.

2 કેમ કે સવર્ પ્રજાઓ પર અને તેના સવર્ સૈન્યો પર યહોવાહને ક્રોધ ચઢ્યો છે;
તેમણે તેમનો સં ૂણર્ નાશ કય છે, તેઓને સંહારને આધીન કયાર્ છે.
3 તેમના માર નંખાયેલા નાખી દેવામાં આવશ;ે અને તેમના ૃતદેહો દગુધ મારશે,
અને પવર્તો તેમના રક્તથી ઢકાઈ જશ.ે
4આકાશના સવર્ તારાઓ ખર પડશે,
અને આકાશઓ ળયાની જમે વાળ લેવાશ;ે અને તેના સવર્ તારાઓ ખર પડશે
જમે દ્રાક્ષાવેલા પરથી પાંદડુ ખર પડે છે અને પાક ગયેલાં અંજીર ઝાડ પરથી ખરે છે તેમ તે ખર પડશ.ે
5 કેમ કે માર તલવાર આકાશમાં પીને ચક ૂર થઈ છે,
જુઓ, હવે તે અદોમ અને આ લોકોનો નાશ કરવાને તેમના ઉપર ઊતરશે.
6 યહોવાહની તલવાર રક્તથી અને મેદથી,
જાણે હલવાન તથા બકરાંના રક્તથી, બકરાના ુરદાનાં મેદથી તરબોળ થયેલી છે.
કેમ કે, બોસરામાં યહોવાહનો યજ્ઞ તથા અદોમ દેશમાં મોટ કતલ થયેલી છે.
7જગલના ગોધાઓ, બળદો અને વાછરડાઓ એ બધાની કતલ એકસાથે થશ.ે
તેઓની ૂ મ રક્તથી તરબોળ થશે અને તેઓની ૂળ મેદથી મ શ્રત થશ.ે
8 કેમ કે, તે યહોવાહનો વેર વાળવાનો દવસ છે અને સયોન સાથેની તકરારનો બદલો લેવા ું વષર્ છે.
9અદોમનાં નાળાંઓ ડામર થઈ જશ,ે તેની ૂળ ગંધક થઈ જશ,ે
અને તેની ૂ મ બળતો ડામર થશ.ે
10 તે રાત અને દવસ બળ ું રહેશે; તેનો ુમાડો સદા ઊંચે ચઢશ;ે
તેની ૂ મ પેઢ દરપેઢ ઉજ્જડ રહેશે; સદાને માટે તેમાં થઈને કોઈ જશે ન હ.
11 પણ જગલી પક્ષીઓઅને પ્રાણીઓ ું તે વતન થશે; ુવડ તથા કાગડા ત્યાં તેમના માળા બાંધશ.ે
અને તે પર અસ્ત સ્તતા તથા ખાલીપણાનો ઓળંબો તે લંબાવશ.ે
12 તેના ધ નકોની
પાસે રા કહેવાને માટે ક ું હશે ન હ અને તેના સવર્ સરદારો ન હ જવેા થશે.
13 તેના રાજમહેલોમાં કાંટા અને તેના કલ્લાઓમાં કૌવચ અને ઝાંખરાં ઊગશે.
ત્યાં શયાળો ું રહેઠાણ અને ત્યાં શાહ ૃગનો વાડો થશ.ે
14 ત્યાં જગલનાં પ્રાણીઓ અને વરુઓભેગા થશે અને જગલનાં બકરાઓ એકબીજાને પોકારશ.ે
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નશાચર પ્રાણી પણ ત્યાં વાસો કરશે અને પોતાને માટે વશ્રામ ાન બનાવશ.ે
15 ુવડો ત્યાં માળો બાંધશે, ઈંડાં ૂકશે અને તે સેવીને બચ્ચાંને પોતાની છાયા નીચે એકત્ર કરશે.
હા, ત્યાં સમડ ઓ પણ દરેક પોતાના સાથી સ હત એકઠ થશ.ે
16 યહોવાહના ુસ્તકમાં શોધ કરો; તેઓમાંથી એક પણ બાક રહેશે ન હ.
કોઈપણ પોતાના સાથી વના ું મા ૂમ પડશે ન હ, કેમ કે તેમના ુખે આ આજ્ઞા આપી છે અને તેમના આત્માએ તેઓને એકઠાં

કયા છે.
17 તેમણે તેઓના માટે ચઠ્ઠ નાખી છે અને તેમના હાથે દોર થી માપીને તેમને તે વહેંચી આપ્ ું છે;
તેઓ સવર્કાળ તે ું વતન ભોગવશે; પેઢ દરપેઢ તેઓ તેમાં વસશે.

35
પ વત્રતાનો માગર્

1અરણ્ય તથા ૂક ૂ મ હરખાશ;ે અને વન આનંદ કરશે
અને ુલાબની જમે ખીલશ.ે
2 તે ુષ્કળ ખીલશ,ે આનંદ કરશે અને હરખાઈને ગાયન કરશ.ે
તેને લબાનોન ું ગૌરવ, કામલ તથા શારોનનો વૈભવઆપવામાં આવશ;ે
તેઓ યહોવાહ ું ગૌરવ અને આપણા ઈ રનો વૈભવ જોશે.
3 ઢ લા હાથોને દૃઢ કરો અને લથડતાં ૂંટણોને ર કરો.
4જઓે ભયભીત હૃદયના છે તેઓને કહો, “દૃઢ થાઓ, બીશો ન હ;
જુઓ, તમારા ઈ ર વેર લેવા આવશ,ે
ઈ ર તમને યોગ્ય બદલો આપશે અને તે પોતે આવીને તમને તારશે.”
5 ત્યારે અંધજનોની આંખો ઉઘાડવામાં આવશે અને બ ધરોના કાન સાંભળશે.
6 ત્યારે અપંગો હરણની જમે કૂદશે અને ૂંગાની જીભ ગાયન કરશે,
કેમ કે અરણ્યમાં પાણી અને વનમાં નાળાં ટ નીકળશે.
7 દઝાડતી રેતી તે તળાવ, અને તરસી ૂ મ તે પાણીના ઝરણાં બની જશ;ે
શયાળોનાં રહેઠાણમાં, તેમના ૂવાને ાને, ઘાસની સાથે બરુ તથા સરકટ ઊગશ.ે
8 ત્યાં રાજમાગર્ થશે અને તે પ વત્રતાનો માગર્ કહેવાશ.ે
તેના પર કોઈ અ ુદ્ધ ચાલશે ન હ પણ જે પ વત્રતામાં ચાલે છે તેને માટે તે થશે, એ માગર્માં
ૂખર્ પણ ૂલો પડશે ન હ.

9 ત્યાં સહ હશે ન હ, કોઈ હસક પ ુ ત્યાં આવી ચઢશે નહ ; ત્યાં તેઓ જોવામાં આવશે ન હ.
પણ ઉદ્ધાર પામેલાઓ ત્યાં ચાલશે.
10 યહોવાહે જે લોકો માટે ુ ક્ત ૂલ્ય ૂક ું છે તેઓ પાછા ફરશે
અને હષર્નાદ કરતા કરતા સયોન ુધી પહોંચશે અને તેઓને માથે હમેશા આનંદ રહેશે;
તેઓને હષર્ અને આનંદ પ્રાપ્ત થશ,ે તેઓના શોક તથા ન ાસ જતા રહેશે.
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યરુશાલેમ પર આશ્ ૂર ું આક્રમણ
2 રાજા. 18:13-27; 2 કાળ. 32:1-19

1 હઝ કયા રાજાની કાર કદ ના અમલના ચૌદમા વષ આશ્ ૂરના રાજા સાન્હેર બે યહૂ દયાનાં સવર્ કલ્લાવાળાં નગરો ઉપર
ચઢાઈ કર ને તેઓને જીતી લીધા.ં 2 પછ આશ્ ૂરના રાજાએ લાખીશથી રાબશાકેહને મોટા લશ્કર સ હત હઝ કયા રાજાની
પાસે યરુશાલેમ મોકલ્યો. તે ધોબીના ખેતરની સડક પર ઉપલા તળાવના ગરનાળા પાસે ઊભો ર ો. 3 ત્યારે હ લ્કયાનો દ કરો
એ લયાક મ જે રાજમહેલનો અ ધકાર હતો તે, સ ચવ શેબ્ના તથા આસાફનો દ કરો યોઆહ જે ઇ તહાસકાર હતો તે, તેની
પાસે મળવાને બહાર આ ા.

4 રાબશાકેહએ તેઓને ક ું, “ હઝ કયાને કહેજો, આશ્ ૂરના મહાન રાજાએ ું ૂછે છે કે, ‘ ું કોના પર ભરોસો રાખે છે? 5 હુ
ૂછુ છુ કે, માત્ર ુખની વાતો એ જ ુદ્ધને માટે સલાહ તથા પરાક્રમ ું કામ સારે? તેં કોના ઉપર ભરોસો રાખીને માર સામે બંડ

ક ુ છે?
6જો, ું આ ભાંગેલા બરુના દાંડા પર, એટલે મસર પર, ભરોસો રાખે છે કે, જનેા ઉપર જો કોઈ ટેકે તો તે તેની હથેળ માં

પેસીને તેને વીંધી નાખશ!ે મસરનો રાજા ફારુન તેના પર ભરોસો રાખનાર સવર્ પ્રત્યે તેવો જ છે. 7 પણ કદાચ ું મને કહેશે,
“અમારા ઈ ર યહોવાહ પર અમે ભરોસો રાખીએ છ એ,” તો ું તે એ જ ઈ ર નથી કે જમેનાં ઉચ્ચ ાનો તથા વેદ ઓને
હઝ કયાએ ન કયા છે અને યહૂ દયા અને યરુશાલેમને ક ું છે, “તમારે, યરુશાલેમમાં આ વેદ આગળ જ પ્રણામ કરવા?”
8 તેથી હવ,ે હુ તને બે હજાર ઘોડા આ ું છુ, તેઓ પર સવાર કરનાર માણસો ૂરા પાડવાની મારા મા લકઆશ્ ૂરના રાજાની

સાથે ું શરત કર.
9 તમે કેમ કર ને મારા ઘણીના નબળામાં નબળા સરદારને પાછો ફેરવી શકો? કેમ કે તમારો ભરોસો મસરના રથો અને

ઘોડસેવારોમાં છે. 10 તો હવે, ું હુ યહોવાહની આજ્ઞા વના આ જગાનો નાશ કરવા માટે તેના ઉપર ચઢ આ ો છુ? યહોવાહે
મને ક ું છે, “આ દેશ પર ચઢાઈ કર ને તેનો નાશ કર!”

11 પછ એ લયાક મે, શેબ્ના તથા યોઆહાઝે રાબશાકેહને ક ુ,ં “મહેરબાની કર ને આ તારા ચાકરોની સાથે અરામી ભાષામાં
બોલ; કેમ કે અમે તે સમજીએ છ એ. પણ કોટ પર જે લોકો છે તેઓના સાંભળતાં અમાર સાથે યહૂદ ભાષામાં બોલતો ન હ.”
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12 પણ રાબશાકેહએ તેઓને ક ું, “ ું મારા મા લકે એ વચનો ફક્ત તારા મા લકને તથા તને કહેવાને માટે મને મોકલ્યો છે? જે
માણસો કોટ ઉપર બેઠેલા છે અને જઓે તાર સાથે પોતાની વ ા ખાવાને તથા પોતા ું ૂત્ર પીવાને માટે નમાર્ણ થયેલા છે, તેઓને
કહેવાને માટે મને મોકલ્યો નથી?”

13 પછ રાબશાકેહએ ઊભા રહ ને મોટા અવાજે યહૂદ ભાષામાં પોકાર ને ક ું, આશ્ ૂરના મહાન રાજા ધરાજનાં વચનો
સાંભળો; 14 રાજા કહે છે: ‘ હઝ કયાથી તમે છેતરાશો ન હ; કેમ કે તે તમને છોડાવી શકશે ન હ. 15 વળ “યહોવાહ આપણને
જરૂર છોડાવશ;ે આનગરઆશ્ ૂરના રાજાના હાથમાં જશે ન હ. એમ કહ ને હઝ કયા તમાર પાસે યહોવાહ પર ભરોસો કરાવે
ન હ.”

16 હઝ કયાની વાત સાંભળશો ન હ, કેમ કે આશ્ ૂરનો રાજા એમ કહે છે: ‘માર સાથે સલાહ કર ને મારે શરણે આવો. પછ
તમારામાંના દરેક પોતાના દ્રાક્ષાવેલામાંથી અને પોતાની અંજીર ના ફળ ખાશો અને પોતાની ટાંક ું પાણી પીશો. 17 ાં ુધી હુ
આવીને જે દેશ તમારા દેશના જવેો, ધાન્ય તથા દ્રાક્ષારસનો, રોટલી તથા દ્રાક્ષવાડ નો દેશ, તેમાં તમને લઈ જાઉં ન હ ત્યાં ુધી
તમે એમ જ કરશો.’ ”

18 ‘યહોવાહ આપણને છોડાવશે,’ એમ કહ ને હઝ કયા તમને ગેરમાગ ના દોરે. ું વદેશીઓના કોઈ પણ દેવે પોતાના દેશને
આશ્ ૂરના રાજાના હાથમાંથી છોડા ો છે? 19હમાથ અનેઆપાર્દના દેવો ાં છે? સફાવાર્ઈમના દેવો ાં છે? ું તેઓએ મારા
હાથમાંથી સમરુનને છોડા ું છે? 20એ દેશોના સવર્ દેવોમાંથી કયા દેવે પોતાના દેશને મારા હાથમાંથી છોડા ો છે કે, યહોવાહ
યરુશાલેમને મારા હાથમાંથી છોડાવ?ે”

21તેઓ છાના ર ા અને તેના જવાબમાં એક પણ શ બોલ્યા ન હ, કેમ કે રાજાનીઆજ્ઞા એવી હતી કે, “તેને ઉ રઆપવો
ન હ.” 22 પછ હ લ્કયાનો દ કરો એ લયાક મ જે મહેલનો અ ધકાર હતો તે, લેખક શેબ્ના તથા આસાફનો દ કરો યોઆહ
ઇ તહાસકાર પોતાના વ ફાડ ને હઝ કયા પાસે પાછા આ ા અને રાબશાકેહના શ ો કહ સંભળા ા.
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રાજા યશાયાની સલાહ શોધે છે
2 રાજા. 19:1-7

1 ારે હઝ કયા રાજાએ એ સાંભ ું ત્યારે તેણે પોતાનાં વ ફાડ્યા,ં શર ર પર ટાટ ધારણ કર ને તે યહોવાહના ઘરમાં
ગયો. 2 તેણે મહેલના કારભાર એ લયાક મન,ે લેખક શેબ્નાને તથા યાજકોના વડ લોને ટાટ ઓઢાડ ને તેઓને આમોસના દ કરા
યશાયા પ્રબોધક પાસે મોકલ્યા.

3 તેઓએ તેને ક ું, “ હઝ કયા એ ું કહે છે કે, આ દવસ તો સંકટનો, ઠપકાનો તથા ફજતેીનો દવસ છે; કેમ કે આ તો
છોકરાંનો પ્રસવ થવાની તૈયાર છે, પણ જન્મ આપવાની શ ક્ત ના હોય તેવી ત છે. 4આશ્ ૂરના રાજાએ પોતાનાં સેવક
રાબશાકેહને જીવતા ઈ રની નદા કરવા માટે મોકલ્યો છે અને તેના સવર્ શ ો યહોવાહ તમારા ઈ રે સાંભ ા છે. તો હવે તે
સાંભળ ને તેને માટે તેઓને ધમકાવે; માટે બચી ગયેલાઓને માટે ું પ્રાથર્ના કર.”

5 તેથી હઝ કયા રાજાના સેવકો યશાયા પાસે આ ા. 6અને યશાયાએ તેઓને ક ું: “તમારા ધણીને કહેજો કે: ‘યહોવાહ
કહે છે કે, જે શ ો તેં સાંભ ા છે, એટલે જે વડે આશ્ ૂરના રાજાના સેવકોએ માર વરુદ્ધ દભુાર્ષણ ક ુ છે, તેથી તારે બી ું
ન હ. 7 જુઓ, હુ તેનામાં એક આત્મા ૂક શ અને તે અફવા સાંભળ ને પોતાના દેશમાં પાછો જશ.ે ત્યાં હુ તેને તલવારથી માર
નંખાવીશ.”

આશ્ ૂર ઓની બીજી ધમક
2 રાજા. 19:8-19

8 ારે રાબશાકેહ પાછો ગયો ત્યારે તેને મા ૂમ પ ું આશ્ ૂરનો રાજા લબ્નાહની વરુદ્ધ ુદ્ધ કરે છે. વળ તેણે સાંભ ું
હ ું કે તે લાખીશથી ઊપડ્યો છે. 9 ારે તેણે સાંભ ું કે કૂશના રાજા તહાર્કા તથા મસર ઓ સાથે મળ ને માર સામે ુદ્ધ
કરવા ચઢ આ ા છે, ત્યારે તેણે ફર થી યહૂ દયાના રાજા હઝ કયાની પાસે સંદેશવાહકોને મોકલીને કહા ું, 10 “ હઝ કયા,
યહૂ દયાના રાજાને કહે કે, ‘જે ઈ ર પર ું ભરોસો રાખે છે, તે એ ું કહ ને તમને ન છેતરે કે, “યરુશાલેમ આશ્ ૂરના રાજાના
હાથમાં ન હ પડશ.ે”

11આશ્ ૂરના રાજાઓએ સવર્ દેશોનો નાશ કર ને તેઓના કેવા હાલ કયાર્ છે તે તો તેં સાંભ ું છે; તો ું તારો બચાવ થશ?ે
12 જે પ્રજાઓનો, એટલે ગોઝાન, હારાન, રેસેફ તથા તલાસારમાં રહેનાર એદેન ુત્રોનો મારા ૂવર્જોએ નાશ કય છે, તેઓના
દેવોએ તેઓને બચા ા છે ું? 13હમાથનો, આપાર્દનો અને સફાવાર્ઈમ નગરનો, હેનાનો તથા ઇવ્વાનો રાજા ાં છે?

14 હઝ કયાએ સંદેશવાહકો પાસેથી પત્ર લઈને વાંચ્યો. પછ તેણે યહોવાહના ઘરમાં જઈને તે પત્ર તેમની આગળ ુલ્લો
કય . 15 હઝ કયાએ યહોવાહને પ્રાથર્ના કર : 16 હે સૈન્યોના યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ ર, કરુબો પર બરાજમાન, ૃથ્વીનાં
સવર્ રા ોના તમે જ એકલા ઈ ર છો; તમે આકાશ તથા ૃથ્વી ઉત્પ કયા છે.

17 હે યહોવાહ, કાન દઈને સાંભળો. હે યહોવાહ, આંખ ઉઘાડ ને જુઓઅને જીવતા ઈ રની નદા કરનારા આ સાન્હેર બના
શ ો તમે સાંભળો. 18 હે યહોવાહ, ખરેખરઆશ્ ૂરના રાજાઓએબીજી પ્રજાઓનો તથા તેઓના દેશોનો નાશ કય છે એ વાત
સાચી છે.

19 તેઓએ તેઓના દેવોને બાળ ના ા છે; કેમ કે તેઓ દેવો નહોતા, પર ુ માણસના હાથની કૃ ત-લાકડાં તથા પથ્થર હતા.
તેથીઆશ્ ૂરે તેમનો નાશ કય છે. 20તેથી હવે, હે અમારા ઈ ર યહોવાહ, તેના હાથમાંથી અમારો બચાવ કરજો, જથેી ૃથ્વીનાં
સવર્ રા ો જાણે કે તમે જ એકલા ઈ ર યહોવાહ છો.”

રાજાને યશાયાનો જવાબ
2 રાજા. 19:20-37
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21 પછ આમોસના દ કરા યશાયાએ હઝ કયાને સંદેશો મોકલીને કહેવડા ું, “યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે,
‘આશ્ ૂરના રાજા સાન્હેર બ વષે તેં મને પ્રાથર્ના કર છે.’ 22 તે માટે યહોવાહ સાનહે રબ વષે જે વચન બોલ્યા છે તે આ
છે:
“ સયોનની કુવાર દ કર એ તને ુચ્છ ગણ્યો છે અને હસી કાઢ્યો છે;
યરુશાલેમની દ કર એ તાર તરફ મા ું ુણા ું છે.
23 તેં કોની નદા તથા કોના વષે દભુાર્ષણ કયાર્ છે? અને તેં કોની વરુદ્ધ તારો અવાજ ઉઠા ો છે
અને તાર આંખો ઊંચી કર છે? ઇઝરાયલનાં પ વત્ર વરુદ્ધ જ.
24 તારા ચાકર દ્વારા તેં પ્ર ુની નદા કર છે, તેં ક ું છે કે, ‘મારા રથોના જૂથ સાથે
હુ પવર્તોના શખર પર, લબાનોનના સૌથી અંદરના ભાગોમાં હુ ચઢ આ ો છુ;
હુ તેના ઊંચા એરેજ ૃક્ષોને તથા ઉ મ દેવદાર ૃક્ષોને હુ કાપી નાખીશ;
અને હુ તેના સૌથી છેવાડા ભાગમા,ં તથા તેના ફળદ્રપ ખેતરના વનમાં પ્રવેશ કર શ.
25 મેં કૂવા ખોદ ને પરદેશનાં પાણી પીધાં છે;
મારા પગનાં ત ળયાંથી મેં મસરની બધી નદ ઓને ૂકવી નાખી છે.’
26 ું તેં નથી સાંભ ું કે, મેં ુરાતન કાળથી તે ઠરાવ કય છે
અને પ્રાચીન કાળથી તે ઘાટ ઘડ્યો છે? અને હવે હુ એ ું કરુ છુ કે,
ું કોટવાળાં નગરોને વેરાન કર નાખીને તેમને ખંડ યેરના ઢગલા કર નાખનાર થાય.

27 તેઓના રહેવાસીઓ કમજોર થઈ ગયા છે, તેઓ વખેરાઈને લ જ્જત થયા.
તેઓ ખેતરના છોડ, લી ું ઘાસ,
અગાસી પરનાં ઘાસ તથા ખેતરમાનાં ઘાસ,
ૂવર્ના વા ુ જવેા થઈ ગયા.

28 પર ુ તારુ ઊઠ ું તથા બેસ ું, તારુ બહાર જ ું તથા તારુ અંદર આવ ુ,ં
તથા મારા પર તારુ કોપાયમાન થ ુ,ં એ સવર્ હુ જાણું છુ.
29 મારા પર તારા ક્રોધાયમાન થયાને લીધે તથા તાર ઉદ્ધતાઈ મારા સાંભળવામાં આ ાને લીધે
હુ તારા નાકમાં માર કડ તથા તારા ુખમાં માર લગામ નાખીને
જે માગ ું આ ો છે તે માગ થઈને હુ તને પાછો ફેરવીશ.”
30 તારા માટે આ ચ થશે:
આવષ તમે પોતાની જાતે નીપજે ું ધાન્ય ખાશો અને બીજા વષ એના પાકમાંથી નીપજે ું ધાન્ય ખાશો.
પર ુ ત્રીજા વષ તમે વાવશો અને લણશો તથા દ્રાક્ષવાડ ઓ રોપશો અને તેના ફળ ખાશો.
31 યહૂ દયાના કુળનો બચેલો ભાગ ફર થી ૂળમાંથી પોતાની જડ ટશે અને તેને ફળઆવશ.ે
32 કેમ કે, યરુશાલેમ તથા સયોન પવર્તમાંથી બચેલા લોકો નીકળ આવશ;ે’
સૈન્યોના યહોવાહની ઉત્કઠાથી તે થશ.ે”
33 તેથી આશ્ ૂરના રાજા વષે યહોવાહ કહે છે:
“તે આ નગરમાં આવશે ન હ, ત્યાં બાણ પણ મારશે ન હ,
તે ઢાલ લઈને તેની આગળઆવશે ન હ અને તેની સામે મોરચો બાંધશે ન હ.
34જે માગ તે આ ો તે જ માગ તે પાછો જશે, આનગરમાં તે પ્રવેશ કરવા પામશે ન હ. એમ હુ યહોવાહ બો ું છુ.
35 કેમ કે હુ માર પોતાની ખાતર તથા મારા સેવક દાઉદની ખાતર આ નગર ું રક્ષણ કર ને તેને બચાવીશ.”

36 યહોવાહના દૂતે આવીને આશ્ ૂરોની છાવણીમાંના એક લાખ પંચાસી હજાર સૈ નકોને માર ના ા. જયારે પરો ઢયે લોકો
ઊઠ્યા, ત્યારે તેઓના ૃતદેહો ઠેર ઠેર પડલેા હતા.ં 37 તેથી આશ્ ૂરનો રાજા સાન્હેર બ ઇઝરાયલ છોડ ને પાછો નનવે પોતાના
ઘરે જતો ર ો.

38 પછ , તે પોતાના દેવ નસ્રોખના મં દરમાં ૂજા કરતો હતો, ત્યારે તેના દ કરા આદ્રામ્મેલેખે અને શારએસેરે તેને તલવારથી
માર ના ો. પછ તેઓ અરારાટ દેશમાં નાસી ગયા. તેના દ કરા એસાર-હાદ્દોને તેની જગ્યાએ રાજ ક ુ.

38
હઝ કયા રાજાની માંદગી અને સાજાપણું
2 રાજા. 20:1-11

1 તે દવસોમાં હઝ કયા મરણતોલ માંદો પડ્યો. તેથી આમોસના દ કરા યશાયા પ્રબોધકે તેની પાસે આવીને ક ું: “યહોવાહ
એમ કહે છે, ‘તારા ઘરનો બંદોબસ્ત કર; કેમ કે ું મરવાનો છે, ું જીવવાનો નથી.” 2 ત્યારે હઝ કયાએ પોતા ું ુખ દ વાલ તરફ
ફેરવીને યહોવાહને પ્રાથર્ના કર . 3 તેણે ક ું, “હે યહોવાહ, હુ કાલાવાલા કરુ છુ કે હુ કેવી ર તે સત્યતાથી તથા સં ૂણર્ હૃદયથી
તમાર સમક્ષ ચાલ્યો છુ અને તમાર દૃ માં જે સારુ તે મેં ક ુ છે,” અને પછ હઝ કયા બહુ રડ્યો.

4પછ યશાયાની પાસે યહોવાહ ું આ વચનઆ ું કે, 5 “જઈને મારા લોકનાઆગેવાન હઝ કયાને કહે, “તારા પતા દાઉદના
ઈ ર યહોવાહ એમ કહે છે, ‘તાર પ્રાથર્ના મેં સાંભળ છે અને તારાં આં ુ મેં જોયાં છે. જુઓ, હુ તારા આ ુષ્યમાં પંદર વષર્
વધાર શ. 6 હુ તને તથા આ નગરને આશ્ ૂરના રાજાના હાથમાંથી છોડાવીશ; અને હુ આ નગર ું રક્ષણ કર શ.

7અને યહોવાહે જે વચન ક ું છે, તે તે ૂરુ કરશ,ે એ ું આ ચ તને યહોવાહથી મળશે: 8 જુઓ, આહાઝના સમયદશર્ક
યંત્રમાં જે છાંયડો દશ અંશ પર છે, તેને હુ દશ અંશ પાછો હટાવીશ!” તેથી છાંયડો જે સમયદશર્ક યંત્ર પર હતો તે દશ અંશ પાછો
હટ્યો.
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9 યહૂ દયાનો રાજા હઝ કયા માંદગીમાંથી સાજો થયો ત્યારે તેણે જે પ્રાથર્ના લખી હતી તે આ છે:
10 મેં ક ું, મારા આ ુષ્યના મધ્યકાળમાં
હુ શેઓલની ભાગળોમાં જવાનો છુ; મારાં બાક ના વષ માર પાસેથી લઈ લેવામાં આ ાં છે.
11 મેં ક ું, હુ કદ યહોવાહને જોઈશ ન હ, જીવતાઓની ૂ મમાં હુ યહોવાહને જોઈશ ન હ;
હુ ફર કદ મ ુષ્યને તથા સંસારના રહેવાસીઓને નહાળ શ ન હ.
12 મારુ નવાસ ાન ભરવાડોના તં ુની જમે ઉખેડ અને દૂર કરવામાં આ ું છે.
વણકરની જમે મારુ જીવન સમેટ લી ું છે; મને તાકામાંથી કાપી નાખવામાં આ ો છે.
રાત અને દવસની વચ્ચે તમે મારુ જીવન ૂરુ કર નાખો છો.
13સવાર ુધી મેં વલાપ કય ;
સહની જમે તે મારાં હાડકાં ભાંગી નાખે છે; રાત અને દવસની વચ્ચે તમે મારુ જીવન ૂરુ કર નાખો છો.
14અબાબીલની જમે હુ કલ કલાટ કરુ છુ, હોલાની જમે હુ વલાપ કરુ છુ,
માર આંખો ઉચ્ચ ાન તરફ જોઈ રહેવાથી નબળ થઈ છે. હે પ્ર ુ, હુ પીડા પામી ર ો છુ, મને મદદ કરો.
15 હુ ું બો ું? તેઓએ માર સાથે વાત કર છે અને તેઓએ જ તે ક ુ છે;
મારા જીવની વેદનાને લીધે હુ માર આખી જદગી ુધી ધીમે ધીમે ચાલીશ.
16 હે પ્ર ુ, તમે મોકલે ું દઃુખ મારા માટે સારુ છે; મારુ જીવન મને પાછુ મળે તો સારુ;
તમે મને સાજો કય છે અને જીવતો રા ો છે.
17આવા શોકનો અ ુભવ કરવો તે મારા લાભને માટે હ ું.
તમે મને વનાશના ખાડામાંથી બહાર કાઢ્યો છે;
કેમ કે તમે મારાં સવર્ પાપ તમાર પીઠ પાછળ નાખી દ ધાં છે.
18 કેમ કે શેઓલ તમાર આભારસ્ ુ ત કરે ન હ, મરણ તમારાં સ્તોત્ર ગાય ન હ;
જઓે કબરમાં ઊતરે છે તેઓ તમાર વ સનીયતાની આશા રાખે ન હ.
19જી વત ક્ત, હા, જી વત ક્ત તો, જમેઆજે હુ કરુ છુ તેમ, તમાર આભારસ્ ુ ત કરશ.ે
પતા પોતાનાં સંતાનોને તમાર વ સનીયતા જાહેર કરશે.
20 યહોવાહ મારો ઉદ્ધાર કરવાના છે અને અમે
અમાર આખી જદગી ુધી યહોવાહના ઘરમાં વા જત્રો વગાડ ને ઉજવણી કર ુ.ં”

21 હવે યશાયાએ ક ું હ ું, “અંજીરમાંથી થોડો ભાગ લઈને ૂમડા પર બાંધો, એટલે તે સાજો થશ.ે” 22 વળ હઝ કયાએ
ક ું હ ું, “હુ યહોવાહના ઘરમાં જઈશ એ ું ું ચ થશ?ે”

39
બા બલના રાજા ું એલચીમંડળ
2 રાજા. 20:12-19

1 તે સમયે બા બલના રાજા બાલઅદાનના દ કરા મેરોદાખ-બાલઅદાને હઝ કયા પર પત્રો લખીને ભેટ મોકલી; કેમ કે તેણે
સાંભ ું હ ું કે હઝ કયા માંદો પડ્યો હતો, પણ હવે સાજો થયો છે. 2 હઝ કયા તેને લીધે ુશ થયો, તેણે સંદેશવાહકોને
પોતાનો ભંડાર, એટલે સો ુંચાંદ , ુગંધીદ્ર અને ૂલ્યવાન તેલ, તમામ શ ાગાર તથા તેના ભંડારોમાં જે જે હ ું તે સવર્ તેઓને
બતા ું. તેના મહેલમાં કે આખા રા માં એ ું કઈ નહો ું કે જે હઝ કયાએ તેઓને બતા ું ના હોય.

3 ત્યારે યશાયા પ્રબોધકે હઝ કયા રાજાની પાસે આવીને તેને ૂ ું, “એમાણસોએ તમને ું ક ું? તેઓ ાંથીઆ ા છે?”
હઝ કયાએ ક ુ,ં “તેઓ દૂર દેશથી એટલે બા બલથી માર પાસે આ ા છે.” 4 યશાયાએ ૂ ું, “તેઓએ તારા મહેલમાં ું ું
જો ું છે?” હઝ કયાએ ક ું, “મારા મહેલમાં ું સવર્ તેઓએ જો ું છે. મારા ભંડારોમાં એવી એક પણ વસ્ ુ નથી કે જે મેં તેમને
બતાવી ના હોય.”

5 ત્યારે યશાયાએ હઝ કયાને ક ું, “સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ ું વચન સાંભળ: 6 ‘જુઓ, એવા દવસોઆવે છે કે ારે તારા
મહેલમાં જે સવર્ છે તે, તારા ૂવર્જોએ જનેો આજ ુધી સંગ્રહ કર રા ો છે, તે સવર્, બા બલમાં લઈ જવામાં આવશ;ે કઈ પણ
પડ ું ુકાશે ન હ, એ ું યહોવાહ કહે છે.

7 તારા દ કરાઓ કે જે તારાથી ઉત્પ થશે, જઓેને જન્મ અપાશ,ે તેઓને તેઓ લઈ જશ;ે અને તેઓ બા બલના રાજાના
મહેલમાં રાણીવાસના સેવકો થશ.ે” 8 ત્યારે હઝ કયાએ યશાયાને ક ું, “યહોવાહનાં જે વચનો તમે બોલ્યા છો, તે સારાં છે.”
કેમ કે તેણે વચા ુ કે, “મારા દવસોમાં તો શાં ત તથા સત્યતા રહેશે.”

40
આ ાસનના શ ો

1 તમારા ઈ ર કહે છે, “ દલાસો આપો, મારા લોકોને દલાસો આપો.”
2 યરુશાલેમ સાથે હેતથી વાત કરો; અને તેને જણાવો
કે તેની લડાઈ ૂર થઈ છે, તેના અપરાધને માફ કરવામાં આ ો છે,
તેને યહોવાહને હાથે તેના સવર્ પાપોને લીધે બમણી શક્ષા થઈ છે.
3સાંભળો કોઈ એ ું પોકારે છે,
“અરણ્યમાં યહોવાહનો માગર્ તૈયાર કરો;
જગલમાં આપણા ઈ રને માટે સડક ુગમ કરો.”
4સવર્ ખીણને ઊંચી કરવામાં આવશે અને સવર્ પવર્તો અને ડુગરોને સપાટ કરવામાં આવશ;ે
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ખરબચડ જગાઓ સરખી અને ખાડા ટેકરાને સપાટ મેદાન કરવામાં આવશ.ે
5 યહોવાહ ું ગૌરવ પ્રગટ થશે અને સવર્ માણસો તે જોશ;ે કેમ કે એ યહોવાહના ુખ ું વચન છે.
6 “પોકાર” એ ું એક વાણી કહે છે, મેં ૂ ું, “શાને માટે પોકારુ?”
સવર્ મ ુષ્ય ઘાસ જ છે અને તેઓના કરાર ું વ ા ુપણું એ ખેતરના લ જે ું છે.
7 ઘાસ ુકાઈ જાય છે અને લ ચીમળાઈ જાય છે ારે યહોવાહના ાસનો વા ુ તે પર વાય છે; મ ુષ્ય ન ે ઘાસ જ છે.
8 ઘાસ ુકાઈ જાય છે, લ ચીમળાઈ જાય છે, પણઆપણા ઈ ર ું વચન સવર્કાળ કાયમ રહેશે.”
9 હે સયોન, વધામણીના સમાચાર કહેનાર , ું ઊંચા પવર્ત પર ચઢ જા;
મોટા અવાજે સામથ્યર્થી પોકાર; યરુશાલેમને વધામણીના સમાચાર આપ. ઊંચા અવાજે પોકાર, બીશ ન હ.
યહૂ દયાના નગરોને કહે, “તમારો ઈ ર આ છે!”
10 જુઓ, પ્ર ુ યહોવાહ જય પામનાર વીરની જમે આવશે અને તેમનો ુજ તેઓને માટે અ ધકાર ચલાવશ.ે
જુઓ, તેઓ ું ઈનામ તેઓની સાથે અને તેઓ ું પ્ર તફળ તેઓની આગળજાય છે.
11ભરવાડની જમે તે પોતાના ટોળાં ું પાલન કરશે, તે પોતાના હાથમાં
હલવાનોને એકઠા કરશે અને પોતાની ગોદમાં ઊંચક લેશે અને સ્તનપાન કરાવનાર ીઓને તે સંભાળ ને ચલાવશે.

ઇઝરાયલના અજોડ ઈ ર
12 કોણે પોતાના ખોબાથી સ ુદ્રનાં પાણી માપ્યાં છે, વેંતથી આકાશ કોણે માપ્ ું છે,
કોણે ટોપલીમાં ૃથ્વીની ૂળને સમાવી છે, કાંટાથી પવર્તોને
તથા ત્રાજવાથી પહાડોને કોણે જો ા છે?
13 કોણે યહોવાહનો આત્મા માપી આપ્યો છે, અથવા તેઓના મંત્રી થઈને તેમને કોણે સલાહઆપી છે?
14 તેઓને કોની પાસેથી સલાહ મળ શકે? કોણે તેઓને ન્યાયના માગર્ ું શક્ષણઆપીને તેમને ડહાપણ શીખ ુ?ં
અને કોણ તેઓને ુ દ્ધ અને સમજણનો માગર્ જણાવી શકે?
15 જુઓ, પ્રજાઓ ડોલમાંથી ટપકતાં ટ પાં જવેી અને ત્રાજવાંને ચોંટેલી રજ સમાન ગણાયેલી છે;
જુઓ, દ્વ પો ઊડ જતી ૂળ જવેા છે.
16લબાનોન બળતણ ૂરુ પાડ શક ું નથી,
કે તે પરનાં પ ુઓ દહનીયાપર્ણને માટે ૂરતાં નથી.
17સવર્ પ્રજાઓ તેમની આગળ કઈ વસાતમાં નથી; તેમણે તેઓને ન હ જવેી ગણી છે.
18 તો તમે ઈ રને કોની સાથે સરખાવશો? કેવી પ્ર તમા સાથે તેમનો ુકાબલો કરશો?
19 ૂ તને તો કાર ગર ઢાળે છે: સોની તેને સોનાથી મઢે છે
અને તેને માટે રૂપાની સાંકળ ઓ ઘડે છે.
20જે માણસ દ રદ્ર થઈ જવાથી અપર્ણ કરવાને અસમથર્ થઈ ગયો હોય, તે સડ ન હ જાય એ ું લાકડુ પસંદ કરે છે,
તે કુશળ કાર ગરને શોધે છે કે જે હાલે ન હ કે પડ ન જાય એવી ૂ ત ાપન કરે.
21 ું તમે નથી જાણતા? તમે નથી સાંભ ું? આરભથી તમને ખબર મળ નથી?
ૃથ્વીનો પાયો નંખાયો ત્યારથી તમે સમજતા નથી?

22 પ્ર ુ તો ૃથ્વી ઉપરના આકાશમંડળ પર બરાજનાર છે અને એમની નજરમાં તેના રહેવાસીઓ તીડ સમાન છે!
તે પડદાની જમે આકાશોને પ્રસારે છે અને રહેવા માટેના તં ુની જમે તેઓને તાણે છે.
23અ ધપ તઓને ન હ સરખા કરનાર તે છે અને તે ૃથ્વીના રાજકતાર્ઓને ૂન્ય જવેા કરે છે.
24 જુઓ, તેઓ રોપાયા ન રોપાયા કે, તેઓ વવાયા ન વવાયા, તેઓના ૂળ જમીનમાં જડાયાં કે,
તરત જ તેઓ પર તે ક મારે છે અને તેઓ ુકાઈ જાય છે અને વા ુ તેમને ફોતરાંની જમે ઉડાવી દે છે.
25 વળ , પ વત્ર ઈ ર ૂછે છે, “તમે મને કોની સાથે સરખાવશો કે હુ તેના જવેો ગણાઉં?”
26 તમાર દૃ આકાશ તરફ ઊંચી કરો! આકાશના આ સવર્ તારા કોણે ઉત્પ કયાર્ છે?
તે મહા સમથર્ અને બળવાન હોવાથી પોતાના પરાક્રમના માહાત્મ્યથી તેઓને સં ાબંધ બહાર કાઢ લાવે છે
અને તે સવર્ને નામ લઈને બોલાવે છે, એકે રહ જતો નથી.
27 યાકૂબ, શા માટે કહે છે, અને ઇઝરાયલ, ું શા માટે બોલે છે કે,
“મારો માગર્ યહોવાહથી સંતાડલેો છે અને મારો ન્યાય મારા ઈ રના લક્ષમાં નથી?”
28 તે ું નથી જાણ્ ુ?ં તે ું નથી સાંભ ું?
યહોવાહ તે સનાતન ઈ ર છે, ૃથ્વીના છેડા ુધી ઉત્પ કરનાર તે છે,
તે કદ નબર્ળ થતા નથી કે થાકતા નથી; તેમની સમજણની કોઈ સીમા નથી.
29 થાકેલાને તે બળઆપે છે તથા નબર્ળ થયેલાંને ુષ્કળ જોર આપે છે.
30છોકરા તો નબર્ળ થશે અને થાક જશે અને જુવાનો ઠોકર ખાશે અને પડશ:ે
31 પણ યહોવાહની રાહ જોનાર ન ું સામથ્યર્ પામશ;ે તેઓ ગરુડની જમે પાંખો પ્રસારશ;ે
તેઓ દોડશે અને થાકશે ન હ, તેઓઆગળ ચાલશે અને નબર્ળ થશે ન હ.

41
ઇઝરાયલને ઈ રની ખાતર

1ઈ ર કહે છે, “હે દ્વ પો, માર આગળ છાના રહ ને સાંભળો; દેશો ન ું સામથ્યર્ પામે;
તેઓ પાસે આવે અને બોલ,ે આપણે એકત્ર થઈને ન્યાયના ુકાદાને માટે નજીકઆવીએ.
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2 કોણે ૂવર્માંથી એકને ઊભો કય છે? કોને ઈ રે ન્યાયીપણામાં પોતાની સેવાને માટે બોલા ો છે?
તે પ્રજાઓને એને સ્વાધીન કર દે છે અને રાજાઓ પર એને અ ધકાર આપે છે;
તે તેમને ૂળની જમે એની તલવારન,ે અને ઊડતાં ફોતરાંની જમે એના ધ ુષ્યને સોંપી દે છે.
3 તે તેઓની પાછળ પડે છે; અને જે માગ અગાઉ તેનાં પગલાં પડ્યા નહોતાં, તેમાં તે સહ સલામત ચાલ્યો જાય છે.
4 કોણે આ કાયર્ શરૂ ક ુ અને સં ૂણર્ ક ુ છે? કોણે આરભથી મ ુષ્યોની પેઢ ને બોલાવી છે?
હુ, યહોવાહ, આ દ છુ, તથા છેલ્લાની સાથે રહેનાર, પણ હુ જ છુ.
5 ટા ુઓએ તે જો ું છે અને તેઓ બીધા છે; ૃથ્વીના છેડા ૂ ા છે;
તેઓ પાસે આવીને હાજર થયા.
6 દરેકે પોતાના પડોશીની મદદ કર અને દરેક એકબીજાને કહે છે કે, ‘ હમત રાખ.’
7 તેથી ુથાર સોનીને હમતઆપે છે, અને જે હથોડ થી કાયર્ કરે છે તે એરણ પર કાયર્ કરનારને હમતઆપે છે,
અને તેણે ૂ તને ખીલાથી સજ્જડ કર કે તે ડગે ન હ.
8 પણ હે મારા સેવક, ઇઝરાયલ, યાકૂબ જનેે મેં પસંદ કય છે,
મારા મત્ર ઇબ્રા હમના સંતાન,
9 હુ તને ૃથ્વીના છેડથેી પાછો લા ો છુ અને મેં તને દૂરની જગ્યાએથી બોલા ો છે,
અને જનેે મેં ક ું હ ું, ‘ ું મારો સેવક છે,’ મેં તને પસંદ કય છે અને તારો ત્યાગ કય નથી.

10 ું બીશ ન હ, કેમ કે હુ તાર સાથે છુ. ાકુળ થઈશ ન હ, કેમ કે હુ તારો ઈ ર છુ.
હુ તને બળઆપીશ અને તને સહાય કર શ અને હુ મારા જમણા હાથથી તને પકડ રાખીશ.
11 જુઓ, જઓે તારા પર ુસ્સે થયેલા છે, તેઓ સવર્ લ જ્જત થશ;ે
તાર વરુદ્ધ થનાર, ન હ સરખા થશે અને વનાશ પામશ.ે
12જઓે તાર સાથે ઝઘડો કરે છે તેઓને ું શોધીશ, પણ તેઓ તને જડશે ન હ;
તાર સામે લડનાર, ન હ સરખા તથા ૂન્ય જવેા થશ.ે
13 કેમ કે હુ, યહોવાહ તારો ઈ ર તારો જમણો હાથ પકડ રાખીન,ે
તને કહુ છુ કે, ું બીશ ન હ, હુ તને સહાય કર શ.
14 હે ક ડા સમાન યાકૂબ, હે ઇઝરાયલના લોકો તમે બીશો ન હ;
હુ તને મદદ કર શ.” એ યહોવાહ ું, તારા છોડાવનાર, ઇઝરાયલના પ વત્ર ું વચન છે.
15 “જો, મેં તને તી ણ નવા અને બેધાર દાંતાવાળા મસળવાના યંત્રરૂપ બના ો છે;
ું પવર્તોને મસળ ને ૂરે ૂરા કર શ; પહાડોને ૂસા જવેા કર નાખીશ.

16 ું તેઓને ઊપણશે અને વા ુ તેઓને ઉડાવશે અને તેઓને વખેર નાખશ.ે
ું યહોવાહમાં આનંદ કર શ, ું ઇઝરાયલના પ વત્રમાં આનંદ કરશ.ે

17 દ:ુખી તથા દ રદ્ર ઓ પાણી શોધે છે, પણ તે મળ ું નથી અને તેમની જીભો તરસથી ુકાઈ ગઈ છે;
હુ, યહોવાહ, તેઓની પ્રાથર્નાઓનો ઉ ર આપીશ; હુ, ઇઝરાયલનો ઈ ર, તેઓને તજીશ ન હ.
18 હુ ઉજ્જડ ડુગરો પર નાળાં અને ખીણોમાં ઝરણાં વહેવડાવીશ;
હુ અરણ્યને પાણી ું તળાવ અને ૂક ૂ મને પાણીના ઝરા કર શ.
19 હુ અરણ્યમાં દેવદારના, બાવળ અને મેંદ તથા જતૈ ૃક્ષ ઉગાડ શ;
હુ રણમાં ભદ્રાક્ષ, સરળ અને એરેજનાં ૃક્ષ ભેગાં ઉગાડ શ.
20 હુ આ કર શ જથેી તેઓઆ સવર્ જુએ, તે જાણે અને સાથે સમજ,ે
કે યહોવાહના હાથે આ ક ુ છે, કે ઇઝરાયલના પ વત્ર એને ઉત્પ ક ુર્ છે.

કહેવાતા દેવ દેવીઓને પ્ર ુનો પડકાર
21 યહોવાહ કહે છે, “તમારો દાવો રજૂ કરો,”
યાકૂબના રાજા કહે છે, “તમાર ૂ તઓ માટે ઉ મ દલીલો જાહેર કરો.”
22 તેઓને પોતાની દલીલો રજૂ કરવા દો; તેઓને આગળઆવીને આપણને એ જણાવવા દો કે ું થવા ું છે,
જથેી આ બાબતો વષે અમે જાણીએ.
તેઓને આગાઉની વાણી શી હતી તે અમને જણાવવા દો, જથેી અમે તેના વષે વચાર કર એ અને જાણીએ કે તે કેવી ર તે ૂણર્

થ ું છે.
23હવે પછ જે જે બીનાઓ કેવી ર તે ૂણર્ થશે તે અમને કહો, જથેી તમે દેવો છો તે અમે જાણીએ;
વળ કઈ સારુ કે ૂંડુ કરો કે જથેી અમે ભયભીત થઈને આ યર્ પામીએ.
24 જુઓ, તમાર ૂ તઓતો ક ું જ નથી અને તમારાં કામ ૂન્ય જ છે; જે તમને પસંદ કરે છે તે ધ ારપાત્ર છે.
25 મેં ઉ ર તરફથી એકને ઊભો કય છે, અને તે આવે છે; ૂય દય તરફથી મારે નામે વનંતી કરનાર આવે છે,
અને જમે કુભાર માટ ને ૂંદે છે તેમ તે અ ધપ તઓને ૂંદશ.ે
26 કોણે અગાઉથી જાહેર ક ુ છે કે, અમે તે જાણીએ? અને સમય અગાઉ, “તે સત્ય છે” એમ અમે કહ એ?
ખરેખર તેમાંના કોઈએ તેને આદેશઆપ્યો નથી, હા, તમારુ કહે ું કોઈએ સાંભ ું નથી.
27 સયોનને હુ પ્રથમવાર કહેનાર છુ કે, “જો તેઓ અહ યાં છે;” હુ યરુશાલેમને વધામણી કહેનાર મોકલી આપીશ.
28 ારે હુ જોઉં છુ, ત્યારે કોઈ માણસ દેખાતો નથી, તેઓમાં એવો કોઈ નથી જે સાર સલાહઆપી શકે,
જયારે હુ ૂછુ, ત્યારે કોણ ઉ રઆપશ.ે
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29 જુઓ તેઓ સવર્ થર્ છે;
અને તેઓનાં કામ ૂન્ય જ છે! તેઓની ઢાળેલી ૂ તઓ વા ુ જવેી તથા થર્ છે.

42
પ્ર ુનો સેવક

1 જુઓ, આમારો સેવક છે, એને હુ નભાવી રા ું છુ; એ મારો પસંદ કરેલો છે, એના પર મારો જીવ પ્રસ છે:
તેનામાં મેં મારો આત્મા ૂ ો છે; તે વદેશીઓમાં ન્યાય પ્રગટ કરશ.ે
2 તે ૂમ પાડશે ન હ કે પોતાનો અવાજ ઊંચો કરશે ન હ, તથા રસ્તામાં પોતાની વાણી સંભળાવશે ન હ.
3 છુદાયેલા બરુને તે ભાંગી નાખશે ન હ અને મંદ મંદ સળગતી દવેટને તે હોલવશે ન હ:
તે વ ા ુપણાથી ન્યાય કરશ.ે
4 તે નબર્ળ થશે ન હ કે નરાશ થશે ન હ
ત્યાં ુધી તે ૃથ્વી પર ન્યાય ાપે ન હ;
અને ટા ુઓ તેના નયમની વાત જોશ.ે
5આઈ ર યહોવાહ,
આકાશોને ઉત્પ કરનાર અને તેઓને પ્રસારનાર,
ૃથ્વી તથા તેમાંથી જે નીપજે છે તેને ફેલાવનાર;

તે પરના લોકોને ાસ આપનાર તથા જે જીવે છે તેઓને જીવનઆપનારની આ વાણી છે.
6 “મેં યહોવાહે, તેને ન્યાયીપણામાં બોલા ો છે અને તેનો હાથ હુ પકડ રાખીશ,
હુ તારુ રક્ષણ કર શ, વળ તને લોકોનાં હકમાં કરારરૂપ અને વદેશીઓને પ્રકાશઆપનાર કર શ,
7જથેી ું અંધજનોની આંખોને ઉઘાડ,ે બંદ ખાનામાંથી બંદ વાનોને
અને કારા ૃહના અંધકારમાં બેઠેલાઓને બહાર કાઢે.
8 હુ યહોવાહ છુ, એજ મારુ નામ છે;
હુ મારુ ગૌરવ બીજાને તથા માર સ્ ુ ત કોરેલી ૂ તઓને આપવા દઈશ ન હ.
9 જુઓ, અગાઉની બનાઓ થઈ ૂક છે,
હવે હુ નવી ઘટનાઓની ખબરઆ ું છુ.
તે ઘટનાઓ બન્યા પહેલાં હુ તમને તે કહ સંભાળ ું છુ.”

સ્ ુ ત ગાન
10 યહોવાહની સમક્ષ ન ું ગીત ગાઓ અને ૃથ્વીના છેડા ુધી તેમના સ્તોત્ર ગાઓ;
સ ુદ્રમાં પયર્ટન કરનાર તથા તેમાં સવર્ રહેનારા ટા ુઓ તથા તેઓના રહેવાસીઓ.
11અરણ્ય તથા નગરો પોકાર કરશ,ે કેદારે વસાવેલાં ગામડાં હષર્નાદ કરશ!ે
સેલાના રહેવાસીઓ ગાઓ, પવર્તોનાં શખર પરથી તેઓ ૂમ પાડો.
12 તેઓ યહોવાહને મ હમા આપે અને ટા ુઓમાં તેમની સ્ ુ ત પ્રગટ કરે.
13 યહોવાહ વીરની જમે બહાર આવશ;ે તે યોદ્ધાની જમે આવેશને પ્રગટ કરશ;ે
તે મોટેથી પોકારશ,ે હા, તે રણનાદ કરશ;ે તે પોતાના વૈર ઓને પોતા ું પરાક્રમ બતાવશે.

પ્ર ુ ું પોતાના લોકોને સહાયવચન
14 હુ ઘણીવાર ુધી છાનો ર ો છુ; શાંત રહ ને મેં પોતાને કબજે રા ો છે; લાંબા વખત ુધી હુ શાંત ર ો છુ,
હવે હુ જન્મઆપનાર સ્રીની જમે પોકાર શ; હુ હાંફ શ તથા ઝંખના કર શ.
15 હુ પવર્તોને તથા ડુગરોને ઉજ્જડ કર શ અને તેમની સવર્ લીલોતર ને ૂકવી નાખીશ;
અને હુ નદ ઓને બેટ કર નાખીશ અને તળાવોને ૂકવી નાખીશ.
16જે માગર્ અંધજનો જાણતા નથી તે પર હુ તેઓને ચલાવીશ; જે માગ ની તેઓને મા હતી નથી, તેઓ પર હુ તેઓને ચાલતા

કર શ.
તેઓની સં ુખ હુ અંધકારને અજવાળારૂપ અને ખરબચડ જગાઓને સપાટ કર શ.
આબધાં કામ હુ કરવાનો છુ અને તેઓને પડતા ૂક શ ન હ.
17જઓે કોરેલી ૂ તઓ પર ભરોસો રાખે છે અને ઢાળેલી ૂ તઓને કહે છે, “તમે અમારા દેવ છો,”
તેઓ પાછા ફરશ,ે તેઓ લ જ્જત થશ.ે
18 હે બ ધરજનો, સાંભળો; અને હે અંધજનો, નજર કર ને જુઓ.
19 મારા સેવક જવેો આંધળો કોણ? મારા મોકલેલા સંદેશવાહક જવેો બ ધર કોણ છે?
મારા કરારના સહભાગી જવેો અંધ અને યહોવાહના સેવક જવેો અંધ કોણ છે?
20 તેં ઘણી બાબતો જોઈ છે પણ તેમને નહાળ નથી, તારા કાન ઉઘાડા છે, પણ ું સાંભળતો નથી.
21 યહોવાહ પોતાના દૃઢ હે ુને લીધે, નયમશા ું માહાત્મ્ય વધારવા તથા તેના ન્યાયની સ્ ુ ત કરવા રાજી થયા.
22 પણઆ લોક ુવાર થયેલા તથા ૂંટાયેલા છે;
તેઓ સવર્ ખાડાઓમાં ફસાયેલા, કારા ૃહોમાં ુરાયેલા છે;
તેઓ ૂંટ સમાન થઈ ગયા છે, તેમને છોડાવનાર કોઈ નથી અને “તેઓને પાછા લાવો” એ ું કહેનાર કોઈ નથી.
23 તમારામાંનો કોણઆને કાન દેશે? ભ વષ્યમાં કોણ ધ્યાન દઈને સાંભળશે?
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24 કોણે યાકૂબને ૂંટારાઓને સોંપ્યો છે તથા ઇઝરાયલને ૂંટનારાઓને સ્વાધીન કય છે?
જે યહોવાહની વરુદ્ધઆપણે પાપ ક ુ છે તેમણે ું એમ ક ુ નથી?
તેઓ તેમના માગ માં ચાલવાને રાજી નહોતા અને તેમના નયમશા ું કહે ું તેઓએ સાંભ ું ન હ.
25 માટે તેમણે પોતાનો ઉગ્ર કોપ તથા ુદ્ધનો ખેદ તેમના પર રેડ દ ધો.
તેમણે તેને ચારેતરફ સળગાવી દ ધો, તોપણ તે સમ ો ન હ; વળ તેને બા ો, તોપણ તેણે પરવા કર ન હ.

43
ઇઝરાયલને ઈ ર ું અભયદાન

1 પણ હવે હે યાકૂબ, તારા ઉત્પ કતાર્ અને હે ઇઝરાયલ, તારા બનાવનાર યહોવાહ એ ું કહે છે,
“ ું બીશ ન હ, કેમ કે મેં તારો ઉદ્ધાર કય છે; મેં તારુ નામ લઈને તને બોલા ો છે, ું મારો છે.
2 ારે ું પાણીમાં થઈને જઈશ, ત્યારે હુ તાર સાથે હોઈશ; અને ું નદ ઓમાં થઈને જઈશ, ત્યારે તેઓ તને ડુબાડશે ન હ.

ારે ું અ માં ચાલીશ, ત્યારે તને આંચ લાગશે ન હ અને જ્વાળા તને બાળશે ન હ.
3 કેમ કે હુ યહોવાહ તારો ઈ ર છુ, હુ ઇઝરાયલનો પ વત્ર તારો ઉદ્ધારનાર છુ.
મેં તારા ઉદ્ધારના બદલામાં મસર આપ્યો છે, તારે બદલે કૂશ તથા સબા આપ્યાં છે.
4 કેમ કે ું માર દૃ માં ૂલ્યવાન તથા સન્માન પામેલો છે, મેં તારા પર પ્રેમ કય છે.
તેથી હુ તારે બદલે માણસો અને તારા જીવને બદલે લોકો આપીશ.
5 ું બીશ ન હ, કેમ કે હુ તાર સાથે છુ;
હુ તારાં સંતાન ૂવર્થી લાવીશ અને પ મથી તેઓને એકત્ર કર શ.
6 હુ ઉ રને કહ શ, ‘તેઓને છોડ દે;’ અને દ ક્ષણને કહ શ, ‘તેઓને અટકાવીશ ન હ;’
મારા દ કરાઓને વેગળેથી અને માર દ કર ઓને ૃથ્વીને છેડથેી લાવ,
7જે સવર્ને મારા નામમાં બોલાવવામાં આ ા છે,
જઓેને મેં મારા મ હમાને અથ ઉત્પ કયાર્ છે તેઓને લાવ;
મેં તેઓને બના ા છે; હા મેં તેઓને પેદા કયાર્ છે.

ઈ રનો સાક્ષી-ઇઝરાયલ
8જે લોકો આંખો હોવા છતાં અંધ છે અને કાન છતાં બ ધર છે, તેઓને આગળ લાવ.
9સવર્ પ્રજાઓએકઠ થાઓઅને લોકો ભેગા થાઓ.
તેઓમાંથી કોણઆવી વાત જાહેર કરે અને અગાઉ બનેલી બના અમને કહ સંભળાવે?
તેઓ પોતાને સાચા ઠરાવવા પોતાના સાક્ષીઓ હાજર કરે અને તેઓ સાંભળ ને કહે, ‘એ ખરુ છે.’
10 યહોવાહ કહે છે, “તમે મારા સાક્ષી છો,” અને મારા સેવકને મેં પસંદ કય છે,
જથેી તમે મને જાણો અને મારો ભરોસો કરો તથા સમજો કે હુ તે છુ.
મારા અગાઉ કોઈ ઈ ર થયો નથી અને માર પાછળ કોઈ થવાનો નથી.
11 હુ, હુ જ યહોવાહ છુ; અને મારા વના બીજો કોઈ ઉદ્ધારક નથી.
12 મેં તો જાહેર ક ુ છે, બચાવ કય છે અને સંભળા ું છે, કે તમારામાં કોઈ અન્ય દેવ નથી.
તમે મારા સાક્ષી છો” અને “હુ જ ઈ ર છુ” એમ યહોવાહ કહે છે.
13 વળ આજથી હુ તે છુ
અને કોઈને મારા હાથમાંથી છોડાવનાર કોઈ નથી.
હુ જે કામ કરુ છુ તેને કોણ ઊં ું વાળશ?ે”

બા બલમાંથી છુટકારો
14 તમારો ઉદ્ધાર કરનાર, ઇઝરાયલના પ વત્ર યહોવાહ કહે છે:
“તમારે માટે હુ બા બલને મોકલીશ અને તેઓને બંદ વાસના રૂપમાં નીચે લઈ જઈશ
અને બા બલનો આનંદ, વલાપના ગીતમાં ફેરવાઈ જશે.
15 હુ યહોવાહ, તમારો પ વત્ર, ઇઝરાયલને ઉત્પ કરનાર, તમારો રાજા છુ.”
16જે યહોવાહ સ ુદ્રમાં માગર્ અને જબરાં પાણીમાં રસ્તો કર આપે છે,
17જે રથ અને ઘોડાને, લશ્કરને તથા ૂરવીરને બહાર લાવે છે તે હુ છુ. તેઓ બધા સાથે પડ જશ;ે
તેઓ ફર ઊઠશે ન હ; તેઓ ુઝાઈ ગયા છે, તેઓ દવેટની જમે હોલવાયા છે.
18 તમે અગાઉની વાતો ું સ્મરણ કરશો ન હ, ુરાતન બનાઓ ધ્યાનમાં લેશો ન હ.
19 જુઓ, હુ એક ન ું કામ કરનાર છુ; તે હમણાં શરૂ થશ;ે ું તમે તે સમજી શકતા નથી?
હુ તો અરણ્યમાં માગર્ તથા ઉજ્જડ પ્રદેશમાં નદ ઓ કર આપીશ.
20જગલનાં હસક પ ુઓ, શયાળો તથા શાહ ૃગો મને માન આપશે,
કારણ કે, મારા પસંદ કરેલા લોકોને પીવા માટે
હુ અરણ્યમાં પાણી તથા ઉજ્જડ પ્રદેશમાં નદ ઓ કર આ ું છુ.
21 મેં આ લોકને મારા પોતાને માટે બના ા છે,
જથેી તેઓ માર સ્ ુ ત કરશ.ે

ઇઝરાયલ ું પાપ
22 પણ હે યાકૂબ, તેં મને વનંતી કર નથી;
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હે ઇઝરાયલ, ું મારાથી કાયર થઈ ગયો છે.
23 તારાં દહનીયાપર્ણોનાં એક પણ ઘેટાંને ું માર પાસે લા ો નથી;
તેમ તારા યજ્ઞોથી તેં મને માન આપ્ ું નથી.
મેં ખાદ્યાપર્ણ માગીને તારા પર બોજો ચઢા ો નથી, કે ૂપ માગીને તને કાયર કય નથી.
24 તેં મારા માટે નાણાં ખચ્યાર્ નથી, અગર વેચા ું લી ું નથી, કે તારા યજ્ઞોની ચરબીથી મને ૃપ્ત કય નથી;
પર ુ તેં મારા પર તારા પાપનો બોજો ૂ ો છે અને તારા અન્યાયે મને કાયર કય છે.
25 હુ, હા, હુ એ જ છુ, જે પોતાની ખાતર તારા અપરાધોને માફ કરુ છુ; અને તારાં પાપોને હુ સંભાર શ ન હ.
26જે થ ું તે મને યાદ કરાવ. આપણે પરસ્પર વવાદ કર એ;
ું તાર હક કત રજૂ કર જથેી ું ન્યાયી ઠરે.

27 તારા આ દ પતાએ પાપ ક ુ અને તારા આગેવાનોએ માર વરુદ્ધ અપરાધ કય છે.
28 તેથી મેં અ ભ ષક્ત સરદારોને ભ્ર કયાર્ છે;
હુ યાકૂબને વનાશના બંધનમાં તથા ઇઝરાયલીઓને નદાપાત્ર કર નાખીશ.

44
એકમાત્ર ઈ ર

1 પણ હવે, હે મારા સેવક યાકૂબ અને હે મારા પસંદ કરેલા ઇઝરાયલ, મને સાંભળ:
2 તારો કતાર્, ગભર્ ાનમાં તને રચનાર
અને તને સહાય કરનાર યહોવાહ એ ું કહે છે: “હે મારા સેવક યાકૂબ, મારા પસંદ કરેલા ય ુરૂન, ું બીશ ન હ.
3 કેમ કે હુ તરસી ૂ મ પર પાણી રેડ શ અને ૂક ૂ મ પર ધારાઓ વહાવીશ;
હુ તારાં સંતાન ઉપર મારો આત્મા તથા તારા વંશજો પર મારો આશીવાર્દ રેડ શ.
4 તેઓ પાણીમાં ઊગી નીકળતા ઘાસની જમે તથા નાળાં પાસે ઊગી નીકળતા વેલાની જમે ઊગી નીકળશે.
5એક કહેશે, ‘હુ યહોવાહનો છુ’ અને બીજો યાકૂબ ું નામ ધારણ કરશ;ે
તથા ત્રીજો પોતાના હાથ પર ‘યહોવાહને અથ’ એ ું લખાવશે અને ‘ઇઝરાયલના નામથી’ બોલાવાશ.ે”
6ઇઝરાયલના રાજા, તેના ઉદ્ધારક, સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ એ ું કહે છે:
“હુ આ દ છુ અને હુ જ અંત છુ; મારા વના બીજો કોઈ ઈ ર નથી.
7 મેં ુરાતન કાળના લોકોને ાપન કયાર્, ત્યારથી મારા જવેો સંદેશો પ્રગટ કરનાર કોણ છે?
જો કોઈ હોય તો તે આગળઆવ,ે પ્રગટ કરે અને તેની ઘોષણા કરે! વળ જે થવા ું તથા વીતવા ું છે, તે તેઓજાહેર કરે!
8ગભરાશો ન હ કે બીશો ન હ. ું મેં પ્રાચીનકાળથી સંભળાવીને તેને જાહેર ક ુ નથી?
તમે મારા સાક્ષી છો: ું મારા વના અન્ય કોઈ ઈ ર છે? કોઈ ખડક નથી; હુ કોઈને જાણતો નથી.”

ૂ ત ૂજા મશ્કર રૂપ
9 કોરેલી ૂ તના બનાવનાર સવર્ ૂન્યવત છે; તેઓના પ્રય પદાથ કશા કામના નથી;
તેઓના સાક્ષીઓ પોતે જોતા નથી કે જાણતા નથી અને તેઓ લ જ્જત થાય છે.
10 કોણે દેવને બના ો કે નકામી ૂ તને કોણે ઢાળ ?
11 જુઓ એના સવર્ સહકમ ઓ લ જ્જત થશ;ે કાર ગરો પોતે માણસો જ છે.
તેઓ સવર્ ભેગા થાય તેઓ ભેગા રહે; તેઓ બી જશે અને લ જ્જત થશ.ે
12 ુહાર ઓજાર તૈયાર કરે છે, તે અંગારામાં કામ કરે છે,
તે હથોડાથી તેને બનાવે છે અને પોતાના બળવાન હાથથી તેને ઘડે છે.
વળ તેને ૂખ લાગે છે ત્યારે તેનામાં કઈ બળ રહે ું નથી. તે પાણી પીતો નથી અને નબર્ળ થાય છે.
13 ુથાર રગેલી દોર થી તેને માપે છે અને ચોકથી રેખા દોરે છે.
તે તેના પર રધો મારે છે અને વ ુર્ળથી તેની રેખા દોરે છે.
મં દરમાં ૂકવા માટે ુરુષના આકાર પ્રમાણે, માણસના સૌંદયર્ પ્રમાણે તે તેને બનાવે છે.
14 તે પોતાને માટે એરેજ ૃક્ષ, દેવદાર અને એલોન ૃક્ષ કાપી નાખે છે.
વનનાં ૃક્ષોમાં ું એક મજ ૂત ૃક્ષ પોતાને માટે પસંદ કરે છે; તે દેવદાર રોપે છે અને વરસાદ તેને મોટુ કરે છે.
15 તે માણસને બળતણ તર કે કામ લાગે છે અને તેમાંથી તાપે છે. હા, તેને સળગાવીને તેના પર રોટલી શેકે છે.
વળ તેમાંથી તે દેવ બનાવીને તેને પ્રણામ કરે છે; તેની કોરેલી ૂ ત કર ને તે એને પગે લાગે છે.
16 તેનો અધ ભાગ તે અ માં બાળ નાખે છે, તેના ઉપર તે માંસ પકવે છે. તે ખાય છે અને ૃપ્ત થાય છે.
વળ તે તાપે છે અને કહે છે, ‘વાહ! મને હુફ મળ છે, મેં આગ જોઈ છે.”
17 પછ જે ભાગ બાક રહે છે તેનો તે દેવ બનાવે છે, તેની ૂ ત બનાવે છે, તે તેને પગે લાગે છે અને આદરઆપે છે.
અને તેની પ્રાથર્ના કર ને કહે છે, “મને બચાવ, કેમ કે ું મારો દેવ છે.”
18 તેઓ જાણતા નથી કે સમજતા પણ નથી, તેઓની આંખો અંધ છે, જે કઈ જોઈ શકતી નથી તથા તેઓનાં હૃદય કઈ જાણી

શકતાં નથી.
19 કોઈ ધ્યાનમાં લેતો નથી અને કહેતો નથી,
આલાકડાનો અધ ભાગ મેં અ માં બાંધ્યો; વળ તેના અંગારા પર રોટલી શેક ; મેં તેના ઉપર માંસ શે ું અને ખા ું.
તો હવે, આશેષ રહેલા લાકડામાંથી કોઈ અમંગળ વસ્ ુ બનાવીને તેની ૂજા કેમ કરુ? ું હુ લાકડાના ટુકડાની આગળ ન ુ?”
20 તે જમે રાખ ખાય છે, તેના ૂખર્ હૃદયે તેને ુલા ો છે.
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તે પોતાનો જીવ બચાવી શકતો નથી, તે એ ું કહ શકતો નથી કે, “મારા જમણા હાથમાં જૂઠો દેવ છે.”
પ્ર ુ જ ઉત્પ કતાર્ અને ઉદ્ધારક

21 હે યાકૂબ તથા હે ઇઝરાયલ, એ વાતો વષે વચાર કર, કેમ કે ું મારો સેવક છે;
મેં તને બના ો છે; ું મારો સેવક છે: હે ઇઝરાયલ, હુ તને ૂલી જનાર નથી.
22 મેં તારા અપરાધો મેઘની જમે તથા તારાં પાપો વાદળની જમે ૂંસી ના ાં છે;
માર તરફ પાછો ફર, કેમ કે મેં તારો ઉદ્ધાર કય છે.
23 હે આકાશો, તમે હષર્નાદ કરો, કેમ કે યહોવાહે તે ક ુ છે; હે ૃથ્વીના ઊંડાણો, તમે જયઘોષ કરો;
હે પવર્તો, વન તથા તેમાંનાં સવર્ ૃક્ષો તમે ગાયન કરવા માંડો,
કેમ કે યહોવાહે યાકૂબનો ઉદ્ધાર કય છે અને ઇઝરાયલમાં તે પોતાનો મ હમા પ્રગટ કરશે.
24 તારો ઉદ્ધાર કરનાર યહોવાહ, ગભર્ ાનથી તારો બનાવનાર એમ કહે છે:
“હુ યહોવાહ સવર્નો કતાર્ છુ;
જે એકલા જઆકાશોને વસ્તારે છે, પોતાની જાતે ૃથ્વીને વસ્તારે છે.
25 હુ દભીઓનાં ચ ોને ખોટા ઠરા ું છુ અને શકુન જોનારાઓને બેવકૂફ બના ું છુ;
હુ જ્ઞાનીઓના વચનને ઊં ું કર ના ું છુ અને તેઓની વદ્યાને ૂખાર્ઈ ઠરા ું છુ.
26 હુ, યહોવાહ! પોતાના સેવકની વાતને ર કરનાર અને મારા સંદેશાવાહકોના સંદેશાને સત્ય ઠરાવનાર છુ,
જે યરુશાલેમ વષે કહે છે, ‘તેમાં વસ્તી થશે;’ અને યહૂ દયાનાં નગરો વષે કહે છે, “તેઓ ફર બંધાશ,ે હુ તેનાં ખં ડયેર પાછાં

બાંધીશ.
27 તે સ ુદ્રને કહે છે કે, ‘ ુ ુકાઈ જા, હુ તાર નદ ઓને ૂકવી નાખીશ.’
28 તે કોરેશ વષે કહે છે, ‘તે મારો ઘેટાંપાળક છે, તે મારા બધા મનોરથો ૂરા કરશ’ે વળ તે યરુશાલેમ વષે કહે છે,
‘ ું ફર બંધાઈશ’ અને સભા ાન વષે કહે છે, ‘તારો પાયો નાખવામાં આવશ.ે’ ”

45
પ્ર ુ કોરેશને નીમે છે

1 યહોવાહ કહે છે, કોરેશ મારો અ ભ ષક્ત છે,
તેની આગળ દેશોને તાબે કરવા, રાજાઓનાં હ થયાર ુકાવી દેવા માટે મેં તેનો જમણો હાથ પકડ રા ો છે
અને દરવાજા ૂલી જશે અને તે દ્વારો બંધ કરવામાં આવશે ન હ.
2 “હુ તાર આગળ જઈશ અને પવર્તોને સપાટ કર શ;
હુ પ ળના દરવાજાઓના ટુકડટુેકડા કર નાખીશ તથા લોખંડની ૂંગળોને કાપી નાખીશ.
3અને હુ તને અંધકારમાં રાખેલા ખજાના તથા ુપ્ત ળમાં છુપાવે ું દ્ર આપીશ,
જથેી ું જાણે કે હુ તારુ નામ લઈને બોલાવનાર ઇઝરાયલનો ઈ ર યહોવાહ છુ.
4 મારા સેવક યાકૂબને લીધે અને મારા પસંદ કરેલા ઇઝરાયલને લીધ,ે
મેં તને તારુ નામ લઈને બોલા ો છે; જો કે તેં મને ઓળ ો નથી તો પણ મેં તને અટક આપી છે.
5 હુ જ યહોવાહ છુ અને બીજો કોઈ નથી; મારા સવાય કોઈ ઈ ર નથી.
જો કે તેં મને ઓળ ો નથી, તો પણ હુ તને ુદ્ધ માટે તૈયાર કર શ;
6એથી ૂવર્થી તથા પ મ ુધી સવર્ લોકો જાણે કે મારા વના બીજો કોઈ ઈ ર નથી.
હુ જ યહોવાહ છુ અને બીજો કોઈ નથી.
7 પ્રકાશનો કતાર્ અને અંધકારનો ઉત્પ કરનાર હુ છુ;
હુ શાં ત અને સંકટ લાવનાર; હુ, યહોવાહ એ સવર્નો કરનાર છુ.
8 હે આકાશો, તમે ઉપરથી વરસો! હે વાદળો તમે ન્યાયી તારણ વરસાવો.
ૃથ્વીને તે શોષી લેવા દો કે તેમાંથી ઉદ્ધાર ઊગે

અને ન્યાયીપણું તેની સાથે ઊગશે. મેં, યહોવાહે તે બ ેને ઉત્પ કયા છે.
ૃજનકાયર્ અને ઇ તહાસનો સ્વામી:પ્ર ુ

9જે કોઈ પોતાના કતાર્ની સામે દલીલ કરે છે તેને અફસોસ! તે ૂ મમાં માટ ના ઠ કરામાં ું ઠ કરુ જ છે!
ું માટ કુભારને ૂછશે કે, ‘ ું ું કરે છે?’ અથવા ‘ ું જે બનાવી ર ો હતો તે કહેશે કે - તારા હાથ નથી?’

10જે પતાને કહે છે, ‘તમે શા માટે પતા છો?’ અથવા ીને કહે, ‘તમે કોને જન્મ આપો છો?’ તેને અફસોસ!
11ઇઝરાયલના પ વત્ર, તેને બનાવનાર યહોવાહ કહે છે:
‘જે બનાઓ બનવાની છે તે વષે, તમે ું મને મારાં બાળકો વષે પ્ર કરશો? ું મારા હાથનાં કાય વષે તમે મને કહેશો કે મારે

ું કર ુ?ં’
12 ‘મેં ૃથ્વીને બનાવી અને તે પર મ ુષ્યને બના ો.
તે મારા જ હાથો હતા જણેે આકાશોને પ્રસાયા અને મેં સવર્ તારાઓ દ્રશ્યમાન થાય તેવી આજ્ઞા આપી.
13 મેં કોરેશને ન્યાયીપણામાં ઊભો કય છે અને તેના સવર્ માગ હુ સીધા કર શ.
તે મારુ નગર બાંધશે; અને કોઈ ૂલ્ય કે લાંચ લીધા વના તે મારા બંદ વાનો ઘરે મોકલશે,”
સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ એ ું કહે છે.
14 યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે,
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“ મસરની કમાણી અને કૂશના વેપાર ઓ તથા કદાવર સબાઈમ લોકો
એ સવર્ તારે શરણે આવશ.ે તેઓ તારા થશ.ે તેઓ સાંકળોમા,ં
તાર પાછળ ચાલશે.
તેઓ તને પ્રણામ કર ને તને વનંતી કરશે કે,
‘ખરેખર ઈ ર તાર સાથે છે અને તેમના સવાય બીજો કોઈ નથી.’ ”
15 હે ઇઝરાયલના ઈ ર, તારનાર, ખરેખર તમે ઈ ર છો જે પોતાને ુપ્ત રાખે છે.
16 ૂ તઓના કાર ગરો લ જ્જત અને કલં કત થશ;ે તેઓ અપમાનમાં ચાલશે.
17 પર ુ યહોવાહના અનંતકા ળક ઉદ્ધારથી ઇઝરાયલ બચી જશે;
ું ફર થી ારેય લ જ્જત કે અપમા નત થઈશ ન હ.

18જણેે આકાશો ઉત્પ કયા, સાચા ઈ ર, યહોવાહ એ ું કહે છે,
તેમણે આ ૃથ્વી ઉત્પ કર અને બનાવી, એને ાપન કર .
તેમણે તે ખાલી રાખવા માટે ન હ પણ વસ્તી માટે ઉત્પ કર છે:
હુ યહોવાહ છુ અને માર બરોબર કરનાર કોઈ નથી.
19 હુ ખાનગીમાં કે ુપ્ત ાનમાં બોલ્યો નથી;
મેં યાકૂબનાં સંતાનોને ક ું નથી કે, ‘મને ફોગટમાં શોધો!’
હુ યહોવાહ, સત્ય બોલનાર; સાચી વાતો પ્રગટ કરુ છુ.”

ખલકનો ખા વદ અને બા બલની ૂ તઓ
20 વદેશમાંના શરણાથ ઓ તમે એકત્ર થાઓ, સવર્ એકઠા થઈને પાસે આવો.
જઓે કોરેલી ૂ તઓને ઉપાડે છે અને જે બચાવી નથી શકતા તેવા દેવને પ્રાથર્ના કરે છે તેઓને ડહાપણ નથી.
21 પાસે આવો અને મને જાહેર કરો, તમારા ુરાવા રજૂ કરો! તેઓને સાથે ષડયંત્ર રચવા દો.
ુરાતનકાળથી આ કોણે બતા ું છે? કોણે આજાહેર ક ુ છે?
ું તે હુ, યહોવાહ નહોતો? મારા સવાય બીજો કોઈ ઈ ર નથી, ન્યાયી ઈ ર અને તારનાર; મારા જવેો બીજો કોઈ નથી.

22 ૃથ્વીના છેડા ુધીના સવર્ લોક, માર તરફ ફરો અને ઉદ્ધાર પામો;
કેમ કે હુ ઈ ર છુ અને બીજો કોઈ નથી.
23 ‘મેં મારા પોતાના સમ ખાધા છે,
ફરે નથી એ ું ન્યાયી વચન મારા ુખમાંથી નીક ું છે:
માર આગળ દરેક ૂંટણ નમશ,ે દરેક જીભ ક ૂલ કરશ,ે
24 તેઓ કહેશે, “ફક્ત યહોવાહમાં મારુ તારણ અને સામથ્યર્ છે.”
જઓે તેમના પ્રત્યે ક્રો ધત થયેલા છે, તેઓ તેમની સમક્ષ લજવાઈને સંકોચાશે.
25ઇઝરાયલનાં સવર્ સંતાનો યહોવાહમાં ન્યાયી ઠરશે;
તેઓ પોતાનાં અ ભમાન કરશ.ે
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1બેલ* નમી જાય છે, નબો† વાંકો વળે છે; તેમની ૂ તઓ
જાનવરો પર લાદવામાં આવે છે. આબધી ૂ તઓને લઈ જાય છે તે થાકેલાં જાનવરોને માટે એ ૂ તઓ ભારરૂપ છે.
2 તેઓ બધા વાંકા વળે છે અને ૂંટણે પડે છે; તેઓ પોતાની ૂ તઓને બચાવી શકતા નથી,
પણ તેઓ પોતે બંદ વાન થયા છે.
3 હે યાકૂબના વંશજો અને યાકૂબના વંશજોમાંથી શેષ રહેલા સવર્ મારુ સાંભળો,
તમારા જન્મ અગાઉ, ગભર્ ાનથી લઈને મેં તમને ઊંચક લીધા છે:
4 તમારા ૃધ્ધાવ ા ુધી હુ તે જ છુ અને તમારા વાળ સફેદ થતાં ુધી હુ તમને ઊંચક લઈશ.
મેં તમને બના ા છે અને હુ તમને સહાય કર શ, હુ તમને ુર ક્ષત ાને ઊંચક જઈશ.
5 તમે કોની સાથે મને સરખાવશો? અને મારા જે ું બીજુ કોણ છે, જનેી સાથે માર સરખામણી કરશો?
6લોકો થેલીમાંથી સો ું ઠાલવે છે અને ત્રાજવાથી ચાંદ જોખે છે.
તેઓ ુહારને કામે રાખે છે અને તે તેમાંથી દેવ બનાવે છે; તેઓ તેને પગે લાગે છે અને પ્રણામ કરે છે.
7 તેઓ ૂ તને પોતાના ખભા પર ઊંચકે છે; તેઓ તેને પોતાના ાનમાં ૂકે છે અને તે ત્યાં જ ઊભી રહે છે અને ત્યાંથી ખસતી

નથી.
તેઓ તેની આગળ હાંક મારે છે પણ તે ઉ ર આપી શકતી નથી કે કોઈને સંકટમાંથી બચાવી શકતી નથી.
8 હે બળવાખોર લોકો, આબાબતો પર વચાર કરો; તેની અવગણના કરશો ન હ.
9 ુરાતન કાળની વસ્ ુઓ વષે વચાર કરો,
કેમ કે હુ ઈ ર છુ અને બીજો કોઈ નથી, હુ ઈ ર છુ અને મારા જવેો કોઈ નથી.
10 હુ આરભથી પ રણામ જાહેર કરનાર અને જે થ ું નથી તેની ખબરઆપનાર છુ.
હુ કહુ છુ, “માર યોજના પ્રમાણે થશે અને માર ઇચ્છા પ્રમાણે હુ કર શ.”
11 હુ ૂવર્થી એક શકાર પક્ષીને તથા દૂર દેશમાંથી માર પસંદગીના માણસને બોલા ું છુ;
હા, હુ બોલ્યો છુ; હુ તે પ ર ૂણર્ કર શ; મેં તે ન ક ુ છે, હુ તે પણ કર શ.

* 46:1 46:1 બેલ, જનેે માદક તર કે પણ ઓળખાય છે તે બા બલ દેશના ુ દેવતાઓમાં ું એક હ ું. † 46:1 46:1 નબો એક દેવ છે; તે માદક દેવનો ુત્ર
હતો.
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12 હે હઠ લા લોકો, જે યોગ્ય છે તે કરવાથી દૂર રહેનારા, મારુ સાંભળો.
13 હુ મારુ ન્યાયીપણું પાસે લા ું છુ; તે દૂર રહેનાર નથી અને હવે હુ તમારો ઉદ્ધાર કરવાનો છુ;
અને હુ સયોનનો ઉદ્ધાર કર શ અને માર ુંદરતા ઇઝરાયલને આપીશ.

47
બા બલ સામે ુકાદો

1 હે બા બલની કુવાર દ કર , ું નીચે આવીને ૂળમાં બેસ;
હે ખાલદ ઓની દ કર , રા ાસન વના જમીન પર બેસ.
ું હવે પછ ઉમદા અને કોમળ કહેવાશે ન હ.

2 ઘંટ લઈને લોટ દળ; તારો ુરખો ઉતાર,
તાર ુરવાલ ઊંચી કર, પગ ઉઘાડા કર, નદ ઓઓળંગીને જા.
3 તાર કાયા ઉઘાડ થશ,ે હા, તાર લાજ પણ જશ:ે
હુ વેર લઈશ અને કોઈને છોડ શ ન હ.
4આપણો ઉદ્ધાર કરનાર, જમે ું નામ સૈન્યોના યહોવાહ, ઇઝરાયલના પ વત્ર છે.
5 હે ખાલદ ઓની દ કર , મૌન રહ ને બેસ અને અંધારામાં જા;
કેમ કે હવે પછ ું રા ોની રાણી કહેવાઈશ ન હ.
6 હુ મારા લોકો ઉપર કોપાયમાન થયો; મેં પોતાના વારસાને ભ્ર કય
અને તેઓને તારા હાથમાં સોંપ્યા, પર ુ તેં તેઓના પ્રત્યે દયા રાખી ન હ;
તેં ૃદ્ધો ઉપર તાર અ ત ભારે ઝંૂસર ૂક .
7 તેં ક ું, “હુ સવર્કાળ ુધી રાણી તર કે શાસન કર શ.”
તેં કદ એ વાત ધ્યાનમાં લીધી ન હ અને તે ું પ રણામ ું આવશે એ લક્ષમાં લી ું ન હ.
8 તેથી હવે આ સાંભળ, હે એશઆરામમાં ન ત થઈને બેસી રહેનાર ,
ું તારા હૃદયમાં કહે છે, “હુ અ સ્તત્વમાં છુ અને મારા જે ું બીજુ કોઈ નથી;

હુ વધવા તર કે ારેય બેસીશ ન હ, કે કદ બાળકો ુમાવવાનો અ ુભવ કર શ ન હ.”
9 પર ુ આ બ ે વપ ઓ તાર ઉપર એક જ દવસે એક જ ક્ષણે આવશે
એટલે કે બાળકો ુમાવવાં અને વધવાવ ા; આસં ૂણર્ વપ ઓએક જ દવસે તારા પર આવશ.ે
ુષ્કળ જાદુ અને જતરમંતર તથા તાવીજ હોવા છતાં તે તારા પર આવશ.ે

10 તેં તાર દુ તા પર ભરોસો રા ો છે; તેં ક ું કે, “મને કોઈ જોનાર નથી;”
તાર ુ દ્ધ અને તારુ ડહાપણ તમને ગેરમાગ દોર જાય છે,
પર ુ ું તારા હૃદયમાં કહે છે, “હજી હુ અ સ્તત્વ ધરા ું છુ અને મારા જે ું બીજુ કોઈ નથી.”
11 તારા પર આફતઆવશ;ે તેને ું જતરમંતરથી ટાળ શક શ ન હ.
વનાશ તારા પર આવી પડશે; તે સંકટને તમે દૂર કર શકશો ન હ.
તમને ખબર પડે તે અગાઉ જઆપ તારા પર ત્રાટકશ.ે
12 તેં બાળપણથી વ ા ુપણે જે પઠન ક ુ છે
તે તારા મંત્રો અને ુષ્કળ જાદનુે ચા ુ રાખજ;ે
કદાચ ું સફળ થશ,ે કદાચ ું વનાશને ભય પમાડ શકે.
13અ ધક સલાહોથી ું કાયર થયેલી છે; તે માણસોને ઊભા થવા દો
અને તને બચાવવા દો - જઓે નક્ષત્રો અને તારાઓ પર નજર રાખે છે,
જઓે નવો ચંદ્ર ૂચવે છે - તારા પર જે આવનાર છે તેમાંથી તારો બચાવ થાય એ ું ું માનતી હશ.ે
14 જુઓ, તેઓ ૂપરા જવેા થશે, અ તેઓને બાળ નાખશ;ે
તેઓ અ ની જ્વાળાઓથી પોતાને બચાવી શકશે ન હ;
ત્યાં તેઓને તાપવા લાયક અંગારા કે પાસે બેસવા લાયક અ થશે ન હ.
15જે લોકોની સાથે તેં તાર ુવાનીના સમયથી વેપાર કય છે, તેઓ તારા માટે પ રશ્રમ સવાય બીજુ ક ું જ ન હ હોય;
તેઓ દરેક પોતપોતાના માગ ભટકતા રહેશે; તને બચાવનાર કોઈ હશે ન હ.

48
ભ વષ્યનો સ્વામી પણ ઈ ર જ

1 હે યાકૂબનાં સંતાનો, આસાંભળો,
જઓેને ઇઝરાયલના નામથી બોલવવામાં આ ા છે અને યહૂ દયાના ઝરાથી નીકળ આવેલા છો;
તમે જઓે યહોવાહના નામે સમ ખાઓ છો અને ઇઝરાયલના ઈ રને આહવાન આપો છો,
પણ ન ા ૂવર્ક કે ન્યાયની ર તે ન હ.
2 કેમ કે તેઓ પોતાને પ વત્ર નગરના લોકો કહેવડાવે છે
અને ઇઝરાયલના ઈ ર પર ભરોસો રાખે છે; જે ું નામ સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ છે.
3 મેં અગાઉની બનાઓને પ્રગટ કર હતી; તે મારા ુખેથી નીકળ હતી અને મેં તેઓને જાહેર કર હતી;
પછ મેં અચાનક તે ૂર કર અને તેઓ તેમાંથી પસાર થયા.
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4 કારણ કે મને ખબર છે કે તમે હઠ લા હતા,
તાર ગળાના સ્ના ુઓ લોખંડ જવેા અને તારુ કપાળ પ ળ જે ું છે.
5 તેથી મેં તમને ુરાતન કાળથી જાહેર ક ુ હ ું; તે થયા પહેલાં મેં અગાઉથી તમને કહ સંભળા ું હ ું,
જથેી તમે કહ ના શકો કે, “માર ૂ તએ તેઓને આ ક ુર્ છે,” અથવા “માર કોરેલી ૂ તએ તથા ઢાળેલી ૂ તએ તે ફરમા ાં

છે.”
6 તમે તે સાંભ ું છે; આસવર્ ુરાવા જુઓ; અને ું તમે એ સ્વીકારશો ન હ કે મેં જે ક ું તે સત્ય છે?
હવેથી હુ તમને નવી અને ુપ્ત રાખેલી બનાઓ કે જે તમે જાણી નથી, તે તમને કહ સંભળા ું છુ.
7હમણાં, તે ઉત્પ થઈ છે, અગાઉથી તે નહોતી અને આજ ુધી તેં તે સાંભળ પણ નહોતી,
તેથી ું એમ કહ શક શ ન હ, “હા, હુ તે જાણતો હતો.”
8 વળ તેં કદ સાંભ ું ન હ; તેં જાણ્ ું ન હ; તારા કાન આ બાબતો વષે અગાઉથી ઊઘડ્યા ન હ.
કેમ કે હુ જાણતો હતો કે ું તદ્દન કપટ અને જન્મથી ું બંડખોર છે.
9 મારા નામની ખાતર હુ મારો કોપ ુલતવી રાખીશ અને મારા સન્માનની ખાતર હુ તારો નાશ કરવામાં ધીરજ રાખીશ.
10 જુઓ, મેં તને ચોખ્ખો કય છે, પણ ચાંદ ની માફક ન હ; મેં તને વપ રૂપી ભઠ્ઠ માં ુદ્ધ કય છે.
11 મારા પોતાની ખાતર, મારા પોતાની ખાતર હુ તે કાયર્ કર શ;
કેમ કે હુ કેવી ર તે મારુ નામ અપમા નત થવાની મંજૂર આપી શકુ?
હુ મારો મ હમા બીજા કોઈને આપીશ ન હ.

પ્ર ુનો પસં દત આગેવાન:કોરેશ
12 હે યાકૂબ અને મારા બોલાવેલા ઇઝરાયલ, મારુ સાંભળો:
હુ તે જ છુ; હુ જ પ્રથમ, હુ જ છેલ્લો છુ.
13હા, મારે હાથે ૃથ્વીનો પાયો ના ો અને મારે જમણે હાથે આકાશોને પ્રસાયા;

ારે હુ તેઓને બોલા ું છુ ત્યારે તેઓ એકસાથે ઊભા થાય છે.
14 તમે સવર્ એકત્ર થાઓઅને સાંભળો;
તમારામાંથી કોણે આ બાબતો જાહેર કર છે?
યહોવાહના સાથીઓ બા બલ વરુદ્ધ તેનો હે ુ ૂરો કરશે.
તે ખાલદ ઓ વરુદ્ધ યહોવાહની ઇચ્છા ૂણર્ કરશ.ે
15 હુ, હા, હુ જ તે બોલ્યો છુ, મેં તેને બોલા ો છે, હુ તેને લા ો છુ અને તે સફળ થશ.ે
16 માર પાસે આવો, આસાંભળો;
પ્રારભથી હુ ુપ્તમાં બોલ્યો નથી; તે થ ું ત્યારથી હુ ત્યાં છુ;
અને હવે પ્ર ુ યહોવાહે મને અને તેમના આત્માને મોકલ્યા છે.

પોતાના લોકોને માટે પ્ર ુની યોજના
17 તારો ઉદ્ધાર કરનાર યહોવાહ, ઇઝરાયલના પ વત્રઆ કહે છે: “હુ યહોવાહ તારો ઈ ર છુ,
જે તને સફળ કેવી ર તે થ ું તે તને શીખ ું છુ.
તારે જે માગ જ ું જોઈએ તે પર હુ તને લઈ જાઉં છુ.
18જો તેં માર આજ્ઞાઓ પાળ હોત તો કે ું સારુ!
પછ તાર શાં ત અને સ ૃ દ્ધ એક નદ ની જવેી વહેતી હોત અને તારો ઉદ્ધાર સ ુદ્રનાં મોજાં જવેો થાત.
19 તારાં વંશજો રેતી જટેલા અસં અને તારા પેટના સંતાન રેતીના કણ જટેલાં અસં થાત;
તેઓ ું નામ માર સં ુખથી ના ૂદ થાત ન હ કે માર આગળથી કપાઈ જાત ન હ.
20બા બલમાંથી બહાર નીકળો, ખાલદ ઓની પાસેથી નાસી જાઓ!
હષર્નાદના અવાજથી આજાહેર કરો! આવાત પ્રગટ કરો, ૃથ્વીના છેડા ુધી તેને પ્રગટ કરો
અને કહો, “યહોવાહે પોતાના સેવક યાકૂબનો ઉદ્ધાર કય છે.
21 તે તેઓને રણમાં દોર લઈ ગયા તો પણ તેઓ તરસ્યા ર ા ન હ;
તેમણે તેઓને માટે ખડકમાંથી પાણી વહેવડા ુ;ં
વળ તેમણે ખડક ફાડ્યો અને પાણી ખળખળ વ ું.
22 યહોવાહ કહે છે, “દુ ોને કઈ શાં ત હોતી નથી.”

49
ઇઝરાયલ:પ્રજાઓ માટે પ્રકાશ

1 હે ટા ુઓ, તમે મારુ સાંભળો! હે દૂરના લોકો, તમે ધ્યાન આપો.
યહોવાહે જન્મથી મને નામ લઈન,ે ારે હુ માર માના ગભર્માં હતો ત્યારથી બોલા ો છે.
2 તેમણે મારુ ુખ તી ણ તલવાર જે ું બના ું છે; તેમણે મને પોતાના હાથની છાયામાં સંતાડ્યો છે;
તેમણે મને ઘસીને ચમકતા બાણ સમાન કય છે; તેમના ભાથામાં મને સંતાડ રા ો છે.
3 તેમણે મને ક ું, “ઇઝરાયલ, ું મારો સેવક છે; જનેા દ્વારા હુ માર મ હમા બતાવીશ.”
4 મેં વચા ુ કે મેં નરથર્ક મહેનત કર છે, મેં મારુ સામથ્યર્ થર્ ખરચી ના ું છે,
તો પણ મારો ઇનસાફ યહોવાહની પાસે છે અને મારો બદલો મારા ઈ ર પાસે છે.
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5હવે યહોવાહ જમેણે મને ગભર્ ાનથી પોતાનો સેવક થવા માટે ઘડ્યો છે, તે કહે છે,
યાકૂબને માર પાસે પાછો ફેરવી લાવ અને ઇઝરાયલને માર પાસે એકત્ર કર.
યહોવાહની દૃ માં હુ માન પામેલો છુ અને ઈ ર મારુ સામથ્યર્ થયા છે.
6 તે કહે છે, “ ું યાકૂબનાં કુળોને ુનઃ ા પત કરવા
તથા ઇઝરાયલના શેષ બચેલાઓને પાછા લાવવા માટે મારો સેવક થાય એ થોડુ કહેવાય.
હુ તને વદેશીઓ માટે પ્રકાશરૂપ બનાવીશ, જથેી ૃથ્વીના છેડા ુધી ું ઉદ્ધાર પહોંચાડનાર થશ.ે”
7ઇઝરાયલનો ઉદ્ધાર કરનાર, તેઓના પ વત્ર યહોવાહ એ ું કહે છે,
જનેે લોકો ધ ારે છે, રા ો દ્વારા તરસ્કાર પામેલ, શાસકોના ુલામ:
“રાજાઓ તને જોશે અને ઊભા થશે અને સરદારો તને જોઈને પ્રણામ કરશ,ે
કારણ કે યહોવાહ વ ા ુ છે, ઇઝરાયલનાં પ વત્ર, જમેણે તને પસંદ કય છે.

ઇઝરાયલનો ઉદય
8 યહોવાહ એ ું કહે છે:
એક સમયે હુ માર કૃપા બતાવીશ અને તને ઉ ર આપીશ તથા ઉદ્ધારને દવસે હુ તને સહાય કર શ;
હુ તારુ રક્ષણ કર શ અને તને લોકોને માટે કરારરૂપ કર શ,
જથેી ું દેશને ફર થી બાંધે અને નજન ૂ મનો વારસો વહેંચી આપ.ે
9 ું બંદ વાનોને કહેશે, ‘બહાર આવો;’ જઓે અંધકારમાં છે તેઓને કહેશે, ‘પ્રકાશમાં આવો.’
તેઓ રસ્તાઓ પર અને સવર્ ઢોળાવ પર ચરનારાં ઘેટાં જવેા ુક્ત થશ.ે
10 તેઓને ૂખ કે તરસ લાગશે ન હ; અને તેઓને ૂ તથા તાપ લાગશે ન હ,
કેમ કે જે તેઓ ઉપર દયા કરે છે, તે તેઓને દોર જશ;ે પાણીના ઝરાઓની પાસે તેઓને લઈ જશ.ે
11 મારા સવર્ પવર્તો પર હુ માગ બનાવીશ અને મારા રાજમાગ ને સપાટ કર શ.”
12 જુઓ, તેઓ દૂરથી આવશ,ે થોડા ઉ રથી તથા પ મથી; તથા અન્ય સીનીમ દેશમાંથી આવશ.ે
13 હે આકાશો, ગાઓઅને હે ૃથ્વી, આનંદ કર; હે પવર્તો, તમે જયઘોષ કરવા માંડો!
કેમ કે યહોવાહે પોતાના લોકોને દલાસો આપ્યો છે અને તે પોતાના દ:ુખી લોકો પર દયા કરશે.
14 પણ સયોને ક ું, “યહોવાહે મને તજી દ ધી છે અને પ્ર ુ મને ૂલી ગયા છે.”
15 ું ી પોતાના બાળકન,ે અરે પોતાના સ્તનપાન કરતા બાળકને ૂલી જાય, પોતાના પેટના દ કરા પર તે દયા ન કરે?
હા, કદાચ તે ૂલી જાય પર ુ હુ તને ૂલીશ ન હ.
16જો, મેં તારુ નામ માર હથેળ પર કોત ુ છે; તારો કોટ નત્ય માર સમક્ષ છે.
17 ારે તારો નાશ કરનાર દૂર જાય છે, ત્યારે તારા છોકરાં ઉતાવળથી પાછાં ફરે છે.
18 તાર દૃ ઊંચી કર ને ચારે તરફ જો, તેઓ સવર્ એકઠા થઈને તાર પાસે આવે છે.
યહોવાહ કહે છે, “મારા જીવના સમ” ું તે સવર્ને આ ૂષણની જમે પહેરશે; કન્યાની જમે તાર જાતને શણગારશ.ે
19જો કે તાર ઉજ્જડ તથા વસ્તી વનાની જગાઓ, તારો પાયમાલ થયેલો દેશ,
હવે તારા રહેવાસીઓ માટે ું ૂબ નાનો હશે અને તને ગળ જનારા દૂર રહેશે.
20 તારા વરહના સમયમાં જન્મેલા બાળકો તારા સાંભળતાં કહેશે,
‘આજગા અમારે માટે ૂબ સાંકડ છે, અમારે માટે જગા કર કે અમે રહ શક એ.’
21 પછ ું તારા મનમાં કહેશે, ‘મારે માટે આ બાળકોને કોણે જન્મઆપ્યો છે?
હુ તો નરાધાર તથા નઃસંતાન, બંદ વાન તથા છૂટાછેડા પામેલી છુ. આબાળકોને કોણે ઉછેયા છે?
જુઓ, હુ એકલી રહેતી હતી; આબાળકો ાંથી આ ાં?”
22 પ્ર ુ યહોવાહ એ ું કહે છે:
“જુઓ, હુ વદેશીઓની તરફ મારો હાથ ઊંચો કર શ; લોકોની તરફ માર ધ્વજા ઊંચી કર શ.
તેઓ તારા દ કરાઓને તેમના હાથમાં ઊંચક ને અને તાર દ કર ઓને ખભા પર બેસાડ ને લાવશ.ે
23 રાજાઓ તારા વાલી અને તેઓની રાણીઓ તાર સંભાળ રાખનાર થશ;ે
તેઓ તને સા ાંગ દડવત પ્રણામ કરશે અને તારા પગની ૂળ ચાટશ;ે
અને ત્યારે ું જાણશે કે, હુ યહોવાહ છુ; જઓે માર વાટ જુએ છે તેઓ કદ લજવાશે ન હ.”
24 ું ૂરવીર પાસેથી ૂંટ છ નવી શકાય અથવા ું જુલમીના હાથમાંથી બંદ વાનોને છોડાવી શકાય?
25 પણ યહોવાહ એ ું કહે છે કે:
“હા, ૂરવીર પાસેથી બંદ વાનોને લઈ લેવાશે અને ૂંટ છ નવી લેવાશ;ે
કેમ કે હુ તારા દુ ોનો વરોધ કર શ અને તારાં બાળકોને બચાવીશ.
26અને હુ તારા પર જુલમ કરનારાઓને તેઓ ું પોતા ું જ માંસ ખવડાવીશ; અને જાણે દ્રાક્ષારસ પીધો હોય, તેમ તેઓ પોતા ું

જ રક્ત પીને છાકટા થશ;ે
અને ત્યારે સવર્ માનવજાતજાણશે કે હુ,
યહોવાહ, તારો ઉદ્ધારનાર અને તારો બચાવ કરનાર છુ, હુ યાકૂબનો સમથર્ ઈ ર છુ.”

50
1 યહોવાહ ૂછે છે કે,
“છૂટાછેડાનો પત્ર ાં છે જનેાથી મેં તાર માને છૂટાછેડા આપ્યા?
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અને મારા લેણદારોમાંના કોને ત્યાં મેં તમને વેચી દ ધા હતા?
જો, તમારાં પાપોને લીધે તમે વેચાયા હતા અને તમારા બળવાને કારણે તમાર માને મેં તજી દ ધી હતી.
2 હુ શા માટે આ ો પણ ત્યાં કોઈ હ ું ન હ? મેં શા માટે પોકાર કય પણ કોઈએ જવાબઆપ્યો ન હ?
ું મારો હાથ એટલો બધો ટૂકો થઈ ગયો છે કે તમને છોડાવી શકે ન હ? ું તમને બચાવવા માટે મારામાં શ ક્ત નથી?

જુઓ, મારા ઠપકાથી હુ સ ુદ્રને ૂકવી ના ું છુ; હુ નદ ઓને રણ કર ના ું છુ;
તેમાંની માછલીઓ પાણી વના મર જાય છે અને ગંધાઈ ઊઠે છે.
3 હુ આકાશને અંધકારથી ઢાકુ છુ; હુ ટાટથી તે ું આચ્છાદન કરુ છુ.”

પ્ર ુનો આજ્ઞાધીન સેવક
4 હુ થાકેલાઓને આ ાસનના શ ો બોલી શકુ માટે,
પ્ર ુ યહોવાહે મને શીખેલાની જીભઆપી છે.
તે દર સવારે મને જગાડે છે અને મારા કાનને ઉઘાડે છે કે હુ શીખેલાની જમે સાંભ ુ.ં
5 પ્ર ુ યહોવાહે મારા કાન ઉઘાડ્યાં છે
અને મેં બંડ ક ુ નથી કે, પાછો હટ્યો નથી.
6 મેં મારા મારનારની આગળ માર પીઠ તથા વાળ ખેંચી કાઢનારની આગળ મારા ગાલ ધયાર્;
અપમા નત તથા ૂંકાવા છતાં મેં મારુ ુખ સંતા ું ન હ.
7 કેમ કે પ્ર ુ યહોવાહ માર સહાય કરશ;ે તેથી હુ ફજતે થનાર નથી;
તેથી મેં મારુ ુખ ચકમકના પથ્થર જે ું ક ુ છે, કેમ કે હુ જાણું છુ કે હુ લ જ્જત થઈશ ન હ.
8 મને ન્યાયી ઠરાવનાર પાસે છે. કોણ મારો વરોધ કરશ?ે
આવોઆપણે સાથે ઊભા રહ ને એક બીજાની સરખામણી કર એ.
મારા પર આરોપ ૂકનાર કોણ છે? તેને માર પાસે આવવા દો.
9 જુઓ, પ્ર ુ યહોવાહ મને સહાય કરશ.ે મને અપરાધી ઠરાવનાર કોણ છે?
જુઓ, તેઓ સવર્ વ ની જમે જીણર્ થઈ જશ;ે ઉધાઈ તેઓને ખાઈ જશ.ે
10 તમારામાં યહોવાહની બીક રાખનાર કોણ છે? કોણ પોતાના સેવકની વાણી સાંભળે છે?
કોણ ઘોર અંધકારમાં પ્રકાશ વના ચાલે છે?
તેણે યહોવાહના નામ પર ભરોસો રાખવો અને તેના ઈ ર પર આધાર રાખવો.
11 જુઓ, તમે સવર્ અ સળગાવનારા, જે મશાલોથી સજ્જ છો:
તમાર સળગાવેલ ોતમાં અને તમાર મશાલોના પ્રકાશમાં ચાલો.
યહોવાહ કહે છે, ‘મારા હાથથી,’ ‘આતમાર પાસે આવશે: તમે વપ ના ાનમાં પડ રહેશો.’ ”
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1 તમે જઓે ન્યાયીપણાને અ ુસરો છો, તમે જઓે યહોવાહને શોધો છો, તમે મારુ સાંભળો:
જે ખડકમાંથી તમને કોતર કાઢવામાં આ ા છે અને જે ખાણમાંથી તમને ખોદ કાઢવામાં આ ા છે તેની તરફ જુઓ.
2 તમારા પતા ઇબ્રા હમને અને તમાર જનેતા સારાને નહાળો; તે એકલો જ હતો ત્યારે મેં તેને બોલા ો,
મેં તેને આશીવાર્દ આપીને તેની ૃ દ્ધ કર .
3હા, યહોવાહ સયોનને દલાસો આપશ;ે તેની સવર્ ઉજ્જડ જગાઓને દલાસો આપશે;
તેના અરણ્યને એદન સર ું અને રણને યદન નદ ની ખીણની બાજુમાં યહોવાહના ઉપવન સર ું ક ુ છે;
આનંદ અને ઉત્સવ તેનામાં મળ આવશ,ે ત્યાં આભારસ્ ુ ત તથા ગીતોનો અવાજ સંભળાશે.
4 “હે મારા લોકો, માર વાત પર ધ્યાન આપો; હે માર પ્રજા, માર વાત સાંભળો!
કેમ કે નયમ માર પાસેથી નીકળશે અને હુ મારો ન્યાય ુકાદો દેશોના અજવાળાંને માટે ા પત કર શ.
5 મારુ ન્યાયીપણું પાસે છે; હુ જે ઉદ્ધાર કરવાનો છુ તે બહાર પ્રગટ થશે અને મારા ુજ દેશોનો ન્યાય કરશ;ે
દ્વ પો માર પ્ર તક્ષા કરશ,ે મારા ુજની તેઓઆ ુરતાથી રાહ જોશ.ે
6 તમાર દૃ આકાશ તરફ ઊંચી કરો અને નીચે ૃથ્વી તરફ નજર કરો,
કેમ કે આકાશ ુમાડાની જમે જ ું રહેશે, ૃથ્વી વ ની જમે જીણર્ થશે અને તેના રહેવાસીઓ માખીઓની જમે મરણ પામશ.ે
પણ મેં કરેલો ઉદ્ધાર સદાકાળ રહેશે અને મારુ ન્યાયીપણું ારેય કામ કરવા ું બંધ કરશે ન હ.
7જઓેજાણે છે કે સા ું ું છે અને જઓેના હૃદયમાં મારો નયમ છે, તેઓ મારુ સાંભળો:
માણસોની નદાથી બીશો ન હ કે તેઓના મહેણાંથી ડરશો ન હ.
8 કેમ કે ઉધાઈ તેઓને વ ની જમે ખાઈ જશે અને ક ડા તેઓને ઊનને જમે કોતર ખાશે;
પણ મારુ ન્યાયીપણું સદાકાળ ટકશે અને મેં કરેલો ઉદ્ધાર પેઢ દરપેઢ રહેશે.”
9 હે યહોવાહના ુજ, જા ૃત થા, જા ૃત થા, સામથ્યર્ના વ ો પહેર લો.
ૂવર્કાળની જમે, ુરાતન કાળની પેઢ ઓમાં થ ું તેમ જા ૃત થા. જણેે રાહાબના* ટુકડટુેકડા કર ના ા, જણેે અજગરને વીંધ્યો,

તે જ તમે નથી?
10જણેે સ ુદ્રને, તેનાં અ ત ઊંડાં પાણીને ૂકવી ના ાં

* 51:9 51:9 કનાની પૌરા ણક કથામાં રાહાબને પાણી સાથે ઉલ્લેખ કય છે જે સજનમાં પાયેલાં વળતરને ધમક આપે છે. તે સ ુદ્ર અને સ ુ દ્રય અજગર સાથે
સંકળાયેલ છે (જુઓ 27.1 પરની ટ પણીઓ). હ ુ સંસ્કરણનાં વાતાર્મા,ં રાહાબ અને અજગર સ ુદ્રના રાક્ષસ પણ છે.
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અને ઉદ્ધાર પામેલાઓને પાર ઉતારવાને અથ સ ુદ્રનાં ઊંડાણોમાં થઈને માગર્ કર આપ્યો, તે જ તમે નથી?
11 યહોવાહથી ઉદ્ધાર પામેલાઓ પાછા આવીને હષર્નાદસ હત સયોન પહોંચશે
અને તેઓના માથે સદાકાળઆનંદ રહેશે; તેઓને હષર્ તથા આનંદ પ્રાપ્ત થશે અને દ:ુખ તથા શોક જતાં રહેશે.
12 હુ, હુ જ છુ, હુ તને દલાસો આ ું છુ.
જે માણસ મરનાર છે તે, મ ુષ્યના સંતાનોન,ે ઘાસની જમે બનાવવામાં આ ાં છે, ું શા માટે માણસની બીક રાખે છે?
13 ું કેમ તારા કતાર્ યહોવાહને ૂલી ગયો, તેમણે આકાશો પ્રસાયા છે
અને ૃથ્વીનો પાયો ના ો છે? જુલમગાર વનાશ કરવાને તૈયાર કરે છે
ત્યારે ું આખો દવસ તેના ક્રોધને લીધે બીએ છે. જુલમીનો ક્રોધ ાં છે?
14જે દબાયેલા છે તે જલદ થી ુકત થશ,ે યહોવાહ ઉતાવળે તેને છોડાવશ;ે તે મરશે ન હ અને કબરમાં ઊતરશે ન હ, વળ તે ું

અ ૂટશે ન હ.
15 કેમ કે હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ, જે સ ુદ્રને ખળભળાવે છે, તેથી તેનાં મોજાંઓ ગજના કરે છે; સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ

તેમ ું નામ છે.
16 મેં મારાં વચનો તારા ુખમાં ૂ ાં છે અને મારા હાથની છાયામાં તને ઢાં ો છે,
જથેી હુ આકાશોને ા ુ,ં ૃથ્વીનો પાયો ના ું અને સયોનને કહુ કે, ‘ ું માર પ્રજા છે.’ ”

યરુશાલેમના દ:ુખના દહાડાનો અંત
17 હે યરુશાલેમ જા ૃત થા, જા ૃત થા, ઊ ું થા,
તેં યહોવાહના હાથથી તેમના કોપનો કટોરો પીધો છે;
તેં એ કટોરો પીધો છે, તેં લથ ડયાં ખવડાવનારો કટોરો પીને ખાલી કય છે.
18જે સવર્ દ કરાઓને તેણે જન્મઆપ્યો છે તેઓમાંનો કોઈ તેને દોર લઈ જનાર નથી;
જે સવર્ દ કરાઓને તેણે મોટા કયાર્ છે તેઓમાંનો કોઈ તેનો હાથ પકડ ને લઈ જાય એવો નથી.
19 તારા પર આ બે દઃુખ આવી પડશે - કોણ તારે લીધે શોક કરશ?ે -
પાયમાલી તથા વનાશ, દકુાળ તથા તલવાર. કોણ તને સાંત્વના આપશે?
20 તારા દ કરાઓ બેહોશ થઈ ગયા છે; તેઓજાળમાં ફસાયેલા હરણની જમે, ગલીના દરેક ૂણામાં પડ રહે છે.
તેઓ યહોવાહના કોપથી અને તારા ઈ રના ઠપકાથી ભર ૂર.
21 માટે હે દઃુખી તથા પીધેલી, પર ુ દ્રાક્ષારસથી ન હ, ું આ સાંભળ:
22 તમારા પ્ર ુ યહોવાહ, તમારા ઈ ર, જે પોતાના લોકો માટે વાદ કરનાર છે, તે એ ું કહે છે:
“જો, લથ ડયાં ખવડાવનારો પ્યાલો મેં તારા હાથમાંથી લઈ લીધો છે,
મારા કોપનો કટોરો હવે પછ ું કદ પીનાર નથી.
23 હુ તેને તારા પર જુલમ કરનારાઓનાં હાથમાં ૂક શ, જઓે તને કહેતાં હતાં કે, ‘ઊંધો પડ કે, અમે તારા ઉપર થઈને ચાલીએ;’
તેં તાર પીઠ જમીન જવેી અને તેઓને ચાલવાના રસ્તા જવેી બનાવી દ ધી હતી.”
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1 હે સયોન, જા ૃત થા, જા ૃત થા, તારા સામથ્યર્થી વે ત થા;
હે યરુશાલેમ, પ વત્ર નગર, તારાં ુંદર વ ો પહેર લે;
કેમ કે હવે પછ બે ુ તી તથા અ ુદ્ધ કદ તારામાં પ્રવેશ કરશે ન હ.
2 હે યરુશાલેમ, તારા પરની ૂળ ખંખેર નાખ, ઊઠ અને બેસ:
હે સયોનની બંદ વાન દ કર , તાર ગરદન પરની સાંકળ કાઢ નાખ.
3 કેમ કે યહોવાહ કહે છે, “તમે મફત વેચાયા હતા અને નાણાં વના તમે છોડાવી લેવામાં આવશો.”
4 કેમ કે પ્ર ુ યહોવાહ એ ું કહે છે, “શરૂઆતમાં મારા લોકો મસરમાં અ ાયી વસવાટ કરવા માટે ગયા હતા;
આશ્ ૂરે હમણાં જ તેમના ઉપર જુલમ કય .”

5આયહોવાહની ઘોષણા છે: “હવે અહ મારે ું કર ુ,ં
કેમ કે મારા લોકને વના કારણે લઈ જવામાં આ ા છે?
તેઓના અ ધકાર ઓ ૂમ પાડે છે અને મારા નામની સતતઆખો દવસ નદા કરે છે.” આયહોવાહની ઘોષણા છે.
6 તેથી મારા લોકો મારુ નામ જાણશે;
તેઓ તે દવસે જાણશે કે મેં જઆ ક ું હ ું. હુ જ તે છુ!”
7 ુવાતાર્નો સંદેશ લાવનારનાં પગલાં પવર્તો પર કેવાં શોભાયમાન છે,
જે શાં તની જાહેરાત કરે છે, જે વધામણીના સમાચાર લાવે છે, જે ઉદ્ધારની વાત જાહેર કરે છે,
જે સયોનને કહે છે, “તારા ઈ ર રાજ કરે છે!”
8સાંભળ, તારા ચોક દારો પોકારે છે, તેઓ સાથે હષર્નાદ કરે છે,
કેમ કે યહોવાહ કેવી ર તે સયોનમાં પાછા આવે છે, તે તેઓ નજરોનજર જોશ.ે
9 હે યરુશાલેમનાં ખં ડયેર, તમે સવર્ હષર્નાદ કર ગાયન કરો;
કેમ કે યહોવાહે પોતાના લોકોને દલાસો આપ્યો છે; તેમણે યરુશાલેમનો ઉદ્ધાર કય છે.
10 યહોવાહે સવર્ દેશોને જોતાં પોતાનો પ વત્ર ુજ ઉઘાડો કય છે;
આખી ૃથ્વી આપણા ઈ રે કરેલો ઉદ્ધાર નહાળશે.
11જાઓ, જાઓ ત્યાંથી બહાર જાઓ; કોઈ અ ુદ્ધ વસ્ ુને અડકશો ન હ;
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તેઓની મધ્યેથી બહાર જાઓ; તમે જઓે યહોવાહનાં પાત્રો ઊંચકનારા છો તે, તમે ુદ્ધ થાઓ.
12 કેમ કે તમારે ઉતાવળથી નીકળવા ું નથી કે ગભરાટમાં છોડવા ું નથી;
કેમ કે યહોવાહ તમાર આગળજાય છે; અને ઇઝરાયલના ઈ ર તમારા પીઠરક્ષક થશ.ે

દ:ુખ સહેતો સેવક
13 જુઓ, મારો સેવક ડહાપણથી વતર્શે અને સફળ થશ;ે
તે ઊંચો અને ઉ ત થશ,ે તે અ ત ગૌરવશાળ થશ.ે
14જે પ્રમાણે લોકો તને જોઈને ભયભીત થયા -
તે ું રૂપ માણસનાં રૂપ કરતા અલગ હ ું, તેથી તેનો દેખાવ એવો હતો કે માણસ જ ન લાગ.ે
15 તેથી ઘણા દેશો તેને જોઈને આ યર્ચ કત થશ;ે રાજાઓ તેને કારણે પોતાના ુખ બંધ રાખશ.ે
કારણ કે તેઓને જે કહેવામાં આ ું નહો ું તે તેઓ જોશે અને જે તેઓએ સાંભ ું નહો ું તે તેઓ સમજશ.ે
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1આપણે જે સાંભ ું તે કોણે માન્ ું છે? અને યહોવાહનો ુજ, તે કોની આગળ પ્રગટ થયેલો છે?
2 તે યહોવાહની સમક્ષ રોપાની જમે ઊગી નીક ો અને ૂક ૂ મમાં ફણગાની જમે ટ નીક ો;
તેની પાસે કોઈ સૌંદયર્ કે વૈભવ ન હતા; જયારે આપણે તેને જોયો, તેનામાં આપણને આકષ શકે તેવી ુંદરતા નહોતી.
3 તે માણસોથી ધ ારાયેલો તથા નકારાયેલો હતો; દ:ુખી ુરુષ અને દદનો અ ુભવી.
જનેે જોઈને માણસો પોતા ું ુખ ફેરવી લે, એવો ધ ાર પામેલો તે હતો; અને આપણે તેની કદર કર ન હ.
4 પણ ન ે તેણે આપણી માંદગી માથે લીધી અને આપણાં દ:ુખ વેઠ્યાં છે;
પણઆપણે તો તેને ઈ રથી શક્ષા પામેલો, ઈ ર દ્વારા મારવામાં આવેલો તથા પી ડત થયેલો માન્યો.
5 પણઆપણા અપરાધોને લીધે તે વીંધાયો; આપણા પાપોને લીધે તે કચડાયો.
આપણને શાં ત પ્રાપ્ત કરાવવાને માટે તેને શક્ષા થઈ અને તેના સોળથી આપણને સાજાપણું મ ું છે.
6આપણે સવર્ ઘેટાંની જમે ભટક ગયા છ એ; આપણે દરેક પોતપોતાને માગ વળ ગયા છ એ
અને યહોવાહે તેના પર આપણા સવર્ના પાપનો ભાર ૂ ો છે.
7 તેના પર જુલમ ુજારવામાં આ ો; તો પણ તેણે નમ્ર થઈને પોતા ું ુખ ઉઘા ું ન હ;
જમે હલવાનને વધ કરવા માટે લઈ જવામાં આવે છે અને જમે ઘેટુ પોતાના કાતરનારની આગળ ૂં ું રહે છે,
તેમ તેણે પોતા ું ુખ ખોલ્ ું ન હ.
8 જુલમથી તથા ન્યાય ુકાદાથી તેને અપરાધી ઠરાવવામાં આ ો; તેની પેઢ નાં માણસોમાંથી કોણે તેના વષે કઈ વચાર કય ?
પણ તેને જીવતાઓની ૂ મમાંથી કાપી નાખવામાં આ ો; મારા લોકોના અપરાધોને લીધે તેને શક્ષા થઈ.
9 તેની કબર ુનેગારોની સાથે ઠરાવેલી હતી, તેની મરણાવ ામાં તે ધ નકની સાથે હતો,
તેમ છતાં તેણે કોઈ હસા કર ન હ કે તેના ુખમાં કોઈ કપટ નહો ું.
10 તોપણ યહોવાહની મરજી તેને ઘાયલ કર ને કચરવાની હતી; જો તમે લોકો તેના જીવનને પાપ ું બ લદાન બનાવો,
તો તે પોતાનાં સંતાન જોશ,ે તે દ ઘાર્ ુ થશે અને યહોવાહનો હે ુ તેના દ્વારા સફળ થશ.ે
11 તે પોતાના આત્માનાં ક ું ફળ જોશે અને તેના ડહાપણથી સંતોષ પામશ.ે
મારો ન્યાયી સેવક ઘણાનો ઇનસાફ કરશ;ે અને તેઓના અપરાધો પોતાને માથે લઈ લેશે.
12 તેથી હુ તેને મહાન ુરુષોની સાથે તેનો હસ્સો વહેંચી આપીશ અને તે ૂંટ ઘણાની સાથે ૂંટ વહેંચશે,
કારણ કે તેણે પોતાનો આત્મા મરણ પામતાં ુધી રેડ દ ધો અને તેની ગણતર અપરાધીઓમાં થઈ.
તેણે ઘણાંઓનાં પાપ માથે લીધાં અને અપરાધીઓને માટે મધ્ય ી કર .
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ઇઝરાયલ પ્રત્યે પ્ર ુનો પ્રેમ

1 “હે સંતાન વનાની, જણેે બાળકને જન્મઆપ્યો નથી; જણેે પ્ર ૂ તની પીડા સહન કર નથી તે, ું હષર્નાદ અને જયઘોષ કર.
કેમ કે યહોવાહ કહે છે, તજાયેલીનાં છોકરાં પરણેલીનાં છોકરાં કરતાં વધારે છે.
2 તારા તં ુની જગા વશાળ કર અને તારા તં ુના પડદા પ્રસાર, રોક ન હ;
તારાં દોરડાં લાંબા કર અને ખીલા મજ ૂત કર.
3 કેમ કે ું જમણે તથા ડાબે હાથે ફેલાઈ જશે
અને તારાં સંતાનો દેશો પર કબજો કરશે અને ઉજ્જડ નગરોને ફર થી વસાવશ.ે
4 ું બીશ ન હ કેમ કે ું લ જ્જત થનાર નથી, ગભરાઈશ ન હ કેમ કે તાર બદનામી થનાર નથી;
તાર ુવાવ ાની શરમ અને તને તજી દેવાયેલી ું કલંક ું ૂલી જઈશ.

5 કેમ કે તારા કતાર્ જ તારા છે; તેમ ું નામ સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ છે.
ઇઝરાયલના પ વત્રએ તારા ઉદ્ધારકતાર્ છે; તે આખી ૃથ્વીના ઈ ર કહેવાય છે.
6 તારા ઈ ર કહે છે, તજલેી તથા આત્મામાં ઉદાસ રહેનાર પત્નીની જમે,
એટલે જુવાનીમાં પરણેલી ી અને પછ નકારાયેલી પત્નીની જમે, યહોવાહે તને બોલાવી છે.
7 “મેં ક્ષણવાર તને તજી હતી, પણ હવે ુષ્કળ દયાથી હુ તને સ્વીકાર શ.
8 ક્રોધના આવેશમાં મેં પળવાર તારાથી મારુ ુખ ફેર ું હ ું;
પણ અનંતકા ળક કરારના વ ા ુપણાથી હુ તારા પર દયા કર શ,” તારા બચાવનાર યહોવાહ એમ કહે છે.
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9 “કેમ કે મારે માટે તો એ ૂહના જળપ્રલય જે ું છે:
જે પ્રમાણે મેં સમ ખાધા હતા કે, ૂહનો જળપ્રલય ફર ૃથ્વી પર થનાર નથી,
તેથી મેં સમ ખાધા છે કે હુ તારા પર ફર થી કદ ક્રોધાયમાન થઈશ નહ , કે તને ઠપકો દઈશ ન હ.
10છતાં જો પવર્તો ખસી જાય અને ડુગરો હચમચી જાય,
તોપણ મારા કરાર ું વ ા ુપણું તાર પાસેથી ફરશે ન હ, કે મારો શાં તનો કરાર ટળશે ન હ,”
તારા પર કૃપા રાખનાર યહોવાહ એ ું કહે છે.

યરુશાલેમ ું ભા વ
11 હે દ:ુખી, ઝંઝાવાતની થપાટો ખાતી, દલાસા વગરની,
જુઓ, હુ તારા પથ્થરો પીરોજમાં બેસાડ શ અને તારા પાયા નીલમના કર શ.
12 તારા ુરજોને હુ માણેકના અને તારા દરવાજા લાલ પથ્થરના
અને તાર બહારની દ વાલો રત્ન જ ડત કર શ.
13અને તારાં સંતાનોને યહોવાહ દ્વારા શીખવવામાં આવશ;ે
અને તારાં સંતાનોને ઘણી શાં ત મળશ.ે
14 હુ તને ન્યાયીપણામાં ુનઃ ા પત કર શ.
તને હવે સતાવણીનો અ ુભવ થશે ન હ, તને કઈ ભય લાગશે ન હ અને કઈ ભયજનક વસ્ ુ તાર પાસે આવશે ન હ.
15 જુઓ, જો કોઈ ુશ્કેલી ઊભી કરે, તો તે મારા તરફથી હશે ન હ; જઓે તાર સામે ુશ્કેલી ઊભી કરશે તેઓ તાર આગળ

હાર જશ.ે
16જો, મેં કાર ગરને બના ો છે, જે બળતા અંગારાને કે છે
અને પોતાના કામ માટે ઓજારો ઘડે છે અને વનાશકને વનાશ કરવા માટે મેં ઉત્પ કય છે.
17 તાર વરુદ્ધ વાપરવા માટે ઘડે ું કોઈ પણ હ થયાર સાથર્ક થશે ન હ;
અને જે કોઈ તાર વરુદ્ધ બોલશે તેને ું દો ષત ઠરાવીશ.
એ યહોવાહના સેવકોનો વારસો છે અને તેમ ું ન્યાયીપણું મારાથી છે” એમ યહોવાહ કહે છે.

55
ઇઝરાયલનો દયા ુ ઈ ર

1 હે સવર્ ૃ ષત જનો, તમે પાણીની પાસે આવો! અને જનેી પાસે કઈ પણ નાણું નથી તે,
તમે સવર્ આવો, ખર દો અને ખાઓ! આવો, નાણાં વના અને વના ૂલ્યે દ્રાક્ષારસ અને દૂધ લઈ જાઓ.
2જે રોટલી નથી તેને સારુ ચાંદ શા માટે ખચ છો? અને જનેાથી ૃ પ્ત થતી નથી તેને માટે મહેનત શા માટે કરો છો?
કાન દઈને મારુ સાંભળો અને સારો ખોરાક ખાઓ તથા ચરબીથી તમારા જીવને ુશ કરો.
3 કાન દો અને માર પાસે આવો! સાંભળો એટલે તમે જીવતા રહેશો!
હુ તમાર સાથે સદાકાળનો કરાર કર શ, જે કરાર ું વ ા ુપણું મેં દાઉદને આપ્ ું હ ું.
4 જુઓ, મેં તેને લોકોને માટે સાક્ષી, તેઓને માટે સરદાર તથા અ ધકાર ઠરાવી આપ્યો છે.
5 જુઓ, જે દેશને ું જાણતો નથી તેને ું બોલાવશ;ે અને જે દેશ તને જાણતો નથી,
તે તારા ઈ ર યહોવાહને લીધે તાર પાસે દોડ આવશ.ે તે ઇઝરાયલના પ વત્રને લીધે જણેે તને પ્રતાપી કય છે.
6 યહોવાહ મળે છે ત્યાં ુધીમાં તેમને શોધો; તે પાસે છે ત્યાં ુધીમાં તેને હાંક મારો.
7 દુ માણસ પોતાનો માગર્ છોડે અને પાપી માણસ પોતાના વચારો તજી દે.
તેને યહોવાહ, આપણા ઈ રની પાસે પાછા ફરવા દો અને તે તેમના પર દયા કરશે અને સં ૂણર્ ક્ષમા કરશે.
8 “કેમ કે મારા વચારો તે તમારા વચારો નથી, તેમ તમારા માગ તે મારા માગ નથી” એમ યહોવાહ કહે છે.
9 “કેમ કે જમે આકાશો ૃથ્વીથી ઊંચાં છે, તેમ મારા માગ તમારા માગ થી અને મારા વચારો તમારા વચારોથી ઊંચા છે.
10 કેમ કે જમે વરસાદ અને હમઆકાશથી પડે છે
અને ૂ મને સચ્યા વના, તેને ફળદ્રપ કયાર્ વના
તથા વાવનારને અનાજ તથા ખાનાર ને અ આપ્યા વના વચનો પાછાં ફરતાં નથી.
11 તે પ્રમાણે મારુ જે વચન મારા ુખમાંથી નીકળે છે: તે નરથર્ક પાછુ ફરશે ન હ,
પણ જે હુ ચાહુ છુ તેને પ ર ૂણર્ કરશે અને જે માટે મેં તેને મોકલ્ ું હ ું તેમાં તે સફળ થશ.ે
12 તમે આનંદસ હત નીકળ જશો અને શાં તથી તમને દોર જવામાં આવશ;ે
તમાર આગળ પવર્તો તથા ટેકર ઓ હષર્નાદ કરવા માંડશે અને ખેતરોનાં સવર્ ૃક્ષો તાળ પાડશ.ે
13 કાંટાનાં ઝાડને ાને લીલોતર થશે અને જગલનાં ુલાબને ાને મેંદ ઊગશે,
અને તે યહોવાહને માટે, તેમના નામને માટે, અનંતકાળના ચ તર કે તેને કાપી નાખવામાં આવશે ન હ.”

56
ઈ રની પ્રજામાં બધી પ્રજાઓનો સમાવેશ

1 યહોવાહ એ ું કહે છે, “ન્યાય ું પાલન કરો, પ્રામા ણકપણે વત ;
કેમ કે મારુ તારણ પાસે છે અને મારુ ન્યાયીપણું પ્રગટ થશ.ે
2જે માણસ એ પ્રમાણે વત છે અને જે તેને ુસ્ત ર તે વળગી રહે છે,
જે વશ્રામવારને અપ વત્ર ન કરતાં તેને પાળે છે અને ૂંડુ કરવાથી પોતાનો હાથ પાછો રાખે છે તે આશીવાર્ દત છે.”
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3 વળ જે પરદેશી યહોવાહનો અ ુયાયી બનેલો છે તે એ ું ન કહે કે,
“યહોવાહ મને પોતાના લોકથી ન ે જુદો પાડશે.”
કોઈ ખોજાએએમ ન કહે ું કે, “જુઓ, હુ તો ુકાયે ુ ઝાડ છુ.”
4 કેમ કે “જે ખોજાઓ મારા વશ્રામવારો પાળે છે
અને જે મને ગમે છે તેને પસંદ કરે છે તથા મારા કરારને દૃઢતાથી વળગી રહે છે, તેઓ વષે યહોવાહ કહે છે -
5 તેમને તો હુ મારા ઘરમાં તથા મારા કોટમાં દ કરા તથા દ કર ઓ કરતાં ઉ મ સ્મારક તર કે ાપીશ;
જે ન થાય ન હ એ ું અનંતકાળ ું સ્મારક હુ તેને આપીશ.”
6 વળ જે પરદેશીઓ જોડાયાં છે કે તેઓ યહોવાહની
સેવા કરવા માટે અને જઓે યહોવાહના નામ પર પ્રેમ કરે છે, તેમની આરાધના કરે છે તે,
દરેક જે કોઈ વશ્રામવારને અપ વત્ર ન કરતાં તેને પાળે છે અને જે મારા કરારને દૃઢતાથી વળગી રહે છે -
7 તેઓને હુ મારા પ વત્ર પવર્ત પર લાવીશ અને મારા પ્રાથર્નાના ઘરમાં તેઓને આનંદ કરાવીશ;
તેઓનાં દહનીયાપર્ણો તથા તેઓનાં બ લદાનો માર વેદ પર માન્ય થશ,ે
કેમ કે મારુ ઘર તે સવર્ દેશનાઓ માટે પ્રાથર્ના ું ઘર કહેવાશ.ે
8 પ્ર ુ યહોવાહ જે ઇઝરાયલનાં વખેરાઈ ગયેલાઓને ભેગા કરે છે તે એ ું કહે છે:
“તેના ભેગા થયેલા ઉપરાંત હુ હજી તેની પાસે બીજાઓને લાવીને ભેગા કર શ.”

ઇઝરાયલના આગેવાનોને ઠપકો
9ખેતરનાં સવર્ હસક પ ુઓ, વનમાંનાં હસક પ ુઓઆવો અને ફાડ ખાઓ!
10 તેઓના સવર્ ચોક દારો અંધ છે; તેઓ સમજતા નથી;
તેઓ સવર્ ૂંગા કૂતરા છે; જે ભસી શકતા નથી:
તેઓ સપનાં જુએ છે, ૂઈ રહેનારા, ઊંઘણશી છે.
11 તેઓ ખાઉધરા કૂતરા છે; તેઓ કદ ધરાતા નથી;
તેઓ ુ દ્ધ વનાના ઘેટાંપાળકો છે;
તેઓ સવર્ પોતપોતાને માગ, દરેક અન્યાયથી લાભ મેળવવા લાલચ કરે છે.
12 “આવો” તેઓ કહે છે, “આપણે દ્રાક્ષાસવ અને દારૂ પીઈએ;
આવતીકાલનો દવસઆજના જવેો, વળ તે કરતાં પણ મહાન થશ.ે”

57
ઇઝરાયલમાંની ૂ ત ૂજાનો ઉઘડો

1 ન્યાયી માણસ નાશ પામે છે, પણ કોઈ તે ધ્યાનમાં લે ું નથી
અને કરારના વ ા ુપણાના લોકો દૂર એકત્ર થાય છે પણ કોઈ સમજ ું નથી
કે ન્યાયી દુ તાથી દૂર એકત્ર થાય છે.
2 તે શાં તમાં પ્રવેશ કરે છે;
જઓે સીધા ચાલે છે તેઓ પોતાના બછાના પર વશ્રાં ત પામે છે.
3 પણ તમે જાદગુરના દ કરાઓ,

ભચા રણી તથા ગ ણકાનાં સંતાન તમે પાસે આવો.
4 તમે કોની મશ્કર કરો છો?
તમે કોની સામે ુખ પહો ું કરો છો અને કોની સામે જીભ કાઢો છો?
ું તમે બળવાખોરનાં, કપટકરનારનાં સંતાનો નથી?

5 તમે એલોન ૃક્ષ તથા દરેક લીલા ૃક્ષ નીચે વષયભોગમાં મસ્ત થાઓ છો અને પોતાના શર રોને આવેશી કરો છો,
તમે ૂક નદ ને કાંઠે, ખડકોની ફાટ નીચે બાળકોને માર નાખો છો.
6 નાળાંમાંના ુંવાળા પથ્થરોમાં તમારો ભાગ છે. તેઓ તાર ભ ક્તનો હે ુ છે.
તેઓને તેં પેયાપર્ણ રે ું અને ખાદ્યાપર્ણ ચઢા ું છે. ું આ બાબતોમાં મારે આનંદ કરવો જોઈએ?”
7 તમે ઊંચા પવર્ત પર બછા ું પાથ ુ છે;
વળ બ લદાનો અપર્ણ કરવા સારુ પણ તમે ઊંચે ચઢ જાઓછો.
8બારણાં અને ચોકઠાંની પાછળ તમે તમાર નશાનીઓ ૂકો છો;
તેં મારો ત્યાગ કય છે, ું પોતાની જાતને નવર્ કર ને ઉપર ચઢ ગઈ; તેં તારુ બછા ું પહો ું ક ુ છે.
9 ું તેલ લઈને રાજા પાસે ચાલી ગઈ; તેં ુષ્કળ અ ર ચો ું.
તેં તારા સંદેશવાહકોને દૂર ુધી મોકલ્યા; ું શેઓલ ુધી નીચે ગઈ.
10 તાર યાત્રા લાંબી હોવાને લીધે ું થાક ગઈ છે, પણ “કઈઆશા નથી” એ ું તે ક ું નથી.
તને તારા હાથમાં જીવન મ ું તેથી ું નબળ થઈ ન હ.
11 તને કોની ચતા છે અને કોનાથી ભય લાગે છે, કે તેં કપટથી આ કાયર્ ક ુ છે?
તે મારુ સ્મરણ રા ું નથી અને ગંભીરતાથી મારો વચાર કય નથી.
હુ લાંબા સમયથી છાનો ર ો હતો? પણ તેં મને ગંભીરતાથી લીધો ન હ.
12 હુ તારુ “ન્યાયીપણુ”ં જાહેર કર શ પણ તારાં કામો,
તને મદદરૂપ બનશે ન હ.
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13 ારે ું પોકાર કરે, ત્યારે તાર સંઘરેલી ૂ તઓ તને છોડાવે.
પર ુ તેને બદલે વા ુ તે સવર્ને ઉડાવી જશ,ે એક ાસ પણ તેમને ઉડાવી ૂકશે.
છતાં જે મારામાં આશ્રય લે છે તે આ દેશનો વારસો પામશે અને મારા પ વત્ર પવર્ત ું વતન પામશે.

પ્ર ુની સહાય, અને સ્વ કરનારુ સામથ્યર્
14 વળ તે કહેશે,
“સડક બાંધો, સડક બાંધો! માગર્ તૈયાર કરો! મારા લોકના માગ માંથી સવર્ ઠોકર ખવડાવનાર પથ્થર દૂર કરો!”
15 કેમ કે જે ઉચ્ચ તથા ઉ ત છે, જે સનાતન કાળથી છે, જમે ું નામ પ વત્ર છે, તે એ ું કહે છે:
હુ ઉચ્ચ તથા પ વત્ર ાનમાં રહુ છુ, વળ જે કચડાયેલ અને આત્મામાં નમ્ર છે તેની સાથે રહુ છુ,
જથેી હુ નમ્ર જનોનો આત્મા અને પ ાતાપ કરનારાઓનાં હૃદયને ઉ ે જત કરુ.
16 કેમ કે હુ સદા દો ષત ઠરાવનાર નથી કે સવર્કાળ રોષ રાખનાર નથી,
રખેને મેં જે આત્માને તથા જે જીવને બના ા છે, તેઓ માર આગળ નબર્ળ થઈ જાય.
17 તેણે લોભથી પ્રાપ્ત કરવાને કરેલાં પાપને કારણે હુ તેના પર રોષે ભરાયો હતો અને મેં તેને શક્ષા કર ;
મેં તેનાથી મારુ ુખ ફેર ું અને હુ રોષમાં હતો,
પણ તેં પાછો વળ ને પોતાના હૃદયને માગ ચાલ્યો ગયો.
18 મેં તેના માગ જોયા છે,
પણ હુ તેને સાજો કર શ. હુ તેને દોર શ અને દલાસો આપીશ અને તેને માટે શોક કરનારાઓને સાંત્વના આપીશ,
19અને હુ હોઠોનાં ફળો ઉત્પ કર શ, જઓે દૂર તથા પાસે છે તેઓને શાં ત,
શાં ત થાઓ,” યહોવાહ કહે છે “તેઓને હુ સાજા કર શ.”
20 પણ દુ ો તોફાની સ ુદ્રના જવેા છે, જે શાંત રહ શકતા નથી,
અને તેનાં પાણી ક ચડ તથા કાદવથી ડહોળા થાય છે.
21 “દુ ોને માટે કઈ શાં ત હોતી નથી,” એમ ઈ ર કહે છે.
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સાચો ઉપવાસ

1 મોટા આવજે પોકાર, કઈ પણ બાક ન રાખ, રણ શગડાની જમે તારો અવાજ ઊંચો કર,
મારા લોકોને તેઓના અપરાધો અને યાકૂબના ઘરનાંને તેઓનાં પાપ કહ સંભળાવો.
2જમે તેઓ ન્યાયીપણું કરનાર પ્રજા હોય અને તેઓના ઈ રના નયમને તજનાર ન હોય તે પ્રમાણે,
તેઓ રોજ મને શોધે છે અને મારા માગ ના ડહાપણમાં આનંદ કરે છે.
તેઓ માર પાસે ન્યાયી ુકાદા માગે છે; ઈ ર તેઓની પાસે આવે છે તેમાં તેઓઆનંદ માણે છે.
3તેઓ કહે છે, “અમે ઉપવાસ કય છે પણ તમે કેમ જો ું ન હ? અમે અમાર જાતોને નમ્ર કર , પણ કેમ તમે ધ્યાનઆપ્ ું ન હ?”
જુઓ, ઉપવાસને દવસે તમે તમારા આનંદને શોધો છો અને તમારા સવર્ મજૂરો પર જુલમ ુજારો છો.
4 જુઓ, તમે ઝઘડા તથા કકાસને માટે અને દુ તાની ુ મારવા માટે ઉપવાસ કરો છો;
તમાર વાણી આકાશમાં સંભળાય તે માટે તમે આજકાલ ઉપવાસ કરતા નથી.
5ખરેખરઆ પ્રકારના ઉપવાસ હુ ઇચ્છુ છુ: તે દવસે દરેક માણસ પોતાની જાતને નમ્ર કરે,
પોતા ું મા ું બરુની જમે નમાવે અને પોતાની બેઠક નીચે ટાટ તથા રાખ ું પાથરણું કરે?
ું ખરેખર તમે આને ઉપવાસ, યહોવાહનો માન્ય દવસ કહો છો?

6આએ ઉપવાસ નથી જનેે હુ પસંદ કરુ છુ:
દુ તાનાં બંધનો છોડવાં, ઝંૂસર નાં દોરડાં છોડવા,ં
કચડાયેલાઓને ુકત કરવા અને દરેક ઝંૂસર ને ભાંગી નાખવી.
7 ું ૂ ાઓની સાથે તાર રોટલી વહેંચવી અને દ રદ્ર તથા બેઘર લોકોને પોતાના ઘરે બોલાવવા એ ઉપવાસ નથી?

ારે ું કોઈને નવર્ જુએ ત્યારે તારે તેને વ પહેરાવ ું; અને તારા સંબંધીઓથી તારે સંતા ું ન હ.
8 ત્યારે તારો પ્રકાશ પ્રભાતના જવેો થશે અને તારુ આરોગ્ય જલદ થશે;
તારુ ન્યાયીપણું તાર આગળ ચાલશે અને યહોવાહ ું ગૌરવ તારો પીઠરક્ષક થશ.ે
9 ત્યારે ું હાંક મારશે અને યહોવાહ ઉ ર આપશે; ું સહાય માટે પોકાર કરશે અને તે કહેશે, “હુ આ ર ો.”
જો ું તારામાંથી ઝંૂસર ને દૂર કરે, દોષ ૂકનાર આંગળ અને ૂંડુ બોલવા ું દૂર કરે,
10જો ું ૂ ાને ખોરાક ૂરો પાડે અને દઃુખીના જીવને ૃપ્ત કરે;
તો તારો પ્રકાશ અંધકારમાંથી ઝળક ઊઠશે અને તારો અંધકાર બપોરના જવેો થઈ જશ.ે
11 ત્યારે યહોવાહ તને નત્ય દોરશે અને તારા આત્માનાં ૂકા પ્રદેશને ૃપ્ત કરશે
અને તારાં હાડકાં મજ ૂત કરશે. ું સાર ર તે પાણી પાયેલી વાડ ના જવેો
અને ઝરાના અ ૂટ ભંડાર જવેો થશ.ે
12 તમારામાંના ઘણા ુરાતનકાળનાં ખં ડયેર નગરોને ફર થી બાંધશે; ઘણી પેઢ ઓનાં ખં ડયેર પર ું ચણતર કરશે;
ું “કોટને સમારનાર,” “ધોર માગ નો મરામત કરનાર” કહેવાશ.ે

સાબ્બાથ પાળવાનો આશીવાર્દ
13જો ું વશ્રામવારના દવસે ુસાફર કરતાં તારા પગોને વાળે અને તે પ વત્ર દવસે તાર પોતાની ુશી માટે કાયર્ કરતા રોકશ.ે
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જો ું સાબ્બાથને આનંદદાયક કહે અને યહોવાહના પ વત્ર દવસને પ વત્ર અને આદરણીય માનશે.
જો ું સાબ્બાથને દવસે પોતાનો ધંધોરોજગાર છોડ ને તથા પોતાની ુશી ન હ શોધીને તથા તારા પોતાના જ શ ો ન હ બોલીને

માન આપશે.
14 તો ું યહોવાહમાં આનંદ પામશ;ે અને હુ ૃથ્વીના ઉચ્ચ ાનો પર તને સવાર કરાવીશ;
હુ તારા પતા યાકૂબના વારસાથી તારુ પોષણ કર શ - કેમ કે યહોવાહ ું ુખ એ બોલ્ ું છે.

59
પ્રબોધક લોકોનાં પાપને વખોડ કાઢે છે

1 જુઓ, યહોવાહનો હાથ એટલો ટૂકો થઈ ગયો નથી કે તે તમને બચાવી ના શકે અથવા તેમનો કાન એવો મંદ થયો નથી કે તે
સાંભળ ન શકે.

2 પણ તમારાં પાપનાં કાય એ તમને તમારા ઈ રથી અલગ કયાર્ છે,
અને તમારાં પાપોને કારણે તેમણે પોતા ું ુખ તમારાથી સંતા ું છે કે તે સાંભળે ન હ.
3 કેમ કે તમારા હાથ રક્તથી અને પાપથી ખરડાયેલા છે.
તમારા હોઠ જૂઠુ બોલે છે અને તમાર જીભ દુ વાત કરે છે.
4 ન્યાયને અ ુસર ને કોઈ પોકાર કર ું નથી અને સત્યથી કોઈ દલીલ કર ું નથી.
તેઓ ખાલી શ ો પર ભરોસો રાખે છે અને જૂઠુ કહે છે; તેઓ વપ નો ગભર્ ધરે છે અને પાપને જન્મઆપે છે.
5 તેઓ ઝેર સપર્નાં ઈંડાં સેવે છે અને કરો ળયાની જાળો વણે છે.
તેમનાં ઈંડાં જે ખાય તે મર જાય છે અને જે ઈંડુ ટે છે તેમાંથી ઝેર સાપ નીકળે છે.
6 તેઓની જાળો વ તર કે કામમાં આવશે ન હ કે પોતાની કરણીઓથી તેઓ પોતા ું આચ્છાદન કર શકશે ન હ.
તેઓની કરણીઓ પાપના કામ છે અને તેમના હાથોથી હસાના કાય થાય છે.
7 તેમના પગ દુ તા તરફ દોડ જાય છે અને તેઓ નરપરાધી ું રક્ત વહેવડાવવાને ઉતાવળ કરે છે.
તેઓના વચારો તે પાપના વચારો છે; હસા અને વનાશ તેઓના માગ છે.
8 તેઓ શાં તનો માગર્ જાણતા નથી અને તેઓના રસ્તામાં કઈ ઇનસાફ નથી.
તેઓએ પોતાનો માગર્ વાંકો ૂકો કય છે; જે કોઈ તે માગર્ પર ચાલે છે તેને શાં ત મળતી નથી.

લોકોની પાપ-ક ૂલાત
9 તેથી ઇનસાફ અમારાથી દૂર રહે છે જથેી ન્યાયીપણું અમાર પાસે પહોંચી શક ું નથી.
અમે અજવાળાની રાહ જોઈએ છ એ, પણ અંધકાર મળે છે; અમે પ્રકાશની આશા રાખીએ છ એ, પણ અંધકારમાં ચાલીએ

છ એ.
10 કોઈ જોઈ ન શકે તેમ, અમે અંધની જમે ભીંતને હાથ લગાવીને શોધીએ છ એ.
અંધાર રા ત્રની જમે અમે બપોરે ઠોકર ખાઈએ છ એ; બળવાનની મધ્યે અમે ૃત જવેા છ એ.
11અમે ર છની જમે ૂરક એ છ એઅને ક ૂતરની જમે નસાસો નાખીએ છ એ;
અમે ઇનસાફની રાહ જોઈએ છ એ, પણ કઈ મળતો નથી; ઉદ્ધારની રાહ જોઈએ છ એ, પણ તે અમારાથી દૂર છે.
12 કેમ કે અમારા અપરાધો તમાર આગળ ઘણા છે અને અમારાં પાપ અમાર વરુદ્ધ સાક્ષી ૂરે છે;
કેમ કે અમારા અપરાધો અમાર સાથે છે અને અમારાં પાપ અમે જાણીએ છ એ.
13અમે યહોવાહનો નકાર કર ને તેમની સામે બળવો કય અને અમારા ઈ રને અ ુસરવાથી પાછા ફર ગયા.
જુલમની તથા બંડની વાત બોલવી, હૃદયમાં જૂઠ વાતનો વચાર કર ને તેનો ઉચ્ચાર કરવો એ અમારાં પાપ છે.
14ઇનસાફ પાછળ ઠેલી ુકાય છે અને ન્યાયીપણું દૂર ઊ ું રહે છે;
કેમ કે સત્ય જાહેર ચોકમાં ઠોકર ખાય છે અને પ્રામા ણકતા પ્રવેશ કર શકતી નથી.

પ્ર ુ પ્રજાની વહારે
15 વ સનીયતા દૂર થઈ છે અને જે કોઈ દુ તાથી પાછો ફરે છે તે પોતે તેનો ભોગ બને છે.
યહોવાહે જો ું કે કઈ ઇનસાફ નથી એ તેમને માઠુ લાગ્ ુ.ં
16 તેમણે જો ું કે કોઈ માણસ નથી અને કોઈ મધ્ય નથી.
તેથી તેમણે પોતાને માટે પોતાને જ હાથે ઉદ્ધાર સાધ્યો અને તેમ ું ન્યાયીપણું તેમનો આધાર થ ુ.ં
17 તેમણે ન્યાયીપણા ું બખતર અને માથા પર તારણનો ટોપ ધારણ કય છે.
તેમણે વેરનાં વ ો પહેર લીધાં છે અને ઉમંગ ું આવરણઓ ું છે.
18 તેઓએ જે ક ુ હ ું તે પ્રમાણેનો બદલો તેમણે આપ્યો છે, પોતાના વેર ઓને કોપ, પોતાના શ ુઓને દડ અને સ ુદ્ર કનારે

આવેલોઓને તે શક્ષા કરશ.ે
19 તેથી તેઓ પ મથી યહોવાહના નામનો અને ૂવર્થી તેમના પ્રતાપનો ભય રાખશ;ે કેમ કે તે યહોવાહના ાસથી ચાલતા

પ્રવાહની જમે ધસી આવશે.
20 યહોવાહ એ ું કહે છે કે, “ સયોનને માટે, અને યાકૂબમાંના અધમર્થી પાછા ફરનારને માટે ઉદ્ધાર કરનાર આવશ.ે”

21 યહોવાહ કહે છે, “તેમની સાથે આ મારો કરાર છે,” “મારો આત્મા જે તારા પર છે અને મારાં વચનો જે મેં તારા ુખમાં
ૂ ાં છે, તે તારા ુખમાંથી, તારા સંતાનના ુખમાંથી, તથા તારા સંતાનના સંતાનના ુખમાંથી હમણાંથી તે સવર્કાળ ુધી જતાં

રહેનાર નથી.”
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1ઊઠ, પ્રકા શત થા; કેમ કે તારો પ્રકાશઆ ો છે અને યહોવાહનો મ હમા તારા પર ઊગ્યો છે.
2જો કે અંધકાર ૃથ્વીને તથા ઘોર અંધકાર દેશોને ઢાંકશ;ે
છતાં પણ યહોવાહ તારા પર ઊગશે અને તેમનો મ હમા તારા પર દેખાશ.ે
3 પ્રજાઓ તારા પ્રકાશ તરફ તથા રાજાઓ તારા ઉદયના તેજ તરફ ચાલ્યા આવશે.
4 તાર દૃ ચારે તરફ ઊંચી કર ને જો. તેઓ સવર્ ભેગા થઈને તાર પાસે આવે છે.
તારા દ કરાઓ દૂરથી આવશે અને તાર દ કર ઓને તેઓના હાથમાં ઊંચક ને લાવવામાં આવશ.ે
5 ત્યારે ું તે જોઈને પ્રકા શત થઈશ અને તારુ હૃદયઆનં દત થશે અને ઊછળશે,
કારણ કે સ ુદ્ર ું દ્ર તારા ઉપર રેડવામાં આવશ,ે પ્રજાઓ ું દ્ર તાર પાસે લાવવામાં આવશ.ે
6ઊંટોના કાફલા, મદ્યાન અને એફાહમાંના ઊંટનાં બચ્ચાં તને ઢાંક દેશે;
તેઓ સવર્ શેબાથી આવશ;ે
તેઓ સો ું તથા લોબાન લાવશે અને યહોવાહનાં સ્તોત્ર ગાશે.
7 કેદારનાં સવર્ ટોળાં તારે માટે ભેગાં કરવામાં આવશ,ે નબાયોથનાં ઘેટાં તાર સેવાના કામમાં આવશ;ે
તેઓ માર વેદ પર માન્ય અપર્ણ થશે અને હુ મારા મ હમાવંત ઘરને મ હમાથી ભર દઈશ.
8જઓે વાદળની જમે અને પોતાના માળા તરફ ઊડ ને આવતાં ક ૂતરની જમે, ઊડ આવે છે તે કોણ છે?
9દ્વ પો માર રાહ જોશે અને તારા
ઈ ર યહોવાહના નામની પાસે અને ઇઝરાયલના પ વત્રની પાસે,
તારા દ કરાઓને તેમના સોનાચાંદ સ હત દૂરથી લઈને તાશ શનાં વહાણો પ્રથમ આવશ,ે કારણ કે તેમણે તને શોભાયમાન કય

છે.
10 પરદેશીઓ તારા કોટને ફર થી બાંધશે અને તેઓના રાજાઓ તાર સેવા કરશે;
જો કે મારા ક્રોધમાં મેં તને શક્ષા કર , છતાં માર કૃપામાં હુ તારા પર દયા કર શ.
11 તારા દરવાજા નત્ય ુલ્લા રહેશે; તેઓ રાત દવસ બંધ થશે ન હ,
જથેી વદેશીઓ ું દ્ર તેમના રાજાઓ સ હત તાર પાસે લાવવામાં આવ.ે
12ખરેખર, જે પ્રજાઓ તથા રા તાર સેવા ન હ કરે તે નાશ પામશ;ે તે દેશોનો સં ૂણર્પણે વનાશ થશ.ે
13લબાનોન ું ગૌરવ, એરેજ ૃક્ષ, ભદ્રાક્ષ ૃક્ષ તથા સરળ એ સવર્નાં કા મારા
પ વત્ર ાનને ુશો ભત કરવા માટે તાર પાસે લાવવામાં આવશ;ે અને હુ મારાં પગો ું ાન મ હમાવાન કર શ.
14જઓેએ તારા પર જુલમ કય તેઓના દ કરા તાર પાસે નમતા આવશ;ે તેઓ સવર્ તારા પગનાં ત ળયાં ુધી નમશે;
તેઓ તને યહોવાહ ું નગર, ઇઝરાયલના પ વત્ર ું સયોન, કહેશે.
15 ું એ ું તજે ું તથા તરસ્કાર પામે ું હ ું કે જમેાંથી કોઈ પસાર થ ું નહો ું,
તેને બદલે હુ તને સવર્કાળ વૈભવરૂપ તથા પેઢ દરપેઢ આનંદરૂપ બનાવીશ.
16 ું વદેશીઓ ું દૂધ પીશ અને રાજાઓનાં થાનને ધાવીશ;
ત્યારે ું જાણીશ કે હુ, યહોવાહ તારો તારણહાર અને તારો ઉદ્ધાર કરનાર, યાકૂબનો સમથર્ ઈ ર છુ.

17 હુ કાંસાને બદલે સો ું તથા લોખંડને બદલે ચાંદ ;
લાકડાને બદલે કાં ુ તથા પથ્થરને બદલે લોખંડ લાવીશ. હુ તારા અ ધકાર ઓતર કે શાં તની તથા શાસકો તર કે ન્યાયની નમ ૂક

કર શ.
18 તારા દેશમાં હસાની વાત, કે તાર સરહદોમાં જુલમ તથા વનાશની વાત ફર સંભળાશે ન હ;
પણ ું તારા કોટોને ઉદ્ધાર અને તારા દરવાજાઓને સ્ ુ ત કહેશે.
19હવે પછ દવસે તને અજવા ું આપવા માટે ૂયર્ની જરૂર પડશે ન હ,
કે તેજને માટે ચંદ્ર તારા પર પ્રકાશશે ન હ;
પણ યહોવાહ તારુ સવર્કાળ ું અજવા ું અને તારા ઈ ર તારો મ હમા થશ.ે
20 તારો ૂયર્ કદ અસ્ત થશે ન હ, કે તારો ચંદ્ર જતો રહેશે ન હ;
કેમ કે યહોવાહ તારુ સવર્કાળ ું અજવા ું અને તારા શોકના દવસો ૂરા થશ.ે
21 તારા સવર્ લોક ધા મક થશ;ે તેઓ મારા મ હમાને અથ, મારા રોપેલા રોપાની ડાળ ઓ,
મારા હાથની કૃ ત, તેઓ સદાકાળ માટે દેશનો વારસો ભોગવશે.
22 છેક નાનામાંથી હજાર થશે અને જે નાનો છે તે બળવાન પ્રજા થશે;
હુ, યહોવાહ, ન મત સમયે તે જલદ કર શ.
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ુ ક્તની વધામણી

1 પ્ર ુ યહોવાહનો આત્મા મારા પર છે, કારણ કે,
દ નોને વધામણી કહેવા માટે યહોવાહે મને અ ભ ષક્ત કય છે. તેણે મને ૂટેલા હૃદયવાળાને સાજા કરવા માટે,
બંદ વાનોના છુટકારાને તથા જે લોકો બંધનમાં છે તેઓને કેદમાંથી છોડાવવાને માટે મને મોકલ્યો છે.
2 યહોવાહે માન્ય કરે ું કૃપા ું વષર્, આપણા ઈ રના વેરનો દવસ
અને સવર્ શોક કરનારાઓને દલાસો આપવા માટે,
3 સયોનમાંના શોક કરનારાઓને રાખને બદલે ુગટ
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શોકને બદલે હષર્ ું તેલ, ખ આત્માને બદલે સ્ ુ તરૂપ વ , આપવા માટે મને મોકલ્યો છે;
જથેી તેઓ તેમના મ હમાને અથ ધા મકતાનાં ૃક્ષ, યહોવાહની રોપણી કહેવાય.
4 તેઓ ુરાતન કાળનાં ખં ડયેરોને બાંધશ;ે ૂવર્કાળની પાયમાલ થયેલી ઇમારતોને તેઓ ઊભી કરશ.ે
તેઓ નાશ થયેલ નગરોને ુનઃ ા પત કરશ,ે ઘણી પેઢ ઓથી ઉજ્જડ પડ રહેલાં નગરોને સમારશે.
5 પરદેશીઓ ઊભા રહ ને તમારાં ટોળાંને ચરાવશે અને પરદેશીઓના દ કરાઓ તમારાં ખેતરોમાં અને દ્રાક્ષવાડ માં કામ કરશ.ે
6 તમે લોકો યહોવાહના યાજકો કહેવાશો; તેઓ તમને આપણા ઈ રના સેવકો તર કે બોલાવશ.ે
તમે વદેશીઓની સંપ ખાશો અને તેમની સ ૃ દ્ધમાં તમે અ ભમાન કરશો.
7 તમાર લાજના બદલામાં તમને બમણું મળશે; અને અપમાનને બદલે તેઓ પોતાને મળેલા હસ્સાથી હરખાશે.
તેથી તેઓ પોતાના દેશમાં બમણો વારસો પામશ;ે તેઓને અનંતકાળનો આનંદ મળશે.
8 કેમ કે હુ, યહોવાહ ઇનસાફ ચાહુ છુ અને અન્યાયથી કરેલી ૂંટફાટને હુ ધ ારુ છુ.
હુ સત્યતા પ્રમાણે તેમની મહેનતનો બદલો આપીશ અને હુ તેઓની સાથે સવર્કાળનો કરાર કર શ.
9 તેઓનાં સંતાન વદેશીઓમાં અને તેઓના વંશજો લોકોમાં ઓળખાશે.
જઓે તેઓને જોશે તેઓ સવર્ ક ૂલ કરશે કે, જે સંતાનોને યહોવાહે આશીવાર્દ આપેલો છે તે તેઓ છે.
10 હુ યહોવાહમાં અ તશયઆનંદ કર શ; મારો જીવ મારા ઈ રમાં હરખાશ.ે
કેમ કે જમે વર પોતાને પાઘડ થી ુશો ભત કરે છે અને કન્યા પોતાને આ ૂષણથી શણગારે છે,
તેમ તેમણે મને તારણનાં વ ો પહેરા ાં છે; ન્યાયીપણાનો ઝભ્ભો મારા પર ઓઢાડ્યો છે.
11જમે ૃથ્વી પોતાનામાંથી ફણગો ઉત્પ કરે છે અને જમે બગીચો તેમાં રોપેલાની ૃ દ્ધ છે,
તેમ પ્ર ુ યહોવાહ ધા મકતા તથા સ્ ુ ત સવર્ પ્રજાઓની આગળ ઉત્પ કરશ.ે
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1 ાં ુધી સયોન ું ન્યાયીપણું પ્રભાતનાં તેજની માફક અને યરુશાલેમનો ઉદ્ધાર સળગતી મશાલની જમે પ્રકાશશે ન હ
ત્યાં ુધી હુ છાનો રહ શ ન હ અને હુ વશ્રામ લઈશ ન હ.
2 વદેશીઓ તમારુ ન્યાયીપણું અને સવર્ રાજાઓ તમારો મ હમા જોશે.
અને યહોવાહ તને પસંદ કરેલા નવા નામથી બોલાવશ.ે
3 ું યહોવાહના હાથમાં શોભાયમાન તાજ અને તારા ઈ રના હાથનો રાજ ુગટ થઈશ.
4હવેથી ું “તજે ુ”ં કે તારો દેશ ફર થી “ઉજ્જડ” કહેવાશે ન હ.
ખરેખર, ું હવે “મારો આનંદ તેનામાં છે,” અને તારો દેશ “પ રણીત” કહેવાશે,
કેમ કે યહોવાહ તારા પર પ્રસ છે અને તારા દેશનાં લ થશ.ે
5જમે જુવાન કુવાર ને પરણે છે, તેમ તારા દ કરા તને પરણશ.ે
જમે વર કન્યાથી હષર્ પામે છે, તેમ તારા ઈ ર તારાથી હષર્ પામશ.ે
6 હે યરુશાલેમ, મેં તારા કોટ ઉપર ચોક દારો ૂ ા છે;
તેઓ દવસે કે રાત્રે કદ શાંત રહેશે ન હ.
યહોવાહને યાદ દેવડાવનારાઓ, તમારે વશ્રામ લેવો ન હ.
7 ાં ુધી તે યરુશાલેમને ફર થી ાપે અને ૃથ્વી પર તેને સ્ ુત્ય કરે,
ત્યાં ુધી તેને વશ્રામ આપવો ન હ.
8 યહોવાહે પોતાના જમણા હાથના તથા પોતાના સમથર્ ુજના શપથ લીધા છે,
“ ન ત પણે હુ ફર થી તારુ ધાન્ય તારા શ ુઓને ખાવા દઈશ ન હ.
જે દ્રાક્ષારસને માટે તેં મહેનત કર છે તે પરદેશીઓ પીશે ન હ.
9 કેમ કે ધાન્ય લણનારા જ તે ખાશે અને યહોવાહની સ્ ુ ત કરશે
અને દ્રાક્ષાને ભેગી કરનારા મારા પ વત્ર ાનનાં આંગણામાં દ્રાક્ષારસ પીશે.”
10 દરવાજામાં થઈન,ે દરવાજામાં થઈને આવો! લોકોને માટે માગર્ તૈયાર કરો!
બાંધો, સડક બાંધો, પથ્થરો વીણી કાઢો!
પ્રજાઓને માટે ધ્વજા ઊંચી કરો.
11 જુઓ, યહોવાહે ૃથ્વીના છેડા ુધી આ પ્રગટ ક ુ છે:
“ સયોનની દ કર ને કહો, ‘જો તારો તારનાર આવે છે!
જો, તે ું ઈનામ તેની સાથે છે અને તે ું પ્ર તફળ તેની આગળ છે.’ ”
12 તે તેઓને “પ વત્ર પ્રજા,” “યહોવાહના ઉદ્ધાર પામેલા લોકો” કહેશે; અને ું “શોધી કાઢે ું,” “ન તજાયેલ નગર” કહેવાશે.

63
પ્રજાઓ પર યહોવાહનો પ્ર તકાર

1આજે અદોમથી, બોસરાથી કરમજી રગનાં વ પહેર ને આવે છે તે કોણ છે?
આ રાજક ય પોશાકમાં, પોતાના ુષ્કળ સામથ્યર્માં વ ાસથી કૂચ કર ને કોણઆવે છે?
એ તો હુ, ન્યાયીપણાથી બોલનાર અને ઉદ્ધારવાને શ ક્તમાન, તે હુ છુ.
2 તારા પોશાક કેમ લાલ છે, તારાં વ દ્રાક્ષચ માં દ્રાક્ષા ૂંદનારનાં વ જવેાં કેમ થયાં છે?
3 મેં એકલાએ દ્રાક્ષકુડમાં દ્રાક્ષ ૂંદ છે અને લોકોમાંથી કોઈ માણસ માર સાથે નહોતો.
મેં મારા રોષમાં તેઓને ૂંદ અને મારા કોપમાં તેઓને છૂદ નાખી.
તેઓ ું રક્ત મારા વ પર છટા ું અને તેથી મારા તમામ પોશાક પર ડાઘ પડ્યા છે.
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4 કેમ કે હુ વેરના દવસનો વચાર કરતો હતો અને મારા છુટકારા ું વષર્ આવી પહોંચ્ ું છે.
5 મેં જો ું અને ત્યાં સહાય કરનાર કોઈ નહોતો. કોઈ મદદ કરનાર નહોતો એથી હુ વસ્મય પામ્યો,
પણ મારો પોતાનો ુજ મારા માટે વજય લા ો અને મારા કોપે મને ટેકો આપ્યો.
6 મેં મારા રોષમાં લોકોને છૂદ ના ા અને મારા કોપમાં તેમને પીવડાવીને ભાન ૂલેલા કયાર્,
અને મેં તેઓ ું રક્ત ૂ મ પર રેડ દ ું.

પ્રજાપ્રેમી યહોવાહ
7 હુ યહોવાહનાં કૃપાનાં કાયર્ વષે કહ શ, જે સ્ ુ તયોગ્ય કાય યહોવાહે કયાર્ છે તે જણાવીશ.
યહોવાહે આપણા માટે ું ક ુ છે અને ઇઝરાયલનાં ઘર પર જે મહાન ભલાઈ કર છે તે વષે હુ કહ શ.
આ દયા તેમણે આપણને તેમની કૃપાને કારણે બતાવી છે અને તે કૃપા ું કાયર્ છે.
8 કેમ કે તેમણે ક ું, “ખરેખર તેઓ મારા લોકો છે, કપટ ન કરે એવાં છોકરાં છે.”
તે તેઓના ઉદ્ધારક થયા.
9 તેઓના સવર્ દઃુખોમાં
તે દઃુખી થયા અને તેમની હજૂરના દૂતે તેઓનો ઉદ્ધાર કય .
પ્ર ુએ પોતાના પ્રેમમાં અને પોતાની દયાથી તેઓનો ઉદ્ધાર કય
અને ુરાતન કાળના સવર્ દવસોમાં તેમણે તેઓને ઊંચક ને ફેર ા.
10 પણ તેઓએ બંડ કર ને તેમના પ વત્રઆત્માને ખ કય .
તેથી તે પોતે તેમના શ ુ થઈને તેઓની સામે લડ્યા.
11 તેમના લોકોએ ૂસાના ુરાતન સમય ું સ્મરણ ક .ુ
તેઓએ ક ું, “સ ુદ્રમાંથી જે અમોને પોતાના ટોળાંના પાળક સ હત ઉપર લા ા તે ઈ ર ાં છે?
જમેણે અમારામાં પોતાનો પ વત્રઆત્મા ૂ ો, તે ઈ ર ાં છે?
12જમેણે ૂસાને જમણે હાથે પોતા ું ગૌરવી સામથ્યર્ મોકલ્ ુ,ં
અને પોતા ું નામ અનંતકાળને માટે કરવાને તેમણે અમાર આગળ સ ુદ્રના પાણીના બે ભાગ કયાર્, તે ઈ ર ાં છે?
13જમેણે અમને જાણે મેદાન પર ઘોડો ચાલતો હોય તેમ ઊંડાણમાં એવી ર તે ચલા ા કે અમે ઠોકર ખાધી ન હ, તે ઈ ર ાં

છે?
14ખીણમાં ઊતર જનારાં જાનવરની જમે તેઓ યહોવાહના આત્માથી વશ્રામ પામ્યા;
તે પ્રમાણે તમે પોતાને માટે મ હમાવંત નામ કરવાને માટે તમારા લોકોને દોયાર્.

કૃપા અને સહાય માટે પ્રજાની પ્રાથર્ના
15આકાશમાંથી નજર નાખીને તમારા પ વત્ર તથા પ્રતાપી નવાસ ાનમાંથી જુઓ.
તમારો ઉત્સાહ અને તમારાં મહાન કાય ાં છે?
તમાર લાગણી અને તમારા દયા ુ કાય અમારાથી દૂર રાખવામાં આ ાં છે.
16 કેમ કે તમે અમારા પતા છો,
જો કે ઇબ્રા હમ અમને જાણતા નથી અને ઇઝરાયલ અમને ક ૂલ કરતા નથી,
તમ,ે હે યહોવાહ, તમે અમારા પતા છો. પ્રાચીન કાળથી “અમારો ઉદ્ધાર કરનાર” એજ તમારુ નામ છે.
17 હે યહોવાહ, તમે શા માટે અમને તમારા માગર્ પરથી ભટકાવી દો છો અને અમારાં હૃદયો કઠણ કરો છો, જથેી અમે તમાર

આજ્ઞા પાળ એ ન હ?
તમારા સેવકોની ખાતર, તમારા વારસાનાં કુળોને માટે પાછા આવો.
18થોડો જ વખત તમારા લોકોએ પ વત્ર ાન ું વતન ભોગ ું છે, પણ પછ અમારા શ ુઓએ તેને કચ ું છે.
19જઓેના પર તમે ારેય રાજ ક ુ નથી, જઓે તમારા નામથી ઓળખાતા નથી તેઓના જવેા અમે થયા છ એ.

64
1જો તમે આકાશોને ફાડ ને નીચે ઊતરો! જો પવર્તો તમાર હાજર માં કપે, તો કે ું સારુ,
2જમે અ ઝાડ ને સળગાવે છે, જમે અ પાણીને ઉકાળે છે.
તેમ તમારુ નામ તમારા શ ુઓજાણી જશે, જથેી પ્રજાઓ તમાર હાજર માં ૂજી ઊઠશે!
3અગાઉ, અમાર કલ્પનામાં ન આવે એવાં અદ્દ ુત કામો તમે કરતા હતા, તમે નીચે ઊતયાર્ અને પવર્તો તમાર હાજર થી કપી

ઊઠયા.
4આ દકાળથી કોઈએ સાંભ ું નથી કે માનવામાં આ ું નથી,
કે કોઈ આંખે તમારા સવાય બીજા કોઈ ઈ રને જોયો નથી, કે જે તેમની રાહ જોનારને માટે એ ું કરે.
5જઓેઆનંદથી જે યોગ્ય છે તે કરે છે, જઓે તમારા માગ ને ધ્યાનમાં રાખીને તેને પાળે છે, તેઓને સહાય કરવાને તમે આવો.
તમે કોપાયમાન થયા હતા કેમ કે અમે પાપ ક ુ. તમારા માગ માં અમારો હમેશા ઉદ્ધાર થશ.ે
6અમે સવર્ અ ુદ્ધ જવેા થયા છ એ અને અમારાં સવર્ ન્યાયી કાય મ લન વ ો જવેાં થયાં છે.
અમે સવર્ પાંદડાંની જમે ુકાઈ જઈએ છ એ; અમારા અપરાધો, પવનની જમે અમને ઉડાવી જાય છે.
7 કોઈ તમારા નામે વનંતી કરતા નથી, કોઈ તમને વળગી રહેવાને પ્રયત્ન કરતા નથી;
કેમ કે તમે તમારુ ુખ અમારાથી સંતા ું છે અને અમને અમારાં પાપોના હાથમાં સોપી દ ધા છે.
8અને છતાં, હે યહોવાહ, તમે અમારા પતા છો;
અમે માટ છ એ. તમે અમારા કુભાર છો; અને અમે સવર્ તમારા હાથની કૃ ત છ એ.
9 હે યહોવાહ, તમે અ તશય કોપાયમાન ન થાઓ, કે સવર્કાળ અમારાં પાપ ું સ્મરણ ન કરો.
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અમે વનંતી કર એ છ એ, અમને જુઓ, અમે સવર્ તમારા લોકો છ એ.
10 તમારા પ વત્ર નગરો ઉજ્જડ થઈ ગયાં છે;
સયોન અરણ્ય થઈ ગ ું છે, યરુશાલેમ પાયમાલ થઈ ગ ું છે.
11અમારુ પ વત્ર અને ુંદર સભા ાન, જમેાં અમારા ૂવર્જો તમાર સ્ ુ ત કરતા હતા,
તેને બાળ નાખવામાં આ ું છે અને અમને જે સવર્ પ્રય હ ું તે ન થ ું છે.
12 હે યહોવાહ, તમે કેવી ર તે હજુ પાછા હઠશો? તમે કેવી ર તે શાંત રહ શકો અને અમારુ અપમાન કર ું ચા ુ રાખશો?”

65
ઈ રની પરવા ન કરનારને શક્ષા

1 “જઓે મને ૂછતા નહોતા તેઓ મારે વષે તપાસ કરે છે; જઓે મને શોધતા નહોતા તેઓને મળવા હુ તૈયાર હતો.
જે પ્રજાએ મને નામ લઈને બોલા ો ન હ તેને મેં ક ું, ‘હુ આ ર ો!
2જે માગર્ સારો નથી તે પર જઓે ચાલે છે, પોતાના વચારો અને યોજનાઓ પ્રમાણે જઓે ચાલ્યા છે!
એ હઠ લા લોકોને વધાવી લેવા મેં આખો દવસ મારા હાથ ફેલા ા.
3 તે એવા લોકો છે જે નત્ય મને નારાજ કરે છે,
તેઓ બગીચાઓમાં જઈને બ લદાન ું અપર્ણ કરે છે અને ઈંટોની વેદ પર ૂપ ચઢાવે છે.
4 તેઓ રાત્રે કબરોમાં બેસી રહ ને રાતવાસો કરે છે
તેઓ ૂંડ ું માંસ ખાય છે તેની સાથે ધ ારપાત્ર વસ્ ુઓનો સેરવો તેઓના પાત્રોમાં હોય છે.
5 તેઓ કહે છે, ‘દૂર રહો, માર પાસે આવશો ન હ, કેમ કે હુ તમારા કરતાં પ વત્ર છુ.’
આવસ્ ુઓ મારા નસકોરામાં ુમાડા સમાન, આખા દવસ બળતા અ જવેી છે.
6 જુઓ, એ માર આગળ લખે ું છે:
હુ તેઓને એનો બદલો વા ા વના, શાંત બેસી રહેનાર નથી; હુ તેઓને બદલો વાળ આપીશ.
7 હુ તેઓનાં પાપોને તથા તેઓના ૂવર્જોનાં પાપોનો બદલો વાળ આપીશ,” એમ યહોવાહ કહે છે.
“જઓેએ પવર્તો પર ૂપ બા ો છે અને ટેકર ઓ પર માર નદા કર તેનો બદલો વાળ શ.
વળ હુ તેઓની અગાઉની કરણીઓને તેઓના ખોળામાં માપી આપીશ.”
8આયહોવાહ કહે છે: “જમે દ્રાક્ષનાં ઝૂમખાંમાં નવો દ્રાક્ષારસ મળે છે,
ત્યારે કોઈ કહે છે, ‘તેનો નાશ કરશો ન હ, કેમ કે તેમાં રસ છે,’
તેમ હુ મારા સેવકોને માટે કર શ, જથેી તેઓ સવર્નો નાશ ન થાય.
9 હુ યાકૂબનાં સંતાન અને યહૂ દયાનાં સંતાનોને લાવીશ, તેઓ મારા પવર્તોનો વારસો પામશ.ે
મારા પસંદ કરેલા લોકો તેનો વારસો પામશે અને મારા સેવકો ત્યાં વસશે.
10જે મારા લોકોએ મને શોધ્યો છે, તેઓને માટે શારોનનાં ઘેટાંના ટોળાંના બીડ સમાન
અને આખોરની ખીણ જાનવરો ું વશ્રામ ાન થશ.ે
11 પણ તમે જઓે યહોવાહનો ત્યાગ કરનારા છો, જે મારા પ વત્ર પવર્તને વીસર ગયા છો,
જે ભાગ્યદેવતાને માટે મેજ પાથરો છો અને વધાતાની આગળ મશ્ર દ્રાક્ષારસ ધરો છો
12 તેઓને એટલે તમને તલવારને માટે હુ નમાર્ણ કર શ અને તમે સવર્ સંહારની આગળ ૂંટણે પડશો,
કારણ કે ારે મેં તમને હાંક માર ત્યારે તમે ઉ ર આપ્યો ન હ; જયારે હુ બોલ્યો ત્યારે તમે સાંભ ું ન હ;
પણ તેને બદલ,ે માર દૃ માં જે ખરાબ હ ું તે તમે ક ુ અને હુ જે ચાહતો નહોતો તે તમે પસંદ ક ુ.”
13આપ્ર ુ યહોવાહ કહે છે:
જુઓ, મારા સેવકો ખાશે, પણ તમે ૂ ા રહેશો;
જુઓ, મારા સેવકો પીશે, પણ તમે તરસ્યા રહેશો;
જુઓ, મારા સેવકો આનંદ કરશ,ે પણ તમે લ જ્જત થશો.
14 જુઓ, મારા સેવકો હૃદયના ઉમળકાથી હષર્નાદ કરશ,ે
પણ તમે હૃદયની પીડાને લીધે રડશો અને આત્મા કચડાઈ જવાને લીધે વલાપ કરશો.
15 તમે તમારુ નામ મારા પસંદ કરાયેલાઓને શાપ આપવા માટે ૂક જશો; અને હુ, પ્ર ુ યહોવાહ, તમને માર નાખીશ,
હુ મારા સેવકોને બીજા નામથી બોલાવીશ.
16જે કોઈ ૃથ્વી પર આશીવાર્દ માગશે તે મારા, એટલે સત્યના ઈ ર દ્વારા આશીવાર્દ પામશ.ે
જે કોઈ ૃથ્વી પર શપથ લેશે તે મારા, એટલે સત્યના ઈ રને નામે શપથ લેશ,ે
કારણ કે અગાઉની વપ ઓ વીસરાઈ ગઈ છે, કેમ કે તેઓ માર આંખોથી સંતાડવામાં આવી હશે.

નવી ૃ
17 કેમ કે જુઓ, હુ નવાં આકાશ અને નવી ૃથ્વી ઉત્પ કરનાર છુ;

અને અગાઉની બનાઓ ું સ્મરણ કરવામાં આવશે ન હ કે તેઓ મનમાં આવશે ન હ.
18 પણ હુ જે ઉત્પ કરવા જઈ ર ો છુ, તેનાથી તમે સવર્કાળ આનંદ કરશો અને હરખાશો. જુઓ, હુ યરુશાલેમને આનંદમય

તથા તેના લોકોને હષર્મય ઉત્પ કરુ છુ.
19 હુ યરુશાલેમથી આનંદ પામીશ અને મારા લોકોથી હરાખાઈશ;
તેમાં ફર થી રુદન કે વલાપનો અવાજ સાંભળવામાં આવશે ન હ.
20 ત્યાં ફર કદ નવજાત બાળક થોડા દવસ જીવીને ૃત્ ુ પામશે ન હ;
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કે કોઈ ૃદ્ધ માણસ પોતાના સમય અગાઉ ૃત્ ુ પામશે ન હ.
21 તેઓ ઘર બાંધશે અને તેમાં રહેશે અને તેઓ દ્રાક્ષવાડ ઓ રોપશે અને તેનાં ફળ ખાવા પામશ.ે
22 તેઓ ઘર બાંધશે અને તેમાં બીજા વસશે ન હ; તેઓ રોપે અને બીજા ખાય, એ ું થશે ન હ,
કેમ કે ૃક્ષના આ ુષ્યની જમે મારા લોકો ું આ ુષ્ય થશ.ે મારા પસંદ કરાયેલા પોતાના હાથોનાં કામોનાં ફળનો ભોગવટો લાંબા

કાળ ુધી કરશ.ે
23 તેઓ નકામી મહેનત કરશે ન હ, કે નરાશાને જન્મ આપશે ન હ.
કેમ કે તેઓનાં સંતાનો અને તેઓની સાથે તેઓના વંશજો, યહોવાહ દ્વારા આશીવાર્દ પામેલા છે.
24 તેઓ હાંક મારે, તે અગાઉ હુ તેઓને ઉ ર આપીશ; અને હજુ તેઓ બોલતા હશે, એટલામાં હુ તેઓ ું સાંભળ શ.
25 વરુ તથા ઘેટુ સાથે ચરશે અને સહ બળદની જમે ઘાસ ખાશે;
પણ ૂળ સાપ ું ભોજન થશ.ે
મારા આખા પ વત્ર પવર્તમાં તેઓ ઉપદ્રવ કે વનાશ કરશે ન હ.” એ ું યહોવાહ કહે છે.
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1 યહોવાહ એ ું કહે છે:
“આકાશ મારુ સહાસન છે અને ૃથ્વી મારુ પાયાસન છે. તો મારે માટે તમે ાં ઘર બાંધશો? ાં હુ નવાસ કર શકુ તે ાન

ાં છે?
2 મારા જ હાથે આ સવર્ બનાવે ું છે; એવી ર તે તેઓ અ સ્તત્વમાં આ ા” એમ યહોવાહ કહે છે.
“જે ભં ગત અને આત્મામાં શોક કરે છે અને મારા વચનને લીધે ૂજે છે, તેવા માણસ તરફ હુ માર દૃ રાખીશ.

અયોગ્ય યજ્ઞો
3જે બળદને કાપનાર છે તે, માણસને માર નાખનાર જવેો; જે હલવાન ું અપર્ણ કરે છે તે કૂતરા ું ડોકુ મરડ નાખનાર જવેો;
જે ખાદ્યાપર્ણ ચઢાવનાર તે ૂંડ ું રક્ત ચઢાવનાર જવેો; જે ૂપથી સ્મારક અપર્ણ કરનાર છે તે દુ તાને આશીવાર્દઆપનાર જવેો

છે.
તેઓએ પોતે જ પોતાનો માગર્ પસંદ કય છે અને તેઓ ધ ારપાત્ર વસ્ ુઓમાં આનંદ માણે છે.
4 તે જ ર તે હુ તેઓની શક્ષા પસંદ કર શ; તેઓ જનેાથી ડરે છે તે શક્ષા હુ તેમના પર લાવીશ,
કારણ કે મેં હાંક માર , ત્યારે કોઈએ ઉ રઆપ્યો ન હ; જયારે હુ બોલ્યો, ત્યારે કોઈએ સાંભ ું ન હ.
તેઓએ માર દૃ માં જે ખોટુ છે તે ક ુ અને જે હુ ચાહતો નથી તે તેઓએ પસંદ ક ુ.”
5જઓે તેમના વચનથી ૂજે છે તેઓ યહોવાહ ું વચન સાંભળો:
“તમારા ભાઈઓ જે તમારો દ્વષે કરે છે અને મારા નામને લીધે તમને તજી દે છે તેઓએ ક ુ,ં
‘યહોવાહ પોતાનો મ હમા પ્રગટ કરે, જથેી અમે તમારો આનંદ જોઈએ,’
પણ તેઓ લ જ્જત થશ.ે
6 નગરમાંથી ુદ્ધના કોલાહલનો અવાજઆવે છે, સભા ાનમાંથી અવાજ સંભળાય છે,
યહોવાહ જે શ ુઓને બદલો વાળ આપે છે તેનો અવાજ સંભળાય છે.

ઇઝરાયલ પ્રજાનો નવો જન્મ
7 પ્ર ૂ તની પીડા થાય તે અગાઉ તેને પ્રસવ થયો;
પ્રસવવેદના પહેલા જ તેને છોકરો જન્મ્યો.
8આ ું કોણે સાંભ ું છે? આ ું કોણે જો ું છે?
ું એક દવસમાં દેશ અ સ્તત્વમાં આવ?ે ું પ્રજા એક જ ક્ષણમાં ા પત થાય?

તેમ છતાં સયોનને પ્રસવવેદના થઈ અને તેણે પોતાનાં બાળકોને જન્મઆપ્યો.
9 યહોવાહ ૂછે છે, ું હુ માના પ્ર ૂ તકાળને પાસે લાવીને પ્રસવ ન કરા ુ?ં

“હુ જ જન્મઆપનાર છુ અને હુ જ ગભર્ ાન બંધ કરુ?” એ ું યહોવાહ ૂછે છે.
10 યરુશાલેમ પર પ્રેમ કરનારાઓ, તમે સવર્ તેની સાથે હરખાઓઅને આનંદ કરો;
તેને લીધે શોક કરનારાઓ, તેની સાથે હરખાઓ.
11 તમારુ પોષણ થશે અને તમે ૃપ્ત થશો; તમે તેના સ્તનપાનથી દલાસો પામશો;
કેમ કે તમે તેમાંથી ભર ૂર પીશો અને તેના અ ત મ હમામાં આનં દત થશો.
12 યહોવાહ એ ું કહે છે:
“હુ તેના પર નદ ની જમે સ ૃ દ્ધ ફેલાવીશ
અને ઊભરાતા નાળાંની જમે પ્રજાઓની સંપ રેડ શ.
તમે સ્તનપાન કરશો, કેડે ઊંચક લેવાશો, ખોળામાં તમને લાડ લડાવાશે.
13જમે મા પોતાના બાળકને દલાસો આપે છે, તે પ્રમાણે હુ તને દલાસો આપીશ અને ું યરુશાલેમમાં દલાસો પામીશ.”
14 તમે આ જોશો અને તમારુ હૃદય હરખાશે અને તમારાં હાડકાં કુમળા ઘાસની જમે ઊગશે.
યહોવાહનો હાથ તેમના સેવકોના જાણવામાં આવશે પણ શ ુઓ પર તે કોપાયમાન થશ.ે
15 કેમ કે જુઓ, યહોવાહ અ ની સાથે આવશે અને તેમના રથો વંટો ળયા જવેા થશે
તે પોતાના કોપની ગરમી અને અ ની જવાળાથી ઠપકો લઈને આવશ.ે
16 કેમ કે યહોવાહ આગ અને તલવારથી સવર્ માનવજાતનો ન્યાય કરશ.ે ઘણા લોકો યહોવાહને હાથે માયાર્ જશે.
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17બગીચાઓમાં જવાને માટે તેઓ પોતાને ુદ્ધ અને પ વત્ર કરે છે, તેઓની પાછળ,
જઓે ૂંડ ું માંસ અને ઉંદર જવેી ધ ારપાત્ર વસ્ ુઓ ખાય છે તેઓઆવે છે.
“તેઓ સૌથી અંતમાં આવશ”ે એ ું યહોવાહ કહે છે.

18 “કેમ કે હુ તેઓનાં કાય અને તેઓના વચારો જાણું છુ. સમયઆવે છે ારે હુ સવર્ પ્રજાઓને તથા સવર્ ભાષા બોલનાર
લોકોને એકત્ર કર શ. તેઓ આવીને મારો મ હમા જોશ.ે 19 હુ તેઓની મધ્યે એક સમથર્ ચ દેખાડ શ. પછ હુ તેઓમાંના
બચેલાઓને વદેશીઓની પાસે મોકલીશ: એટલે તાશ શ, ૂલ તથા ૂદએ, ધ ુધાર્ર ઓની પાસે, ુબાલ, યાવાન અને દૂરના
દ્વ પોમાં, ાંના લોકોએ મારા વષે સાંભ ું નથી કે મારો મ હમા જોયો નથી. તેઓ મારો મ હમા પ્રજાઓમાં પ્રગટ કરશ.ે”

20 “યહોવાહના અપર્ણ તર કે, તેઓસવર્ પ્રજાઓમાંથી તારા સવર્ ભાઈઓને પાછા લાવશ.ે તેઓ મારા પ વત્ર પવર્ત યરુશાલેમ
પર, ઘોડાઓ પર, રથોમાં, પાલખીઓમાં, ખચ્ચરો પર તથા ઊંટો પર બેસીને આવશે,” એમ યહોવાહ કહે છે. કેમ કે ઇઝરાયલી
લોકો ુદ્ધ પાત્રોમાં યહોવાહના ઘરમાં ખાદ્યાપર્ણ લાવશ.ે
21 યહોવાહ કહે છે, “હુ તેઓમાંથી કેટલાકને યાજકો તથા લેવીઓ થવા સારુ પસંદ કર શ.”
22 કેમ કે જે નવાં આકાશ તથા નવી ૃથ્વી બનાવવાનો છુ
તે માર સમક્ષ રહેશે” એમ યહોવાહ કહે છે, “તેમ જ તમારા વંશજો અને તમારુ નામ રહેશે.”
23 “એક મ હનાથી બીજા ુધી અને એક વશ્રામવારથી બીજા વશ્રામવાર ુધી,
સવર્ લોકો માર આગળ પ્રણામ કરવા આવશે,” એ ું યહોવાહ કહે છે.
24 તેઓ બહાર આવીને જે માણસોએ માર સામે બળવો કય હતો, તેઓના ૃતદેહ જોશે,
કેમ કે તેઓને ખાનાર ક ડા મરનાર નથી અને તેઓનો બાળનાર અ હોલવાશે ન હ;
અને તે સવર્ માનવજાતને ધ ારપાત્ર થઈ પડશે.”
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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 ું હશે.

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 બનશે. ય મયા ું ુસ્તક યહૂદાને અપાયેલી અં તમ પ્રબોધવાણીઓએટલે કે જો
તેઓ પ ાતાપ નહ કરે તો આવનાર વનાશની ચેતવણી નોંધે છે. ય મયા દેશને ઈ ર પાસે પાછો ફરવા બોલાવે છે. તેની સાથ,ે
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 પહેલાં, 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.
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!
10ઉખેડ 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 ઊતરશે.
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15 કેમ કે યહોવાહ કહે છે, જો, હુ ઉ રનાં સવર્ કુળોને બોલાવીશ તેઓ આવશ,ે પછ યરુશાલેમની ભાગળો પાસે તથા
આસપાસ તેના સવર્ કોટની સામ,ે તેમ જ યહૂ દયાનાં બધાં નગરોની સામે તેઓ પોતપોતા ું સહાસન ઊ ું કરશ.ે 16જઓેએ
મને 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 સામ,ે યહૂ દયાના રાજાઓની સામ,ે તેના અ ધકાર ઓની સામ,ે તેના
યાજકોની સામે તથા દેશના સવર્ રહેવાસીઓની સામે મેં આજે તને કલ્લેબંધ નગર, લોખંડ સ્તંભ અને 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, ‘યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે કે;
અરણ્યમા,ં ઉજ્જડ પ્રદેશમા,ં ું 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 ખાઈ જાય છે તેઓ દો ષત ઠરશે! 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 ૂ મમા,ં નજળ તથા અંધકારની ૂ મમા,ં

ાં 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 ઊપજ ખાવા માટે લા ો!
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.
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 હવ,ે 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 મળશે. 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
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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 દરેક ઊંચા 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.

ા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 લોકોન,ે
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.
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

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

8 મેં એ પણ જો ું કે, મારો ત્યાગ કરનાર ઇઝરાયલે ભચાર કય , તે જ કારણથી મેં તેને હાંક કાઢ હતી. મેં તેને છૂટાછેડા
પ્રમાણ પત્રઆપ્યા 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 પથ્થર અને ઝાડની ૂ તઓ બનાવી. 10 આમ છતાં, 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 પાછાઆવો 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.

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 કરશ.ે

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.’ ”

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

18તે 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 આવશ.ે

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 કેમ આ ું? 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, ઓઇઝરાયલના વંશજો, તમે મારો વ ાસઘાત કય છે. એ ું યહોવાહ કહે છે.
21ખાલી પવર્તો પર સાદ સાંભળવામાં આ ો છે. એટલે ઇઝરાયલી લોકો ું રુદન તથા તેઓની વનંતીઓ સાંભળવામાં આવી

છે.
કેમ કે તેઓ અવળે 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!

23અમે જાણીએ છ એ કે ટેકર ઓ પર અને 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.
25અમે લ જ્જત થયા છ એ. અમારુ અપમાન અમને ઢાંકે, અમે અમારા ઈ ર યહોવાહની વરુદ્ધ પાપ ક ુ છે.
અમે તથા અમારા પ ૃઓએઅમાર 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 નજરઆગળથી દૂર કર અને ફર મારાથી દૂર જઈશ ન હ.
2અને જો ું સત્યથી, ન્યાયથી તથા ની તથી, ‘યહોવાહ જીવે છે, એવા સમ ખાઈશ;
તો સવર્ પ્રજાઓ તેમનામાં 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
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. 5આ

* 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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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 સહ પોતાની 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.

9 યહોવાહ કહે છે. તે દવસે રાજાઓ અને અ ધકાર ઓ ભયને લીધે કાંપશે, યાજકો વ સ્મત થશ.ે અને પ્રબોધકો અચંબો
પામશ.ે’ 10તેથી હુ બોલ્યો, આહા, પ્ર ુ યહોવાહ, ‘તમને શાં ત થશ.ે’ એમ કહ ને તમેઆ 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 આવશે. 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 થશ.ે 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 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. 17ખેતરના 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. આ તાર 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 ન સાંભ ો છે. 20સંકટ પર સંકટ આવે છે, દેશ આખો ખેદાન 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
23 મેં ૃથ્વીને જોઈ તે ખાલી હતી! અને આકાશોને જોયાં, તો તેઓમાં અજવા ું નહો ું. 24 મેં પવર્તો તરફ જો ુ,ં તો જુઓ,

તેઓ ૂજતા હતા. બધા ડુગરો થરથરતા હતા. 25મેં 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. 28આ કારણથી ૃથ્વી શોક
કરશ.ે અને ઉપરનાં આકાશ અંધકારમય બની જશ.ે કેમ કે હુ તે બોલ્યો છુ; હુ તે વષે પ ાતાપ કર શ ન હ; અને તેમાંથી ડગનાર
નથી. 29ઘોડસેવાર 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.

30હેં ૂં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 જન્મ આપતાં 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’ એમ કહ ને તેઓ સમ ખાય 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.
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.
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6આથી જગલમાંનો સહ તેઓને માર નાખશ.ે અરણ્યમાંથી વરુ તેઓને ફાડ ખાશે.
ચ ો તેઓના નગરો પર તાક રહેશે. જે કોઈ તેમાંથી બહાર આવશે તેઓને તે ફાડ ખાશે,
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 છે અને જઓે દેવો નથી તેઓને વચનઆપ્યા 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.
9આસવર્ બાબતોને માટે મારે ું તેમને સજા ન કરવી? એમ યહોવાહ કહે છે.
ું હુ આવી પ્રજાઓ પર મારુ વૈર ન વા ું?

10 તેમની 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 સંકટ આવી પડશે ન હ, અમે દકુાળ કે તલવાર જોઈ ું ન હ.
13 પ્રબોધકો વા ુરૂપ થઈ જશે. યહોવાહ ું વચન તેઓમાં નથી. તેઓની આપ તેઓના પર આવશ.ે’ ”
14 તેથી સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ આ 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 કરશ.ે
15 યહોવાહ કહે છે, જુઓ! હે ઇઝરાયલના લોકો, હુ તમાર સામે દૂરથી એક પ્રજાને લાવીશ.
તે તો પ્રાચીન અને બળવાન પ્રજા છે. અને તેની ભાષા તમે જાણતા નથી.
અને તે જે બોલે છે તે ું સમજતો નથી.
16 તેઓ બધા યોદ્ધાઓ છે, તેઓનો ભાથો ઉઘાડ કબર જવેો છે.
17 તેઓ તમાર ફસલ, વળ તમારાં દ કરા દ કર ઓઅને તમારો ખોરાક ખાઈ જશ.ે
તેઓ તમારાં ટોળાંઓ અને જાનવરોને ખાઈ જશ;ે તેઓ તમાર દ્રાક્ષવાડ ઓઅને અંજીર ના ફળને ખાઈ જશ;ે
અને તમે જનેા પર આધાર રાખો છો તે તમારા કલ્લેબંધ નગરોને તેઓ ુદ્ધશ થી તોડ પાડશ.ે

18યહોવાહ 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
20 યાકૂબના વંશજોને આની જાણ કરો, યહૂ દયામાં આની 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.
23 પર ુ આ લોકો તો હઠ લા અને બંડખોર છે. તેઓ મારાથી દૂર ભટક ગયા છે.
24આપણો 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 લ?ે
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 ું થશ?ે

6
દેશ પર તોળાઈ રહે ું આક્રમણ

1 “હે બન્યામીનના લોકો, યરુશાલેમમાંથી જીવ બચાવવા નાસી જાઓ, તકોઆમાં રણ શગડુ વગાડો.
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અને બેથ-હાકકેરેમ પર અ સળગાવીને ચેતવણી આપો. કેમ કે ઉ ર તરફથી વપ તથા મહા વનાશઆવે છે.
2 સયોનની દ કર ુંદર તથા કોમળ છે, તેઓનો હુ નાશ કર શ.
3 ઘેટાંપાળકો અને તેઓનાં ટોળાં તેઓની પાસે જશ;ે
તેઓ તેની ફરતે તં ુઓ નાખશે. દરેક જણ પોતાની જગ્યાએ ચરશે.
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.
6સૈન્યોના 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 મારઝૂડ અને ૂંટફાટનો અવાજ સંભળાય છે, વેદના તથા જખમ 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 આવશ.ે
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.ે
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.
15 તેઓએ ધ ારપાત્ર કૃત્ય ક ુ હ ું માટે ું તેઓ શર મદા થયા? તેઓ બલકુલ શર મદા થયા ન હ; વળ ું થ ું છે તે તેઓ

સમ ા ન હ.
તેથી તેઓ પડનારા ભેગા પડશ.ે હુ ારે તેમને સજા કર શ ત્યારે તેઓ ઠોકર ખાઈને પડ જશ,ે” 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 મળશે.
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, આલોકો પર હુ વપ એટલે એમના કાવાદાવા ું ફળ લાવીશ.
તેઓએ મારાં વચનોનો સ્વીકાર કય નથી. તેઓએ મારાં નયમશા નો ત્યાગ કય છે.
20શેબાથી 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
અને તેઓ પતા અને ુત્ર બ ે તેનાથી ઠોકર ખાઈને પડ જશે પડોશી અને તેના મત્રો બધા જ નાશ પામશ.ે

ઉ રમાંથી આક્રમણ
22 યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે; જુઓ, ઉ રમાંથી એક પ્રજાઆવી 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 તથા આક્રદ કરે તેમ ું કર.
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કેમ કે આપણા પર ૂંટારા એકાએક ચઢ આવશે.
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.’ ”

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 રહે
અને ત્યાં આ 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 રઆ 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 તમારાઆચરણ તથા 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.

8સાવધ રહો જો કે, તમે જૂઠાં વચનો પર વ ાસ રાખો છો જે તમને કોઈ કામમાં ન આવ.ે 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 હવે, યહોવાહ કહે છે, તમે આ સવર્ 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 ૃઓને આપ્ ુ,ં તેના હાલ શીલોના જવેા કયાર્ તેવા કર શ.
15 તમારા ભાઇઓને એટલે એફ્રાઇમના સવર્ વંશજોને મેં બહાર ફેંક દ ધા તેમ હુ તમને માર નજરઆગળથી દૂર કર શ.

લોકો ું અનાજ્ઞાં કતપણું
16અને ું, ય મયા, એ લોકો 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? 18 મને 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? 20 તેથી પ્ર ુ યહોવાહ એમ કહે છે; જુઓ, આ જગ્યા 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.

21સૈન્યોના 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 કોઈ અપેક્ષા 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 થઈશ
અને તમે મારા લોકો થશો. તમારુ હત થાય માટે મેં તમને જે માગ ફરમા ા તે સવર્ માગ માં તમે ચાલો.’ ”

24 પર ુ તેઓએ સાંભ ું 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 તેઓએ મારુ સાંભ ું ન હ; ધ્યાન

આપ્ ું ન હ; ઊલટુ, તેઓએ હઠ 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.
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30 કેમ કે યહોવાહ કહે છે કે, માર દ્ર માં જે ખરાબ હ ું તે યહૂ દયાના લોકોએ ક ુ છે. જે સભા ાન મારા નામથીઓળખાય
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 એવીઆજ્ઞા કર નહોતી કે એવો વચાર ુદ્ધાં મારા મનમાં આ ો નહોતો. 32તેથી 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
કોઈ ખાલી જગ્યા ન હ હોવાને લીધે તેઓ ૃતદેહોને તોફેથમાં દફનાવશ.ે

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

8
1 યહોવાહ કહે છે, તે સમયે તેઓ યહૂ દયાના રાજાઓનાં હાડકાં અને તેમના અ ધકાર ઓનાં હાડકા,ં યાજકોનાં હાડકાં અને

પ્રબોધકોનાં તેમ જ યરુશાલેમના રહેવાસીઓના હાડકાં તેમની કબરોમાંથી બહાર કાઢ લાવશ.ે 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 આવ,ે તેઓ ૃથ્વીના પટ પર ખાતરરૂપ થઈ
જશ.ે 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 કરશ.ે એમ સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે.

ૂરાં કમ ની શક્ષા
4 વળ ું તેઓને કહે કે, યહોવાહ આમ કહે છે કે; ું કોઈ પડ જાય છે તો તે પાછો ઊભો ન હ થાય? ું કોઈ ૂલો પડે તો

તે પોતાના ઠેકાણે પાછો ન હઆવે?
5 યરુશાલેમના આ 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,
તેમજ ક ૂતર, અબાબીલ તથા બગલો પણપોતપોતાનોઆવવાનો સમયસાચવે છે, પર ુ મારા લોક યહોવાહનો નયમસમજતા

નથી.
8 તમે એ ું કહો છો કે, “અમે જ્ઞાની છ એ! અને અમાર પાસે યહોવાહ ું નયમશા છે”
પણ, જુઓ, લ હયાઓની જૂઠ કલમે તેને જૂઠુ ક ુ છે.
9જ્ઞાની માણસ લ જ્જત થશે. 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 છતાં, “શાં ત, શાં ત,” એમ કહ ન,ે
તેઓએ મારા લોકની દ કર ઓના ઘા ઉપરઉપરથી રુઝા ા છે.
12 તેઓએ ધ ારપાત્ર કામ ક ુ હ ું પણ ું તેઓને શરમ લાગે છે? ના, વળ શરમ ું છે તે તેઓએ જાણ્ ું જ ન હ; તેથી

તેઓ ું પણ પતન થશ.ે હુ ારે તેઓને સજા કર શ ત્યારે તેઓ ઠોકર ખાઈને પડ જશ.ે 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 ચીમળાશે; વળ મેં તેઓને જે કઈ આપ્ ું છે તે તેઓની પાસેથી જ ું રહેશે.
14આપણે 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,
તેઓએઆવીને ૂ 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 કરડશે. 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.
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21 મારા 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 આંખો આં ુ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.
3તેઓ ધ ુષ્યની માફક પોતાની જીભ વાળ 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.
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 કરશ.ે
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, આબધા માટે મારે તેઓને શી સજા ન કરવી જોઈએ?
આવી પ્રજા પર ું મારો આત્મા વૈર ન હ લ?ે
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 જશ.ે
12 કોણ એવો ુ દ્ધમાન માણસ છે કે જે આ સમજી શકે? 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 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 મરણઆપણી બાર ઓમાંથી આ ું છે; તે આપણા મહેલોમાં પેઠુ છે.
કેમ કે આપણાં બાળકોનો નાશ થયો છે અને તરુણો જાહેર ચોકમાં ર ા નથી.
22આપ્રગટ કર યહોવાહ આ 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.
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, આજ મને પસંદ છે.
એમ યહોવાહ કહે છે.



ય મયા 9:25 680 ય મયા 10:25

25યહોવાહ કહે છે કે, એવો સમયઆવે 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.
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 લાગ?ે 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.
9 તેઓ 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 ૂજી ઊઠે છે. અને તેમનો ક્રોધ પ્રજાઓખમી શકતા નથી.
11 તેઓને કહો કે, જે દેવોએઆકાશ તથા ૃથ્વી બના ાં નથી
તેઓ ૃથ્વી પરથી તથા આકાશ તળેથી નાશ પામશ.ે’ ”

ઈ રસ્ ુ ત ું ગીત
12 ઈ 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.
14બધા 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.
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 ું, ‘ખરેખરઆ તો મારુ દઃુખ છે અને મારે તે સહન કર ું જોઈએ.’
20 મારો તં ુ ન થયો છે અને મારા સવર્ દોરડાં ૂટ ગયાં છે;
તેઓએઅમારા 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 પાસે આ ો છે; તે આવે છે. ઉ ર તરફથી મોટો કોલાહલ સંભળાય છે. જથેી યહૂ દયાનાં નગરો

ઉજ્જડ થઈ જાય અને તેમાં શયાળવાં વસે.
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.
25જે વદેશીઓ તમને માનતા નથી, જે કુળો તમારુ નામ લેતાં નથી. તેઓના પર તમારો કોપ રેડ દો
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
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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.

3 તેઓને કહે કે, યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ ર આ પ્રમાણે કહે છે કે; જે માણસ આ કરાર ું પાલન કરતો નથી તે શા પત
થાઓ. 4જે દવસે હુ તમારા પ ૃઓને મસરમાંથી લોખંડની ભઠ્ઠ માંથી બહાર લઈઆ ો, ત્યારે મેં તેઓને આજ્ઞાઆપીને 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 તેઓની
આગળ સમ ખાધા હતા તે હુ આપીશ. ત્યારે મેં ઉ ર આપી અને ક ું, ‘હે યહોવાહ આમીન!’ ”

6 યહોવાહે મને ક ું, ‘યહૂ દયાના નગરોમાં અને યરુશાલેમની શેર ઓમાં આ સવર્ વચન પોકારો. કહો કે, “આ કરારનાં 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.” 8પણ તેમણે માન્ ું ન હ કે ધ્યાનઆપ્ ું 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 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 મારશે. 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 ુ છતાં આનંદ કરો છો.
16 પાછલા સમયમાં, 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.

17ઇઝરાયલના લોકોએઅને 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
18યહોવાહે તે વષે મને જણા ું છે, જથેી હુ સમજી શકુ ત્યારે તેમણે મને તેઓનાં કામ બતા ા.ં 19ગર 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 યહોવાહઆ 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 હ જાય.’ 22 તેથી યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે; જુઓ, હુ તેઓને સજા કર શ.
તેઓના ુવાનો તલવારથી મરશે અને તેઓનાં દ કરાદ કર ઓ દકુાળમાં મરશ.ે 23 પર ુ 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?
2 તમે તેઓને રોપો છો અને તેઓનાં ૂળ ઊંડાં જાય છે. વળ તેઓ ફળઆપે 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.
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 છતાં, 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 ઊતરશે?
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.
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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.
11 તેઓએઆખી ૂ 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.

12જગલમાની સવર્ ઉજ્જડ ટેકર ઓ પર નાશ કરનારા ચઢ આ ા છે.
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 થશ.ે

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

16જવેી ર તે તેઓએ માર પ્રજાને બઆલના સમ ખાતા શીખ ુ,ં “તેમ યહોવાહ જીવંત છે,” એવા મારા નામના સમ ખાતા
તેઓ શીખશ.ે અને મારા લોકના માગ તેઓ ખરેખર શીખશ,ે તો તેઓ મારા લોકો વચ્ચે ફર થી પાશ.ે 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 એ જા અને ત્યાં ખડકોની ફાટમાં
સંતાડ દે.”

5 તેથી જમે યહોવાહે આજ્ઞા આપી 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 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.

8 પછ યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું કે, 9 “યહોવાહઆ પ્રમાણે 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.ે” તેઓ તને

જવાબઆપશે, ‘ ું અમે નથી જાણતા કે, દરેક બરણી દ્રાક્ષારસથી ભર ૂર થશ?ે’ 13 ું તેઓને કહે કે, ‘યહોવાહઆ 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 પહેલાં,
અને તમારા પગો અંધકારમય પવર્તો પર ઠોકર ખાય તે અગાઉ,
તમે જે પ્રકાશની આશા રાખો છો પણ તે જગ્યાને ગાઢ અંધકારમાં ફેરવી નાખે તે પહેલાં તમારા ઈ ર યહોવાહને સન્માનઆપો.
17 પણ જો હજુ તમે સાંભળશો ન હ, તો પછ તમારા અ ભમાનને લીધે મારુ અંત:કરણ એકાંતમાં શોક કરશ,ે
માર આંખોમાંથી ચોધાર આં ુ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.”
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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.

20જઓે 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 ું ું કહેશે?
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 પર ભરોસો રા ો છે. એમ યહોવાહ કહે છે.
26 તે માટે હુ તારાં વ ો તારા મોંઢા આગળ લઈ જઈશ અને તાર લાજ દેખાશ.ે
27જગલમાંના 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.
5 ઘાસની અછતને કારણે હરણી પણ પોતાના નવજાત બચ્ચાંનો ત્યાગ કરે છે.
6જગલી ગધેડાઓ ઉજ્જડ ટેકરા પર ઊભાં રહ ને શયાળવાની જમે હવાને માટે હાંફે છે.
તેમની આંખે અંધારાં આવે છે. કારણ કે, તેઓને ખાવા માટે ઘાસ નથી.”

7જોકે, અમારાં પાપો અમાર વ ુખ સાક્ષી ૂરે છે, તેમ છતાં, 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 માણસ જવેા, જે પરાક્રમી છતાં બચાવ કરવા ન:સહાય હોય તેવા તમે કેમ છો?
હે યહોવાહ! તમે અહ અમાર મધ્યે છો અને અમે તમારા નામથી ઓળખાયા છ એ. અમારો ત્યાગ કરશો ન હ.

10 હે યહોવાહ આ લોકોને કહો કે; આમજ તેઓએ ભટકવા 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 કરશ,ે ત્યારે હુ એમની

વનંતી સાંભળનાર નથી. ારે તેઓ મને દહનીયાપર્ણ અને 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 તેઓને આજ્ઞા આપી નથી. હુ તેઓની સાથે બોલ્યો નથી. તેઓએ ખોટાં સંદશર્નો, નકામી શકુનો
અને પોતાના ભ્રામક દ વાસ્વપ્નો તમને પ્રબોધ તર કે સંભળાવે છે. 15 તેથી 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 પામશ.ે 16જે લોકોને તેઓ પ્રબોધ કરે છે, તેઓને તલવાર તથા દકુાળથી યરુશાલેમના મહોલ્લામાં નાખી દેવામાં
આવશે. 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 દનરાત આં ુઓ વહ જાઓ.
અને બંધ ન થાઓ, કેમ કે મારા લોકની દ કર
મોટા ઘાથી અ ત ભારે ઝખમથી ઘાયલ થઈ છે.
18જો 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;
જઓે મરણને માટે નમાર્ણ થયેલા છે તેઓ મરણ તરફ; જઓે તલવારને માટે નમાર્ણ થયેલા છે તેઓ તલવાર તરફ;
જઓે દકુાળને માટે તેઓ દકુાળ તરફ; અને જઓે બંદ વાસમાં જવા નમાર્ણ થયેલા છે તેઓએ બંદ વાસમાં જ ુ.ં’ ”

3 યહોવાહ 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 સારુઆકાશના પક્ષીઓ તથા ૃથ્વી પરનાં જગલી પ ુઓ. 4વળ 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 કરશ?ે કોણ તારે માટે શોક કરશ?ે
તાર ખબર અંતર ૂછવા કોણઆવશ?ે
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 જન્મ આપ્યો છે.
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 હઆ ું?
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 ક્રોધરૂપી અ ભ ૂક ઊઠયો છે. અને તે તમારા પર બળશે.
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 તથા આનંદ 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 ું?
19તેથી યહોવાહે આ પ્રમાણે ક ું કે, ય મયા, જો ું પસ્તાવો કર શ તો હુ તને પાછો લાવીશ. અને માર આગળ ું ઊભો રહ શ.
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અને જો ું હલકામાંથી ૂલ્યવાન અલગ કર શ તો ું મારા ુખ જવેો થઈશ.
તેઓ તારા તરફ ફરશ.ે પણ ું તેઓની તરફ ફર શ ન હ.
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 ુ પામશ,ે તેઓને માટે શોક થશે ન હ કે તેઓને દફનાવશે ન હ. તેઓના ૃતદેહો ૃથ્વીના
ૃ પર ખાતરરૂપ થશ.ે તેઓ તલવાર કે દકુાળમાં નાશ પામશે અને તેઓના ૃતદેહોને આકાશના પક્ષીઓ અને ૂ મનાં જગલી

પ ુઓ ખાઈ જશ.ે”
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 આ લોક પરથી માર શાં ત, એટલે કરુણા તથા દયા લઈ લીધી છે.” એમ યહોવાહ કહે છે. 6 “તેથી મોટા તથા
નાના બ ે આ દેશમાં ૃત્ ુ પામશ.ે 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.

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

10 “ ારે ું આ લોકોની આગળઆબ ું 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 ું કારણ એ 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 પાડશે. ત્યાર પછ હુ ઘણા
શકાર ઓને મોકલીશ અને તેઓ તેઓને દરેક પવર્ત પરથી, ડુગર પરથી અને 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 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 જઅમારા 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,
3 તેઓ પોતાની વેદ ઓ પવર્તો પર તથા સવર્ નગરમાં સ્મરણમાં લાવે છે. તમાર સવર્ સંપ તથા તારો ધનસંગ્રહ હુ બીજાઓને

આપી દઈશ.
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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 યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે; જે ુરુષ, માણસ પર વ ાસ રાખે છે;
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 ફળઆપ્યા 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, તેના જવેો અન્યાયથી દ્ર પ્રાપ્ત કરનાર છે;
તે ું આ ુષ્ય ૂણર્ થતાં ુધી તે દ્ર છોડ ને જશે અને અંતે તે ૂખર્ ઠરશે.”
12 પર ુ અમારા સભા ાન ું ાન તે મ હમાવાન રા ાસન, પ્રથમથી ઊં ું કરે ું ાન છે.
13યહોવાહ ઇઝરાયલની આશા છે, જઓે તારો ત્યાગ કરશે તે બધા ફજતે થશ;ે 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.
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.
18જઓે 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
19યહોવાહે મનેઆ પ્રમાણે ક ું, “જાઅને જઈને દરવાજેઊભો રહે, ાંથી યહૂ દયાના રાજાઓઅંદરઆવે છે. અને જમેાં

થઈને તેઓબહારજાય છે. અને યરુશાલેમના બધા દરવાજાઆગળઊભો રહે. 20તેઓને કહે કે; ‘જઓેઆ 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. 23 પણ તેઓએ
સાંભ ું ન હ કે ઘ્યાન આપ્ ું 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, 25 તો આ નગરના દરવાજામાં થઈને દાઉદના
સહાસન પર બરાજનારા રાજાઓ રાજકુમા રકાઓ, રથોમાં અને ઘોડાઓ પર બેસીને તેઓ તથા 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
આવશ.ે 27પર ુ જો તમે વશ્રામવારના દવસને પ વત્ર માનવા ું તથા તે દવસે યરુશાલેમના દરવાજાઓમાં થઈને બોજો ઉપાડ્યા
વગર અંદર 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 જા અને ત્યાં હુ મારાં વચનો તને કહ
સભળાવીશ.” 3 પછ હુ કુભારને ઘરે ગયો. અને જુઓ, તે ચાકડા પર કામ કરતો હતો. 4 પર ુ માટ ું જે વાસણ તે ઘડતો હતો
તે તેના હાથમાં બગડ ગ ુ,ં તેથી તેણે તેને સારુ લાગે તેવા ઘાટ ું એક બીજુ વાસણ બના ું.
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5 પછ યહોવાહ ું વચન માર પાસે એ ું આ ું કે, 6યહોવાહ 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.

9 વળ જે વખતે હુ કોઈ પ્રજાને કે રા ને મજ ૂત અને ર કરવા ું વચારુ. 10 પણ પછ તે પ્રજા મારુ ક ું ન માનીને
દુ તા કરે, તો મેં ક ું હ ું તે પ્રમાણે તેઓ ું હત કર શ ન હ.

11 તો હવે, 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
13 તેથી યહોવાહ આ પ્રમાણે 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 થશ?ે
ું પવર્તમાંથી વહેતા ઠડા પાણીના ઝરાઓ ૂટ જશ.ે?

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 થશ,ે લોકો સદા તેનો તરસ્કાર કરશ.ે
જે કોઈ તેની પાસે થઈને જશે તે તેની દશા જોઈને વસ્મય પામી મા ું ુણાવશે.
17 ૂવર્ના પવનની જમે વખેરાઇ જતા હોય તેમ હુ તેઓને શ ુઓની આગળ વખેર નાખીશ.”

ફર ય મયા સામે કાવતરુ
18 પછ લોકોએ ક ું, “આવો આપણે ય મયાની વરુદ્ધ ઘાટ ઘડ એ, કેમ કે યાજકો પાસે નયમશા , જ્ઞાની પાસે સલાહ

તથા પ્રબોધકો પાસે પ્રબોધ ૂટવાનો નથી. આપણે ું કર ું તે આપણને કહેવા માટે છે. 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 તેઓના અન્યાય 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 લે. 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. 3 યહૂ દયાના રાજાઓઅને યરુશાલેમના રહેવાસીઓ! તમે યહોવાહ ું વચન સાંભળો. સૈન્યોના

યહોવાહ ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે કે: “જુઓ, હુ આ જગ્યા પર એવી વપ લાવીશ કે જે કોઈ સાંભળશે તેના કાનમાં
ઝણઝણાટ થશ.ે

4 તેઓએ મારો ત્યાગ કય છે અને આ ાનને ભ્ર ક ુર્ છે. તેઓએ તથા તેઓના ૂવર્જોએ તથા યહૂ દયાના રાજાઓ
જઓેને જાણ્યા નહોતા તેઓએ અન્ય દેવોની આગળ ૂપ બા ો છે. અને આ ાનને નદ ષોના લોહ થી ભર દ ું છે.
5 પોતાના દ કરાઓને અ માં બાળ ને તેઓ બઆલની આગળ દહનીયાપર્ણ ચઢાવે તે માટે તેઓએ બઆલનાં ઉચ્ચ ાનો
બાંધ્યાં છે. એ ું કરવા ું મેં ફરમા ું નહો ું.

6 તે માટે યહોવાહ કહે છે, એવો દવસ આવે છે” ારે આ ખીણ તોફેથ અથવા બેન- હ ોમના ુત્રની ખીણ ફર કહેવાશે
ન હ પર ુ તેઓ તેને કતલની ખીણ કહેશે. 7આજગ્યાએ 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 ુઓ તથા આકાશના પક્ષીઓ ખાઈ જશ.ે 8 વળ હુ નગરને સં ૂણર્ તારાજ કર નાખીશ. ત્યાંથી પસાર થનાર દરેક તે
જોઈને તેની સવર્ વપ વષે આ યર્ પામશ.ે અને તેનો ફટકાર કરશ.ે 9 તેઓના શ ુઓ, જઓે તેઓનો જીવ શોધે છે તેઓ
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ઘેરો ઘાલીને તે બધાને સંકળામણમાં લાવશ,ે તે વખતે તેઓ પોતાના દ કરાઓ ું તથા પોતાની દ કર ઓ ું માંસ ખાય એ ું હુ
કર શ. તેઓ બધા એકબીજા ું માંસ ખાશે.”

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 “તેમઆ લોકને તથાઆ નગરને હુ ભાગી
નાખીશ.” એમ યહોવાહ કહે છે. દફનાવવાની જગ્યા રહે ન હ એટલા પ્રમાણમાં તેઓ તોફેથમાં ૃતદેહો દફનાવશે.

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

14પછ 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 ૂ ો.

3 બીજા 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 નાખશ.ે

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 જશ.ે 6 વળ હે પાશહૂર, ું અને તારા ઘરમાં
રહેનાર સવર્ બંદ વાન થશો. તમને બા બલ લઈજવામાં આવશ,ે અને ત્યાં ું તેમ જ તારા સવર્ મત્રો જમેને 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 ું વચન બોલ્યાને લીધે આખો દવસ મારો તરસ્કાર અને 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 જશ.ે
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.
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 તશયઆનંદ 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 બહાર આવતાની ઘડ એ જ 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?”



ય મયા 21:1 689 ય મયા 22:10
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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. તેઓને આ નગરની મધ્યમાં એકઠા કર શ. 5 લાંબા કરેલા હાથથી તથા બળવાન
ુજથી ક્રોધ તથા જુસ્સાથી તથા ભારે રોષથી હુ જાતે તમાર સામે લડ શ.
6આનગરમાં રહેનારા માણસો તથા પ ુઓને હુ માર નાખીશ. તેઓ મોટ મરક થી ૃત્ ુ પામશ.ે 7 ત્યારબાદ યહોવાહ કહે છે

કે હુ યહૂ દયાના રાજા સદ કયાને, 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 નાખશ.ે તેમના પર તે ક્ષમા, દયા કે કરુણા દશાર્વશે ન હ.

8 આ લોકને તારે કહે ું કે, યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે કે; “જુઓ, હુ તમાર આગળ જીવનનો માગર્ અને મરણનો માગર્
બ ે ૂકુ છુ. 9જે કોઈ આ શહેરમાં રહેશે તે તલવારથી, દકુાળથી તથા મરક થી ૃત્ ુ પામશ,ે પણ જે કોઈ તેમને ઘેરો ઘાલનાર
ખાલદ ઓને શરણે જશે તે જીવતો રહેશે. 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
આવશે.

યહૂ દયાના રાજ-વંશજો સામે ઇનસાફ
11 વળ 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
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 નાખશ.ે”

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. 3યહોવાહઆ 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.

4જો 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 હઆપો તો યહોવાહ કહે છે કે, હુ મારા પોતાના સમ ખાઈને કહુ છુ કે, “આમહેલ ખંડરે બની જશ.ે

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 યહોવાહ સાથેના કરારનો ત્યાગ કય છે. અને
અન્ય દેવોની સેવા ૂજા કર .”

રાજા શાલ્ ૂમ વષે ય મયાનો સંદેશો
10યહૂ 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 પાછો આવવાનો નથી. તે ફર પોતાની કુટુબને જોવા પામશે ન હ.”
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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.

16 તેણે 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 ુ,ં
અને જુલમ તથા અત્યાચાર કરવા સવાય બીજા કશા પર તાર આંખો તથા તારુ હૃદય લાગેલાં નથી.
18 તે માટે યહૂ દયાના રાજા યો 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 આવશે.

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 પામશ.ે
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.
22 પવન તારા સવર્ પાળકોને ઘસડ લઈ જશ.ે 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 માળો બાંધનાર ,

ારે તને પ્ર ૂતાના જવેી પીડા તથા ક થશે ત્યારે તાર દશા, કેવી દયાજનક થશ.ે”
રાજા યહોયાક મ સામે ઈ રનો ઇનસાફ

24આયહોવાહ 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 થયો નહોતો એવા પારકા દેશમાં હુ તને
તથા તાર માતાને પણ ફેંક દઈશ. અને ત્યાં તમે ૃત્ ુ પામશો.

27અને જે દેશમાં પાછા આવવાને તેમના જીવ ઝૂરે છે, તે ૂ મમાં તેઓ પાછા આવશે ન હ.
28આમાણસ 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. 2તેથી
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 નથી આપ્ ુ,ં 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 ન,ે 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 સમયઆવી ર ો છે “ ારે હુ દાઉદના વંશમાં એક ન્યાયી “અંકુર’ ઉગાવીશ.
તે રાજા તર કે રાજ કરશ.ે તેના શાસનમાં આબાદ હશે. અને દેશમાં ન્યાય અને ની તમ ા લાવશ.ે
6 તેની કાર કદ માં યહૂ દયાનો ઉદ્ધાર થશે અને ઇઝરાયલ ુર ક્ષત રહેશે.
અને યહોવાહ અમારુ ન્યાયીપણું છે. એ નામથી તેઓ તમને બોલાવશ.ે
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7યહોવાહ કહે છે, માટે જુઓ, હવે એવો સમયઆવે 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 યહોવાહ જીવતા છે, તેઓ તેઓની પોતાની ૂ મમાં વસશ.ે’ ”

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. આપ્રબોધકોનો’ 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.”
12તેને 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.
14અને યરુશાલેમના પ્રબોધકોમાં મેં ભયંકર કૃત્યો જોયાં છે; તેઓ ભચાર કરે છે અને અસત્યના માગ ચાલે છે.
તેઓ દુ ોના હાથને મજ ૂત કરે છે. અને કોઈ પોતાની દુ તામાંથી પાછુ વળ ું નથી.
મારે મન તેઓ બધા સદોમના જવેા છે. અને તેના રહેવાસીઓ ગમોરાના 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.’
18છતાં, 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.ે

20 યહોવાહ પોતાના હ્રદયના મનોરથોને અમલમાં ન લાવે તથા સદ્ધ કરે ન હ, ત્યાં ુધી તેમનો ક્રોધ શાંત થશે ન હ.
પાછલા દવસોમાં, 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.
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. તેઓએ જે ક ું તે મેં
સાભ ું છે; 26જે પ્રબોધકો ખોટો પ્રબોધ કરે છે અને પોતાના હ્રદયમાં રહેલા કપટનો પ્રબોધ કરે છે. તેઓના હ્રદયમાં એ કયાં
ુધી રહેશે? 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.
28જે પ્રબોધકને સ્વપ્નઆ ું હ ું તે ભલે સ્વપ્ન પ્રગટ કરે. અને જનેે મેં કઈક પ્રગટ ક ુ છે તે ભલે મારાં વચન સત્યતાથી બોલ.ે

ઘઉંની ુલનામાં પરાળની શી કમત?” એમ યહોવાહ કહે છે. 29 યહોવાહ એમ 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 તેઓનીજીભ 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 કે, કઈ ઈ રવાણી! યહોવાહ કહે છે કે હુ તમને કાઢ ૂક શ.’ 34વળ આ યહોવાહની ઈ રવાણી છે એ ું જો
કોઈ પ્રબોધક, યાજક કે કોઈ લોક કહેશે, તો હુ તેને અને તેનાં કુટુબને શક્ષા કર શ.
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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 જાઓછો,’ 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 ઓન,ે 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 . 2એક ટોપલીમાં તાજાં અને પ્રથમ અંજીરના ફળ જવેાં બહુ સારાં અંજીર હતા.ં
પર ુ બીજી ટોપલીમાં બગડ ગયેલાં અને ખાવાને લાયક ન હ એવાં અંજીર હતા.ં 3 પછ યહોવાહે મને ક ું, “ય મયા ું ું જુએ
છે?” મેં ઉ ર આપ્યો, હુ તો 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 થીઆ 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 પાછાઆવશ.ે 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 ગયાં, ખવાય ન હ એટલે ુધી બગડ ગયાં છે’ “તેમની પેઠે યહૂ દયાનો રાજા
સદ કયા તેના અ ધકાર ઓઅને યરુશાલેમમાંના બાક રહેલા લોક જઓેઆ 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 ફરશ.ે એ
માટે હુ તેઓને તજી દઈશ. જે જગ્યાઓમાં હુ તેઓને હાંક કાઢ શ ત્યાં સવર્ત્ર તેઓ નદા, મહેણાં, હાંસી તથા શાપરૂપ બનશ.ે
ત્યાં લોકો તેઓને શાપ આપશ.ે 10જે ૂ મ મેં તેઓને અને તેઓના પ ૃઓને આપી 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; 2અને જે વચન ય મયા પ્રબોધક યહૂ દયાના સવર્ લોકોની આગળ
તથા યરુશાલેમના સવર્ રહેવાસીઓઆગળ બોલ્યો તે આ છે.

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

5આ પ્રબોધકોએ ક ું કે, તમે બધા તમારા દુ વહાર અને દુ કૃત્યોમાંથી પાછા ફરો અને જે ૂ મ યહોવાહે તમને અને
તમારા પ ૃઓને ુરાતનકાળથીઆપી 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.’ ”

7 પર ુ 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” એમ યહોવાહ કહે છે.”
તેઓને હુ આ દેશ પર, તેઓના રહેવાસીઓ પર 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 ુશી અને હષર્નો સાદ, વરકન્યાના વનોદનો સાદ ઘંટ નો સાદ તથા દ વાઓનો પ્રકાશ દેશમાંથી બંધ પાડ શ.
11આસમગ્ર દેશ ખેદાન-મેદાન અને વેરાન થઈ જશે. અને એ લોકો સ ેર વષર્ બા બલના રાજાની ુલામી કરશ.ે

12અને 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 થશ.ે 13 તે દેશ 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. 14 તેઓ પોતે ઘણી પ્રજાઓ અને મહાન રાજાઓના ુલામ બનશે અને હુ તેઓને તેઓનાં આચરણ ુજબ,
તેઓના હાથનાં કૃત્યોનો બદલો આપીશ.”

પ્રજાઓસામે પ્ર ુનો ુણ્યપ્રકોપ
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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 તેઓ એ પીધા
પછ ભાન ૂલી લથ ડયાં ખાશ.ે”

17આથી મેં યહોવાહના હાથમાંથી તે પ્યાલો લીધો. અને મને જે પ્રજાઓમાં મોકલ્યો તેઓને તે પાયો. 18એટલે યરુશાલેમને
તથા યહૂ દયાનાં નગરોન,ે તેઓના રાજાઓને તથા તેઓનાઅ ધકાર ઓને મેં તે પાયો પ રણામેઆજની જમે તેઓઉજ્જડ 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.

24આલોકોએ પણ તે પીવો પડશ;ે એટલે કે, અરબસ્તાનના સવર્ રાજાઓઅને અરણ્યમાં વસેલી મશ્રજા તઓના રાજાઓ;
25 ઝમ્રીના, એલામના તથા માદ ઓના સવર્ રાજાઓ; 26 ઉ રના અને દૂરના, બધા રાજાઓને અને ૃથ્વીના પડ પરનાં બધાં
રા ો એ તમામને મેં એ પ્યાલો પાયો. તેઓની પાછળ શેશાખનો રાજા પણ એ પીશે.”

27યહોવાહે મને ક ું કે, “હવે તારે તેઓને કહે ું કે, સૈન્યોના યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે કે; “પીઓઅને મસ્ત થઈને
ઓકો, 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. 29 માટે જુઓ, જે નગર મારા નામથી
ઓળખાય છે. તેની પર હુ આફત લાવવાનો જ છુ. તો ું તમે શક્ષાથી બચી જશો? તમે શક્ષાથી બચશો નહ . કેમ કે હુ આ
ૃ ના બધા લોકો પર તલવાર બોલાવી મંગાવીશ!” એમ સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે.
30 તેથી હે ય મયા ું તેઓની વરુદ્ધઆ સવર્ વચનો કહે. તારે તેઓને કહે ું કે,

‘યહોવાહ તેમના ઉચ્ચ ાનમાંથી ગજના કરશે. પોતાના પ વત્ર નવાસ ાનમાંથી ઘાંટો પાડશે.
તે પોતાના નવાસ ાનમાંથી ગજના કરશ;ે દ્રાક્ષા ૂંદનારાની જમે તે ૃથ્વીના સવર્ લોકોની વરુદ્ધ હોંકારો કરશ.ે
31 ૃથ્વીના સવર્ છેડા ુધી ઘોંઘાટ પહોંચશે. કેમ કે દેશના લોકો સાથે યહોવાહ વવાદ કરે છે. તે સવર્ માણસોનો ન્યાય કરશ.ે તે

દુ ોનો તલવારથી સંહાર કરશ.ે” એમ યહોવાહ કહે છે.
32સૈન્યોના યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે કે, “જુઓ, આફત એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં ફેલાઈ રહ છે,
ૃથ્વીના છેક છેડથેી પ્રચંડ વાવાઝોડુ કાશે.

33તે દવસે યહોવાહે જમેને માર ના ા હશે, 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 સમયઆવી પહોંચ્યો છે. હુ તમારા ટુકડા કર નાખીશ અને તમે ુંદર પાત્ર પડ ને ભાંગી જાય તેમ પડશો.
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 લીધ,ે
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 ાનના આંગણામાં ઊભા રહ ને યહૂ દયાના સવર્ નગરોમાંથી જે લોકો ઘરમાં ભજન
કરવાઆવે છે, તેઓનીઆગળજે 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 તેઓનેઆપવાનો 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 ચાલવાને, 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,
પ્રબોધકોએઅને બધા લોકોએ, તેને પકડ્યો અને ક ું, “ ું જરૂર ૃત્ ુ પામીશ! 9તેં શા માટે યહોવાહના નામે એવી ભ વષ્યવાણી
ઉચ્ચાર કે, આ સભા ાનની હાલત શીલો જવેી થશે અને આ શહેર વેરાન અને વસ્તી વગર ું થઈ જશ?ે” પછ સવર્ લોકો
યહોવાહના ઘરમાં ય મયાની પાસે એકઠા થયા.

10આસાંભળ ને યહૂ દયાના ઉચ્ચ અ ધકાર ઓ રાજાના મહેલમાંથી મં દરમાં પહોંચી ગયા અને યહોવાહના ભ ક્ત ાનના
નવા પ્રવેશદ્વારઆગળબેસી ગયા. 11પછ યાજકોએઅને 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



ય મયા 26:12 694 ય મયા 27:18

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.

13માટે હવે, તમારાં આચરણઅને 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. 14પણ જુઓ, હુ તો તમારા હાથમાં છુ. તમને જે યોગ્ય અને સારુ લાગે
તે મને કરો. 15પણએટ ું ખાતર થી માનજો કે જો તમે મને માર નાખશો, તો તમેઆ નગરઅને તેના બધા વતનીઓએક નદ ષ
માણસના પ્રાણ લેવાના બદલ અપરાધી 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.” 17 પછ દેશના વડ લોમાંના માણસો ઊભા 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 જશ.ે
અને સભા ાનનો પવર્ત વનનાં ઉચ્ચ ાન જવેો થશ.ે” 19 ત્યારે યહૂ દયાના રાજા હ ઝ ા અને યહૂ દયાના બધા લોકોએઆ
માટે તેને માર ના ો હતો કે? ું તેને યહોવાહનો ડર નહોતો? વળ તેણે મહેરબાની રાખવાને યહોવાહને વનંતી કર નહોતી?
આને કારણે યહોવાહ તેઓના પર જે વપ લાવવાને બોલ્યા હતા, તે વષે તેમને પ ાતાપ થયો. જોઆપણે ય મયાને મોતની
સજાને પાત્ર ઠરાવીએ તો ું આપણે જઆપણા પર મોટ આફત ન હ નોતર એ?”

20 વળ કયાર્થ-યાર મનો એક વતની એટલે 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 રાજાએઆખ્બોરના 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

1યહૂ દયાના રાજાયો શયાના દ કરા યહોયાક મની કાર કદ નાઆરભમાં ય મયાની પાસેઆવચનયહોવાહની પાસેથીઆ ુ,ં
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. 4તેઓને 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 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 સમયઆવે ત્યાં ુધી બધી પ્રજાઓ તેની અને તેના
દ કરાની અને તેના દ કરાના દ કરાની સેવા કરશ.ે ત્યારે બળવાન પ્રજાઓઅને મહાન રાજાઓ તેની પાસે સેવા કરાવશ.ે

8વળ જે પ્રજાઅને રા તેનીએટલે બા બલના રાજાન ૂખાદનેસ્સારની સેવા કરશે ન હ. અને પોતાની ગરદન પરબા બલના
રાજાની ઝંૂસર ન હ ૂકશે. તે પ્રજાને હુ તેને હાથે ન કરુ ત્યાં ુધી તલવાર, દકુાળ અને 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, ૂવાઓ અને જતરમંતર કરનારાઓ જઓે તમને 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. 11પણજો કોઈ પ્રજાબા બલના
રાજાની ઝંૂસર ગરદન પર ૂકશે અને તેના દાસ થશ,ે તો હુ તેને પોતાની ૂ મમાં રહેવા દઈશ.’ તેઓ ત્યાં ખેતી કરશે અને વસશ.ે
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.”

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.’ 17તેઓ ું 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 ઘરમા,ં યહૂ દયાના રાજાના મહેલમાં અને યરુશાલેમમાં બાક રહેલાં પાત્રો બા બલ ન
લઈ જાય તે માટે તેઓએ સૈન્યના યહોવાહને વનંતી કરવી.’ ”
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19 તેથી સૈન્યોના યહોવાહ આ વષે કહે છે કે, ંભ, સ ુદ્ર, પાયા તથા પાત્રો તે લઈ ગયો ન હ, પણ આ નગરમાં હજી
રહેલાં છે. 20 પણ બા બલનો રાજા ન ૂખાદનેસ્સાર યહૂ દયાના રાજા યહોયાક મના દ કરા યકોન્યાને તથા યહૂ દયાના તેમ જ
યરુશાલેમના સવર્ કુલીન લોકોને યરુશાલેમમાંથી બા બલમાં બંદ વાસમાં લઈ ગયો.

21જે 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 હઆ ું 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.

3બે 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. 6 ય મયા પ્રબોધકે ક ું કે, “હા આમીન! યહોવાહ એ પ્રમાણે કરો. અને યહોવાહના ભ ક્ત ાનનાં પાત્રો તથા જઓે
બંદ વાસમાં ગયા છે. તે બધા લોકોને બા બલમાંથી આ ળે પાછા લાવીન,ે 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 ું, “યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે કે; ‘આ પ્રમાણે 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.”

12વળ હનાન્યા પ્રબોધકે ય મયા પ્રબોધકની ગરદન પરની ઝંૂસર ભાંગી ના ા પછ યહોવાહ ું વચન ય મયા પાસેઆપ્રમાણે
આ ું 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 પ્રજાઓની ગરદન પર લોખંડની ઝંૂસર ૂક છે. તેઓ તેના દાસ થશ.ે 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 પરઆ
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.” 17અને 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 પ્રબોધકેઆપેલા વચનો. 2યકોન્યા રાજા, રાજમાતા, ઉચ્ચ અ ધકાર ઓએ,
યહૂ દયા અને યરુશાલેમનાઆગેવાનો, કુશળ કાર ગરો તથા ુહારો બા બલમાંથી ગયા પછ , 3તે બધાની પાસે ય મયા પ્રબોધકે,
શાફાનનો ુત્ર એલાસા તથા જનેે યહૂ દયાના રાજા સદ કયાએ બા બલમા,ં 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 બાંધો અને તેમાં રહો, દ્રાક્ષાની વાડ ઓ રોપો અને 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.”
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 તમને આશા આપવા માટે ‘ વપ ને લગતા ન હ પણ શાં તને લગતા છે.
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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. 14યહોવાહ 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, 16જે 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. 17સૈન્યોના 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
તેઓએ મારુ સાંભ ું ન હ.’ એમ યહોવાહ કહે છે.

20 માટે યરુશાલેમમાંથી જે બંદ વાનો મેં બા બલ મોકલ્યા છે તે તમે સવર્ યહોવાહના વચનો સાંભળો.
21સૈન્યો 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 માટેઆમ કહે છે. જુઓ, તેઓનોજાહેરમાં શરચ્છેદ થાય માટે હુ તેઓને બા બલના
રાજા ન ૂખાદનેસ્સારના હાથમાં સોંપીશ. અને તે તમારા દેખતાં તેઓને માર નાખશે.

22અને 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 તેઓ સવર્ આપશે.’ 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 યાજકઅને 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.

27તો પછ અનાથોથી ય મયા જે તમાર આગળ પોતાને પ્રબોધક મનાવે છે તેને ઠપકો કેમ નથીઆપતા? 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 ું વચન ય મયા પાસે આ પ્રમાણે આ ું 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 ો છે, 32માટે યહોવાહ કહે છે કે; જુઓ, હુ શમાયા નેહેલામીને અને તેના સંતાનોને શક્ષા કર શ, તેના
વંશજોમાંથી કોઈઆ પ્રજામાં 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 ું હશે?
વળ બધાના ચહેરા કેમ ફ ા પડ ગયા છે?
7અરેરે! એભયંકર દવસઆવી ર ો છે! એના જવેો દવસ કદ ઊગ્યો નથી,
તે તો યાકૂબના સંકટનો દવસ છે. પણ તે તેમાંથી બચશે.

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 કરશ.ે અને તેઓને માટે તેઓના
રાજા તર કે હુ દાઉદને રાજા બનાવનાર છુ. તેની સેવા તેઓ કરશ.ે
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 પામશ;ે 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 શ અને ન ે તને શક્ષા કયાર્ વગર જવા દઈશ ન હ.’
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12 યહોવાહ આ 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 ખાઈ જાય છે. તે સવર્ને ખાઈ જવામાં આવશે. તારા બધા શ ુઓ બંદ વાસમાં જશ.ે
તારા પર જુલમ ુજારનારાઓ જ જુલમનો ભોગ બનશ,ે તને ૂંટનારાઓ જ ૂંટાઈ જશ.ે
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.”
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 બાંધવામાં આવશે તથા રાજમહેલમાં રજવાડાની ર ત ુજબ લોકો વસશ.ે
19અને તેઓમાં આભારસ્ ુ ત તથા હષર્ કરનારાઓનો અવાજ સંભળાશે.
હુ તેઓની ૃ દ્ધ કર શ તેઓઓછા થશે ન હ; અને તેઓને મહાન તથા મ હમાવંત પ્રજા બનાવીશ.
20 તેઓના લોકો પાછા પહેલાંના જવેા થશ;ે તેઓની સભા માર નજર સમક્ષ ા પત થશ,ે
અને જઓે તેમનો ઉપદ્રવ કરે છે તેમને હુ સજા કર શ.
21 તેઓનો આગેવાન તેઓના પોતાનામાંથી જ થશ,ે તેઓમાંથી તેઓનો અ ધકાર થશે

ારે હુ તેને માર પાસે લા ું ત્યારે તેઓ માર પાસે આવશ.ે
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 સમજાશે.”

31
ઇઝરાયલ વતનમાં પાછા ફરશે

1 યહોવાહ કહે છે, તે સમય’ે “હુ ઇઝરાયલના સવર્ કુળનો ઈ ર થઈશ અને તેઓ મારા લોક થશ.ે” 2 યહોવાહ આ પ્રમાણે
કહે છે કે;
“ ારે હુ ઇઝરાયલને વશ્રાં ત આપવા ગયો ત્યારે જે લોકો તલવારથી બચી ગયા છે, તેઓ અરણ્યમાં કૃપા પામ્યા.
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 પામશ.ે
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 ફરશ.ે
9 તેઓ રડતાંકકળતાં વનંતીઓ કરતાં આવશ.ે
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 કરશ.ે અને પોતાનાં ટોળાંની ઘેટાંપાળકની જમે

સંભાળ લેશ.ે
11 કારણ કે યહોવાહે યાકૂબને બચા ો છે. અને તેના કરતાં બળવાનના હાથમાંથી તેને છોડા ો છે.
12 તેઓ આનંદના પોકાર કરતા સયોનના પવર્ત પર આવશ.ે અને યહોવાહે આપેલા ધાન્ય, દ્રાક્ષારસ, તેલ અને ટોળાં અને

જાનવરો સ ૃ દ્ધથી ુશ ુશાલ થશ.ે
તેમ ું જીવન સીંચેલી વાડ જે ું થશે અને તેઓનાં સવર્ દ:ુખો દૂર થઈ ગયાં હશે.
13 ત્યારે કુમા રકાઓઆનંદ સાથે નાચી ઊઠશે અને ુવાનો તથા ૃદ્ધો હરખાશે;
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“કેમ કે હુ તેઓના શોકને હષર્માં ફેરવી નાખીશ, હુ તેઓને ખાતર આપીશ અને તેઓને હ ષત કર શ, કેમ કે તેઓનાં બંદ વાસનાં
સવર્ દ:ુખો દૂર થઈ ગયાં હશે.

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 હ જાય, તારાં બાળકો શ ુના દેશમાંથી પાછા આવશ.ે
17 તારા ભ વષ્ય માટે આશા છે” તારાં સંતાનો પોતાના દેશમાં પાછાં આવશે, એમ યહોવાહ કહે છે.”
18 “ ન ે મેં એફ્રાઇમને પોતાના સંબંધમાં વલાપ કરતો સાંભ ો છે; ‘તમે મને સજા કર છે;
પણ જમે વાછરડાને ઝંૂસર માટે પલોટવો પડે છે તેમ મને પણ સજા થઈ છે.
મને તમાર તરફ પાછો વાળો અને ુન: ા પત કરો, કેમ કે ફક્ત તમે જ મારા યહોવાહ ઈ ર છો.
19 મને ારે સમજા ુ કે મેં ું ક ુ છે, ત્યારે મેં માર જાંઘ પર થબડાકો માર ;
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 ફરશ.ે
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 કરશ.ે

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. 25મેં થાકેલાં જીવને વશ્રામઆપ્યો છે. અને દઃુખી જીવને
સ ૃદ્ધ કયા છે.” 26 ત્યારબાદ હુ જાગ્યો અને મેં જો ું તો માર ઊંઘ મને મીઠ લાગી.

27યહોવાહ કહે છે “જુઓ, એવા દવસોઆવી 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,
‘ પતાઓએ ખાટ દ્રાક્ષા ખાધી છે અને બાળકોના દાંત ખટાઈ ગયા છે.’ 30 કેમ કે દરેક માણસ પોતાના પાપને લીધે મરશે; 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 તેઆ 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 મને ઓળખશ.ે” “હુ તેઓનાં દષુ્કૃત્યો
માફ કર શ અને તેમના પાપને ફર સંભાર શ ન હ. એમ યહોવાહ કહે છે.”
35 “જણેે દવસે પ્રકાશઆપવા માટે ૂયર્ અને રાત્રે પ્રકાશ આપવા 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 સમયઆવી ર ો છે કે તે સમયમાં આ નગર હનાનએલના ુરજથી તે ૂણાના દરવાજા
ુધી ફર બાંધવામાં આવશે. 39 વળ સીધે રસ્તે માપવાની દોર ઠેઠ ગોરેબ પવર્ત ુધી પહોંચશ.ે અને ત્યાંથી વળ ને ગોઆહ
ુધી જશ.ે 40 ૃતદેહો તથા રાખની આખી ખીણ કદ્રોનના વહેળા ુધીનાં સવર્ ખેતરસ હત, ૂવર્ તરફ ઘોડા ભાગળના ૂણા
ુધી યહોવાહને સારુ પ વત્ર થશ.ે તે ફર કદ પણ ઉખેડવામાં આવશે ન હ અને પાડ નાખવામાં આવશે ન હ.”
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32
ય મયાની ખેતર-ખર દ પાછળનો સંકેત

1યહૂ દયાના રાજા સદ કયાના શાસનકાળના દસમાં વષર્માં એટલે ન ૂખાદનેસ્સારના અઢારમા વષર્માં ય મયા પાસે યહોવાહ ું
આ વચન આ ું 2 તે 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
લેશે. 4અને યહૂ દયાનો રાજા સદ કયા ખાલદ ઓના હાથમાંથી બચવા ન હ પામ,ે તે ન ે બા બલના રાજાના હાથમાં સોંપી
દેવામાં આવશે, તે તેની સાથે મોઢામોઢ વાત કરશ.ે અને બ ે એકબીજાને નજરોનજર જોશ.ે 5 તે સદ કયાને બા બલ લઈ જશે
અને હુ તેને સંભારુ ન હ ત્યાં ુધી તેણે ત્યાં રહે ું પડશ.ે “તમે ખાલદ ઓસામે 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 ું મારુ જે ખેતર છે તે ું વેચા ું લ,ે કેમ કે ૂલ્ય આપી તેને છોડાવવાનો તારો હ છે.”

8પછ , 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 ૂલ્યઆપીને છોડાવવાનો હ તારો છે. તે તારે પોતાને માટે
વેચા ું લે,” ત્યારે મેં જાણ્ ું કે આ તો યહોવાહ ું વચન છે. 9 તેથી જે ખેતર 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, 14 સૈન્યોના 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 ઓઆ 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.
18તમે હજારો પ્રત્યે કૃપા કરો છો અને ૂવર્જોનાં પાપની સજા તેમની પાછળઆવનાર 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. 20તમેઆજ ુધી મસરમાં, ઇઝરાયલમાં તથા વદેશીઓમાં ચમત્કારો અને અદ્ભત કાય કરતા
આ ા છો. જે ક ત તમે મેળવી છે તે આજ ુધી કાયમ છે. 21 ચ ો, ચમત્કારો અને બળવાન હાથથી તથા લાંબા કરેલા
ુજથી ભયભીત કર ને તમે ઇઝરાયલને મસરની બહાર લઈઆ ા હતા.
22 અને દૂધ તથા મધથી રેલછેલવાળો દેશ જે મેં તેઓના પ ૃઓને આપવાના સોગન ખાધા હતા. તે આ દેશ તમે તેઓને

આપ્યો છે. 23 તેઓએઆવીને 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 જુઓ શ ુ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 લેવાશ.ે 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, ું ૂલ્યઆપીને તારે સારુ ખેતર વેચા ું લે અને
સાક્ષીઓને બોલાવ. જો કે આ નગર તો ખાલદ ઓના હાથમાં સોંપા ું છે.”

26પછ યહોવાહ ું વચન ય મયાની પાસેઆ પ્રમાણેઆ ું 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.

29જે 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 હતાં. 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. 32 મને રોષ ચઢાવવા માટે જે દુ કૃત્યો ઇઝરાયલના અને યહૂ દયાના દ કરાઓએ, રાજાઓ,
રાજકુમારો, યાજકો, પ્રબોધકો અને યહૂ દયાના માણસો અને યરુશાલેમના રહેવાસીઓએ કયા છે અને તેને કારણે હુ આ નગરને
માર નજરઆગળથી દૂર કરુ.

33 તેઓએ 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 લક્ષઆપ્ ું 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 તેઓએમોલેખની સેવામાં પોતાના સંતાનોને અ માં હોમવા તેમણે બેન- હ ોમની
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ખીણમાં બઆલ માટે ઉચ્ચ ાન બાંધ્યાં છે. મેં એવી આજ્ઞા તેઓને આપી નથી કે આવા તરસ્કારપાત્ર કાયર્ કર ને યહૂ દયાની
પાસે પાપ કરાવ.ે 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.

38 તેઓ મારા લોકો થશે અને હુ તેઓનો ઈ ર થઈશ. 39 હુ તેઓને એક જ હૃદય આપીશ અને એક જ માગર્માં ચલાવીશ.
આતેઓના 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.
41તેઓ ું હત કરવામાં મનેઆનંદઆવશે અને હુ વ ા ુપણાથી તેઓને ૂણર્ હૃદયથીઆ ૂ મ પર ફર થી ા પત કર શ.”

42હા, આયહોવાહ 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.

43 તમે 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 સોંપવામાંઆવી છે. તેમાં લોકો ફર ખેતરખર દશ.ે 44 બન્યામીન દેશમાં, યરુશાલેમનીઆસપાસના પ્રદેશમાં, યહૂ દયાના
નગરોમા,ં પહાડ પ્રદેશોમા,ં શફેલાનાં નગરોમાં અને દ ક્ષણ પ્રદેશોમાં લોકો ચાંદ ના ૂલ્ય આપીને ખેતરો ખર દશે, 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 જવાબઆપીશ. અને જે મોટ અને ૂઢ વાતો ું જાણતો નથી તે હુ તને જણાવીશ. 4આથીઆ 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 જશ.ે

6 છતાંપણ 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. 8 તેઓએ માર વરુદ્ધ જે 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 પ્રજાઓસમક્ષઆનગર મને આનંદ ુ,ં સ્ ુ ત ું અને
ગૌરવ ું કારણ થઈ પડશ.ે અને તે ું જે હત અને ભ ું હુ કરુ છુ તેને લીધે તેઓ ભયભીત થઈને કપી ઊઠશે.”

10 યહોવાહ કહે છે “જનેે ું નજન, પ ુહ ન અને ઉજ્જડ ાન કહે છે. એવા આ ાનમાં એટલે યહૂ દયાના નગરોમાં
અને યરુશાલેમની નજન, વસ્તીહ ન, પ ુહ ન અને ઉજ્જડ શેર ઓમા,ં 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 હજીસંભળાશે. કેમ કેઆગલા વખતમાં હ ું તેમ હુ દેશનો બંદ વાસ ફેરવી
નાખીશ. એમ યહોવાહ કહે છે.

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

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

17 કેમ કે યહોવાહઆ 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.”

19વળ યહોવાહ ું વચન ય મયા પાસે આ પ્રમાણેઆ ું કે, 20 “યહોવાહ કહે છે કે; જો તમે દવસ સાથેનો તથા રાત સાથેનો
મારો કરાર તોડશો, તો દવસ અને રાત નયત સમયે થશે ન હ. 21એ 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 જમેઅથવા સ ુદ્રની અગ ણત રેતીની જમે હુ મારા સેવક દાઉદના વંશજોઅને માર સેવા કરનાર લેવીઓની સં ામાં
ૃ દ્ધ કર શ.”
23 વળ યહોવાહ ું વચન ય મયા પાસે આ ું 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 યહોવાહ આ કહુ 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
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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

1 જયારે 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; ‘જાઅને 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 લઈ
જવાશે તથા તને તેના હાથમાં સોંપાશે. અને તાર અને બા બલના રાજાની આંખેઆંખ મળશે અને તે તાર સાથે મોઢામોઢ વાત
કરશે. અને ું બા બલમાં જશ.ે’ ”

4 તેમ છતાં, 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 ુ પામશ.ે 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.’ ”

6તેથી ય મયા પ્રબોધકે યહૂ દયાના રાજા સદ કયાનેઆસવર્ વચન યરુશાલેમમાં કહ સંભળા ા.ં 7તે 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 વચનઆ ું 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.

10બધા 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 ુ;ં 13 યહોવાહ, 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 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 ાં.”

17તેથી 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. 18જઓેએ મારા કરાર ું ઉલ્લંઘન ક ુર્ છે,
જઓેએ વાછરડાને બે ટુકડા કર તેના બે ભાગો વચ્ચેથી જઈને માર આગળ કરાર કય હતો. પણ તેનાં વચનો પા ાં નથી.
19એટલે યહૂ દયાના તથા યરુશાલેમના સરદારોને, ત્યાંના ખોજાઓને, 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 લેશ.ે અને તેઓ તેને આગ લગાડ ને બાળ ૂકશ.ે એ ર તે હુ યહૂ દયાના નગરોને વસ્તીહ ન તથા
ઉજ્જડ કર નાખીશ.”

35
ય મયા અને રેખાબીઓ

1 યહૂ દયાના રાજા યો શયાના દ કરા યહોયાક મના રા કાળ દરમ્યાન યહોવાહ ું વચન ય મયા પાસે આ ું તે આ, 2 “ ું
રેખાબીઓગોત્રીઓની પાસે જઈને તેઓને વાત કર, તેઓને બોલાવીને યહોવાહના ભ ક્ત ાનના એકઓરડામાં લઈઆવઅને
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
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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. 9અને રહેવા ઘરો બાંધશો ન હ કે તમાર પાસે દ્રાક્ષવાડ , ખેતરો કે, બી કઈ ન હોય. 10અમે
તં ુઓમાં ર ા છ એ અને 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; 13સૈન્યોના યહોવાહ ઇઝરાયલના ઈ ર કહે
છે કે; યહૂ દયા અને યરુશાલેમમાં જઈને કહે કે, ‘ ું તમે મારાં વચનો સાંભળ ને શખામણ ન હ લો?’ આ યહોવાહ ું 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.

15 મેં 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 ૃઓએજેઆજ્ઞા 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 જેઆફતો 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.’ ”

18પછ 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 એક ઓ ળ ું લઈને તેના પર લખ. 3 કદાચ હુ યહૂ દયાના 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.”
4 તેથી 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 આજ્ઞાઆપી અને ક ું કે, “હુ કેદમાં છુ અને મને યહોવાહના
ઘરમાં જવાનો નષેધ છે. 6માટે ું જાઅને 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 ા.ં

9યો 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 ઉપરનાઆંગણામાંના 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 ા.ં 14પછ સવર્ અ ધકાર ઓએ કૂશીના દ કરા શેલેમ્યાના દ કરા નથાન્યાના દ કરા યેહૂદ ને બારુખ પાસે મોકલીને
કહેવડા ું કે, “જે ઓ ળયામાંથી તે લોકોને વાંચી સંભળા ું છે, તે ઓ ળ ું તારા હાથમાં લઈને અહ આવ.” તેથી ને રયાના
દ કરા બારુખે ઓ ળ ું હાથમાં લઈને અમલદારો પાસે ગયો. 15 તેઓએ તેને ક ું કે, “ ું બેસીને તે અમને વાંચી સંભળાવ.”
આથી બારુખે તેઓને તે વાંચી સંભળા ું.

16 બારુખે 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 લીધાં.” 19 પછ અ ધકાર ઓએ બારુખને ક ું, “ ું
અને ય મયા ાંક છુપાઇ જાઓ. તમે ાં છો તે વષે કોઈને પણ જાણ કરશો ન હ.”
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રાજાએઓ ળ ું બાળ ૂ ું
20 ત્યાર પછ લ હયોઅ લશામાનીઓરડ માં તેઓ ળયાને ૂક ને તેઓચોકમાં 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 રાજાનીઆસપાસ 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.

23જયારે 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.

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

30આથી 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 બીજુઓ ળ ું લી ું અને ને રયાના દ કરા બારુખ લ હયાને લખવાઆપ્ ુ.ં 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

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. 2પણ 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 યહોવાહઆપણા ઈ ર પાસે પ્રાથર્ના કર.” 4એવખતે ય મયાને લોકોમાં જવાઆવવાની
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 ા.

6પછ યહોવાહ ું વચન ય મયા પ્રબોધકની પાસે આ પ્રમાણેઆ ું 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 જશ.ે 8અને ખાલદ ઓ પાછા આવશ.ે 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 જશ,ે’ 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 તેઓ ઊઠશે અને તમને પરા જત કરશ.ે અને આ નગરને બાળ નાખશ.ે”

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 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.”

14ય 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 . 15સરદારોએ ય મયા પર કોપાયમાન થઈને તેને માય . અને તેને યહોનાથાન લ હયાના ઘરમાં કેદ
કય . કેમ કે તે મકાન તેઓ ું કેદખા ું હ ું.

16 ય 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 આવશ.ે”

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 ાં
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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

1આસવર્ 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 કોઈઆ નગરમાં રહેશે તે તલવાર, દકુાળ કે
મરક થી ૃત્ ુ પામશે, પણજે કોઈ ખાલદ ઓને શરણે જશે તે બચવા પામશ,ે અને તેનો જીવ ૂંટ તર કે ગણાશે. 3વળ યહોવાહ
આ પ્રમાણે કહે છે કે; આનગર બા બલના રાજાના સૈન્યના હાથમાં જશ,ે 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.”

6આથીએલોકોએ ય મયાને પકડ ને રાજાના દ કરા મા લ્ખયાની ચોક ના ટાંકામાં ના ો, તેઓએતેને 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 દરવાજાઆગળ બેઠો છે. 8એવામાં એબેદ-મેલેખે રાજાના મહેલમાંથી નીકળ ને રાજાની પાસે આવી તેને ક ું કે,
9મારા મા લક, મારા રાજા, આલોકોએ પ્રબોધક ય મયા સાથે જે ક ુર્ છે તે ઘણું અ ન થ ું છે; એલોકોએ તેને પાણીના ટાંકામાં
ના ો છે અને નગરમાં ખોરાક તો છે ન હ એટલે તે કદાચ ૂખે મર જશ.ે”

10આસાંભળ 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.” 11તેથી 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 પહોંચાડ્યા.ં

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
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 ને? અને જો હુ સલાહ આ ું તો પણ તમે મારુ સાંભળવાના નથી.” 16 ત્યારે સદ કયા રાજાએ
ુપ્તમાં ય મયાને એ ું વચનઆપ્ ું 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 ું સૈન્યઆ 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.

23 તેઓ તમાર ીઓને અને તમારાં બાળકોને ખાલદ ઓ સમક્ષ લઈ જશ.ે 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.ે 25જો 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.’ 26છતાં ું કેવળ એટ ું જ કહેજે કે, રાજા મને યહોનાથાનના ઘરમાં મરવાને પાછો
મોકલે ન હ તેવી દ ન વનંતી મેં રાજાને કર હતી.”

27પછ સવર્ અ ધકાર ઓએય મયા પાસેઆવીને 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. 28તેથી
યરુશાલેમને જીતી લેવામાં આ ું ત્યાં ુધી ય મયા ચોક માં ર ો.
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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
તેઓએનગરની બધી દ વાલોને તોડ નાખીને ભંગાણ પા ું. 3બા બલના સૈન્યના સવર્ અ ધકાર ઓનગરમાંઆ ા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.

4જયારે 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 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 .

6પછ બા બલના રાજાએ રબ્લાહમાં સદ કયાની નજર સામે તેના દ કરાઓનો વધ કય તથા બા બલના રાજાએ યહૂ દયાના
સવર્ રાજવીઅ ધકાર ઓને પણ માર ના ા. 7 ત્યારબાદ તેણે સદ કયાનીઆંખો 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. 10 જે 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.

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.
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ય મયા ગદાલ્યાની સાથે રહે છે

1યરુશાલેમ અને યહૂ દયાના જે સવર્ બંદ વાનોને બા બલના બંદ વાસમાં લઈ જવામાં આ ા હતા તેઓમાં ય મયા હતો અને
તેને સાંકળે બાંધવામાં આ ો 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 રે આ ાને આ
વપ લાવવા ું નમાર્ણ ક ુ હ ું.
3અને 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 બલઆવ ું હોય તો આવ, હુ તાર સંભાળ રાખીશ. પર ુ જો તારે માર સાથે બા બલ નઆવ ું
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.”

5પર ુ ય મયાએ જવાબઆપ્યો 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 પાછોજા. 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 ો.

ગદાલ્યા, યરુશાલેમનો હાકેમ
2 રાજા. 25:22-24

7 હવે ારે સૈન્યના સરદારો તથા તેના માણસો જઓે સીમમાં 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 ા.



ય મયા 40:9 706 ય મયા 42:3

9 શાફાનના દ કરા અ હકામના દ કરા ગદાલ્યાએ તેઓની અને 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 થશ.ે 10અને 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 પણ બાક રહેવા દ ધા છે. અને તેઓ પર શાફાનના 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, તેઓ બધા મસ્પાહમાં ગદાલ્યા પાસે આ ાં,
14 તેઓએ 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.

15 તેથી 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 નાખે? તેથી જે યહૂદ ઓ તાર પાસે એકઠા થાય છે
તેઓ વખેરાઈ જાય. અને યહૂ દયાના બાક રહેલા લોક નાશ પામ?ે” 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.”
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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 ો. 3જે યહૂદ ઓ
ગદાલ્યા સાથે મસ્પાહમાં હાજર હતા તેઓ સવને તથા ત્યાં જે ખાલદ ઓના યોદ્ધાઓ મળ આ ા તેઓને ઇશ્માએલે માર
ના ા.

4 ગદાલ્યાને માર ના ા પછ બીજા દવસ,ે આ વાતની 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 પાસે આવો.” 7 તેઓ 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 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 રાજાએ ઇઝરાયલના રાજા બાશાથી 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.

11પર ુ 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 ો.

13હવે 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 તેઓ સવર્ 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 ઇશ્માએલ અ 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.

17 તેઓએ મસરમાં જતાં ખાલદ ઓના ડરને કારણે બેથલેહેમ પાસે કમ્હામમાં ુકામ કય . 18 કેમ કે બા બલના રાજાએ
દેશના હાકેમ તર કે 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

1પછ સૈન્યોના સવર્ સરદારો, કારેઆનો દ કરો યોહાનાનઅને હોશાયાનો દ કરો યઝાન્યા નાના તેમ જ મોટા બધા લોકો ય મયા
પ્રબોધક પાસે ગયા. 2તેઓએ તેને ક ું, “કૃપા કર ને અમાર અરજસાંભળો, અમારે સારુએટલેઆબાક 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.”
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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
યહોવાહનીઆગળ પ્રાથર્ના તથા નવેદન કરવા માટે તમે મને મોકલ્યો હતો, એમ યહોવાહ કહે છે; 10જો તમે આ દેશમાં નવાસ
કરશો તો હુ તમને આશીવાર્દઆપીશ 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.

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 પડે અને ત્યાં
અમે ૂ ા રહ ું ન હ. ત્યાં અમે રહ ુ.ં”

15 યહૂ દયાના બાક રહેલા લોક યહોવાહ ું વચન સાંભળો. 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 પકડશ.ે 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, દકુાળ અને 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 યહોવાહની આગળઅમારે માટે પ્રાથર્ના કર. અને જે કઈ
અમારા 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 ું 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 લઈ જાય. માટે તેઓના હાથમાં અમને સોંપી દેવા ને રયાનો દ કરો બારુખ તને
અમાર વરુદ્ધ ઉશ્કેરે છે.”

4તેથી કારેઆના દ કરા યોહાનાને, 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 સવર્ન,ે 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 લ,ે 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. જે પથ્થરો મેં સંતાડ્યા છે તેના પર હુ તે ું રા ાસન ાપન કર શ. તેના પર
તે પોતાનો ભ મંડપ ઊભો કરશ.ે”

11 તે આવીને મસર પર હુમલો કરશ;ે મરણને માટે નમાર્ણ થયેલા તેઓ માયાર્ જશે અને બંદ વાસને માટે નમાર્ણ થયેલા
બંદ વાસમાં જશે, તલવારને સારુ નમાર્ણ થયેલા તેઓ તલવારથી માયાર્ જશ.ે 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
શણગારશે. અને ત્યાંથી તે વજયી બનીને પાછો જશે. 13 મસરમાંના બેથ-શેમેશના સ્તંભોને તે તોડ પાડશ;ે અને મસરનાં
દેવ ાનોને આગ લગાડ બાળ ૂકશ.ે
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44
મસર ભાગી ગયેલા યહૂદ ઓને પ્ર ુનો સંદેશો

1જે સવર્ યહૂદ ઓ મસર દેશમા,ં 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 તેઓ ખંડરે હાલતમાં છે; તેઓમાં કોઈ માણસ રહે ું નથી. 3 તેઓએ 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. 6 આથી 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 વરુદ્ધ અ ત દુ કામ કર ને ીઓ, ુરુષો, બાળકો અને દૂધ પીતાં નાનાં બાળકોનો નાશ
યહૂ દયામાંથી કરો છો અને 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.

9 તમારા પ ૃઓનાં પાપ, યહૂ દયાના રાજાઓ તથા રાણીઓનાં પાપ અને તમારા પોતાના દ્વારા તથા તમાર પત્નીઓ દ્વારા
યહૂ દયા તથા યરુશાલેમની શેર ઓમાં આચરવામાં આવેલાં પાપ ું તમે ૂલી ગયા? 10આજ પયત 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. 12યહૂ દયાના બાક રહેલા લોકો જઓેએ મસર જઈને વસવાનો નધાર્ર કય છે, તેઓને
હુ હતા ન હતા કર નાખીશ. તેઓ બધા જ મસર દેશમાં નાશ પામશ;ે તેઓ તલવારથી તથા દકુાળથી મરશે. નાનામોટા સવર્
તલવારથી કે દકુાળથી માયાર્ જશે અને તેઓ ધ ારરૂપ, વસ્મયરૂપ, શાપરૂપ, નદારૂપ થઈ પડશે.

13જમે 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 વસવાની આશાએ 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.”

15આસાંભળ ને જઓેજાણતા હતા કે તેમની પત્નીઓબીજા દેવોને બ લચઢાવે છે તે બધાએઅને ત્યાં ઊભેલી બધી ીઓ
જઓે મોટા સ ૂહમાં હતી તેઓ તેમ જ મસર દેશના પાથ્રોસમાં વસતા બધા માણસોએ ય મયાને ઉ રઆપ્યો, 16તેઓએ ક ું,
“જે વચન તેં યહોવાહને નામે અમને ક ું છે. તે વષે અમે તારુ સાંભળવાના નથી. 17અમે અમારા ૂવર્જો, અમારા રાજાઓ
અને અમારાઆગેવાનો યહૂ દયાના નગરોમાં અને યરુશાલેમના મહોલ્લાઓમાં જમે કરતા હતા, તેમઆકાશની રાણીનીઆગળ
ૂ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.
18પર ુ ારથીઅમેઆકાશની રાણીનેઆહુ તઆપવા ું અને પેયાપર્ણો ચઢાવવા ું બંધ ક ુ, ત્યારથીઅમે ભારે ુશ્કેલીઓ

ભોગવીએછ એ, તલવારથીઅને દકુાળથીઅમે નાશ પામીએછ એ.” 19 ીઓબોલી, ારે અમેઆકાશની રાણીનીઆગળ
ૂ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 ીઓએઅને ુરુષોએ એટલે સવર્ લોકે તેને આવો ઉ ર આપ્યો ત્યારે સવર્ લોકને ય મયાએ ક ું કે, 21 “તમે તથા

તમારા વડ લો તથા તમારા રાજાઓઅને 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 યહોવાહસહન કર શ ા ન હ; તેથી જમેઆજે 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. 25 સૈન્યોના 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 બોલ્યા છો. તથા તમારા બોલવા
પ્રમાણે તમારા હાથોએ ક ુ છે; તો હવે તમાર પ્ર તજ્ઞાઓ પ્રમાણે તમે ભલે વત .

26સવર્ 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 જશે. 28 વળ
તલવારથી બચેલા થોડા માણસ મસર દેશમાંથી યહૂ દયા પાછા આવશે. અને જે બાક રહેલા યહૂ દઓ મસર દેશમાં રહેવા
માટે ગયા છે તેઓજાણશે કે કો ું વચન, મારુ કે તેઓ ું કાયમ રહે છે.

29 હુ તનેઆ ચ આપીશએમ યહોવાહ કહે છે, તમારા પર વપ લાવવાનાં મારાં વચનો ન ે કાયમ રહેશે. એતમે જાણો
માટે હુ તમને આ જગ્યાએ શક્ષા કર શ. 30 યહોવાહ કહે છે; ‘જુઓ, જમે મેં યહૂ દયાના રાજા સદ કયાને બા બલના રાજા
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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 આ સવર્ વચનો ુસ્તકમાં લ ાં. પછ જે વચન ય મયા પ્રબોધક બોલ્યો તે આ છે, 2 હે બારુખ, “યહોવાહ,
ઇઝરાયલના ઈ ર આ 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.’ ”

4 તેને ું કહે કે, “યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે કે; જે મેં બાંધ્ ું છે, તેને હુ પાડ નાખીશ. જે મેં રોપ્ ું છે, તેને હુ ઉખેડ નાખીશ.
અને આ પ્રમાણે 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 વષે; “ 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 ન જાય. જે ૂરવીર તે બચી શકે ન હ, તેઓ ઉ 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’
ઢાલ ધારણ કરેલા કૂશીઓ અને ૂટ ઓ તથા ધ ુધાર્ર ૂદ મીઓ બહાર આવો.
10સૈન્યોના 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 લ.ે ું ઘણાં ઔષધનો ઉપચાર કરશે પણ ું સ્વ થશે ન હ.
12સવર્ 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 નાઆવવા વષે, જે વચન યહોવાહે ય મયા પ્રબોધકને ક ું

તે;
14 “ મસરમાં જાહેર કરો, મગ્દોલમાં અને નોફમાં
તેમ જ તાહપાન્હેસમાં ઢઢેરો પટાવો, જણાવો કે, હો શયાર, તૈયાર તમાર આસપાસ તલવારે વનાશ કય છે.
15શા માટે તારા બહાદરુ યોદ્ધા નાસી ગયા છે? તેઓસામનો ન કર શ ા, કેમ કે યહોવાહે તેઓને તેઓના શ ુઓની સામે નીચા

પાડ ના ા.
16 તેણે તેઓને લથડતા કર દ ધા છે. તેઓ એકબીજા 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.”
18જે રાજા ું નામ સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ છે, તે કહે છે, “મારા જીવના સમ’ તાબોર પવર્ત જવેો, સ ુદ્ર પાસેના કામલ જવેો તે

ન ે આવશે.
19 હે મસરમાં રહેનાર દ કર ઓ, તમારો સામાન બાંધો અને બંદ વાસમાં જવાને તૈયાર થાઓ.
કેમ કે નોફ નગરનો સં ૂણર્ નાશ થશ.ે 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, તેમની આફતનો સમય તેમના પર આવી પડ્યો છે.
22 નાસી જતા સપર્ જવેો તેઓનો અવાજ સંભળાશે. 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.
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તેઓ તીડોની જમે અસં છે, તેઓ અગ ણત છે.
24 મસરની દ કર ું અપમાન થશે. તેને ઉ રના લોકના હાથમાં સોંપવામાં આવશ.ે

25સૈન્યોના યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે, “જુઓ, હવે હુ નોનો શહેરનાઆમોનને, ફારુનને, મસરન,ે તેના દેવોને તથા
તેના રાજાઓને તથા ફારુનને અને તેના પર વ ાસ રાખનારાઓસવર્ને સજા કર શ. 26 હુ તેઓને તેઓનોજીવ 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 દૂરના દેશમાંથી છોડાવી લાવીશ. અને તમે પાછા ુખશાં ત ૂવર્ક રહેવા પામશો. કોઈ તમને ડરાવશે ન હ. 28યહોવાહ 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 વષે, 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 વળશ;ે
તે તેઓનાં નગરો તથા તેમાંના સવર્સ્વનો નાશ કરશ.ે ૂરવીર ુરુષો ભયથી ૂમો પાડશે
અને સવર્ પ્રજાજનો પોક ૂક ને રડશે.
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 જશ.ે
4 કેમ કે, એવો દવસઆવશે કે ારે બધા જ પ લસ્તીઓનો સંહાર થશ.ે ૂર અને સદોનની સાથે બચી ગયેલા દરેક મદદગારને

કાપી નાખવામાં આવશ.ે કેમ કે યહોવાહ પ લસ્તીઓનો એટલે 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
કરશે? 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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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 ુઓએએના પતનની યોજના ઘડ છે.
તેઓ કહે છે ‘ચાલો, આપણે તેને દેશ તર કે ૂંસી નાખીએ. માદમેન નગરને પણ ૂપ કરવામાં આવશ;ે શ ુઓની તલવાર તારો

પીછો કરશ.ે’
3સાંભળો! 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 જશ,ે તેના યાજકો અને સરદારો તેની સાથે જશે.
8 દરેક નગર પર વનાશ ઊતરશે, એક પણ શહેર બચવા પામશે ન હ.
ખીણ નાશ પામશે અને મેદાન પાયમાલ થશ.ે એ ું યહોવાહ કહે છે.
9 મોઆબને પાંખો આપો કે તે ઊડ જાય.
તેનાં નગરો વસ્તી વનાના ઉજ્જડ થઈ જશ.ે 10જે કોઈ યહોવાહ ું કામ કરવા સારુઆળ ુ 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.
તેને એક પાત્રમાંથી બીજા પાત્રમાં રેડવામાં આ ો નથી. તેનો સ્વાદ હમેશ જવેો જ ર ો છે; અને તેની ુગંધ બદલાઈ નથી.

12 યહોવાહ કહે છે કે, તેથી જુઓ, એવો સમય આવે છે કે’ જે સમયે હુ તેઓની પાસે ઊલટ ુલટ કરનારા મોકલીશ.
તેઓ તેને ઊલટપાલટ કરશ.ે તેઓ તેના પાત્રો ખાલી કરશ.ે તેમની બરણીઓ ફોડ નાખશ.ે

13જમે ઇઝરાયલીઓ બેથેલ પર વ ાસ રાખી અને ફજતે થયા છે. તેમ કમોશ પર વ ાસ રાખીને મોઆબ ફજતે થશ.ે
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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.
16હવે 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 હે અરોએરના લોકો, રસ્તે ઊભા રહ ને ચોક કરો, નાસી જતા 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,
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
26 તેને ભાન ૂલેલો બનાવી દો, તેણે યહોવાહની વરુદ્ધ બડાઈ માર છે. મોઆબ પોતાની ઊલટ માં આળોટશે અને લોકોની

હાંસી ું પાત્ર થશ.ે 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.”

30 યહોવાહ કહે છે કે; હુતેનો ક્રોધ જાણું 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 પણ તારે 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.
34 હેશ્બોનથી એલઆલેહ ુધી અને ત્યાંથી યાહાસ ુધી સોઆરથી હોરોના યમ ુધી, અને ત્યાંથી એગ્લાથ-શલી શયા ુધી

ભય અને વેદનાના પોકારો સંભળાય છે. નમ્રીમનાં પાણી ુકાઈ જશ.ે 35 યહોવાહ કહે છે કે, મોઆબમાં જઓે ઉચ્ચ ાનમાં
બ લદાનો આપે 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 થશ.ે”
મોઆબ માટે કોઈ બચાવ ન હ

40 યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે કે, “જુઓ, તે ગરુડની જમે ઊડ આવશે. 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 થશ.ે કેમ તેણે યહોવાહની વરુદ્ધ બડાઈ કર છે.
43 યહોવાહ 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 જશ,ે
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.
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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 જશ.ે અને તેમની દ કર ઓને
અ માં બાળ નાંખવામાં આવશ.ે

અને જઓેએ ઇઝરાયલનો વારસો ભોગ ો હતો તેઓનો વારસો ઇઝરાયલ ભોગવશે. 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 જશ.ે
4 તમારા બળ ું તમને શા માટે અ ભમાન છે? હે અ વ ાસી દ કર તારુ બળ નાશ પામશ,ે
ું 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 જશ.ે
અને નાસી જનારાઓની સંભાળ રાખનારુ કોઈ ન હ હોય.
6 પર ુ પાછળથી હુ આમ્મોનીઓ ું ભાગ્ય ફેરવી નાખીશ’ એમ યહોવાહ 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 સમયઆ ો 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

જશે.
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 પડશ,ે તારે એ પ્યાલો ચો સ પીવો જ પડશ.ે 13 કેમ કે, હુ મારા જીવના સમ ખાઈને કહુ છુ કે’ એમ
યહોવાહ કહે છે “બોસરા વ સ્મત, નદારૂપ, શાપરૂપ અને ઉજ્જડ થઈ જશે અને બધાં નગરો સદા ઉજ્જડ થઈ જશ.ે”
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 નંખાશ.ે
21અદોમના પતનના અવાજથી ૃથ્વી થથરશ;ે
તેનો અવાજ લાલ સ ુદ્ર ુધી સંભળાય છે.
22 જુઓ, તે ગરુડની જમે ઊડ ને આવશે અને બોસરા સામે પોતાની પાંખો ફેલાવશે.
અને તે દવસે અદોમના યોદ્ધાઓ પ્ર ૂ તની વેદનાથી પીડાતી ીની જમે ગભરાઈ જશે.
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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 નાસ;ે
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?’ ”
26સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે, “તે દવસે તેના જુવાન માણસો મહોલ્લાઓમાં ૃત્ ુ પામશ.ે
અને યોદ્ધાઓ નાશ પામશ.ે
27અને હુ દમસ્કસની દ વાલો પર આગ લગાડ શ અને તે બેન-હદાદના મહેલોને બાળ ને ભસ્મ કરશ.ે”

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 કરશે;
“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.
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 પર આફત ઉતાર શ.” એમ યહોવાહ કહે છે.
33 “હાસોર શયાળવાંની બોડ બની જશ,ે સદાકાળ માટે તે વેરાન પ્રદેશ બની જશ,ે
કોઈ ત્યાં વસશે ન હ કે કોઈ માણસ ત્યાં ઘર ન હ બનાવે.”

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 રાજાનો અને સરદારોનો સંહાર કર શ.” એમ

યહોવાહ કહે છે.
39 “પણ પાછલા વષ માં હુ એલામનો બંદ વાસ ફેરવી નાખીશ.” એમ યહોવાહ કહે છે.

50
બા બલ ઉપરઆક્રમણ

1બા 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 જશ.ે

ઇઝરાયલ ું પાછા ફર ું
4 યહોવાહ કહે છે, “તે દવસોમાં અને તે સમય’ે ઇઝરાયલ ુત્રો અને યહૂ દયાના લોકો સાથે મળ ને આવશ,ે
તેઓ રડતાં રડતાં આવશે અને તેમના ઈ ર યહોવાહની શોધ કરશ.ે
5 તેઓ સયોનનો માગર્ ૂછશે અને તેની તરફ આગળ વધશે.
તેઓ કહેશે, ‘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.’
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8બા બલમાંથી નાસી જાઓઅને ખાલદ ઓના દેશમાંથી નીકળ જાઓ.
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 કરશ.ે
તેઓનાં તીર કુશળ અને બહાદરુ ધ ુધાર્ર ઓના બાણ જવેાં થશ.ે કોઈ ખાલી પાછુ આવશે ન હ.
10ખાલદ દેશને ૂંટ લેવામાં આવશે અને જઓે તેને ૂંટશ.ે તેઓ સવર્ ૂંટથી ૃપ્ત થશ.ે” 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 થશ.ે 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 જશ.ે
બા બલ પાસે થઈને જતાં સૌ કોઈ કાંપશ.ે અને તેની સવર્ વપ ઓ જોઈને ફટકાર કરશ.ે
14બા 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.
15 તેની 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!
16બા બલમાંથી વાવનારને તથા કાપણીની વેળા દાતરડુ ચલાવનારને ન કરો.
જુલમી તલવારને લીધે તેઓ પોતપોતાના લોકની પાસે દોડ આવશ.ે અને પોતપોતાના વતનમાં નાસી જશ.ે

ઇઝરાયલ ું પાછા ફર ું
17ઇઝરાયલ 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. 18 તેથી 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 શાસન
આપીશ.

19ઇઝરાયલને હુ પાછો તેના બીડમાં લાવીશ, તે કામલ પવર્ત અને બાશાન પર ચઢશ.ે
અને તેનો જીવ એફ્રાઇમ અને ગલ્યાદમાં સંતોષાશ.ે
20 યહોવાહ કહે છે કે, તે સમયોમાં તથા તે દવસોમાં, ઇઝરાયલનો દોષ શોધશે,
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.
23આખા જગતનો 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.
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.
28આપણા 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, યહોવાહની આગળ ઇઝરાયલના પ વત્રની આગળ તે ઉદ્ધત થયો 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.
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32 હે અ ભમાની પ્રજા, ું ઠોકર ખાઈને પડશે. કોઈ તેઓને ઊભા ન હ કરે.
હુ તારાં નગરોમાં આગ લગાડ શ; અને તે આસપાસ ું બ ું બાળ ને ભસ્મ કર નાખશ.ે”
33સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે; “ઇઝરાયલના અને યહૂ દયાના લોકો પર જુલમ ુજારવામાં આવી ર ો છે.
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 રાખશ.ે

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 તેઓ ભયભીત થશ.ે
37 તેના ઘોડાઓ તથા રથો પર તથા તેના સવર્ લોક જઓે બા બલમાં છે તેઓ પર તલવાર આવી છે,
જથેી તેઓ ીઓ જવેા નબર્ળ થશ.ે તેની સવર્ સંપ પર તલવાર આવી છે અને તે ૂંટાઈ જશ.ે
38 તેનાં જળાશયો પર ુકવણું આ ું છે. તેઓ ુકાઈ જશ.ે
કેમ કે સમગ્ર દેશ ૂ તઓથી ભર ૂર છે અને લોકો તે ત્રાસદાયક ૂ તઓ પ્રત્યે મો હત થયા છે.
39આથી ત્યાં વગડાનાં જાનવરો અને જગલનાં વરુઓ વાસો કરશ,ે 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.
42લોકોએ ધ ુષ્ય અને તલવાર ધારણ કર છે; તેઓ કૂ્રર અને ઘાતક છે.
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 આવશ.ે
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?
45 માટે 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 નાખશ.ે
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 કરશ,ે
વપ ના દવસે તેઓ તેને ચારેબાજુથી ઘેર લેશે
3 ધ ુર્ધાર ઓને તેઓ ું બાણ ખેંચવા 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.
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.
6બા બલમાંથી નાસી જાઓ. સૌ પોતપોતાના જીવ બચાવવા નાસી જાઓ! બા બલના પાપે તમે મરશો ન હ,
કેમ કે બદલો લેવાનો યહોવાહનો આ 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 લઈઆવો. 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 ું શાસનઆકાશ ુ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!
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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 પર આક્રમણ કરવા માટે ઝંડો ઊંચો કરો, સંરક્ષણ મજ ૂત કરો.
અને ચોક દારોને શહેરની આસપાસ ગોઠવો; ઓ ચતો છાપો મારવા માટે છુપાઈ રહો,
કેમ કે યહોવાહે જે ક ું છે તે સવર્ તે સં ૂણર્ કરશ.ે
13 તમે બા બલની નદ ઓને કાંઠે વસવાટ કરો અને તેની વ ુલ સ ૃ દ્ધને માણો.
તારો અંત આ ો છે; તાર જીવનદોર કપાઇ જશે.
14સૈન્યોના 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 કરશ.ે

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.
17તેમની 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.
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
24બા બલને તથા ખાલદ ઓના બધા લોકોન,ે 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 ૂજી ઊઠે છે અને પીડાય છે, કેમ કે બા બલ વરુદ્ધ યહોવાહનો સંકલ્પ દૃઢ છે.
યહોવાહ બા બલને નજન વગડો બનાવવાની તેમની પોતાની યોજના પાર પાડે છે.
30બા બલના અ ત પરાક્રમી યોદ્ધાઓ હવે ુદ્ધ કરતા નથી. તેઓ કલ્લાઓમાં ભરાઈ ગયા છે,
તેઓ હમત હાર ગયા છે. અને ીઓજવેા થઈ ગયા છે. આક્રમણ કરનારાઓએ તેઓનાં ઘરો બાળ ના ાં છે અને નગરના

દરવાજાઓ તોડ ના ા છે.
31આ ું શહેર કબજે થઈ ગ ું છે તે ું કહેવાને ચારેબાજુથી સંદેશાવાહકો
એક પાછળ એક બા બલના રાજા પાસે દોડ આ ા છે.
32 નદ 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.ે
34 યરુશાલેમ 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,
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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.
હુ બા બલની નદ ને ૂકવી નાખીશ અને તેના ઝરણાને વહે ું બંધ કર દઈશ.
37અને બા બલના ઢગલા થશ.ે તે શયાળવાંની બોડ થશ.ે
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
41શેશાખને કેવો જીતી લેવામાં આ ો છે! આખી ૃથ્વીમાં પ્રશ સત થયેલો તે કેવો પકડાયો છે! બા બલ અન્ય પ્રજાઓમાં કેવો

ઉજ્જડ થયો છે!
42બા બલ પર સ ુદ્ર ફર વ ો છે. તેનાં મોજાઓએ તેને ઢાંક દ ું છે.
43 તેના 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.
44 યહોવાહ 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 જશ.ે
45ઓમાર પ્રજા, બા બલમાંથી નાસી જાઓ; યહોવાહના ભયંકર રોષમાંથી સૌ પોતપોતાના જીવ બચાવો.
46 હમત હારશો ન હ, દેશમાં ફેલાતી અફવાઓથી ગભરાઈ જશો ન હ,
એક વષ એક અફવા ફેલાય છે, અને બીજે વષ બીજી ફેલાઈ છે. દેશમાં બધે આંત રક ુદ્ધો અને જુલમ ચાલી ર ા છે.
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 કરશ,ે
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 સમયઆવી ર ો છે કે ારે હુ બા બલની ૂ તઓને સજા કર શ
અને સમગ્ર દેશમાં ઘાયલ થયેલા માણસો નસાસા નાખશ.ે
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
અને તેઓનાં ધ ુષ્ય તોડ પડાયાં છે, કેમ કે યહોવાહ તો પ્ર તફળઆપનારા ઈ ર છે.; તે ન ે બદલો લેશ.ે
57 સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે, આ રાજાનો હુકુમ છે “હુ તેના સરદારોને, જ્ઞાની માણસોને, રાજકતાર્ઓન,ે અ ધકાર ઓને તથા

ૂરવીર યોદ્ધાઓને ચક ૂર કર શ,
તેઓ અનંત નદ્રામાં પોઢ જશ,ે ફર કદ જાગશે જ ન હ.
58સૈન્યોના 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 જશ,ે લોકોએ કરેલી બધી મહેનત ૂળમાં મળ

જશ.ે”
બા બલના વનાશની ય મયાએ પાઠવેલી નશાની



ય મયા 51:59 718 ય મયા 52:25

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 ું.

61 ય 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.ે 64અને 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.

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 હતઆવીને યરુશાલેમ પર હુમલો કય . તેઓએ તેને ઘેરો ઘાલી અને તેની ચારેતરફ મોરચા બાંધ્યાં. 5 સદ કયા રાજાના
શાસનના અ ગયારમા વષર્ ુધી આમ ચાલ્ ુ.ં

6 ચોથા મ હનાના નવમે દવસે નગરમાં અ ની ભારે તંગી વતાર્ઈ અને 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 જે
ભાગળ હતી તેમાં થઈને રાતોરાત નગરમાંથી નીકળ ને નાસી ગયા. તે દરમ્યાન ખાલદ ઓએનગરને 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 ું.

9બા બલનો રાજા હમાથ રા ના રબ્લાહ નગરમાં હતો. તેઓ સદ કયાને ત્યાં લઈ ગયા અને રાજાઆગળ 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 ો.

મં દરનો વનાશ
2 રાજા. 25:8-17

12 હવે પાંચમા મ હનાના દસમા દવસે એટલે કે બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારના શાસનના ઓગણીસમા વષર્માં રક્ષક
ટુકડ નો સરદાર ન ૂઝારઅદાનને જે બા બલના રાજાની તહેનાતમાં રહેતો હતો તે યરુશાલેમમાં આ ો. 13 તેણે યહોવાહના
સભા ાનન,ે રાજાના મહેલને અને યરુશાલેમના દરેક ઘરને બાળ ના ાં; વળ તેણે દરેક મોટ ઇમારતો બાળ નાખી. 14 વળ
રક્ષક ટુકડ ના સરદાર સાથે ખાલદ ઓ ું જે સવર્ સૈન્ય હ ું તેણે યરુશાલેમની આસપાસની દ વાલોને તોડ પાડ .

15લોકોમાંના કેટલાક ગર બ માણસોને તથા નગરના બાક રહ ગયેલા લોકોને જઓે બા બલના રાજાના પક્ષમાં ચાલ્યા ગયા
હતા તેઓને અને બાક રહ ગયેલા કાર ગરોન,ે 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. 18વળ 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,
વાટકાઓ એટલે જે સોના ું બને ું હ ું તે અને જે રૂપા ું બને ું હ ું તે, રક્ષક ટુકડ નો સરદાર લઈ ગયો.

20જે બે સ્તંભો તથા એક સ ુદ્ર તથા પાયાની નીચે પ ળના બાર બળદ ુલેમાન રાજાએ યહોવાહના મં દરને સારુ બના ા
હતા તેઓને પણ તેઓ લઈ ગયા. 21 દરેક સ્તંભ અઢાર હાથ ઊંચો અને બાર હાથની દોર જટેલે પ રઘવાળો હતો; તે પોલો હતો
અને તે ું પતરુ ચાર આંગળ 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 જ હતા.ં 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 સરાયાને, તેના મદદનીશ સફાન્યાને અને ત્રણ ુ રક્ષકોને પકડ લીધા.
25 નગરમાંથી 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.
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26 રક્ષકટુકડ નો સરદાર ન ૂઝારઅદાન એ બધાને રબ્લાહમાં બા બલના રાજા આગળ લઈ ગયો. 27 અને 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. 29અને ન ૂખાદનેસ્સારના અઢારમા વષર્માં તે યરુશાલેમમાંથી આઠસો બત્રીસ લોકોને કેદ કર ને લઈ ગયો.
30ન ૂખાદનેસ્સારના ત્રેવીસમા વષર્માં રક્ષકટુકડ નો સરદાર ન ૂઝારઅદાન સાતસો પસ્તાળ સયહૂદ ઓને કેદ કર ને બંદ વાસમાં
લઈ ગયો હતો. આમ કુલ ચાર હજાર છસો લોકો હતા.

31યહૂ દયાના રાજાયહોયાખીનના બંદ વાસના સાડત્રીસમા વષર્ના બારમા મ હનાના પચીસમે દવસે બા બલના રાજાએવીલ-
મેરોદાખે પોતાની કાર કદ ના પહેલા વષર્માં યહૂ દયાના રાજા યહોયાક મને માફ આપી અને તેને કારાવાસમાંથી ુકત કય .

32 તેણે તેના પ્રત્યે માયા ુ વતાર્વ રા ો અને તેને બા બલમાં પોતાની સાથેના બીજા રાજાઓ કરતાં ઊંચે આસને બેસાડ્યો.
33આથી યહોયાક મે કારાવાસનાં વ ો ઉતાર નાખીન,ે તેણેઆપેલાં નવાં વ ો પહેયાર્. અને શેષજીવન રાજાનાઆ શ્રત તર કે
ગા ું. 34 અને તે 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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ય મયાનો વલાપ
લેખક

ય મયાનો વલાપ ુસ્તકમાં તેના લેખક ું નામ જોવા મળ ું નથી. યહૂદ અને ખ્રસ્તી બંને પરપરાઓ ય મયાને લેખક માને છે.
ુસ્તકના લેખકે યરુશાલેમના વનાશના પ રણામો જોયા હતા અને લાગે છે કે આક્રમણ પણ જો ું હશ.ે (1:13-15). ય મયા

બંને ઘટનાઓ સમયે હાજર હતો. યહૂદાએ ઈ ર વરુદ્ધ બળવો કય અને તેમની સાથેનો કરાર તોડ્યો. ઈ રે તેનો જવાબ
પોતાના લોકોને ુધારવા બા બલના લોકોનો ઉપયોગ કર ને આપ્યો. સમગ્ર ુસ્તકમાં દશાર્વેલ દારુણ દઃુખસહન છતાં ત્રીજો
અધ્યાયઆશા ું વચન પ્રગટ કરે છે. ય મયા ઈ રની ભલાઈ યાદ કરે છે. પોતાના વાંચકોને પ્ર ુની કરુણા તથા અચળ પ્રેમ વષે
જણાવતા તે ઈ રના વ ા ુપણાના સત્ય દ્વારા દલાસો ૂરો પાડે છે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. .ૂ 586 થી 584 વચ્ચેનો છે.
ય મયા, બા બલના લોકોએ યરુશાલેમને ઘેરો ઘાલ્યો તથા તેનો વનાશ કય તે પછ ની યરુશાલેમની ભયંકર હાલતનો, નજરે

જોયો અહેવાલઆપે છે.
વાંચકવગર્

જે હ ૂઓ દેશ નકાલ દરમ્યાન જીવતા ર ા અને ઇઝરાયલ પાછા ફયાર્ તેઓ અને બાઇબલના બધા જ વાંચકો.
હે ુ

રા ય અને ક્તગત બંને પાપના પ રણામો આવે છે. ઈ ર લોકો અને પ ર તઓનો ઉપયોગ પોતાના અ ુયાયીઓને
પોતાની પાસે પાછા લાવવા સાધનો તર કે કરે છે. ઈ રજએકઆશા છે. જમે ઈ રે દેશ નકાલમાંથી યહૂદ ઓનો શેષ બચા ો
તેમ, તેમણે પોતાના ુત્ર ઈ ુમાં ઉદ્ધારકઆપ્યો છે. પાપ અનંતકા ળક ૃત્ ુ ઉપજાવે છે, તો પણ ઈ ર પોતાની ઉદ્ધારની યોજના
દ્વારા અનંતજીવન આપવાનો પ્રસ્તાવ ૂકે છે. ય મયાનો વલાપ ુસ્તક એ સ્પ કરે છે કે પાપ અને બળવો ઈ રનો કોપ લાવે
છે (1:8-9; 4:13; 5:16).

ુદ્રાલેખ
વલાપ

રૂપરેખા
1. ય મયા યરુશાલેમ માટે વલાપ કરે છે — 1:1-22
2. પાપ ઈ રનો કોપ લાવે છે — 2:1-22
3. ઈ ર કદા પ પોતાના લોકોનો ત્યાગ કરતા નથી — 3:1-66
4. યરુશાલેમની ભ તાનો નાશ — 4:1-22
5. ય મયા લોકો માટે મધ્ય ી કરે છે — 5:1-22

1
1જે નગર વસ્તીથી ભરે ું હ ું, તે એકલવા ું થઈ ગ ું છે!
જે દેશ વદેશમાં મહાન ગણા ું હ ું, તે વધવા જે ું થઈ ગ ું છે!
જે દેશ વદેશમાં મહારાણી જે ું હ ું, તે બીજી પ્રજાઓ ું ુલામ થઈ ગ ું!
2 તે રાત્રે પોક ૂક ને રડે છે અને તેના ગાલ પર અ ુધારા વહે છે.
તેના પ્રેમીઓમાંથી તેને આ ાસનઆપનાર કોઈ નથી.
તેના સવર્ મત્રોએ તેને દગો કય છે. તેઓ તેના શ ુઓ થયા છે.
3 દઃુખને લીધે તથા કપર ુલામીને લીધે યહૂદા બંદ વાસમાં ગયો છે.
તે અન્ય પ્રજાઓમાં રહે છે અને તેને વસામો મળતો નથી.
તેની પાછળ પડનારા સવર્એ તેને સંકળામણમાં લાવીને પકડ પાડ્યો છે.
4 સયોનના માગ શોક કરે છે કેમ કે ત્યાંના ઉત્સવોમાં કોઈ આવ ું નથી.
તેના સવર્ દરવાજા ઉજ્જડ થઈ ગયા છે. તેના યાજકો નસાસા નાખે છે.
તેની કુમા રકાઓ અ ત ઉદાસ થઈ ગઈ છે અને તે નગર ખ તા અ ુભવે છે.
5 નગરના શ ુઓ તેના સ ાધીશો થઈ ગયા; અને સ ૃદ્ધ થયા.
તેના અસં પાપોના કારણે યહોવાહે તેને શક્ષા કર ને તેને દ:ુખ દ ું છે.
દશુ્મનો તેનાં બાળકોને ઢસડ ને બંદ વાસમાં લઈ ગયા છે.
6અને સયોનની દ કર ની ુંદરતા જતી રહ છે.
ત્યાંના સરદારો ચારા વગરનાં હરણો જવેા થયા છે;
અને તેની પાછળ પડનારાની આગળ તેઓ બળહ ન થઈને ચાલ્યા ગયા છે.
7 યરુશાલેમ નગર પોતાના દ:ુખ તથા વપ ના દવસોમાં અગાઉના દવસોમાંની પોતાની સવર્ જાહોજલાલી ું સ્મરણ કરે છે.

ારે તેના લોકો શ ુના હાથમાં પડ્યા અને તેને સહાય કરનાર કોઈ નહો ું,
ત્યારે શ ુઓએ તેને જો ું અને તેની પાયમાલી જોઈને તેની મશ્કર કર .
8 યરુશાલેમે ઘોર અપરાધ કય છે; તેથી તે તરસ્કારપાત્ર થઈ ગ ું છે.
જઓે તેને માન આપતા હતા તેઓ હવે તેને ુચ્છ ગણે છે, કારણ કે તેઓએ ન તા જવેી તેની અવ ા નહાળ છે.
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તે પોતે ુખ સંતાડ ને નસાસા ના ા કરે છે.
9 તેની અ ુદ્ધતા તેના વ ોમાં છે. તેણે પોતાના ભ વષ્યનો વચાર કય ન હ.
તેથી આ યર્કારક ર તે તેની અધોગ ત થઈ છે. તેને દલાસો આપનાર કોઈ નથી.
હે યહોવાહ, મારા દઃુખ પર દ્ર કરો; કેમ કે શ ુઓ ચઢ આ ા છે.
10શ ુઓએ તેની સવર્ કમતી વસ્ ુઓ પોતાને હસ્તગત કર લીધી.
જઓેને તમાર ભ ક્ત ાનમાં આવવાની તમે મના કર હતી,
તે પ્રજાઓને તમારા પ વત્ર ાનમાં પેસતા તેણે જોયા છે.
11 તેના સવર્ લોકો નસાસા નાખે છે, તેઓ રોટલીને માટે અહ તહ ભટકે છે.
તેઓએ પોતાના જીવ બચાવવાને સારુ અ મેળવવા માટે પોતાની કમતી વસ્ ુઓઆપી દ ધી છે.
હે યહોવાહ, નજર કર ને જુઓ કે, મારો કેવો તરસ્કાર થાય છે.
12 રે પાસે થઈને સવર્ જનારા અને જોનારા, ું આ બધી બાબતોમાં તમે જો ું ના જો ું કરો છો?
મારા પર જે દ:ુખ પ ું છે, તે ધ્યાન આપીને જુઓ,
જે વડે યહોવાહે પોતાના ભારે કોપના સમયે મને દઃુખી ક ુ છે, તેના જે ું અન્ય કોઈ દઃુખ છે ખરુ?
13 ઉપરથી ઈ રે મારા હાડકાંમાં અ મોકલ્યો અને તેમણે તેઓને નબર્ળ કયાર્ છે.
તેમણે મારા પગને ફસાવવા માટે જાળ પાથર છે અને મને પાછુ ફેર ું છે.
તેમણે મને એક ું છોડ દ ું છે અને આખો દવસ નબર્ળ ક ુ છે.
14 મારા અપરાધોની ઝંૂસર ને તેમના હાથે જકડ લીધી છે.
તેઓ અમળાઈને માર ગરદન પર ચઢ બેઠા છે. તેમણે મારુ બળઓછુ ક ુ છે.
જઓેની સામે હુ ઊભી રહ શકતી નથી, તેઓના હાથમાં પ્ર ુએ મને સોંપી છે.
15 પ્ર ુએ મારામાંના સવર્ શ્રે યોદ્ધાઓને ુચ્છકાયાર્ છે.
મારા શ્રે યોદ્ધાઓને કચડ નાખવા માટે તેમણે માર વરુદ્ધ સભા બોલાવી છે.
પ્ર ુએ દ્રાક્ષચ માં યહૂ દયાની કુવાર દ કર ને ૂંદ નાખી છે.
16આને લીધે હુ રડુ છુ. તેથી માર આંખોમાંથી આં ુઓ વહ જાય છે.
કેમ કે મને દલાસો આપનાર તથા મારો જીવ બચાવનાર મારાથી દૂર છે.
મારાં સંતાનો નરાધાર છે, કારણ કે શ ુઓએ તેમને હરા ાં છે.
17 સયોન પોતાના હાથ લાંબા કરે છે; પણ તેને દલાસો આપનાર કોઈ નથી.
યહોવાહે યાકૂબ વષે એવી આજ્ઞા આપી છે કે તેની આસપાસના રહેનારા સવર્ તેના શ ુઓ થાય.
તેઓમાં યરુશાલેમ તરસ્કારપાત્ર વસ્ ુ જે ું થ ું છે.
18 યહોવાહ ન્યાયી છે, મેં તેમની વરુદ્ધ બંડ ક ુ છે.
હે સવર્ લોકો, કૃપા કર ને સાંભળો અને મારા દઃુખને જુઓ.
માર કુવાર ઓ તથા મારા જુવાનો બંદ વાસમાં ગયા છે.
19 મેં મારા પ્રેમીઓ બોલા ા, પણ તેઓએ મારો વ ાસઘાત કય .
મારા યાજકો તથા મારા વડ લો પોતાના જીવ
બચાવવા માટે અ ને માટે વલખાં મારતા હતા, એટલામાં તેઓ નગરમાં મરણ પામ્યા.
20 હે યહોવાહ, જુઓ, કેમ કે હુ ભારે દ:ુખમાં છુ; માર આંતરડ કકળે છે.
મારા હૃદયને ચેન પડ ું નથી, કેમ કે મેં ભારે બંડ કય છે.
રસ્તા પર તલવાર મારાં સંતાનોનો સંહાર કરે છે; ઘરમાં પણ મરણ જે ું વાતાવરણ છે.
21 મારા નસાસા સાંભળો. મને દલાસો આપનાર કોઈ નથી.
મારા સવર્ દશુ્મનોએ મારા દ:ુખ વષે સાંભ ું છે. આતમે જ ક ુ છે, માટે તેઓ ુશ થાય છે.
જે દવસ તમે નમાર્ણ કય , તે દવસ તમે તેમના પર લાવો અને તેઓ મારા જવેા થાય.
22 તેઓની સવર્ દુ તા તમાર નજરઆગળઆવ,ે
મારા સવર્ અપરાધોને લીધે તમે મારા જવેા હાલ કયાર્ છે; તેવા હાલ તેઓના કરો.
કેમ કે હુ ઘણા નસાસા ના ું છુ અને મારુ હૃદય પી ડત થઈ ગ ું છે.
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1 પ્ર ુએ ક્રોધે ભરાઈને સયોનની દ કર ને દઃુખના વાદળોથી ઢાંક દ ધી છે!
તેમણે ઇઝરાયલની શોભાને આકાશમાંથી ૃથ્વી પર નાખી દ ધી છે.
પોતાના કોપને દવસે પોતાના પાયાસન ું સ્મરણ ક ુ નથી.
2 પ્ર ુએ યાકૂબનાં સવર્ નગરોને ન કયાર્ છે અને તેઓ પર દયા રાખી નથી.
તેમણે ક્રોધે ભરાઈને યહૂ દયાની દ કર ના કલ્લાઓને ભાંગી ના ા છે;
તેમણે તેઓને જમીનદોસ્ત કયાર્ છે અને રા ને તથા તેના સરદારોને ભ્ર કયા છે.
3 તેમણે ભારે કોપથી ઇઝરાયલ ું સઘ ું બળ કાપી ના ું છે.
તેમણે શ ુની આગળ પોતાનો જમણો હાથ પાછો ખેંચી લીધો છે.
જે ભડભડ બળતો અ ચારે તરફ ું બાળ નાખે છે તેમ તેમણે યાકૂબને બાળ ના ો છે.
4શ ુની જમે તેમણે પોતા ું ધ ુષ્ય ખેંચ્ ું છે. જાણે સામાવાળો હોય તેમ તેઓ પોતાનો જમણો હાથ ઉગામીને ઊભા ર ા છે.
જે બધા દેખાવમાં ુંદર હતા, તેઓનો તેમણે નાશ કય છે.
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સયોનની દ કર ના મંડપમાં તેમણે પોતાનો કોપ અ ની જમે પ્રસાય છે.
5 પ્ર ુ શ ુના જવેા થયા છે. તેમણે ઇઝરાયલને પાયમાલ કયાર્ છે.
તેમના સવર્ રાજમહેલોને તેમણે ન કય છે અને તેમણે તેમના કલ્લાઓનો નાશ કય છે.
તેમણે યહૂ દયાની દ કર નો ખેદ તથા વલાપ વધાય છે.
6જાણે કે વાડ નો મંડપ હોય તેમ તેમણે પોતાનો હુમલો કર ને તેને તોડ પાડ્યો છે. તેમણે પોતા ું પ વત્ર ાન ન ક ુ છે.
યહોવાહે સયોનમાં નીમેલા પવર્ તથા વશ્રામવારને વસ્ ૃત કરા ાં છે,
કેમ કે પોતાના ક્રોધમાં તેમણે રાજાને તથા યાજકને ુચ્છકાયાર્ છે.
7 પ્ર ુએ પોતાની વેદ ને નકાર છે; તે પોતાના પ વત્ર ાનથી કટાળ ગયા છે.
તેમણે દશુ્મનના હાથે તેમના રાજમહેલની દ વાલોનો નાશ કરા ો છે.
જમે પ વત્ર ાનને દવસે ઉત્સવનો ઘોંઘાટ થાય છે તેમ તેઓએ યહોવાહના ભ ક્ત ાનમાં ઘોંઘાટ કય છે.
8 યહોવાહે સયોનની દ કર ની દ વાલો તોડ પાડવાનો ન ય કય છે.
તેમણે માપવાની દોર લંબાવી છે અને તેનો નાશ કરવાથી પોતાનો હાથ પાછો પડવા દ ધો નથી.
તેમણે ુરજ તથા દ વાલોને ખે દત કયાર્ છે અને તેઓ એકસાથે ખ થાય છે.
9 તેના દરવાજા ખંડરેોની જમે દટાયેલા પડ્યા છે; તેમણે તેમની ૂંગળોને ભાંગીને ૂકો કર નાખી છે.
જે વદેશીઓમાં ૂસા ું નયમશા નથી હો ું તેવા લોકોમાં તેમનો રાજા તથા તેમના સરદારો છે.
વળ તેમના પ્રબોધકોને પણ યહોવાહ તરફથી દશર્ન થ ું નથી.
10 સયોનની દ કર ના વડ લો ૂંગા થઈને ૂ મ પર બેસે છે.
તેઓએ પોતાના માથા પર ૂળ નાખી છે; તેઓએ ટાટનો પટ્ટો કમરે બાંધ્યો છે.
યરુશાલેમની કુવા રકાઓએ પોતાના માથાં જમીન ુધી નમા ાં છે.
11 રડ રડ ને માર આંખો લાલ થઈ છે; માર આંતરડ કકળે છે.
મારા લોકોની દ કર ના ત્રાસને લીધે મારુ કાળજુ બળે છે,
કેમ કે છોકરાં તથા સ્તનપાન કરતાં બાળકો રાજમાગર્ પર ૂ ચ્છત થાય છે.
12 તેઓ પોતાની માતાઓને કહે છે, “અનાજ અને દ્રાક્ષારસ ાં છે?”
નગરની શેર ઓમાં ઘાયલ થયેલાની જમે તેઓને ૂછાર્ આવે છે,
તેઓ તેઓની માતાના ખોળામાં મરણ પામે છે.
13 હે યરુશાલેમની દ કર , હુ તારા વષે તને ું કહુ?
હે સયોનની કુવાર દ કર , હુ તને કોની સાથે સરખા ું?
તારો ઘા સ ુદ્ર જટેલો ઊંડો છે. તને કોણ સાજી કરશ?ે
14 તારા પ્રબોધકોએ તારે સારુ નરથર્ક તથા ુખાર્મીભયાર્ સંદશર્નો જોયાં છે.
તેઓએ તારો અન્યાય ઉઘાડો કય ન હ, કે જથેી તારો બંદ વાસ પાછો ફેરવાઈ જાત,
પણ તમારે માટે અસત્ય વચનો તથા પ્રલોભનો જોયા છે.
15જઓે પાસે થઈને જાય છે તેઓ સવર્ તાર વરુદ્ધ તાળ પાડે છે.
તેઓ ફટકાર કર ને યરુશાલેમની દ કર ની સામે માથાં હલાવીને કહે છે,
“જે નગરને લોકો ‘ ુંદરતાની સં ૂણર્તા’ તથા ‘આખી ૃથ્વી ું આનંદસ્પદ કહેતા હતા, તે ું આ છે?”
16 તારા સવર્ શ ુઓ તારા પર પોતા ું ુખ ઉઘાડ ને હાંસી ઉડાવે છે.
તેઓ તરસ્કાર કર ને તથા દાંત પીસીને કહે છે, “અમે તેને ગળ ગયા છ એ!
જે દવસની અમે રાહ જોતા હતા તે ચો સઆ જ છે! તે અમને પ્રાપ્ત થયો છે! અમે તેને જોયો છે!”
17 યહોવાહે જે વચા ુ તે તેમણે ક ુ છે. પોતા ું જે વચન તેમણે પ્રાચીન કાળમાં ફરમા ું હ ું તે તેમણે ૂરુ ક ુ છે.
દયા રા ા વગર તેમણે તેને તોડ પા ું છે,
તારો શ ુ તારા હાલ જોઈને હરખાય, એ ું તેમણે ક ુ છે; તેમણે તારા દશુ્મનો ું શગડાં ઊં ું ચઢા ું છે.
18 તેઓના હૃદય પ્ર ુને પોકારતા હતા,
“હે સયોનની દ કર ના કોટ, તાર આંખમાંથી રાત દવસઆં ુઓ નદ ની જમે વહેતાં જાય;
પોતાને વસામો ન આપ. તાર આંખની ક ક ને ુકાવા ન દે.
19 ું રાત્રીના પ્રથમ પહોરે ઊઠ ને મોટેથી પ્રાથર્ના કર;
પ્ર ુની સમક્ષ હૃદયને પાણીની જમે વહાવ.
તારાં જે બાળકો સવર્ શેર ઓના નાકાંમાં ૂખે ૂ ચ્છત થાય છે, તેઓના જીવ બચાવવાને માટે તારા હાથ તેમની તરફ ઊંચા કર.”
20 હે યહોવાહ, જુઓ અને વચાર કરો કે તમે કોને આ ું દઃુખ આપ્ ું છે.
ું ીઓ પોતાના સંતાનોન,ે એટલે સ્તનપાન કરાવેલા બાળકનો ભક્ષ કરે?
ું યાજક તથા પ્રબોધક પ્ર ુના પ વત્ર ાનમાં માયાર્ જાય?

21 જુવાન તથા ૃદ્ધો શેર ઓમાં ૂ મ પર પડલેા છે.
માર કન્યાઓ તથા મારા ુવાનોને તલવારથી કાપી નાખવામાં આ ાં છે.
તમે તમારા કોપના સમયમાં તેઓને માર ના ાં છે; તમે દયા કયાર્ વગર તેમની કતલ કર છે.
22જાણે કે પવર્ના દવસને માટે તમે માર આસપાસ લડાઈની ધાસ્તી ઊભી કર છે;
યહોવાહના કોપને દવસે કોઈ છૂટ્યો અથવા બચી ગયો નથી.
જઓેને મેં ખોળામાં રમાડ્યાં તથા ઉછેયા, તેઓને મારા શ ુઓએ ન કયા છે.
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3
1 હુ એક એવો ુરુષ છુ કે જણેે યહોવાહના કોપની સોટ થી દઃુખ ભોગ ુ.ં
2 તેમણે મને પ્રકાશમાં ન હ પણ અંધકારમાં દોર ને ચલા ો.
3 તેઓ ચો સઆખો દવસ માર વરુદ્ધ અવારનવાર પોતાનો હાથ ફેરવે છે.
4 તેમણે મારુ માંસ તથા માર ચામડ ને ુકશાન પહોંચા ું છે; તેમણે મારાં હાડકાં ભાંગી ના ાં છે.
5 દ:ુખ અને સંતાપની કોટડ માં ૂર ને તેમણે મને બાંધીને ઘેર લીધો છે.
6 તેમણે મને ુરાતન કાળના મરણ પામેલા એક ુરુષની જમે અંધકારમાં ૂર રા ો છે.
7 તેમણે મને દ વાલથી ઘેર લીધો છે, જથેી મારાથી બહાર નીકળાય ન હ. તેમણે ભારે સાંકળોથી મને બાંધી દ ધો છે.
8 ારે હુ પોકાર કર ને સહાય મા ુ છુ, ત્યારે તેઓ માર પ્રાથર્ના પાછ વાળે છે.
9 તેમણે ઘડલેા પથ્થરોથી મારા માગ ને બંધ કયાર્ છે; તેમણે મારા રસ્તાને વાંકા ૂંકા કયાર્ છે.
10 તેઓ ર છની જમે સંતાઈને માર રાહ જુએ છે અને ુપ્તમાં રહેનાર સહની જમે મને પકડવા સંતાઈ રહે છે.
11 તેમણે મારા માગ મરડ ના ા છે. તેમણે મને ફાડ ને નરાધાર કય છે.
12 તેમણે પોતા ું ધ ુષ્ય ખેંચ્ ું છે અને મને તીરના નશાન તર કે ઊભો રા ો છે.
13 તેમણે પોતાના ભાથાનાં બાણ મારા અંતઃકરણમાં માયાર્ છે.
14 હુ મારા લોકો સમક્ષ હાંસીપાત્ર થયો છુ અને તેઓઆખો દવસ મને ચીડવતાં ગીતો ગાય છે.
15 તેમણે મને કડવી વેલથી ભર દ ું છે અને મને કટુઝેરથી ભર દ ધો છે.
16 વળ તેમણે મારા દાંત કાંકરાથી ભાંગી ના ા છે; તેમણે મને રાખથી ઢાંક દ ધો છે.
17 તમે મારો જીવ ુખશાં તથી દૂર કય છે; સ ૃ દ્ધ ું છે તે હુ ૂલી ગયો છુ.
18 તેથી મેં ક ું, “મારુ બળ ૂટ ગ ું છે, એટલે યહોવાહ તરફથી માર આશા ન થઈ ગઈ છે!”
19 મારુ ક તથા મારુ દઃુખ, માર કટુતા તથા કડવાશ ું સ્મરણ કરો!
20 મારો જીવ તેમ ું સ્મરણ કર ને મારામાં દ ન થઈ ગયો છે.
21 પણ હુ તે ું મારા હૃદયમાં સ્મરણ કરુ છુ; મારે મને આશા છે.
22 યહોવાહની કૃપાને લીધે આપણે નાશ પામ્યા નથી, કેમ કે તેમની દયાનો કદ અંત નથી!
23 દરરોજ સવારે તમાર કૃપા નવી થાય છે, તમારુ વ ા ુપણું મહાન છે!
24 મારો જીવ કહે છે, “યહોવાહ મારો હસ્સો છે;” તેથી હુ તેમનામાં માર આશા ૂકુ છુ.
25જઓે તેમની રાહ જુએ છે અને જે માણસ તેમને શોધે છે તેઓ પ્રત્યે યહોવાહ ભલા છે.
26 યહોવાહના ઉદ્ધારની આશા રાખવી અને શાં તથી તેમના આવવાની રાહ જોવી તે સારુ છે.
27 જુવાનીમાં ઝંૂસર ઉપાડવી એ માણસને માટે સારુ છે.
28 યહોવાહે તેના પર ઝંૂસર ૂક છે, તેથી તે એકાંતમાં બેસીને શાંત રહે.
29 તે પોતા ું ુખ ૂળમાં નાખે, કદા ચત તેને આશા ઉત્પ થાય.
30જે તેને મારે છે તેના તરફ તે પોતાનો ગાલ ધરે. તે અપમાનથી ભર ૂર થાય.
31 કેમ કે પ્ર ુ આપણને કદ પણ નકારશે ન હ!
32 કેમ કે જો કે તેઓ દઃુખઆપે, તોપણ પોતાની ુષ્કળ કૃપા પ્રમાણે તેઓ દયા કરશ.ે
33 કેમ કે તેઓ રાજી ુશીથી કોઈને પણ દ:ુખ દેતા નથી અને માણસોને ખ કરતા નથી.
34 ૃથ્વીના સવર્ કેદ ઓને પગ નીચે કચડ નાખવા,
35 પરાત્પરની સં ુખ કોઈનો હક પડાવી લેવો,
36 કોઈનો દાવો બગાડવો, એ ું પ્ર ુ જોતાં નથી?
37 પ્ર ુની આજ્ઞા ન છતાં કોના ક ા પ્રમાણે થાય?
38 પરાત્પર ઈ રના ુખમાંથી દઃુખ તથા ુખ બ ે નીકળે કે ન હ?
39જીવતો માણસ શા માટે ફ રયાદ કરે છે, પોતાના પાપની સજા થવાથી તે શા માટે કચકચ કરે?
40આપણે આપણા માગ ચકાસીને તેમની કસોટ કર એ અને આપણે યહોવાહ તરફ પાછા ફર એ.
41આપણે આકાશમાંના ઈ રની તરફ આપણા હાથ અને આપણું હૃદય ઊંચાં કર ને પ્રાથર્ના કર એ.
42 “અમે અપરાધ તથા બંડ કય છે અને તમે અમને માફ કયાર્ નથી.
43 તમે અમને કોપથી ઢાંક દ ધા તથા સતા ા છે. તમે અમાર કતલ કર અને દયા રાખી નથી.
44અમાર પ્રાથર્ના પેલે પાર જાય ન હ, માટે તમે વાદળથી પોતાને ઢાંક દ ધા.
45 તમે અમને પ્રજાઓની વચમાં કચરા અને ઉકરડા જવેા બનાવી ૂ ા છે.
46અમાર વરુદ્ધ ુખ ઉઘાડ ને અમારા સવર્ શ ુઓએઅમાર હાંસી કર છે.
47ભય તથા ખાડો, પાયમાલી તથા નાશ, અમારા પર આવી પડ્યાં છે.”
48 મારા લોકોની દ કર ના નાશને લીધે માર આંખમાંથી આં ુની નદ ઓ વહે છે.
49 માર આંખોમાંથી આં ુ વ ા કરશે અને બંધ ન હ થાય, કેમ કે તેનો અંત નથી
50 ાં ુધી યહોવાહ આકાશમાંથી દ્ર કર ને જુએ ન હ ત્યાં ુધી,
51 મારા નગરની સવર્ કુમા રકાઓની દશા જોઈને માર આંખો ૂજી ગઈ છે.
52 તેઓ કારણ વગર મારા શ ુ થયા છે અને પક્ષીની જમે મારો શકાર કય છે.
53 તેઓએ મને જીવતો ખાડામાં ના ો છે અને તેમણે મારા પર પથ્થરો ફેં ા છે.
54 મારા માથા પર પાણી ફર વ ા;ં મેં ક ુ,ં “હુ મર ગયો છુ!”
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55 હે યહોવાહ, કારા ૃહના નીચલા ભોંયરામાંથી મેં તમારા નામનો પોકાર કય .
56 ારે મેં ક ું, ત્યારે તમે મારુ સાંભ ું, “હુ મદદ માટે હાંક મારુ, ત્યારે તમે તમારા કાન બંધ ન કરશો.”
57જે દવસે મેં તમને હાંક માર ત્યારે તમે માર પાસે આ ા અને મને ક ું, “બીશ ન હ!”
58 હે પ્ર ુ, તમે મારો બચાવ કય છે અને મારો ઉદ્ધાર કય છે.
59 હે યહોવાહ, તમે મને થયેલા અન્યાય જોયા છે. તમે મારો ન્યાય કરો.
60 મારા પ્રત્યેની તેમની વેર ૃ અને માર વરુદ્ધના સવર્ કાવતરાં તમે જોયા છે.
61 હે યહોવાહ, તેઓએ કરેલી માર નદા તથા તેઓએ માર વરુદ્ધ કરેલા સવર્ કાવતરાં તમે સાંભ ાં છે.
62 મારા વરોધીઓઆખો દવસ માર વરુદ્ધ બોલે છે. તમે તેમના ષડ્યંત્રો જાણો છો.
63 પછ ભલે તેઓ બેઠા હોય કે ઊભા હોય, તેઓ માર મશ્કર ઉડા ે રાખે છે.
64 હે યહોવાહ, તમે તેમના હાથની કરણી પ્રમાણે તેઓને બદલો આપજો.
65 તમે તેઓની ુ દ્ધ જડ બનાવી દેજો અને તેઓના પર શાપ વરસાવજો.
66 ક્રોધે ભરાઈને પીછો કર ને તમે તેઓનો નાશ કરજો અને હે યહોવાહ, તમે તેઓનો ૃથ્વી પરથી સંહાર કરજો!

4
1સો ું કે ું ઝાં ું પ ું છે અને બદલાઈ ગ ું છે.
પ વત્ર ાનના પથ્થરો શેર ઓના ૂણે વખેરાયેલા છે.
2 સયોનના અ ૂલ્ય ુત્રો, જઓે ું ૂલ્ય સોના કરતાં પણ વધારે હ ું.
પણ તેઓ કુભારના હાથે ઘડલેા માટલાં જવેા કેમ ગણાય છે?
3 શયાળ પણ પોતાનાં બચ્ચાંને સ્તનપાન કરાવે છે, પણ
મારા લોકોની દ કર ઓઅરણ્યમાંની શાહ ૃગી જવેી નદય થઈ છે.
4 સ્તનપાન કરતાં બાળકોની જીભ તરસને કારણે તાળવે ચોંટ રહે છે;
બાળકો રોટલી માગે છે, પણ કોઈ તેમને ક ું પણઆપ ું નથી.
5જઓે મ ા ખાતા હતા, તેઓ શેર ઓમાં નરાધાર થયા છે;
જઓે રેશમી વ ો પહેરતા હતા તેઓ ઉકરડા પર ગંદક માં આળોટે છે.
6 મારા લોકોએ સદોમ કરતાં વધારે પાપ કયા છે. સદોમમાં તો એક જ ક્ષણમાં બ ું જ નાશ પામ્ ું હ ું,
તેના અન્યાય કરતાં મારા લોકોની દ કર ઓનો અન્યાય મોટો છે.
7 તેના સરદારો બરફ કરતાં સ્વચ્છ હતા, તેઓ દૂધ કરતાં સફેદ હતા.
તેઓનાં શર રો માણેક કરતાં રાતાં હતા,ં તેઓ ું રૂપ નીલમ જે ું હ ું.
8 પણ હાલ તેઓ ું ુખ કોલસા કરતાં કા ું થ ું છે અને તેઓ ફ ળયાંઓમાં ઓળખાતા નથી,
તેઓની ચામડ તેઓનાં હાડકાંને વળગી રહેલી છે. તે ુકાઈને લાકડા જવેી થઈ ગઈ છે!
9જઓે તલવારથી માયાર્ ગયા તેઓ ૂખે મરનાર કરતાં ુખી છે,
કેમ કે ૂ ા માણસો ખેતરમાં પાક ન થવાથી બળહ ન થઈને ઝૂરે છે.
10 દયા ુ ીઓએ પોતાને હાથે પોતાના બાળકોને બા ાં છે,
મારા લોકોની દ કર ના નાશને સમયે એ જ તેઓનો ખોરાક હતો.
11 યહોવાહે પોતાનો ક્રોધ ૂરો કય છે. તેમણે પોતાનો ભારે કોપ વરસા ો છે;
તેમણે સયોનમાં તેના પાયાઓને ખાઈ જાય એવો અ સળગા ો છે.
12શ ુ કે વૈર યરુશાલેમના પ્રવેશદ્વારમાં પેસશ,ે
એ ું ૃથ્વીના રાજાઓ તથા ૃથ્વીના રહેવાસીઓ માનતા નહોતા.
13 પણ પ્રબોધકોના પાપના કારણે અને યાજકોના અન્યાયને કારણે;
તેઓએ તેમાં ન્યાયીઓ ું રક્ત વહેવડા ું છે.
14 તેઓઆંધળાઓની જમે મહોલ્લે મહોલ્લે ભટ ા. તેઓ લોહ થી એવા તો લથબથ હતા
કે કોઈ તેઓનાં વ ોને અડક શક ું ન હ ું.
15 “હઠો, હે અ ુદ્ધો!” એ ું લોકોએ તેઓને પોકાર ને ક ુ,ં “હઠો, હઠો! અને અમને અડકશો ન હ!”
તેઓ નાસીને ભટકવા લાગ્યા ત્યારે વદેશીઓએ ક ું, “તેઓ ફર થી અહ વદેશીઓની જમે ુકામ કરશે ન હ!”
16 યહોવાહના કોપે તેઓને એકબીજાથી જુદા પાડ્યા છે; તે તેઓ પર ફર દ્ર કરશે ન હ.
તેઓએ યાજકો ું મન રા ું ન હ અને તેઓએ વડ લો પર કૃપા કર ન હ.
17અમાર આંખો નરથર્ક સહાયની રાહ જોઈ જોઈને થાક ગઈ છે,
અમને બચાવી શકે એવા પ્રજાની અમે ઘણી અપેક્ષા કર છે, પણ તે થર્ થઈ છે.
18 દશુ્મનો અમાર પાછળ પડ્યા હતા અને અમે રસ્તે ચાલી નહોતા શકતા.
અમારો અંત નજીકઆ ો હતો અને અમારા દવસો ૂરા થયા હતા, કેમ કે અમારો અંતકાળઆ ો છે.
19અમાર પાછળ પડનારાઓઆકાશના ગરુડો કરતાં વેગવાન હતા.
પવર્તો પર તેમણે અમારો પીછો કય અને અરણ્યમાં પણ અમાર પર તરાપ મારવા સંતાઈ ગયા.
20 યહોવાહથી અ ભ ષક્ત થયેલો જે અમારા ુખનો ાસ, અમારો રાજા,
જનેા વષે અમે ક ું કે, “તેની છાયામાં અમે દેશોમાં જીવી ું, તે તેઓના ફાંદાઓમાં પકડાયો.”
21અરે અદોમની દ કર , ઉસ દેશમાં રહેનાર , ું હષર્ તથા આનંદ કર,
તાર પાસે પ્યાલો આવશે. ું ચક ૂર થઈને પોતાને નવર્ કર શ.
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22 રે સયોનની દ કર , તારા અન્યાયની સજા ૂર થઈ છે. તે તને ફર બંદ વાસમાં લઈ જશે ન હ.
રે અદોમની દ કર , તે તારા અન્યાયની સજા કરશે. તે તારાં પાપ પ્રગટ કરશ.ે

5
1 હે યહોવાહ, અમારા પર જે આવી પ ું તે ું તમે સ્મરણ કરો.
ધ્યાન આપીને અમારુ અપમાન જુઓ.
2અમારુ વારસા પારકાઓના હાથમાં,
અમારાં ઘરો પરદેશીઓના હાથમાં ગયાં છે.
3અમે અનાથ અને પતા વહોણા થયા છ એ અને અમાર માતાઓ વધવા થઈ છે.
4અમે અમારુ પાણી પૈસા આપીને પી ું છે,
અમે અમારાં પોતાનાં લાકડાં પણ વેચાતાં લીધાં છે.
5જઓે અમાર પાછળ પડ્યા છે તેઓ અમને પકડ પાડવાની તૈયાર માં છે.
અમે થાક ગયા છ એ અને અમને વશ્રામ મળતો નથી.
6અમે રોટલીથી ૃપ્ત થવા માટે મસર ઓને
તથા આશ્ ૂર ઓને તાબે થયા છ એ.
7અમારા પ ૃઓએ પાપ ક ુ અને તેઓ ર ા નથી.
અમારે તેઓના પાપની સજા ભોગવવી પડે છે.
8 ુલામો અમારા પર રાજ કરે છે,
તેઓના હાથમાંથી અમને ુક્ત કરનાર કોઈ નથી.
9અરણ્યમાં ભટકતા લોકોની તલવારને લીધે
અમારો જીવ જોખમમાં નાખીને અમે અમારુ અ ભે ું કર એ છ એ.
10 દકુાળના તાપથી
અમાર ચામડ ભઠ્ઠ ના જવેી કાળ થઈ છે.
11 તેઓએ સયોનમાં ીઓ પર અને
યહૂ દયાનાં નગરોમાં કન્યાઓ પર બળાત્કાર કય છે.
12 તેઓએ રાજકુમારોને હાથ વડે લટકાવી દ ધા
અને તેઓએ વડ લો ું કોઈ માન રા ું ન હ.
13 જુવાનો પાસે દળવાની ચ પસાવવામાં આવે છે.
છોકરાઓ લાકડાના ભારથી લથડ પડે છે.
14 વયસ્કો હવે ભાગળમાં બેસતા નથી
જુવાનોએ ગીતો ગાવા ું છોડ દ ું છે.
15અમારા હૃદયનો આનંદ હવે ર ો નથી.
નાચને બદલે રડાપીટ થાય છે.
16અમારા માથા પરથી ુગટ પડ ગયો છે!
અમને અફસોસ! કેમ કે અમે પાપ ક ુ છે.
17આને કારણે અમારાં હૃદય બીમાર થઈ ગયાં છે
અને અમાર આંખોએ અંધારાં આવી ગયાં છે.
18 કારણ કે સયોનનો પવર્ત ઉજ્જડ થઈ ગયો છે તેના પર શયાળવાં શકારની શોધમાં ભટકે છે.
19 પણ, હે યહોવાહ, તમારુ રાજ સવર્કાળ ુધી રહે છે.
તમારુ રા ાસન પેઢ દરપેઢ ું છે.
20 તમે શા માટે અમને હમેશને માટે ૂલી જાઓ છો?
અમને આટલા બધા દવસ ુધી શા માટે તજી દ ધા છે?
21 હે યહોવાહ, અમને તમાર તરફ ફેરવો, એટલે અમે ફર ુ.ં
પ્રાચીન કાળમાં હતા તેવા દવસો અમને પાછા આપો.
22 પણ તમે અમને સં ૂણર્ ર તે તજી દ ધાં છે;
તમે અમારા પર બહુ કોપાયમાન થયા છો!
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હઝ કયેલ
લેખક

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

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. .ૂ 593 થી 570 વચ્ચેનો છે.
હઝ કયેલે આ ુસ્તક બા બલમાંથી લ ુ,ં પણ તેની પ્રબોધવાણીઓ ઇઝરાયલ, મસર અને પાડોશી ઘણા દેશો સંબં ધત

હતી.
વાંચકવગર્

દેશમાંના અને દેશ નકાલ થયેલા ઇઝરાયલીઓ અને ત્યાર બાદના બધા જ બાઇબલ વાંચકો.
હે ુ

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

ુદ્રાલેખ
પ્ર ુનો મ હમા

રૂપરેખા
1. હઝ કયેલ ું તેડુ — 1:1-3:27
2. યરુશાલેમ, યહૂદા અને ભ ક્ત ાન વરુદ્ધ પ્રબોધવાણીઓ — 4:1-24:27
3. દેશો વરુદ્ધ પ્રબોધવાણીઓ — 25:1-32:32
4. ઇઝરાયલીઓ વષે પ્રબોધવાણીઓ — 33:1-39:29
5. ુનઃ ાપના ું દશર્ન — 40:1-48:35

ઈ ર ું રા ાસન
1 ત્રીસમા વષર્ના ચોથા મ હનાની પાંચમીએ એ ું બન્ ું કે, ારે હુ બંદ વાનોની સાથે કબાર નદ ની પાસે હતો. તે સમયે

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

4 ત્યારે મેં જો ું, તો ઉ રમાંથી એકઆંધીરૂપ મોટુ વાદ ું આવ ું હ ુ,ં તેમાં અ ચમકતો હતો, તેની આસપાસ પ્રકાશ હતો,
અ માંથી ૃણમ ણના જે ું અજવા ું આવ ું હ ું. 5 તેની મધ્યમાંથી ચાર જીવંત પ ુઓ જે ું દેખા ુ.ં તેઓનો દેખાવ આવો
હતો: તેઓ ું સ્વરૂપ માણસના જે ું હ ું. 6 તે પ ુઓમાંના દરેકને ચાર ુખ તથા ચાર પાંખો હતી.

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

10 તેઓના ચહેરાનો દેખાવ માણસના ચહેરા જવેો હતો. ચારેયને જમણી બાજુએ સહ ું ુખ અને ડાબી બાજુએ બળદ ું
ુખ હ ું. તેઓને ગરુડ ું ુખ પણ હ ું, 11 તેઓના ુખ એ પ્રમાણે હતા.ં તેઓની પાંખો ઉપરની તરફ પ્રસારેલી હતી, દરેકની

બે પાંખો બીજા પ ુને જોડાયેલી હતી, બાક ની બે પાંખો તેઓના શર રને ઢાંકતી હતી. 12 દરેક પ ુ સી ું ચાલ ું હ ું, આત્માને
ાં જ ું હોય ત્યાં તેઓ જતાં હતા,ં ચાલતાં તેઓઆડાઅવળાં વળતાં ન હતા.ં
13આપ ુઓનો દેખાવઅ ના બળતા કોલસા જવેો તથા તેજસ્વી મશાલજવેો હતો. પ ુઓવચ્ચે ચળકતોઅ ચઢઊતર

કરતો હતો, તેમાંથી વીજળ ના ચમકારા થતા હતા. 14 પ ુઓ વીજળ ના ચમકારાની જમે આગળ દોડતા તથા પાછળ જતાં
હતા.ં

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

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

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

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

24 તેઓ ઊડતાં ત્યારે તેઓની પાંખોનો અવાજ ધસમસતા પાણીના અવાજ જવેો તથા સવર્શ ક્તમાનના અવાજ જવેો
સંભળાતો હતો. ારે તેઓ હલનચલન કરતાં ત્યારે તેઓનો અવાજ આંધીના અવાજ જવેો થતો હતો. તે સૈન્યના કોલાહલ
જવેો હતો. ારે તેઓ ઊભાં રહેતાં ત્યારે તેઓ પોતાની પાંખો નીચે નમાવી દેતા.ં 25 ારે તેઓ ઊભાં રહેતાં, ત્યારે તેઓના
માથા પરના ૂમટમાંથી અવાજ નીકળતો અને તેઓ તેમની પાંખો નીચે તરફ નમાવી દેતાં.

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

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

2
પ્રબોધક થવા હઝ કયેલને ઈ ર ું તેડુ

1 તેણે મને ક ું, “હે મ ુષ્ય ુત્ર, તારા પગ પર ઊભો રહે, એટલે હુ તાર સાથે વાત કર શ.” 2 તે માર સાથે વાત કરતો હતો
ત્યારે આત્માએ મારામાં પ્રવેશીને મને પગ પર ઊભો કય ; માર સાથે વાત કરનારની વાણી મેં સાંભળ . 3 તેણે મને ક ુ,ં “હે
મ ુષ્ય ુત્ર, હુ તને જે બંડખોર પ્રજાએ માર વરુદ્ધ બંડ ક ુ તેની પાસે એટલે ઇઝરાયલ પ્રજા પાસે મોક ું છુ, તેઓ તથા તેઓના
પ ૃઓઆજ દવસ ુધી માર વરુદ્ધ પાપ કરતા આ ા છે.
4 તેઓના વંશજો ઉદ્ધત તથા હઠ લા હૃદયના છે. તેઓની પાસે હુ તને મોક ું છુ. ું તેઓને કહેજે કે, પ્ર ુ યહોવાહ એ ું કહે

છે કે, 5ભલે પછ તેઓ સાંભળે કે ન સાંભળે. તેઓ બંડખોર પ્રજા છે, તોપણ તેઓજાણશે કે તેઓની વચ્ચે એક પ્રબોધક થઈ
ગયો છે.

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

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

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

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

3
1 પછ તેણે મને ક ું, “હે મ ુષ્ય ુત્ર, તને જે મળે છે તે ખા. જો, આ ઓ ળ ું ખા, પછ જઈને ઇઝરાયલી લોકો સાથે વાત

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

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

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

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

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

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

હઝ કયેલ ઈ રનો ચોક દાર
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16સાત દવસ ૂરા થયા પછ યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને મને ક ું, 17 “હે મ ુષ્ય ુત્ર, મેં તને ઇઝરાયલી લોકો
પર ચોક દાર તર કે નીમ્યો છે; તેથી મારા ુખમાંનાં વચન સાંભળ અને મારા તરફથી તેઓને ચેતવણી આપ. 18 ારે હુ દુ ને
કહુ કે, ‘ ું ન ે માય જશ’ે જો ું તેને ન હ ચેતવે કે, તેને બચાવવા સારુ તેને તેનાં દુ કાય થી ફરવાની ચેતવણી ન હ આપે,
તો તે દુ તેના પાપને કારણે મરશે, પણ તેના રક્તનો જવાબ હુ તાર પાસેથી માગીશ. 19 પણ જો ું તે દુ માણસને ચેતવે, તે
પોતાની દુ તાથી કે પોતાના દુ કાય થી પાછો ન ફરે, તો તે પોતાના પાપમાં મરશ,ે પણ તેં તો તારા આત્માને બચા ો છે.

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

હઝ કયેલ ૂંગો થઈ જશે
22 ત્યાં યહોવાહનો હાથ મારા પર હતો, તેમણે મને ક ું, “ઊઠ, બહાર મેદાનમાં જા, ત્યાં હુ તાર સાથે વાત કર શ!” 23 તેથી

હુ ઊઠ ને બહાર મેદાનમાં ગયો, જે ગૌરવ મેં કબાર નદ ની પાસે જો ું હ ું તે ું જ યહોવાહ ું ગૌરવ ત્યાં ઊ ું હ ું; હુ ઊંધો પડ
ગયો.

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

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

4
યરુશાલેમના ઘેરાની સંકેતથી આગાહ

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

4 પછ , ું તારે ડાબે પડખે ૂઈ જા. અને ઇઝરાયલી લોકોનાં પાપ તેઓના પોતાના પર ૂક; ું જટેલા દવસ ડાબે પડખે ૂઈ
રહેશે તેટલા દવસ માટે તારે ઇઝરાયલનાં પાપોનો બોજ ઉઠાવશ.ે 5 મેં ઠરા ું છે કે તેઓનાં પાપોના વરસો તેટલાં દવસો ુધી,
ત્રણસોને ને ું દવસ ુધી ું ઇઝરાયલી લોકોના પાપનો બોજ ઉઠાવશે.

6તે દવસો ૂરા કયાર્ પછ , ફર ું તારા જમણા પડખા પર ૂઈજા, ું ચાલીસ દવસ યહૂ દયાના લોકોના પાપનો બોજ ઉઠાવ.
દરેક વરસને માટે એક દવસ એ પ્રમાણે તારે માટે મેં ચાલીસ દવસ ઠરા ા છે. 7 પછ ું તારો હાથ ુલ્લો રાખીને યરુશાલેમના
ઘેરા તરફ તારુ ુખ ફેરવ. તારે તે શહેરની વરુદ્ધ ભ વષ્ય ભાખ ું. 8 કેમ કે જો, હુ તને દોરડાં વડે બાં ું છુ, ઘેરાના દવસ ૂરા
થતાં ુધી ું એક પડખેથી બીજે પડખે ફર ન હ શકે.

9તારે પોતાને સારુ ઘઉં, જવ, વટાણા, મ ૂર, બાજર તથા મઠ લે. બાજર નો લોટ લઈને એક જ વાસણમાં નાખી તેના રોટલા
બનાવ. જટેલા દવસ ું તારા પડખા પર ૂઈ રહે એટલે ત્રણસોને ને ું દવસ ુધી તારે તે રોટલા ખાવા. 10આતારો ખોરાક છે
જે તારે તોળ ને ખાવો. રોજના વીસ તોલા પ્રમાણે ખા ું. નય મત સમયે તારે તે ખા ું. 11 તારે પાણી પણ માપીને જ પી ું, એટલે
એક હનના છઠ્ઠા ભાગ જટે ુ.ં તારે તે નય મત પી ું.

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

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

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

5
હઝ કયેલ તલવારથી પોતાના વાળ કાપે છે

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

3 પણ તેઓમાંથી થોડ સં ામાં વાળ લઈને તાર બાયમાં બાંધ. 4 પછ તેમાંથી થોડા વાળ લઈને અ માં નાખી બાળ દે. તે
અ ઇઝરાયલ લોકોમાં ફર વળશ.ે”
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5 પ્ર ુ યહોવાહ એ ું કહે છે: “આયરુશાલેમ છે તેને મેં પ્રજાઓની મધ્યે ાપ્ ું છે, ાં મેં તેને ાપ્ ું છે, તેની આજુબાજુ
બીજા દેશો આવેલા છે. 6 પણ તેણે દુ તા કર ને મારા હુકમોની વરુદ્ધ બીજી પ્રજાઓ કરતાં વધારે બંડ અને મારા વ ધઓની
વરુદ્ધ તેની આસપાસના મારા દેશો કરતા વધારે બંડ ક ુ છે. તેણે મારા કાયદાઓનો અનાદર કય છે અને લોકો મારા વ ધઓ
પ્રમાણે ચાલ્યા નથી.”

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

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

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

13એ ર તે મારો ક્રોધ ૂરો થશ.ે હુ તેઓના પર મારો રોષ સમાપ્ત કર શ, ત્યારે જ મને શાં ત થશ.ે મારો ક્રોધ હુ તેઓના પર ૂરો
કર શ ત્યારે તેઓજાણશે કે, હુ યહોવાહઆવેશમાં બોલ્યો છુ. 14 તાર આસપાસની પ્રજાઓ પાસે થઈને જનારાની નજરમાં હુ
તને વેરાન તથા નદારૂપ કર દઈશ.

15 હુ ારે તાર વરુદ્ધ ક્રોધમાં તથાઆવેશમા,ં સખત ધમક થી તારા પર ન્યાયશાસનનો અમલ કર શ ત્યારે યરુશાલેમ તેની
આસપાસની પ્રજાઓને નદારૂપ, હાંસીપાત્ર, ચેતવણી રૂપ તથા ભયરૂપ થઈ પડશે.” હુ યહોવાહ આ બોલ્યો છુ. 16 દકુાળરૂપી
તેજ-બાણો ચલાવીને હુ તમારો નાશ કર શ. હુ તમારા પર દકુાળની ૃ દ્ધ કર શ. અને તમારા આજી વકા ૃક્ષને ભાંગી નાખીશ.
17 હુ તમાર સામે દકુાળ તથા આફત મોકલીશ, કે જથેી તમે ન:સંતાન રહો. મરક તથા રક્તપાત તારા પર ફર વળશ,ે હુ તારા
પર તલવાર લાવીશ. હુ યહોવાહ આ બોલ્યો છુ.”

6
ૂ ત ૂજા માટે પ્ર ુનો શાપ

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

4 તમાર વેદ ઓ ઉજ્જડ થશે અને તમારા સ્તંભોનો નાશ થશ,ે હુ તમારા ૃતદેહોને તમાર ૂ તઓ આગળ નીચે ફેંક દઈશ.
5 હુ ઇઝરાયલી લોકોના ૃતદેહો તેઓની ૂ તઓઆગળ ૂક શ, તમારાં હાડકાં તમાર વેદ ઓની આસપાસ વખેર નાખીશ.

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

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

11 પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે કે: તાળ પાડ ને તથા પગ પછાડ ને કહે કે, “ઇઝરાયલ લોકોનાં સવર્ ધ ારપાત્ર દુ કૃત્યોને લીધે
અફસોસ!” કારણ કે તેઓ તલવાર, દકુાળ અને મરક થી નાશ પામશ.ે 12 દૂર રહેનારા મરક થી માયાર્ જશ,ે નજીક રહેનારા
તલવારથી માયાર્ જશે. બાક ના જઓેને ઘેર લેવામાં આ ા છે તેઓ દકુાળમાં માયાર્ જશ;ે આ ર તે હુ તેઓના પરનો મારો ક્રોધ
ૂરો કર શ.
13 ારે તેઓના કતલ થયેલા માણસો તમાર મધ્યે, દરેક ઊંચી ટેકર પર, પવર્તનાં શખરો પર, દરેક લીલા ૃક્ષ નીચે તથા

ઘટાદાર એલોન ૃક્ષ નીચ,ે એટલે જે જગાએ તેઓ પોતાની ૂ તઓઆગળ ૂગંધીદાર ૂપ બાળતા હતા ત્યાં તેઓની વેદ ઓની
આજુબાજુ તેઓની ૂ તઓ સાથે ભેળસેળ થશ,ે ત્યારે તમે જાણશો કે હુ યહોવાહ છુ. 14 હુ મારુ સામથ્યર્ બતાવીને તેઓ ાં

ાં રહે છે તે બધી જગ્યાઓને દ બ્લાહ તરફના અરણ્ય કરતાં વધારે ઉજ્જડ કર નાખીશ. ત્યારે તેઓજાણશે કે હુ યહોવાહ
છુ!”

7
ઇઝરાયલનો અંત નજદ ક છે

1 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું કે, 2 હે મ ુષ્ય ુત્ર, પ્ર ુ યહોવાહ ઇઝરાયલને આમ કહે છે કે,
દેશની ચારે સીમાઓનો અંત આ ો છે!
3હવે તારો અંત આ ો છે, કેમ કે હુ તારા પર મારો રોષ રેડ શ, હુ તારા માગ પ્રમાણે તારો ન્યાય કર શ;
હુ તારાં સવર્ ધ ારપાત્ર કામોનો બદલો વાળ શ.
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4 કેમ કે માર આંખ તારા પર દયા કરશે ન હ; પણ હુ તારાં આચરણોનો બદલો લઈશ, તારાં તરસ્કારપાત્ર કૃત્યો તાર મધ્યે
લાવીશ, જથેી ું જાણશે કે હુ યહોવાહ છુ!

5 પ્ર ુ યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે:
આફત! આફત પછ આફત! જુઓ તે આવે છે.
6અંત ન ે આવી ર ો છે. અંતે તાર વરુદ્ધજા ૃત થાય છે! જો, તે આવે છે!
7 હે દેશના રહેવાસી તારુઆવી બન્ ું છે.
સમયઆવી પહોંચ્યો છે, વપ નો દવસ નજીક છે, પવર્તો પર આનંદનો ન હ પણ ખેદ કરવાનો દવસઆવી પહોંચ્યો છે.
8હમણાં જ હુ મારો રોષ તારા પર રેડ શ અને તારા પરનો મારો કોપ ૂરો કર શ
હુ તારાં આચરણો પ્રમાણે તારો ન્યાય કર શ અને તારાં સવર્ તરસ્કારપાત્ર કૃત્યો તારા પર લાવીશ.
9 કેમ કે માર આંખ તારા પર દયા કરશે ન હ કે, તને છોડશે ન હ. ું જે પ્રમાણે વત્યાર્ છે તેવી ર તે હુ તાર સાથે વત શ;
હુ તારાં ધ ારપાત્ર કૃત્યો તાર નજર સમક્ષ લાવીશ, ત્યારે ું જાણશે કે હુ યહોવાહ શક્ષા કરનાર છુ.
10 જુઓ, દવસઆવે છે. તારો નાશ આવે છે, લાકડ ને મોર આ ો છે, ગવર્ના ફણગા ટ નીક ા છે.
11 હસા વધીને દુ તાની લાકડ જવેી થઈ છે,
તેઓમાં ું, તેઓના સ ુદાયમાં ુ,ં તેઓના દ્ર માંથી કે તેઓના મહત્વ ું કઈ બચશે ન હ!
12સમયઆવી ર ો છે, દવસ પાસે આવતો જાય છે,
ખર દનારે હરખા ું ન હ, વેચનારે શોક કરવો ન હ, કેમ કે, મારો કોપ તેના આખા સ ુદાય પર છે.
13 વેચનાર પોતાના વેચાયેલા ળે પાછો આવશે ન હ, જોકે તેઓ બંને જીવતા હશે તોપણ,
કેમ કે, આસંદશર્ન તો આખા સ ુદાય વષે છે. તેઓ પાછા ફરશે ન હ,
કોઈ માણસ પોતાના પાપમાં પોતા ું જીવન સાથર્ક કરશે ન હ.
14 તેઓએ રણ શગડુ વગાડ ને સઘ ું તૈયાર ક ુ છે, પણ કોઈ ુદ્ધમાં જ ું નથી, કેમ કે મારો રોષ આખા સ ુદાય પર છે.
15બહાર તલવાર છે, અંદર મરક તથા દકુાળ છે.
જે કોઈ ખેતરમાં હશે તે તલવારથી માય જશે, જઓે નગરમાં છે તેઓને મરક તથા દકુાળ ગળ જશ.ે

ઇઝરાયલનાં પાપની શક્ષા
16 પણ તેઓમાંના અ ુક લોકો નાસી જઈને દરેક માણસ પોતાના અન્યાયને કારણે,
શોક કરતા તેઓ ખીણમાંના ક ૂતરો જવેા પવર્તો પર જશે.
17 દરેકના હાથ અશક્ત થઈ જશે અને દરેક ૂંટણ પાણીની જમે ઢ લા થઈ જશ.ે
18 તેઓ શોકનાં વ ો પહેરશે અને ત્રાસ તેમને ઢાંક દેશે.
બધાના ચહેરા પર શરમ હશે અને તેઓ બધાનાં માથાં ૂંડાવેલા હશે.
19 તેઓ પોતા ું ચાંદ શેર ઓમાં ફેંક દેશે અને તેઓ ું સો ું અ ુદ્ધ વસ્ ુના જે ું થઈ જશ.ે
કેમ કે યહોવાહના કોપને દવસે તેઓ ું સો ું કે ચાંદ તેઓને બચાવી શકશે ન હ. તેઓનાં જીવનો બચશે ન હ.
તેઓ પોતાનાં પેટ પણ ભર શકશે ન હ, કેમ કે તેઓના અન્યાય તેઓને ઠોકરરૂપ થયા છે.
20 તેઓનાં ુશો ભત આ ૂષણો તેઓ ું ગવર્ ું કારણ થયાં છે અને તેઓ વડે તેઓએ પોતાની તરસ્કારરૂપ તથા ધ ારપાત્ર

કૃત્યો દશાર્વતી ૂ તઓની પ્ર તમા બનાવી છે,
તેથી મેં તે તેઓ ું સો ું અને ચાંદ અ ુદ્ધ વસ્ ુ જવેી બનાવી છે.
21 હુ તેને પરદેશીઓના હાથમાં ૂંટ તર કે અને ૃથ્વી પરના દુ ોને ૂંટ તર કે આપીશ,
તેઓ એને ભ્ર કરશ.ે
22 તેઓ મારા પ વત્ર ાનને ભ્ર કરશે ત્યારે હુ તેઓ તરફથી મારુ ુખ ફેરવી લઈશ;
ૂંટારુઓ તેમાં પ્રવેશ કર ને તેને ભ્ર કરશ.ે

23સાંકળો બનાવો, કેમ કે દેશ રક્તના ન્યાયથી,
અને નગર હસાથી ભર ૂર છે.
24 તેથી હુ સૌથી દુ પ્રજાને લાવીશ, તેઓઆ લોકોનાં ઘર પર કબજો કરશ.ે
હુ બળવાનોના ઘમંડનો અંત લાવીશ, તેઓનાં પ વત્ર ાનો ભ્ર કરવામાં આવશે!
25ભયઆવશ,ે તેઓ શાં ત શોધશે પણ તે મળશે ન હ!
26આપ પરઆપ આવશ,ે અફવા પર અફવા ચાલશે,
તેઓ પ્રબોધકો પાસેથી સંદશર્ન શોધશે, પણ યાજકોમાંથી નયમશા નો અને વડ લોમાંથી ુ ધ્ધનો નાશ થશ.ે
27 રાજા શોક કરશે અને રાજકુમારો પાયમાલીથી ઘેરાઈ જશ,ે
દેશના લોકોના હાથ ભયથી કાંપી ઊઠશે. તેઓનાં આચરણ પ્રમાણે હુ તેઓને સજા કર શ!
હુ તેઓના ુણદોષ ુજબ તેઓનો ન્યાય કર શ. ત્યારે તેઓજાણશે કે હુ યહોવાહ છુ!”

8
યરુશાલેમમાં ૂ ત ૂજા

1છઠ્ઠા વષર્ના છઠ્ઠા મ હનાના પાંચમા દવસે હુ મારા ઘરમાં બેઠો હતો. યહૂ દયાના વડ લો માર આગળ બેઠા હતા ત્યારે ત્યાં
પ્ર ુ યહોવાહના હાથે મને સ્પશર્ કય . 2 મેં જો ું, તો જુઓ, મ ુષ્ય જવેી પ્ર તમા દેખાઈ, તેની કમરથી નીચેનો ભાગ અ જવેો,
કમરથી ઉપરનો ભાગ પ્રકાશમય તથા ૃણમ ણના તેજ જવેો હતો.
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3 તેણે હાથના જવેો આકાર લંબાવીને મારા માથાના વાળ પકડ્યા પછ આત્માએ મને આકાશ તથા ૃથ્વીની વચ્ચે ઊંચક
લીધો, ઈ રના સંદશર્નમાં તે મને યરુશાલેમમાં પ્ર ુઘરના ઉ ર તરફના અંદરના દરવાજા પાસે લા ો, ાં ઈ રને અદેખાઈ
થાય એવી ૂ ત ું ાન હ ું. 4 ત્યાં ઇઝરાયલના ઈ ર ું ગૌરવ દેખા ુ,ં તેનો દેખાવ મેદાનમાં સંદશર્ન જો ું હ ું તેના જવેો હતો.

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

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

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

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

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

16 પછ તે મને યહોવાહના સભા ાનના અંદરના આંગણામાં લા ો, તો જુઓ, ત્યાં યહોવાહના સભા ાનના પ્રવેશદ્વાર
આગળ, પરસાળ તથા વેદ ની વચ્ચે આશરે પચીસ માણસો યહોવાહના સભા ાનની તરફ પીઠ ફેરવીને તથા તેઓનાં ુખ ૂવર્
તરફ કર ને ૂરજની ૂજા કરતા હતા.

17 તેમણે મને ક ું, “હે મ ુષ્ય ુત્ર, ું તેં આ જો ું? જે ધ ારપાત્ર કૃત્યો યહૂ દયાના લોકો અહ કરે છે તે નાની બાબત છે?
કેમ કે તેઓએ સમગ્ર દેશને હસાથી ભર દ ધો છે, તેઓ નાકે ડાળ અડકાડ ને મને વ ુ ુસ્સે કરે છે. 18 તેથી કોપાયમાન થઈને
હુ પણ તેઓને શક્ષા કર શ. માર આંખો તેઓના પર દયા કરશે ન હ તેમ જ હુ તેઓને છોડ શ ન હ. તેઓ મોટા અવાજે મારા
કાનમાં પોકારશે પણ હુ તેઓ ું સાંભળ શ ન હ.”

9
યરુશાલેમને શક્ષા

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

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

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

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

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

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

* 8:14 8:14 પ્રાચીન ૂવર્મા,ં લોકો તમ્ ુઝને દેવ તર કે માનતા હતા. જયારે એક વનસ્પ તનો નાશ થયો ત્યારે તે દેવ પણ ૃત્ ુ પામ્યો, અને તે ૃત્ ુમાંથી ફર થી ઉદ્ભ ો
હતો પછ ના વષ, ીઓ તેમના ૃત્ ુ માટે દ:ુખી.
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10
પ્ર ુના ગૌરવે મં દરનો ત્યાગ કય

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

3તે માણસઅંદર ગયો ત્યારે કરુબો સભા ાનની જમણી બાજુએઊભા હતા, અંદર ું આંગણું વાદળથી ભરાઈ ગ ું. 4પછ
યહોવાહનો મ હમા કરુબો ઉપરથી ઊઠ ને સભા ાનના પ્રવેશદ્વાર આગળ ઊભો ર ો; સભા ાન વાદળથી ભરાઈ ગ ું અને
આંગણું યહોવાહના ગૌરવના તેજથી ભર ૂર થ ુ.ં 5 કરુબોની પાંખોનો અવાજ બહારનાઆંગણા ુધી, સવર્શ ક્તમાન ઈ રના
ુખમાંથી નીકળેલા અવાજ જવેો સંભળાતો હતો.
6 ારે ઈ રે શણનાં વ પહેરેલા માણસને આજ્ઞા કર કે, “પૈડાં વચ્ચેથી એટલે કરુબો વચ્ચેથી અ લ;ે” એટલે માણસ

અંદર જઈને પૈડાં પાસે ઊભો ર ો. 7 કરુબો વચ્ચેથી એક કરુબે પોતાનો હાથ કરુબો વચ્ચેના અ તરફ લંબાવીને શણનાં વ
પહેરેલા માણસના હાથમાં ૂ ો. તે લઈને તે બહાર ચાલ્યો ગયો. 8 કરુબોની પાંખો નીચે માણસના હાથ જે ું કઈ દેખા ુ.ં

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

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

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

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

20 કબાર નદ ના કનારે ઇઝરાયલના ઈ રની નીચે જે પ ુઓ મેં જોયાં હતાં તે આ હતા,ં તેથી મેં જાણ્ ું કે તેઓ કરુબો હતા!
21 દરેકને ચાર ુખ, દરેકને ચાર પાંખો હતી, તેઓની પાંખો નીચે માણસના જવેા હાથ હતા. 22તેમનાં ુખોનો દેખાવ કબાર નદ ને
કનારે મેં દશર્નમાં જોયેલાં ુખો જવેો હતો, તેઓમાંનો દરેક સીધો આગળ ચાલતો હતો.

11
યરુશાલેમ ઉપર ઊતરનાર આફત

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

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

પ્રમાણે કહો છો, તમારા મનમાં જે વચારો આવે છે તે હુ જાણું છુ. 6 તમે આ નગરમાં માર નંખાયેલા લોકોની સં ા વધાર છે,
તેની શેર ઓ ૃતદેહોથી ભર દ ધી છે. 7 તેથી, પ્ર ુ યહોવાહ એ ું કહે છે કે, માર નંખાયેલા લોકોને યરુશાલેમની મધ્યે ના ા
છે, તેઓ માંસ છે, આનગર કઢાઈ છે. પણ તમને આ નગરમાંથી બહાર લાવવામાં આવશ.ે

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

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

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

બંદ વાસીઓને છુટકારા ું પ્ર ુ ું વચન
14 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 15 “હે મ ુષ્ય ુત્ર, તારા ભાઈઓને એટલે તારા ભાઈઓન,ે તારા કુળના

માણસોને તથા સવર્ ઇઝરાયલી લોકોને યરુશાલેમના રહેવાસીઓએ ક ું છે કે, તેઓને યહોવાહથી દૂર કાઢવામાં આ ા છે; આ
દેશ તો અમને અમાર મલકત તર કે સોંપવામાં આ ો છે.’ ”
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16 તેથી કહે કે, પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: ‘જો કે મેં તેઓને દૂરની પ્રજાઓમાં કાઢ ૂ ા છે, જો કે મેં તેઓને દેશો મધ્યે વખેર
ના ા છે, તોપણ જે જે દેશોમાં તેઓ ગયા છે ત્યાં હુ થોડા સમય ુધી તેઓને માટે પ વત્ર ાનરૂપ થઈશ. 17 તે માટે, પ્ર ુ
યહોવાહ કહે છે કે, ‘હુ લોકોમાંથી તમને ભેગા કર શ, જે જે દેશોમાં તમે વખેરાઈ ગયા છો ત્યાંથી હુ તમને એકત્ર કર શ, હુ તમને
ઇઝરાયલનો દેશ આપીશ.’ 18 તેઓ ત્યાં આવીને સવર્ ધ ારપાત્ર બાબતો તથા તરસ્કારપાત્ર વસ્ ુઓ તેમાંથી દૂર કરશ.ે

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

ઇ ર ું ગૌરવ યરુશાલેમ તજે છે
22 ત્યારે કરુબોએ પોતાની પાંખો પ્રસાર અને પૈડાં પણ તેઓની સાથે હતા.ં ઇઝરાયલના ઈ ર ું ગૌરવ ઊંચે તેઓના પર

હ ું. 23 યહોવાહ ું ગૌરવ નગરમાંથી ઉપડ ને ૂવર્ બાજુએઆવેલા પવર્ત પર ઊ ું ર ું.
24અને ઈ રનો આત્મા મને ઊંચક ને સંદશર્નમાં ખાલદ ઓના દેશમાં બંદ વાનોની પાસે લા ો. અને જે સંદશર્ન મેં જો ું હ ું

તે માર પાસેથી જ ું ર ું. 25 પછ જે બાબતો યહોવાહે મને બતાવી હતી તે મેં બંદ વાનોને કહ સંભળાવી.

12
હઝ કયેલ સંકેતરૂપે દેશવટો ભોગવે છે

1 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 2 “હે મ ુષ્ય ુત્ર, ું બંડખોર લોકો મધ્યે રહે છે. જોવાને માટે તેઓને આંખો
હોવા છતાં પણ તેઓ દેખતા નથી અને કાન હોવા છતાં પણ સાંભળતા નથી, કેમ કે તેઓ બંડખોર લોકો છે.

3 તેથી, હે મ ુષ્ય ુત્ર, ું દેશવટે જવાને માટે સામાન તૈયાર કર, તેઓના દેખતાં દવસે ચાલી નીકળ, કેમ કે તેઓના દેખતાં ું
તાર જગ્યાએથી બીજે જગ્યાએ જા. જોકે તેઓ બંડખોર લોક છે પણ કદાચ તેઓ જુએ.

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

7 તેથી મને જમે આજ્ઞાઆપવામાં આવી હતી તે પ્રમાણે મેં ક ુ. મેં દેશવટે લઈ જવાનો સામાન દવસે બહાર કાઢયો, સાંજે મેં
મારા હાથથી દ વાલમાં કાણું પા ુ.ં મેં મારો સામાન અંધારામાંથી બહાર કાઢ્યો. તેઓના દેખતાં તેને મારા ખભા પર ૂ ો.

8સવારમાં યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 9 “હે મ ુષ્ય ુત્ર, આઇઝરાયલી લોકો, એટલે બંડખોર લોકોએ, તને
ૂ ું નથી કે, ‘ ું ું કરે છે?’ 10 ું તેઓને કહે કે, ‘પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે કે: આભ વષ્યવાણી યરુશાલેમના સરદારને તથા તેમાં

વસતા બધા ઇઝરાયલી લોકો માટે છે.’ ”
11 ું તેઓને કહે કે, ‘હુ તમારે માટે ચ રૂપ છુ. મેં જે ક ુ છે, તેમ જ કરવામાં આવશે, તેઓ પરદેશમાં તથા બંદ વાસમાં જશ.ે

12તમાર મધ્યે જે સરદાર છે તે અંધારામાં પોતાના ખભા પર પોતાનો સામાન ઊંચક ને દ વાલમાંથી બહાર જશે. તેઓ દ વાલમાં
કાણું પાડશે અને પોતાનો સામાન બહાર લાવશ.ે તે પોતા ું ુખ ઢાંક દેશે જથેી તે પોતાની આંખોથી દેશ જોઈ શકે ન હ. 13 હુ
તેના પર માર જાળ ફેલાવીશ અને તે માર જાળમાં પકડાઈ જશે; ત્યારે હુ તેને ખાલદ ઓના દેશમાં બા બલમાં લાવીશ, પણ તે
તે જોશે ન હ. તે ત્યાં ૃત્ ુ પામશ.ે

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

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

ચતાસ હત તારુ પાણી પી.
19 દેશના લોકોને કહે કે, ‘પ્ર ુ યહોવાહ યરુશાલેમના રહેવાસીઓતથા ઇઝરાયલના દેશ વષેઆમકહે છે: તેઓ ુજાર સ હત

પોતાની રોટલી ખાશે અને ચતા ુર થઈને પાણી પીશે, તેના દેશના સવર્ રહેવાસીઓની હસાને કારણે તેના દેશમાં જે બ ું હશે
તેનો નાશ થશ.ે 20 વસ તવાળાં નગરો વેરાન કરવામાં આવશ,ે દેશ ઉજ્જડ થઈ જશ;ે ત્યારે તમે જાણશો કે હુ યહોવાહ છુ.’ ”

ગમતી કહેવત અને અણગમતો સંદેશો
21 ફર થી યહોવાહ ું વચન માર પાસેઆ ું અને ક ું, 22 “હે મ ુષ્ય ુત્ર, ‘ દવસોને વલંબ લાગે છે અને દરેક સંદશર્ન નષ્ફળ

થાય છે’ એવી કહેવત ઇઝરાયલ દેશમાં વધારે ચાલે છે તે ું છે? 23માટે, ું તેઓને કહે, પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: ‘હુ આ કહેવતનો
અંત લાવીશ, જથેી ઇઝરાયલી લોકો તેનો ફર થી ઉપયોગ કરે ન હ.’ તેઓને કહે કે, “સમય નજીકઆ ો છે અને દરેક સંદશર્ન
પ ર ૂણર્ થશ.ે”

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



હઝ કયેલ 12:26 734 હઝ કયેલ 14:6

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

13
જૂઠા પ્રબોધકો સામે ચેતવણી

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

5 યહોવાહને દવસે ુદ્ધમાં સામનો કરવા સારુ તમે દ વાલમાં પડલેા કાણા આગળ ચઢ નથી ગયા. ઇઝરાયલી લોકને સારુ
વાડ નથી કર . 6જઓેને યહોવાહે મોકલ્યા નથી તેમ છતાં તેઓ કહે છે કે ‘યહોવાહ આમ કહે છે તેવા લોકોને થર્તા ું તથા
જૂઠા શકુન ું સંદશર્ન થ ું છે. તેઓએ લોકોમાં એવી આશા ઉત્પ કર છે કે તેઓનો સંદેશો ફળ ૂત થશ.ે 7 હુ બોલ્યો નથી
તોપણ તમે કહો છો કે, “યહોવાહ આમ કહે છે” તો ું તમને થર્ સંદશર્ન થ ું નથી તથા તમે જૂઠા શકુન જોયા નથી?

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

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

13એમાટે પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: ‘હુ મારા ક્રોધમાં તોફાની પવન લાવીશ, મારા ક્રોધમાં ુશળધાર વરસાદ થશે અને કરા તેઓનો
સં ૂણર્ નાશ કરશ.ે 14જે દ વાલને તમે ધોળો છો તેને હુ તોડ પાડ શ, હુ તેને જમીનદોસ્ત કર નાખીશ અને તેના પાયા ુલ્લા થઈ
જશ.ે તે પડ જશે અને તમે બધા તેની નીચે કચડાઈને મર જશો. ત્યારે તમે જાણશો કે હુ યહોવાહ છુ.

15 દ વાલ તથા તે પર ૂનો કરનારાઓનો હુ મારા ક્રોધમાં નાશ કર શ. હુ તમને કહ શ કે, “દ વાલ તથા તેના પર ધોળનારાઓને
પણ ટકશે ન હ. 16ઇઝરાયલના જે પ્રબોધકો યરુશાલેમ વષે પ્રબોધ કરે છે અને શાં ત ન હોવા છતાં શાં તના સંદશર્ન જુએ છે.”
આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.

જૂઠ પ્રબો ધકાઓ સામે ચેતવણી
17 હે મ ુષ્ય ુત્ર, તારા લોકની જે દ કર ઓ મન ક લ્પત પ્રબોધ કરે છે તેઓની વરુદ્ધ તારુ ુખ રાખ, તેઓની વરુદ્ધ પ્રબોધ

કર. 18 તેઓને કહે કે ‘પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: જે ીઓ કોણી પર કે કાંડા પર તાવીજ બાંધે છે, લોકોને ફસાવવા માટે દરેક કદના
ુરખા બનાવે છે, તેઓને અફસોસ, ું તમે મારા લોકોના જીવનો શકાર કરશો, તમારા પોતાના જીવ બચાવી રાખશો?
19મારા લોકો જે તમાર જૂઠ વાતો સાંભળે છે તેઓનીઆગળ જૂઠુ બોલીને, જે લોકોને મર ું ન હ ું તેઓને તમે માર નાખીન,ે

જે લોકોને જીવ ું નહો ું તેઓના જીવ બચાવી રાખવાને તમે ુઠ્ઠ ભર જવ તથા ટુકડો રોટલી લઈને મને મારા લોકોમાં અપ વત્ર
કય છે.

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

ન હ. ત્યારે તમે જાણશો કે હુ યહોવાહ છુ.
22 કેમ કે જે ન્યાયી માણસોને મેં દલગીર કયાર્ નથી તેઓનાં હૃદય તમે જૂઠાણાથી નરાશ કયા છે. દુ માણસો પોતાનાં દુ

આચરણોથી પાછા ન ફરે અને પોતાના જીવન ન બચાવ,ે તે માટે તમે તેમના હાથ બળવાન કયાર્ છે. 23 તેથી હવે પછ તમને થર્
સંદશર્ન થશે ન હઅને તમે શકુન જોશો ન હ, હુ મારા લોકોને તમારા હાથમાંથી છોડાવીશ. અને ત્યારે તમે જાણશો કે હુ યહોવાહ
છુ.’ ”

14
ૂ ત ૂજા સામે પ્ર ુનો પ્રકોપ

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

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

6 તેથી ઇઝરાયલી લોકોને કહે કે, ‘પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: પસ્તાવો કરો અને તમાર ૂ તઓથી પાછા ફરો. તમારા ુખ
તમારાં સવર્ ધ ારપાત્ર કૃત્યોથી ફેરવો.
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7ઇઝરાયલ લોકનો દરેક તથા ઇઝરાયલ લોકમાં રહેનાર પરદેશીઓમાનો દરેક, જે મારો ત્યાગ કર ને પોતાના હૃદયમાં ૂ તઓને
સંઘર રાખતો હશે અને પોતાના ુખ આગળ પોતાના અન્યાયરૂપી ઠેસ ૂકતો હશે, જે પ્રબોધક પાસે મને શોધવા આવે છે તેને
હુ, યહોવાહ, પોતે જવાબઆપીશ. 8 હુ મારુ ુખ તે માણસની વરુદ્ધ રાખીશ: તેને ચ તથા કહેવતરૂપ કર શ, કેમ કે હુ મારા
લોકો વચ્ચેથી તેને કાપી નાખીશ. ત્યારે તમે જાણશો કે હુ યહોવાહ છુ.

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

દરેકની જવાબદાર પોતપોતાને માથે ૂહ, દા નયેલ, અને અ ૂબ
12યહોવાહ ું વચન માર પાસેઆ ું અને ક ું કે, 13 હે મ ુષ્ય ુત્ર, જો કોઈ દેશ વ ાસઘાત કર ને માર વરુદ્ધ પાપ કરે, તો

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

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

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

19અથવા જો હુઆ દેશ વરુદ્ધ મરક મોક ું અને મારો કોપ તે પર લોહ રૂપે રેડ ને તેમાંના માણસો તથા પ ુઓનો સંહાર કરુ,
20 પ્ર ુ યહોવાહ પોતાના જીવના સમ ખાઈને કહે છે કે” જોકે ૂહ, દા નયેલ તથા અ ૂબઆ ત્રણ માણસો તે દેશમાં રહેતા હોય,
તોપણ તેઓ પોતાના દ કરા કે દ કર ઓને બચાવી શકશે ન હ; પોતાના ન્યાયીપણાને કારણે તેઓ ફક્ત પોતાના પ્રાણ બચાવશ.ે”

21 કેમ કે પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: “યરુશાલેમમાંથી હુ બ ેનો એટલે માણસો તથા પ ુઓનો સંહાર કરવાને હુ તેના પર
માર ચાર સખત શક્ષાઓએટલે દકુાળ, તલવાર, જગલી પ ુઓ તથા મરક મોકલીશ.

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

15
દ્રાક્ષાવેલા ું રૂપક

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

5 ારે તે આ ું હ ું, ત્યારે તે કોઈ પણ વસ્ ુ બનાવવાને લાયક નહો ું; હવે અ એ તેને બાળ ને ભસ્મ ક ુ છે, ત્યારે તેમાંથી
ું ઉપયોગી ચીજ બની શકે?” 6 તેથી પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે; જમે જગલની દ્રાક્ષાની ડાળ ને મેં બળતણ તર કે અ ને આપી છે;

તે પ્રમાણે હુ યરુશાલેમના રહેવાસીઓ સાથે કર શ.
7 હુ મારુ ુખ તેઓની વરુદ્ધ કર શ. જોકે તેઓ અ માંથી બહાર નીકળ જશે તોપણ અ તેઓને બાળ નાખશે. ારે

હુ મારુ ુખ તેઓની વરુદ્ધ કર શ, ત્યારે તેઓજાણશે કે હુ યહોવાહ છુ. 8 તેઓએ પાપ ક ુ છે માટે હુ દેશને ઉજ્જડ કર શ.”
એમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે!

16
બેવફા યરુશાલેમ

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

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

6 પણ હુ ત્યાંથી પસાર થયો અને મેં તને તારા રક્તમાં આળોટતી જોઈ; ત્યારે મેં તને ક ું, તારા રક્તમાં પડલેી ું, ‘જીવ!’ 7 મેં
તને ખેતરમાં ઊગેલા છોડની જમે ઉછેર . અને ું ૃ દ્ધ પામીને મોટ થઈ, તેં સૌદયર્ સંપાદન ક ુ, તારાં સ્તન ઉપસી આ ાં અને
તારા વાળ પણ વધ્યા; તેમ છતાં ું નવર્ ાવ ામાં હતી.
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8 ફર તાર પાસેથી હુ પસાર થયો ત્યારે મેં તને જોઈ, તાર ઉંમર પ્રેમ કરવા યોગ્ય હતી, તેથી મેં મારો ઝભ્ભો તારા પર પસાર ને
તાર નવર્ ા ઢાંક . મેં તાર આગળ સમ ખાધા અને તાર સાથે કરાર કય ,” “ ું માર થઈ. આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.

9 મેં તને પાણીથી નવડાવી અને તારા પરથી તારુ લોહ ધોઈ ના ુ,ં મેં તને તેલ લગા ું. 10 વળ મેં તને ભરતકામનાં વ ો
તથા તારા પગમાં ચામડાનાં ચંપલ પહેરા ાં. મેં તાર કમરે શણનો કમરબંધ બાંધ્યો અને તને રેશમી વ ો પહેરા ાં. 11 મેં તને
કમતી આ ૂષણોથી શણગાર હાથે બંગડ ઓ પહેરાવી અને તારા ગળામાં હાર પહેરા ો. 12 નાકમાં વાળ અને કાનમાં ુટ્ટ
પહેરાવી અને માથે ુંદર ુગટ ૂ ો.

13 સોનાચાંદ થી તને શણગાર તને શણ, રેશમ તથા ભરતકામનાં વ ો પહેરા ાં; તેં ઉ મ લોટ, મધ તથા તેલ ખાધાં, ું
વધારે ુંદર લાગતી હતી, ું રાણી થઈ. 14 તાર ુંદરતાને કારણે તાર ક ત સવર્ પ્રજાઓમાં ફેલાઈ ગઈ છે, કેમ કે યહોવાહ કહે
છે કે, જે મારા પ્રતાપથી મેં તને વે ત કર હતી, તેથી કર ને તારુ સૌદયર્ પ ર ૂણર્ થ ું હ ું.

15 “પણતેં તાર પોતાની ુંદરતા પરભરોસો કય છે, તાર ક તને લીધે ભચાર ી થઈ, તેં પાસે થઈને જનાર દરેકની સાથે
ભચાર કય . 16 તેં તારા વ ોમાંથી લઈને અલગ અલગ રગના વ ોથી પોતાને માટે ઉચ્ચ ાનો બના ા,ં ત્યાં ભચાર

કય . એ ું કદ થ ું ન હ ું અને થશે પણ ન હ.
17મારાં સોનાચાંદ નાં તારાં જે ઘરેણાં મેં તને આપ્યાં હતા,ં તે લઈને તેં પોતાને માટે ૂતળાં બના ા,ં તેની સાથે ભચાર કય .

18 તેં તારા ભરતકામનાં વ ો લઈને તેઓને ઓઢાડ્યા,ં મારુ તેલ તથા મારો ૂપ તેઓને ચઢા ાં. 19અને મારા ઉ મ લોટની
રોટલી, મધ તથા તેલ જે તને ખાવા આપ્યાં હતા,ં તે તેં ુવા સત ુવાસને સારુ તેઓને ચઢાવી દ ધા.ં એમ જ થ ું!” એ ું પ્ર ુ
યહોવાહ કહે છે.

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

યરુશાલેમ ું વેશ્યા જે ું જીવન
23 “માટે, તાર સવર્ દુ તાને કારણે, પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે, અફસોસ, તને અફસોસ!” 24 તેં તારા પોતાને માટે ૂમટ

બંધા ો છે, દરેક જગ્યાએ ભ ક્ત ાનો બના ા છે.
25તેં રસ્તાના દરેક મથકઆગળસભા ાનો બંધા ા છે, પોતાની ુંદરતાને કટાળોઆવે એ ું તેં કર ના ું છે, કેમ કે તેં પાસે

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

27તેથી જો, હુ તાર સામે મારો હાથ લંબાવીશ અને તારો ખોરાકઓછો કર નાખીશ. હુ તારુ જીવન તારા શ ુઓના હાથમાં
સોંપી દઈશ. પ લસ્તીઓની ુત્રીઓ તારાં શરમજનક કાય થી શરમાઈ ગઈ છે. 28તને સંતોષ ન થતાં તેં આશ્ ૂરના લોકોની સાથે
પણ ભચાર કય છે. તેઓની સાથે ભચાર કય છતાંય ું સંતોષ પામી ન હ. 29 વળ તેં કનાન દેશથી માંડ ને ખાલદ દેશ
ુધી તારો ભચાર વધાર દ ધો તેમ છતાં તને ૃ પ્ત થઈ ન હ.
30 “ ું આવાં બધાં કાય એટલે સ્વચ્છદ ભચાર ીનાં કાય કરે છે માટે તારુ હૃદય નબ ું પ ું છે? “એ ું પ્ર ુ યહોવાહ

કહે છે. 31 ું તારો ૂમટ દરેક શેર ને મથકે બાંધે છે અને દરેક જગ્યાએ ું તારાં મં દરો બાંધે છે, ું ખરેખર ગ ણકા નથી, કેમ કે ું
તારા કામના પૈસા લેવા ું ધ ારે છે.

32 ું ભચાર ી, ું તારા પ તને બદલે પરદેશીઓનો અંગીકાર કરનાર . 33લોકો દરેક ગ ણકાઓને પૈસાઆપે છે, પણ ું
તારુ વેતન તારા પ્રેમીઓને તથા જઓે ચારેબાજુથી તાર સાથે ભચાર કરવાને આવે છે તેઓને લાંચ તર કે આપે છે. 34 તેથી
તાર અને બીજી ગ ણકાઓ વચ્ચે તફાવત છે, કેમ કે કોઈ તાર સાથે ૂવાને તાર પાછળઆવ ું નથી, પણ ું તેઓને વેતનઆપે
છે, કોઈ તને આપ ું નથી.”

યરુશાલેમ સામે ઈ રનો ુકાદો
35 તેથી હે ગ ણકા, યહોવાહ ું વચન સાંભળ. 36 પ્ર ુ યહોવાહ એ ું કહે છે: “તાર મ લનતા રેડવામાં આવી અને તારા

પ્રેમીઓ સાથેના ભચારથી તાર નવર્ તા ઉઘાડ થઈ છે તેને કારણે તથા તારાં બધા ધ ારપાત્ર કૃત્યોની બધી ૂ તઓને
લીધે અને તારાં અપર્ણ કરેલાં બાળકોના લોહ ને લીધ;ે 37જો, હુ તારા પ્રેમીઓને-જઓેને ું મળ હતી તેઓન,ે જે બધાઓને ું
પ્રેમ કરતી હતી, જે બધાને ું ધ ારતી હતી તેઓને પણ હુ ભેગા કર શ, તેઓને હુ ચારેબાજુથી ભેગા કર શ. તેઓની આગળ
તને ઉઘાડ કર શ, જથેી તેઓ તારુ સવર્ ઉઘાડુપણું જુએ.

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

40તેઓ તાર સામે ટો ું લાવશે અને તને પથ્થરે મારશે અને પોતાની તલવારથી તને કાપી નાખશ.ે 41તેઓ તારાં મકાનો બાળ
ૂકશે અને ઘણી ીઓના દેખતાં તને સજા કરશ.ે આમ, હુ તારા ભચારનો અંત લાવીશ અને ત્યાર પછ ું કોઈને કઈ પણ

વેતનઆપશે ન હ. 42 ત્યારે હુ તારા પરનો મારો રોષ શાંત કર શ; મારો ુસ્સો શમી જશ,ે કેમ કે મને સંતોષ થશે અને ત્યાર પછ
હુ ુસ્સો કર શ ન હ.

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

જવેી મા તેવી દ કર
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44જો, કહેવતોનો ઉપયોગ કરનાર દરેક તારે માટે આ કહેવત કહેશે, જવેી મા તેવી દ કર . 45 ું તાર માની દ કર છે. જણેે
પોતાના પ તને તથા પોતાના સંતાનોને ધ ાયા હતા.ં ું તાર બહેનોની બહેન છે, જઓેએપોતાના પ તને તથા સંતાનોને ધ ાયા
હતાં. તાર મા હ ી તથા પતા અમોર હતા.

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

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

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

સદોમ અને સમરૂન ુન: ા પત કરાશે
53 હુ સદોમ તથા તેની દ કર ઓની, સમરુન તથા તેની દ કર ઓનીઆબાદ તેઓને પાછ આપીશ. તાર આબાદ તને પાછ

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

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

સદાકાળ ટકે તેવો કરાર
59 પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે, “તેં કરાર તોડ ને સમનો તરસ્કાર કય છે, માટે હુ તને શક્ષા કર શ.
60 પણ હુ તાર જુવાનીમાં તાર સાથે કરેલો કરાર યાદ રાખીન,ે હુ તાર સાથે સદાકાળનો કરાર ાપીશ. 61 ારે ું તારા

માગ યાદ કરશે અને શરમાશે, ત્યારે ું તાર મોટ બહેન તથા તાર નાની બહેનનો સ્વીકાર કરશ.ે
62 હુ તાર સાથે મારો કરાર ાપીશ ત્યારે ું જાણશે કે હુ યહોવાહ છુ. 63 ારે હુ તને તારાં બધાં કૃત્યોની માફ આપીશ

ત્યારે તને તે બધાં યાદ આવશે અને ું શરમના લીધે પોતા ું ુખ પણ ફર થી ન હ ખોલ.ે “એ ું પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.”

17
ગરુડ ું ને દ્રાક્ષાવેલા ું રૂપક

1 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 2 હે મ ુષ્ય ુત્ર, ઇઝરાયલી લોકોને ઉખાણું કહ ને તેઓને આ દ્ર ાંત આપ.
3 તેઓને કહે કે, પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે,
મોટ પાંખોવાળો તથા લાંબા નખવાળો રગબેરગી પીંછાવાળો,
મોટો ગરુડ ઊડ ને લબાનોન પર આ ો અને તેણે દેવદાર ૃક્ષની ટોચની ડાળ તોડ .
4 ૃક્ષની ટોચે રહેલી ડાળ ઓ તોડ ને તેને તે કનાન દેશમાં લઈ ગયો;
તેણે તે વેપાર ઓના નગરમાં રોપી.
5 તેણે જમીન પરથી કેટલાંક બીજ પણ લીધાં, તેને વાવણી માટે તૈયાર જમીન પર વા ા.
તેણે તે દેશ ું બી લઈને ફળદ્રપ જમીનમાં મોટા જળાશય પાસે ઊગેલા ૃક્ષની માફક રોપ્ ુ.ં
6 તે બીજમાંથી વેલો ઊગીને વધવા લાગ્યો અને તે વધીને નીચા કદનો ફાલેલો દ્રાક્ષાવેલો બન્યો.
તેની ડાળ ઓ તેની તરફ વળ અને તેનાં ૂળ તેની નીચે હતા.ં
તે દ્રાક્ષાવેલો બન્યો, તેને ડાળ ઓઆવી અને કૂપળો ટ નીકળ .
7 પણ બીજો મોટ પાંખવાળો તથા ઘણાં પીંછાવાળો એક ગરુડ હતો.
અને જુઓ, પેલા દ્રાક્ષવેલાએ પોતાના ૂ ળયાં ગરુડ તરફ વા ા,ં
તેને જે ારામાં ઉગાવવામાં આ ો હતો ત્યાંથી તેની ડાળ ઓ ગરુડ તરફ વળ , જથેી તે વધારે પાણી સચ.ે
8 તેને સાર જમીનમાં મોટા જળાશય પાસે રોપવામાં આ ો હતો,
જથેી તેને ુષ્કળ ડાળ ઓ ટે અને ફળ લાગ,ે તે મજાનો દ્રાક્ષાવેલો બન!ે”
9લોકોને કહે કે, ‘પ્ર ુ યહોવાહ એ ું કહે છે: ું તે ફાલશે?
ઘણું બળ કે ઘણાં લોકને કામે લગાડ્યા સવાય તે તેને સ ૂળગો ઉખેડ ન હ નાખ?ે
તેનાં ૂળ ઉખેડ નાખીને અને તેનાં ફળો તોડ ને તેના બધાં લીલાં પાંદડાં ચીમળાવી ન હ નાખ?ે
10હા જુઓ, તેને રોપ્યો છે તો ખરો પણ ું તે ફાલશે ખરો?

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

ઉપરના રૂપકનો ુલાસો
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11 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને મને ક ું, 12 “ ું બંડખોર લોકોને કહે કે: આવાતોનો અથર્ શો છે તે તમે જાણતા
નથી? જુઓ, ું તેઓને સમજાવ કે બા બલનો રાજા યરુશાલેમ આવીને તેના રાજાને તથા રાજકુમારોને પકડ ને તેઓને પોતાની
પાસે બા બલ નગરમાં લઈ ગયો.

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

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

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

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

ઈ ર ું આશાભ ુ વચન
22 પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: “વળ હુ દેવદાર ૃક્ષની ટોચ પરની ડાળ લઈને તેને રોપીશ, હુ તેની ઊંચી કૂપળોમાંથી કાપી લઈને

ઊંચામાં ઊંચા પવર્તના શખર પર રોપીશ. 23 હુ તેને ઇઝરાયલના ઊંચામાં ઊંચા પવર્તની ટોચે રોપીશ, તેને ડાળ ઓ ટશ,ે ફળ
બેસશે, તે પ્ર ાત દેવદાર ૃક્ષ બનશે. તમામ પ્રકારનાં પક્ષીઓ તેની નીચે વાસો કરશ.ે તેઓ તેની ડાળ ઓની છાયામાં માળા
બાંધશે.

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

18
જવાબદાર પ્રત્યેકને પોતપોતાને માથે

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

3 “પ્ર ુ યહોવાહ પોતાના જીવના સમ ખાઈને કહે છે” હવેથી ઇઝરાયલમાં તમને આ કહેવતનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રસંગ ન હ
આવ.ે 4 જુઓ, એકેએક જીવ મારો છે, જમે પતાનો જીવ તેમ ુત્રનો જીવ પણ મારો છે. જે માણસ પાપ કરશે તે ૃત્ ુ પામશ.ે

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

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

8જે ાજ લેતો ન હોય, કે અ તશય નફો લેતો ન હોય, દરુાચારથી દૂર રહેતો હોય, વાદ પ્ર તવાદ વચ્ચે અદલ ન્યાય ૂકવતો
હોઈ અને માણસ-માણસ વચ્ચે વ ા ુપણું ા પત હોય, 9 જે મારા વ ધઓ પ્રમાણે ચાલતો હોય અને મારા કાયદાઓ ું
વ ા ુપણાથી પાલન કરતો હોય, તે માણસ ન્યાયી છે; તે જીવશ.ે” આપ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.
10 પણ જો તેને એક એવો દ કરો હોય, જે ૂંટારો, ૂની તથા આ કામોમાં ું કોઈ પણ કરનારો હોય, 11 પતાએ કદ ક ુ ન

હોય એ ું બ ું કરતો હોય; પણ પવર્તો પરની ૂ તઓના ભોજનમાંથી ખાતો હોય તથા પડોશીની પત્નીને ભ્ર કર હોય.
12જો તે ગર બો તથા નરાધારો પર જુલમ ુજારતો હોય, ૂંટ કરતો હોય, પોતાના દેણદારોની ગીરો ૂકેલી વસ્ ુ પાછ ન

આપતો હોય, ૂ તઓ તરફ પોતાની નજર કર હોય કે ધ ારપાત્ર કૃત્યો કયાર્ હોય, 13 નાણાં ાજે આપતો હોય અને આકરો
વટાવ લેતો હોય, તો ું તે જીવશ?ે તે ન હ જીવ!ે તેણે આ બધાં ધ ારપાત્ર કૃત્યો કયા છે. તે ન ે માય જશ;ે તે ું લોહ તેના
શરે.
14 પણ જુઓ, તેને એક એવો દ કરો જન્મે કે જે પોતાના પતાનાં કરેલાં સવર્ પાપો જોઈને, તે ઈ રથી બીતો હોય, એવાં કામ

કરતો ન હોય, 15પવર્તો પરના સભા ાન ું ખાતો ન હોય, ઇઝરાયલી લોકોની ૂ તઓ તરફ નજર કર ન હોય, પોતાના પડોશીની
ીને ભ્ર કર ન હોય.
16 તેણે કોઈના પર જુલમ કય ન હોય, ગીરવે ૂકેલી વસ્ ુ લીધી ન હોય, ચોર કરેલી વસ્ ુ લીધી ન હોય, પણ ૂ ાઓને

અ આપ્ ું હોય તથા નવર્ ને વ ઓઢા ું હોય, 17 ગર બને સતા ો ન હોય, જણેે ાજ કે વટાવ લીધો ન હોય, માર
આજ્ઞાઓ પાળ હોય અને મારા વ ધઓ પ્રમાણે ચાલ્યા હોય, તો તે તેના પતાનાં પાપોને લીધે માય જશે ન હ. તે ન ે જીવશે.

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

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

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

23એ ું પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે” “ ું દુ માણસના ૃત્ ુથી મને કઈ આનંદ છે?” જો તે પોતાના માગર્થી પાછો ફર ને જીવતો
રહે તો એના કરતાં હુ વશેષ રાજી ન થાઉં?

24પણજો ન્યાયી માણસપોતાની નેક છોડ દઈને વ ાસઘાત કરે, જે ધ ારપાત્ર કૃત્યો દુ માણસ કરે છે તેઓ ું અ ુસરણ
કરે, તો ું તે જીવશે? તેણે કરેલાં નેક કામોમાં ું કોઈ પણ યાદ કરવામાં આવશે ન હ. તેણે પોતે કરેલાં પાપોને લીધે તે ૃત્ ુ પામશ.ે

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

27પણજો દુ માણસ પોતે કરેલી દુ તાથી પાછો ફર ને ન્યાયથી તથા પ્રામા ણકપણે વત તો તે પોતાનો જીવ બચાવશે. 28તે
વચાર કર ને પોતે કરેલા સવર્ અપરાધોમાંથી પાછા ફરે. તેથી તે ન જીવશ,ે તે ૃત્ ુ પામશે ન હ.
29 પણ ઇઝરાયલી લોકો કહે છે કે, ‘પ્ર ુનો વહાર અદલ નથી.’ હે ઇઝરાયલી લોકો, ું મારો વહાર અદલ નથી? ું

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

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

1 “ ું ઇઝરાયલના આગેવાનો માટે વલાપ કર. 2અને કહે,
‘તાર માતા કોણ હતી? તે તો સહણ હતી, તે જુવાન સહોની સાથે પડ રહેતી હતી;
તે સહોનાં ટોળાંમાં રહ ને પોતાના સંતાન ઉછેરતી હતી.
3 તેણે પોતાનાં બચ્ચાંમાંના એકને ઉછે ુ અને તે જુવાન સહ બન્યો, તે શકાર પકડતાં શી ો. તે માણસોનો ભક્ષ કરવા લાગ્યો.
4બીજી પ્રજાઓએ તેના વષે સાંભ ું. તે તેઓની જાળમાં સપડાયો, તેઓ તેને સાંકળો પહેરાવીને મસરમાં લા ા.
5 ારે તેણે જો ું કે તેની આશાઓ રદ થઈ છે ત્યારે તેણે પોતાનાં બચ્ચાંમાં ું બીજુ એક બચ્ ું લઈને તેને ઉછેર ને જુવાન સહ

બના ો.
6 તે સહોની સાથે ફરવા લાગ્યો. તે જુવાન સહ બન્યો અને તે શકાર પકડતાં શી ો; માણસોનો ભક્ષ કરવા લાગ્યો.
7 તેણે વધવાઓ પર બળાત્કાર કયાર્, નગરોને ખં ડયેર બનાવી દ ધા.ં
અને તેની ગજનાના અવાજથી દેશ તથા તેની સ ૃ દ્ધ નાશ પામ્યા.ં
8 પણ વદેશી પ્રજાઓના લોકો આજુબાજુના પ્રાંતોમાંથી તેના પર ચઢ આ ા.
તેઓએ તેના પર જાળ નાખી. તે તેઓના ફાંદામાં સપડાઈ ગયો.
9 તેઓએ તેને સાંકળે બાંધી પાંજરામાં ૂય અને તેને બા બલના રાજા પાસે લા ા.
તેનો અવાજ ઇઝરાયલના પવર્તો પર સાંભળવામાં ન આવે માટે તેઓએ તેને પવર્તોના કલ્લામાં રા ો.
10 તાર માતા તારા જવેી ુંદર અને પાણીના ઝરા પાસે રોપેલા દ્રાક્ષના વેલા જવેી હતી.
ુષ્કળ પાણી મળવાથી તે ફળદ્રપ અને ડાળ ઓથી ભર ૂર હતી.

11સ ાધાર ઓના રાજદડોને લાયક તેને મજ ૂત ડાળ ઓ થઈ હતી.
તેની ડાળ ઓના જથ્થાસ હત તે ઊંચી દેખાતી હતી.
12પણ તે દ્રાક્ષાવેલાને ઈ રના કોપને લીધે ઉખેડ નાખીને જમીનદોસ્ત કરવામાં આ ો, ૂવર્ના પવનોએ તેનાં ફળો ૂકવી ના ા.ં
તેની ુકાઈ ગયેલી ડાળ ઓ ભાંગી નાખવામાં આવી અને તે ચીમળાઈ ગઈ; તેને અ થી ભસ્મ કરવામાં આવી.
13હવે તેને અરણ્યમાં ૂકા તથા નજળ પ્રદેશમાં રોપવામાં આવી છે.
14 તેની મોટ ડાળ ઓમાંથી અ પ્રગટ ને તેનાં ફળોને ભસ્મ કયાર્.
તેના પર મજ ૂત ડાળ રહ ન હ કે તેમાંથી સ ાધાર માટે રાજદડ બને.’ આતો વલાપગાન છે અને વલાપ તર કે તે ગવાશ.ે”
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પ્ર ુની ઇચ્છા અને માણસનો સામનો

1સાતમા વષર્ના પાંચમા મ હનાના દસમા દવસે ઇઝરાયલના વડ લો યહોવાહને સલાહ ૂછવા માર સમક્ષઆવીને બેઠા.
2 ત્યારે યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 3 “હે મ ુષ્ય ુત્ર, ું ઇઝરાયલના વડ લોને આ પ્રમાણે કહે: ‘પ્ર ુ

યહોવાહ આમ કહે છે: તમે માર સલાહ ૂછવા આવો છો? હુ મારા જીવના સમ ખાઈને કહુ છુ કે, હુ તમને સલાહ ન હઆ ું”
પ્ર ુ યહોવાહ એ ું કહે છે.

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

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

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

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

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

15આથી મેં સમ ખાધા કે, મેં તેઓને જે દેશઆપવા ું ન ક ુ હ ું, જે દૂધ તથા મધથી રેલછેલવાળો દેશ હતો અને જે સૌથી
ુંદર ઘરેણા જવેો હતો, તેમાં લઈ જઈશ ન હ. 16 કેમ કે, તેઓએ મારા કા ૂનનો તરસ્કાર કય , મારા વ ધઓમાં ચાલ્યા ન હ,

તેઓએ મારા વશ્રામવારને અપ વત્ર કય છે, પણ તેઓનાં હૃદય ૂ તઓ તરફ ખેંચાતાં હતાં. 17 પણ મેં તેઓના પર દયા કર ને
તેઓનો નાશ ન કય , અરણ્યમાં તેઓનો ૂરે ૂરો સંહાર ન કય .

18 મેં તેઓનાં દ કરાઓને તથા દ કર ઓને અરણ્યમાં ક ું, ‘તમે તમારા પતાઓના નયમો પ્રમાણે ચાલશો ન હ, તેઓના
હુકમોને અ ુસરશો ન હ કે તેઓની ૂ તઓથી તમાર જાતને અ ુદ્ધ કરશો ન હ. 19 હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ. મારા
વ ધઓ પ્રમાણે ચાલો; માર આજ્ઞાઓ પાળો અને તેમ ું પાલન કરો. 20 વશ્રામવારને પ વત્ર ગણો, જથેી તે તમાર અને માર
વચ્ચે ચ રૂપ બને, જથેી તમે જાણશો કે હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ.’ ”

21 પણ તેઓના દ કરાઓએ તથા દ કર ઓએ માર વરુદ્ધ બંડ ક ુ. તેઓ મારા નયમો પ્રમાણે ચાલ્યા ન હ અને મારા
કા ૂનોને અ ુસયાર્ ન હ, તેમ જ મારા કાયદાઓ ું પાલન કર ને તેનો અમલ કય ન હ. વળ તેઓએ મારા વશ્રામવારને અપ વત્ર
કયાર્, જો કોઈ માણસ તેઓને પાળે તો તે તેઓ વડે જીવ,ે ત્યારે મેં તેઓ પર મારો કોપ રેડ ને તેઓના પર મારો આક્રોશ ૂરો કય .
22 પણ મેં મારો હાથ પાછો ખેંચી લીધો, મારા નામની ખાતર એ ું ક ુ, જે પ્રજાઓના દેખતાં હુ તેઓને મસરમાંથી બહાર લા ો
હતો તેઓની નજરમાં મારુ નામ અપ વત્ર ન ક ુ.

23તેઓને પ્રજાઓમાં વેર વખેર કર નાખવાને તથા દેશદેશ સવર્ત્ર વખેર નાખવાને, મેં તેઓનીઆગળઅરણ્યમાં સમ ખાધા.
24 કેમ કે તેઓએ મારા કા ૂનોનો અમલ કય નથી, તેઓએ માર આજ્ઞાઓનો અનાદર કય છે, મારા વશ્રામવારોને અપ વત્ર
કયા છે. તેઓના પતાઓની ૂ તઓની તરફ તેઓની દ્ર હતી.

25 મેં તેઓને એવા નયમો આપ્યા કે જે સારા ન હતા, એવી આજ્ઞાઓ આપી કે જઓે વડે તેઓ જીવે ન હ. 26 તેઓએ
પોતાના પ્રથમ જન્મેલાને અ માં ચલા ા, તેમ મેં તેઓને પોતાની ભેટો દ્વારા અ ુદ્ધ કયા. હુ તેઓને ત્રાસ આ ું જથેી તેઓ
જાણશે કે હુ યહોવાહ છુ.

27 માટે, હે મ ુષ્ય ુત્ર, ું ઇઝરાયલી લોકોને કહે; ‘પ્ર ુ યહોવાહ એ ું કહે છે કે: “તારા ૂવર્જોએ મારુ અપમાન કર ને
અ વ ા ુ ર ાં છે. તેઓએઆપ્રમાણે ક .ુ 28મેં તેઓને જે દેશઆપવાના સમ ખાધા હતા તે પ્રમાણે હુ તેઓને દેશમાં લા ો.
ત્યાં તેઓએઊંચા પવર્તો તથા ઘટાદાર ૃક્ષો જોયાં, તેઓએ ત્યાં બ લદાનો, ુવા સત ૂપ તથા પેયાપર્ણો અપર્ણ કર મને ક્રો ધત
કય . 29 મેં તેઓને ક ું; ‘જે ઉચ્ચ ાને તમે અપર્ણ લાવો છો તેનો હે ુ શો છે?’ તેથી તે ું નામ આજ ુધી બામાહ ઉચ્ચ ાન
પ ું છે.’ ”

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

પ્ર ુની શક્ષા અને ક્ષમા
33 પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે કે, હુ મારા જીવના સમ ખાઈને કહુ છુ કે, હુ મારો હાથ લંબાવીને અને મારા પરાક્રમી હાથ વડ,ે કોપ

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

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

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

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

તમે જાણશો કે હુ યહોવાહ છુ. 43 ત્યાં તમને પોતાનાઆચરણ તથા જે દુ કૃત્યો કર ને તમે પોતાને ભ્ર કયાર્ છે તે યાદઆવશ,ે
તમે જે દુ કૃત્યો કયા છે તેને લીધે તમે પોતાની નજરમાં પોતાને ધ ારશો. 44 પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે કે, હે ઇઝરાયલી લોકો,
તમારાં આચરણ તથા તમારાં દુ કૃત્યો પ્રમાણે, હુ મારા નામની ખાતર તમાર સાથે આ ું ન હ કરુ!” ત્યારે તમે જાણશો કે હુ
યહોવાહ છુ.

પ્ર ુની શક્ષા અને ક્ષમા
45 પછ યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 46 હે મ ુષ્ય ુત્ર, ું તારુ ુખ દ ક્ષણ તરફ ફેરવીને દ ક્ષણ તરફ બોલ;

નેગેબના જગલ વરુદ્ધ ભ વષ્ય વાણી કર. 47 નેગેબના જગલને કહે કે; ‘યહોવાહ ું વચન સાંભળ; પ્ર ુ યહોવાહઆમ કહે છે;
જુઓ, હુ તાર મધ્યે અ સળગાવીશ, તે તારાં દરેક લીલાં ૃક્ષને તેમ જ ૂકાં ૃક્ષને ભસ્મ કર જશ.ે અ ની જ્વાળા હોલવાશે
ન હ. દ ક્ષણથી ઉ ર ુધીના સવર્ ુખો બળ જશ.ે

48 ત્યારે બધા માણસો જાણશે કે અ સળગાવનાર યહોવાહ હુ છુ અને તે હોલવી શકાશે ન હ.’ 49 પછ મેં ક ું, “અરે!
પ્ર ુ યહોવાહ, તેઓ મારા વષે કહે છે કે, ‘ ું તે દ્ર ાંતો બોલનારો નથી?”
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પ્ર ુની શક્ષા અને ક્ષમા

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

4 તમારામાંથી ન્યાયી માણસોનો તથા દુ ોનો સંહાર કરવા માટે માર તલવાર મ્યાનમાંથી બહાર નીકળ ને દ ક્ષણથી તે ઉ ર
ુધી સવર્ માણસો ઉપર ધસી આવશે. 5 ત્યારે સવર્ માણસો જાણશે કે મેં યહોવાહે મ્યાનમાંથી માર તલવાર ખેંચી છે. તે કદ

પાછ જશે ન હ!’ ”
6 હે મ ુષ્ય ુત્ર, નસાસા નાખ તાર કમર ભાંગવાથી તથા દ:ુખથી તેઓનાં દેખતાં નસાસા નાખ. 7 ારે તેઓ તને ૂછે કે, ‘ ું

શા માટે નસાસા નાખે છે?’ ત્યારે તારે કહે ું, ‘જે આવે છે તેના સમાચારને લીધે એમ થશે કે, ત્યારે દરેક હૃદય ભાંગી પડશે અને
સવર્ હાથ કમજોર થઈ જશ.ે દરેક નબર્ળ થઈ જશે, દરેક ૂંટણ પાણી જવેાં ઢ લાં થઈ જશ.ે જુઓ! પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે
છે, તે આવે છે અને તે પ્રમાણે કરવામાં આવશ.ે”

8 ત્યારે યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 9 હે મ ુષ્ય ુત્ર, ભ વષ્યવાણી કર ને કહે, પ્ર ુ આમ કહે છે,
હે તલવાર, હે તલવાર, હા, તને ધારદાર તથા ચમકતી બનાવવામાં આવી છે.
10 મોટો સંહાર કરવા માટે તને ધારદાર બનાવેલી છે. વીજળ ની જમે ચમકારા મારવા માટે તેને ધારદાર બનાવી છે.
મારા દ કરાના રાજદડમાં ું આપણે આનંદ મનાવી ુ?ં આવનાર તલવાર દરેક રાજદડને ુચ્છકારે છે.
11 તેનો ઉપયોગ કરવા માટે તલવાર ચકચકતી બનાવી છે.
સંહારકના હાથમાં સોંપવા માટે તેને ધારદાર તથા ચકચકતી બનાવી છે.
12 હે મ ુષ્ય ુત્ર, પોક ૂક તથા વલાપ કર, કેમ કે તલવાર મારા લોકો પર આવી પડ છે. તે ઇઝરાયલના સવર્ આગેવાનો પર

આવી પડ છે
જઓેને તલવારને સ્વાધીન કરવામાં આ ા છે તેઓ મારા લોકો છે, તેથી દઃુખમાં તાર જાંઘો પર થબડાકો માર.
13 કેમ કે આ તો કસોટ છે, પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે રાજદડનો અંત આવશે તો ું?’
14 હે મ ુષ્ય ુત્ર, ભ વષ્યવાણી કર ને તારા હાથથી તાળ ઓ પાડ, પ્રાણઘાતક ઘા કરનાર તલવારને ત્રણ ઘણી તેજ કર.
એ તો કતલ કરનાર તલવાર છે, ચારેબાજુ ઘા કરનાર તલવારથી ઘણાંઓની કતલ થાય છે.
15તેઓનાં હૃદય પીગળાવવા તથા તેઓનાં લથ ડયાં વધીજાય માટે, મેં તેઓના દરવાજાસામે તલવાર ૂક છે. અન,ે તેને વીજળ

જવેી કરે છે અને સંહાર કરવાને સજ્જ છે.
16 હે તલવાર, ું તાર ડાબી બાજુ તથા તાર જમણી બાજુ સંહાર કર. જે બાજુ તારુ ુખ રાખે ું હોય તે બાજુ જા.
17 હુ પણ મારા હાથથી તાળ પાડ શ અને મારા ક્રોધને શાંત પાડ શ, હુ યહોવાહ આ બોલ્યો છુ.”

બા બલના રાજાની તલવાર
18 ફર થી યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 19 “હવ,ે હે મ ુષ્ય ુત્ર, બા બલના રાજાની તલવારઆવવાને બે માગર્

ઠરાવ. તે બ ે એક જ દેશમાંથી નીકળે, માગર્ના ુ નગરમાં જવાના માગર્માં નશાન ૂક. 20આમ્મોનીઓના નગર રાબ્બાહમાં
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બા બલીઓના સૈન્યને આવવાનો એક માગર્ બનાવ. બીજો માગર્ યહૂ દયામાં એટલે કોટવાળા યરુશાલેમમાં આવવાનો માગર્
બનાવ.

21 કેમ કે બા બલનો રાજા ાં રસ્તો ફટાય છે ત્યાં બે માગર્ના મથકઆગળ શકુનજાણવા ઊભો છે. તે આમતેમ તીર હલાવે
છે અને ૂ તઓની સલાહ લે છે. તે ઘર ૂ તઓ ું અવલોકન કરે છે.
22 તેના જમણા હાથમાં યરુશાલેમ સંબંધી શકુન આ ા હતા, ત્યાં કલ્લો તોડવાનાં યંત્રો ગોઠવવા, હત્યાનો હુકમ કરવા ુખ

ઉઘાડવાં.
મોટે ઘાંટે હોકારો પાડવા, દરવાજા તોડવાના યંત્રો ગોઠવવા, મોરચા ઉઠાવવા, કલ્લાઓ બાંધવા!
23બા બલીઓએ યરુશાલેમના સંબંધી સમ ખાધા છે તે તેમની નજરમાં થર્ શકુન જવેા લાગશે,
પણ રાજા તેઓને સપડાવવા સારુ તેઓનો અન્યાય સ્મરણમાં લાવશે.
24 તેથી પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે કે, કેમ કે તમે તમારાં પાપ મારા સ્મરણમાં લા ા છો,
તમારા ઉલ્લંઘનો પ્રગટ કરવામાં આ ા છે. તારા એકેએક કાયર્માં તારા પાપ પ્રગટ થાય છે.
તમે યાદ આ ા છો, તે માટે તમે તમારા દશુ્મનોના હાથથી પકડાશો.

25 હે ઇઝરાયલના અપ વત્રઅને દુ સરદાર, તાર શક્ષાનો અં તમ દવસઆવી પહોંચ્યો છે, અન્યાય કરવાના સમયનો અંત
આ ો છે. 26 પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: તાર પાઘડ કાઢ નાખ અને ુગટ ઉતાર. હવે અગાઉના જવેી ત રહેવાની નથી. જે
નીચે છે તે ઊંચે જશે અને જે ઊંચે છે તેને નીચે પાડવામાં આવશ.ે 27 હુ બધાનો વનાશ કર શ. વનાશ, વનાશ, પણઆનગર ને
સજા કરવા માટે જે માણસ ન થયો છે તે આવે ન હ ત્યાં ુધી આ બનવા ું નથી. હુ તે સવર્ તેને આપીશ.”

તલવાર અને આમ્મોનીઓ
28 હે મ ુષ્ય ુત્ર, ભ વષ્યવાણી કર ને કહે કે, આમ્મોનીઓ વષે તથા તેઓએ મારેલાં મહેણા વષે પ્ર ુ યહોવાહઆમ કહે છે,

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

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

32 ું અ માં બળવા ું બળતણ થશ.ે તારુ લોહ તારા દેશમાં રેડાશે. તને યાદ કરવામાં આવશે ન હ, કેમ કે હુ યહોવાહઆ
બોલ્યો છુ!”
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યરુશાલેમનાં ધ ારપાત્ર કૃત્યો

1 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 2 “હે મ ુષ્ય ુત્ર, ું ું ન્યાય કરશ?ે ું ૂની નગરનો ન્યાય કરશે? તેને તેના
ધ ારપાત્ર કૃત્યો જણાવ. 3 તારે કહે ું કે, ‘પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: હે પોતાનો કાળ લાવવા સારુ પોતાની મધ્યે લોહ
વહેવડાવનાર, પોતાને અ ુદ્ધ કરવા ૂ તઓ બનાવનાર નગર!

4જે લોહ તેં વહેવડા ું છે તેથી ું દો ષત થ ું છે, તાર જ બનાવેલી ૂ તઓથી ું અ ુદ્ધ થ ું છે. ું તારો કાળ નજીક લા ું
છે અને તારા વષર્નો અંત આવી પહોંચ્યો છે. તેથી જ મેં તને બધી પ્રજાઓની નજરમાં મહેણારૂપ તથા બધા દેશોના આગળ
હાંસીપાત્ર બના ું છે.

5 હે અ ુદ્ધ નગર, હે આબરૂહ ન તથા સં ૂણર્ ૂંચવણભયાર્ નગર, તારાથી દૂરના તથા નજીકના તાર હાંસી ઉડાવશે.
6જો, ઇઝરાયલના સરદારો પોતાના બળથી લોહ વહેવડાવાને તાર અંદરઆવે છે. 7તેઓએ તારા માતા પતાનોઆદર કય

નથી, તાર મધ્યે વદેશીઓને ુરક્ષા માટે નાણાં આપવા પડે છે. તેઓ અનાથો તથા વધવાઓ ઉપર ત્રાસ ુજારે છે. 8 ું માર
પ વત્ર વસ્ ુઓને ધ ારે છે. અને મારા વશ્રામવારોને અપ વત્ર કયા છે. 9 તાર મધ્યે ચા ડયા લોહ વહેવડાવનારા થયા છે,
તેઓ પવર્ત પર ખાય છે. તેઓ તાર મધ્યે જાતીય પાપો આચરે છે.

10 તાર અંદર તેઓએ પોતાના પતાઓની આબરૂ ઉઘાડ કર છે. ીની અ ુદ્ધતા સમયે તેઓએ તે અ ુદ્ધ ી સાથે
બળાત્કાર કય છે. 11 માણસોએ પોતાના પડોશીની પત્નીઓ સાથે ધ ારપાત્ર કૃત્યો કયા છે, તેઓએ લંપટતાથી પોતાની
ૂત્રવ ુને ભ્ર કર છે; ત્રીજાએ પોતાની બહેન સાથે એટલે કે પોતાના બાપની દ કર સાથે બળાત્કાર કય છે. 12 તાર મધ્યે

લોકોએ લાંચ લઈને લોહ વહેવડા ું છે. તેં તેઓની પાસેથી ાજ તથા નફો લીધા છે, તેં જુલમ કર ને તારા પડોશીને ુકસાન
ક ુ છે, મને ું ૂલી ગયો છે.” આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.

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

ઈ રની ુદ્ધ કરનાર ભઠ્ઠ
17 પછ યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ુ,ં 18 “હે મ ુષ્ય ુત્ર, ઇઝરાયલી લોકો મારે માટે નકામા કચરા જવેા છે.

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

20જમે લોકો ચાંદ , પ ળ, લોખંડ, સીસા તથા કલાઈને ભેગા કર ને ભઠ્ઠ માં નાખીને અ સળગાવીને ગાળે છે, તેવી જ
ર તે હુ તમને મારા રોષમાં તથા ક્રોધમાં ભેગા કર ને ભઠ્ઠ માં નાખીને ઓગાળ શ. 21 હુ તમને ભેગા કર શ અને મારો ક્રોધરૂપી



હઝ કયેલ 22:22 743 હઝ કયેલ 23:23

અ તમારા પર ક શ, જથેી તમે મારા રોષની ભઠ્ઠ માં ઓગળ જશો. 22જમે ચાંદ ભઠ્ઠ માં ઓગળ જાય છે, તેમ તમને તેમાં
પગળાવવામાં આવશ,ે ત્યારે તમે જાણશો કે મેં યહોવાહે મારો રોષ તમારા પર રેડ્યો છે!”

ઇઝરાયલના આગેવાનોનાં પાપ
23 ફર થી યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ુ,ં 24 “હે મ ુષ્ય ુત્ર, તેને કહે: ‘ ું તો એક સ્વચ્છ ન હ કરાયેલો દેશ

છે. કે જનેા પર કોપના દવસે કદ વરસાદ વરસ્યો નથી. 25 શકાર ફાડ ખાનાર ગજના કરતા સહની જમે તારા પ્રબોધકો એ
તાર વરુદ્ધ ષડ્યંત્ર રચ્ ું છે, તેઓએ ઘણા જીવોને ફાડ ખાધા છે અને તેઓએ કમતી દ્ર લઈ લી ું છે. તેઓ બળજબર થી
ખજાનો અને સંપ પડાવી લે છે. તેઓએ તેમાં વધવાઓની સં ા વધાર છે.

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

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

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

23
બે પ તતાઓ ું રૂપક

1યહોવાહ ું વચન માર પાસેઆ ું અને ક ું, 2 હે મ ુષ્ય ુત્ર, બે ીઓ, એકજમાતાની દ કર ઓહતી. 3તેઓએ મસરમાં
પોતાની જુવાનીમાં ભચાર કય . તેઓએ ત્યાં ભચાર કય . ત્યાં તેઓના સ્તન દાબવામાં આ ા, અને ત્યાં તેઓની કુવાર
અવ ાની ડ ટડ ઓછોલાઈ. 4તેઓમાંની મોટ બહેન ું નામઓહોલાહ હ ું અને નાની બહેન ું નામઓહોલીબાહ હ ું. તેઓ
બ ે માર થઈ અને તેઓને દ કરાઓ તથા દ કર ઓ થયા.ં તેઓનાં નામોના અથર્ આ છે: ઓહોલાહનો અથર્ સમરુન અને
ઓહોલીબાહનો અથર્ યરુશાલેમ છે.

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

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

ીઓમાં શરમરૂપ થઈ ગઈ, કેમ કે તેઓએ તેનો ન્યાય કર ને તેને શક્ષા કર .
11 તેની બહેન ઓહોલીબાહએ આ બ ું જો ું, તેમ છતાં તે પોતાના ભચારમાં વ ુ ભ્ર થઈ અને પોતાની બહેન કરતાં

વ ુ ગ ણકા ૃ કર . 12 તે આશ્ ૂર ઓ કે જઓે રાજકતાર્ઓ તથા અમલદારો હતા, જઓે ભભકાદાર પોશાક પહેરનારા તથા
ઘોડસેવારો હતા. તેમાંના બધા ૂબ ૂરત તથા મજ ૂત હતા તેમના પર મો હત થઈ. 13 મેં જો ું કે તેણે પોતાની જાતને અ ુદ્ધ
કર છે. તે બ ે બહેનોનો એક જ માગર્ હતો.

14તેણે પોતાની ભચાર ું કામ વધાર . તેણે દ વાલ પર કોતરેલા માણસો, એટલે લાલ રગથી કોતરેલી ખાલદ ઓની પ્ર તમા
જોઈ, 15 તેઓએ કમરે કમરબંધ બાંધેલા હતા અને માથે ુંદર સાફા બાંધેલા હતા. તેઓમાંના બધા દેખાવમાં રા અમલદારો
જવેા લાગતા હતા. તેઓની જન્મ ૂ મ ખાલદ દેશ છે, તે બા બલના વતની જવેા લાગતા હતા.

16 તેણે જમે તેઓને જોયા કે તરત જ તેઓની આશક થઈ, તેથી તેણે તેઓની પાસે ખાલદ દેશમાં સંદેશાવાહકો મોકલ્યા.
17 ત્યારે બા બલવાસીઓ આ ા અને તે ીને લઈને પથાર માં ૂઈ ગયા, તેઓએ તેની સાથે ભચાર કર ને તેને ભ્ર કર ,
પછ તે ું મન તેઓના પરથી ઊઠ ગ ુ.ં
18 તેણે ુલ્લી ર તે ભચાર કય અને પોતાને ઉઘાડ કર ,
જમે મારુ મન તેની બહેન પરથી પણ ઊઠ ગ ું હ ું, તેમ મારુ મન તેના પરથી ઊઠ ગ ુ.ં
19 પછ તેણે મસર દેશમાં પોતાની જુવાનીમાં ભચાર કય હતો,
તે દવસો યાદ કર ને તેણે ુષ્કળ ભચાર કય .
20 તે પોતાના પ્રેમીઓ માટે પ્રેમીકા હતી,
જઓેની ઈં દ્રયો ગધેડાની ઈં દ્રયો જવેી હતી અને જઓે ું બીજ ઘોડાના બીજ જે ું હ ું.
21 ારે મસરવાસીઓથી તેની ડ ટડ ઓ છોલાઈ
ત્યારે તેણે પોતાની જુવાનીનાં લંપટતાના કાય યાદ કર ને ફર થી શરમજનક કાયર્ ક ુ.

નાની બહેન પર ઈ રની શક્ષા
22 માટે, ઓહોલીબાહ, પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: ‘જો, હુ તારા પ્રેમીઓને તાર વરુદ્ધ કર શ. જઓેના પરથી તારુ મન

ઊઠ ગ ું છે, તેઓને હુ ચારેબાજુથી તાર વરુદ્ધ લાવીશ. 23એટલે હુ બધા બા બલવાસીઓને તથા બધા ખાલદ વાસીઓને
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પેકોદન,ે શોઆને તથા કોઆને તેમ જ બધા આશ્ ૂરવાસીઓન,ે બધા ૂબ ૂરત જુવાનોને, રાજકતાર્ઓને તથા અ ધકાર ઓન,ે
ઘોડસેવારોને તથા મંત્રીઓને ભેગા કર શ. 24 તેઓ તાર વરુદ્ધ હ થયારો, રથો તથા ગાડાઓ, અને લોકોનાં મોટાં ટોળાં સ હત
આવશ.ે તેઓ મોટ ઢાલો, નાની ઢાલો તથા ટોપો પહેર ને તાર સામે આવીને તને ચારેબાજુથી ઘેર લેશે. હુ તેઓને તને શક્ષા
કરવાની તકઆપીશ અને તેઓ પોતાનાં કાય થી તને શક્ષા કરશ.ે 25 કેમ કે હુ તારા પર મારો કોપ રેડ દઈશ, તેઓ રોષથી તાર
સાથે વતર્શ,ે તેઓ તારા નાક તથા કાન કાપી નાખશ,ે તારા બચેલા તલવારથી નાશ પામશ!ે તેઓ તારા દ કરા દ કર ઓને લઈ
લેશ,ે જથેી તારા વંશજો અ થી ભસ્મ થઈ જશ.ે

26તેઓ તારાં વ ો ઉતાર લેશે અને તારાં આ ૂષણો તાર પાસેથી લઈ લેશ!ે 27 હુ તારામાંથી તારા શરમજનક કાય નો અને
મસર દેશમાં કરેલાં ભચારનો અંત લાવીશ. જથેી ું તાર નજર તેઓના તરફ ઉઠાવશે ન હ અને મસરને સ્મરણમાં લાવશે
ન હ.’ ”

28 કેમ કે પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: ‘જો, જે લોકોને ું ધ ારે છે અને જઓેના પરથી તારુ મન ઊઠ ગ ું છે તેઓના હાથમાં
હુ તને સોંપી દઈશ. 29 તેઓ તને ધ ારશે; તેઓ તાર બધી સંપ લઈ લેશે અને તને ઉઘાડ કર ૂકશે. તારા ભચારની
ભ્ર તા એટલે તારાં શરમજનક કાય તથા તારો ભચાર ઉઘાડાં થશ.ે

30 તેં ગ ણકા જે ું કાયર્ ક ુ છે, પ્રજાઓની પાછળ જઈને તેમની પ્રેમીકા થઈ છે અને તેઓની ૂ તઓથી તેં પોતાને અપ વત્ર
કર છે, માટે આ સવર્ દઃુખો તારા પર લાવવામાં આવશ.ે 31 ું તાર બહેનને પગલે ચાલી છે, તેથી હુ તેની શક્ષાનો પ્યાલો તારા
હાથમાં આપીશ.’
32 પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: ‘ ું તાર બહેનનો પ્યાલો પીશે, તે ઊંડો અને મોટો છે;
ું હાંસીપાત્ર થશે અને ું મજાકનો વષય બનશે તે પ્યાલામાં ઘણું સમાય છે.

33 ું ભયાનક તથા વનાશના પ્યાલાથી, એટલે નશાથી તથા ચતાથી ભરાઈ જશ.ે
આતાર બહેન સમરુનનો પ્યાલો છે!
34 ું પીશે અને તેને ખાલી કર નાખશ;ે પછ ું તેને ભાંગી નાખશે અને તારાં સ્તનને કાપીને ટુકડા કર નાખશ.ે

35માટે, પ્ર ુ યહોવાહઆમ કહે છે: ‘કેમ કે ું મને ૂલી ગઈ છે અને મને તાર પીઠ પાછળ ફેંક દ ધો છે, તેથી ું તાર લંપટતા
અને ભચારની બોજ ઉઠાવશ.ે”

બંને બહેનો સામે ઈ રનો ુકાદો
36 યહોવાહે મને ક ું, “હે મ ુષ્ય ુત્ર, ું ું ઓહોલાહ અને ઓહોલીબાહનો ન્યાય કરશ?ે તો તેઓએ જે ધ ારપાત્ર કૃત્યો

કયા છે તે તેઓને જણાવ. 37 તેઓએ ભચાર કય છે, તેઓના હાથમાં લોહ છે. તેઓએ ૂ તઓ સાથે ભચાર કય છે,
તેઓએ મારાથી તેઓને થયેલા દ કરાઓને અ માં ભસ્મ થવા સારુ સોંપ્યા છે.

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

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

42 તમારા ઓરડામાંથી મોટ ઉજાણીના અવાજો સંભળાતા હતા. અને અરણ્યમાંથી નશાથી ૂર લોકોને લાવવામાં આ ા
હતા. તેઓએ તેમના બંનેના હાથોમાં બંગડ ઓ પહેરાવી હતી અને તેઓના માથે ુંદર ુગટો પહેરા ા હતા.

43 ત્યારે જે ભચાર કર ને ૃદ્ધ થઈ ગઈ હતી તેને વષે મેં વચાર કય , ‘હવે તેઓ તેની સાથે ભચાર કરશ,ે હા તેઓ
તેની સાથે ભચાર કરશ.ે’ 44જમે લોકો વેશ્યા પાસે જાય છે તેમ તેઓ તેની પાસે ગયા, આ ર તે તેઓએ તે ગ ણકા ીઓ
ઓહોલાહ તથાઓહોલીબાહ પાસે જવા ું ચા ું રા ુ.ં 45પણ ન્યાયી માણસો તો તેમને ભચાર તથા ૂની ીઓની સજા
કરશ,ે કેમ કે, તેઓએ ભચાર કય છે અને તેમના હાથમાં લોહ છે.”

46 પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: “હુ તેઓના ઉપર ચઢાઈ કરવા એક સૈન્ય મોકલીશ, તેઓને ૂંટવા તથા ત્રાસરૂપ થવા સોંપી
દઈશ. 47તે સૈન્ય તેઓને પથ્થરથી મારશે અને તલવારોથી તેમને કાપી નાખશ.ે તેઓ તેઓના દ કરા તથા દ કર ઓને માર નાખશે
અને તેઓના ઘરોને બાળ ૂકશ.ે

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

24
કાટ ચઢેલી કઢાઈ ું રૂપક

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

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

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

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

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

13 તાર અ ુદ્ધતામાં લંપટતા સમાયેલી છે, કેમ કે મેં ુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કય , પણ ું ુદ્ધ થઈ ન હ. હુ તારા પર મારો ૂરો
રોષ ઉતાર શ ન હ ત્યાં ુધી ું ફર ુદ્ધ થશે ન હ.

14મેં, યહોવાહે તે ક ું છે અને તે પ્રમાણે થશે અને હુ તે ૂરુ કર શ, હુ પીછેહઠ કર શ ન હ. દયા રાખીશ ન હ. તારાં આચરણ
પ્રમાણે અને તારાં કૃત્યો પ્રમાણે તેઓ ન્યાય કરશ.ે” એ ું પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.

પ્રબોધક-પત્ની ું ૃત્ ુ
15યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 16 “હે મ ુષ્ય ુત્ર, જે તાર આંખોને પ્રય છે તેને હુ એક મરક મોકલીને તાર

પાસેથી લઈ લઈશ. પણ તારે રડ ું કે શોક કરવો ન હ, આં ુ પાડવાં ન હ. 17 ું ૂપચાપ નસાસા નાખજ.ે ૃત્ ુ પામેલા માટે
અં તમ યાત્રાની વ ા કરતો ન હ. તારા માથે પાઘડ બાંધ અને તારા પગમાં ચંપલ પહેર. ું તારા હોઠને ઢાંકતો ન હ કે જે
માણસ પોતાની પત્ની ુમા ાને કારણે શોક કરે છે તેની રોટલી ખાતો ન હ.”

18સવારમાં મેં મારા લોકોને ક ું, સાંજે માર પત્ની ૃત્ ુ પામી. મને આજ્ઞા આપી હતી તે પ્રમાણે મેં સવારે ક ુ.
19લોકોએ મને ૂ ું, “ ું જે બાબતો કરે છે, તે બધાનો શો અથર્ છે તે અમને ન હ કહે?” 20 ત્યારે મેં તેઓને ક ું, “યહોવાહ ું

વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 21 ‘ઇઝરાયલી લોકોને કહે, પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે કે, જુઓ, મારુ પ વત્ર ાન, જે તમારા
સામથ્યર્ ું ગવર્ છે, જે તમાર આંખોની ઇચ્છા છે, જે તમારા આત્માની અ ભલાષા છે તેને હુ ભ્ર કર શ. તમારા જે દ કરા તથા
દ કર ઓને તમે પાછળ છોડ આ ા છો તેઓ તલવારથી મરશ.ે

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

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

25
આમ્મોન વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી

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

3આમ્મોન લોકોને કહે: ‘પ્ર ુ યહોવાહ ું વચન સાંભળો. પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે કે: ારે મારા પ વત્ર ાનને અ ુદ્ધ કરવામાં
આ ું, ારે ઇઝરાયલનો દેશ વેરાન થયો હતો ત્યારે તમે તેની હાંસી ઉડાવી અને ારે યહૂ દયાના લોકો બંદ વાસમાં ગયા
ત્યારે તમે તેઓની વરુદ્ધ ક ું છે કે, “વાહ!” 4 તેથી જુઓ! હુ તમને ૂવર્ના લોકોને તેઓના વારસા તર કે આ ું છુ; તેઓ તમાર
વચ્ચે છાવણી નાખશે અને તમારામાં પોતાના તં ુઓ બાંધશે. તેઓ તમારાં ફળ ખાશે અને તેઓ તમારુ દૂધ પીશે. 5 હુ રાબ્બા
નગરને ઊંટોને ચરવાની જગ્યા કર શ અને આમ્મોનીઓના દેશને ટોળાંઓને બેસવાની જગ્યા કર શ, ત્યારે તમે જાણશો કે હુ
યહોવાહ છુ.

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

મોઆબ વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી
8 પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: કેમ કે મોઆબ તથા સેઈર કહે છે, “જુઓ, યહૂ દયાના લોક તો બીજી પ્રજાઓ જવેા છે!”

9તેથી જુઓ! હુ મોઆબના ઢોળાવો, તેની સરહદ પરનાં નગરો એટલે બેથ-યશીમોથ, બઆલ-મેઓન તથા કયાર્થાઈમજે દેશની
શોભા છે. 10 તે નગરોથી માંડ ને હુ મોઆબના પડખામાં આમ્મોનીઓની વરુદ્ધ ૂવર્ના લોકોને સારુ ખોલી આપીશ, હુ તેઓને
વારસા તર કે આમ્મોનીઓને આપી દઈશ, જથેી આમ્મોનીઓ ું નામ નશાન રહેશે ન હ. 11એ ર તે હુ મોઆબનો ન્યાય કર ને
સજા કર શ ત્યારે તેઓજાણશે કે હુ યહોવાહ છુ!

અદોમ વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી
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12 પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: “અદોમે યહૂ દયાના લોકો પર વૈર વાળ ને તે ું ુકસાન ક ુ છે, ને તેના પર વૈર વાળ ને મોટો
ુનો કય છે.” 13 તેથી પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે; “હુ અદોમ વરુદ્ધ મારો હાથ લંબાવીને તેનાં મ ુષ્યો તથા જાનવરોનો નાશ કર શ.

હુ તેમાનથી માંડ ને દેદાન ુધી તેને વેરાન કર શ. તેઓ તલવારથી મરશે.
14 મારા ઇઝરાયલી લોકો દ્વારા હુ અદોમ પર મારુ વૈર વાળ શ, તેઓ અદોમ સાથે મારા રોષ તથા ક્રોધ પ્રમાણે વતાર્વ કરશ,ે

તેઓ મારા વૈરનો અ ુભવ કરશ!ે” જાણશે કે મેં વૈર વા ું છે.” પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે.
પ લસ્તીઓ વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી

15 પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: “પ લસ્તીઓએ તેઓનાં હૃદયના તરસ્કાર તથા જૂની દશુ્મનાવટને કારણે યહૂ દયા પર વૈર
વાળ ને તેનો નાશ કય છે. 16આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: જુઓ! હુ પ લસ્તીઓ વરુદ્ધ મારો હાથ લંબાવીશ, હુ કરેથીઓનો
તથા દ રયા કનારાના બાક ના ભાગનો નાશ કર શ. 17 હુ સખત ધમક ઓસ હત તેઓના પર વૈર વાળ શ. ારે હુ તેઓના પર
મારુ વૈર વાળ શ ત્યારે તેઓજાણશે કે હુ યહોવાહ છુ!

26
ૂર નગર વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી

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

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

5 તે જાળો પાથરવાની જગા થશ,ે કેમ કે પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે, ‘પ્રજાઓ તેને ૂંટ લેશ.ે 6 તેની દ કર ઓજે ખેતરમાં છે તેઓ
તલવારથી મરશે, ત્યારે તેઓજાણશે કે હુ યહોવાહ છુ!

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

9 તે તાર દ વાલ વરુદ્ધ યંત્રોથી મારો ચલાવશે અને ઓજારોથી તારા ુરજો તોડ પાડશે. 10 તેના ઘોડાઓ ઘણાં હોવાથી
તેમની ૂળ તને ઢાંક દેશે, નગરના દરવાજા પર હુમલો થાય છે ત્યારે જમે લોકો તેમાં પેસી જાય છે, તેમ તે તારા દરવાજાઓમાં
પ્રવેશ કરશે ત્યારે ઘોડસેવારોના, રથોનાં પૈડાંના અવાજથી તાર દ વાલ કપી ઊઠશે. 11 તે ઘોડાઓની ખર ઓથી તાર સવર્
શેર ઓને કચડ નાખશ;ે તે તલવારથી તારા લોકોને માર નાખશે અને તારા મજ ૂત સ્તંભો જમીનદોસ્ત થઈ જશ.ે

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

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

તેમણે તેમાં રહેતા દરેક પર ધાક બેસાડ્યો છે,
18 તારા પતન વખતે દ્વ પો ૂજી ઊઠશે,
સ ુદ્રના બધા દ્વ પો તારા સવર્નાશથી ભયભીત થશ.ે

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

27
ૂર વષે ૃત્ ુગાણું

1 ફર થી યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 2 “હવે, હે મ ુષ્ય ુત્ર, ું ૂર વષે વલાપ કર, 3અને ૂરને કહે, ‘હે
સ ુદ્રના તટ પર રહેનારા, ઘણા ટા ુઓના લોકોના વેપાર , પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે:
હે ૂર, તેં ક ું છે કે હુ સૌંદયર્માં સં ૂણર્ છુ.’
4 તાર સરહદો સ ુદ્રમાં છે; તારા બાંધનારાઓએ તારુ સૌંદયર્ સં ૂણર્ ક ુ છે.
5 તેઓએ તારાં પા ટયાં સનીર પવર્તના સરુના બના ાં છે;
તારા માટે ડોલ બનાવવા માટે તેઓએ લબાનોનના દેવદાર ૃક્ષો લીધાં હતા.ં
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6 તેઓએ તારાં હલેસાં બાશાનના એલોનકા નાં બના ાં હતા;ં
તારુ ૂતક સાયપ્રસ બેટોથી સરળ કા ની તથા હાથીદાંતથીજ ડત બનાવવામાં આ ું હ ું.
7 તારાં સઢ મસરના રગીન શણમાંથી બના ાં હતા,ં
તે તાર નશાનીની ગરજ સારતો હતો, તાર છત એલીશા ટા ુઓના નીલ તથા જાં ુ ડયાં વ ની હતી.
8 તારાં હલેસાં મારનારા સદોન તથા આવાર્દના રહેવાસીઓ હતા.
તારામાં જે ૂરના કુશળ ુરુષો હતા તેઓ તારા ખલાસીઓ હતા.
9ગેબાલથી આવેલા કુશળ કાર ગરો તારુ સમારકામ કરતા હતા.
દેશપરદેશથી સ ુદ્રના બધાં વહાણો તથા ખલાસીઓ તારે ત્યાં વેપાર કરવા માટે આવતા હતા.
10ઇરાન, ૂદ તથા ૂટના તારા સૈન્યમાં તારા યોદ્ધા હતા.
તેઓએ તાર અંદર ઢાલ અને ટોપ લટકા ા હતા અને તેઓ તાર શોભા વધારતા હતા!
11 તારા સૈન્ય સાથે આવાર્દ તથા સ સલના માણસો તારા કલ્લાની ચારેબાજુ હતા.
ગામ્માદ ઓ તારા ુરજોમાં હતા! તેઓએ પોતાની ઢાલો તાર દ વાલો પર ચારેબાજુ લટકાવેલી હતી,
તેઓએ તારુ સૌંદયર્ સં ૂણર્ ક ુ છે.

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

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

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

19 ઉઝાલથી દાન તથા યાવાન તને ઘડતર ું લોઢુ, દાલચીની તથા ૂતરનો માલ આપતાં હતા.ં આ માલ તારો હતો. 20 દેદાન
તાર સાથે સવાર ના ધાબળાનો વેપાર કરતો હતો. 21અરબસ્તાનના તથા કેદારના સવર્ આગેવાનો તાર સાથે વેપાર કરતા હતા;
તેઓ હલવાનો, ઘેટાં તથા બકરાનો વેપાર કરતા હતા.

22શેબા તથા રામાહના વેપાર ઓસવર્ પ્રકારના ઉ મજાતના તેજાના, રત્નો તથા સો ુંઆપીને તારો માલલઈજતા. 23હારાન,
કા ેહ તથા એદેન, શેબા, આશ્ ૂર તથા ખલ્માદના વેપાર ઓ તાર સાથે વેપાર કરતા હતા.

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

26 તારા હલેસાં મારનારા તને ભરસ ુદ્રમાં લા ા છે; ૂવર્ના પવનોએ તને સ ુદ્રની વચ્ચે ભાંગી ના ું છે.
27 તારુ દ્ર , તારો માલ, તારો વેપાર, તારા ના વકો, તારા ખલાસીઓ તારા મરામત કરનારાઓ,
તારા માલનો વેપાર કરનારાઓ અને તાર અંદરના યોદ્ધાઓ,
તારા સવર્ સૈ નકો તારા નાશના દવસે સ ુદ્રના ઊંડાણોમાં ગરક થઈ જશે.
28 તારા ના વકોની ૂમોથી દ રયા કનારો કપી ઊઠશે.
29 તારા હલેસાં મારનારાઓ પોતપોતાનાં વહાણો પરથી ઊતર જશ;ે
ના વકો તથા ખલાસી સવર્ કનારા પર ઊભા રહેશે.
30 તેઓ તારુ દ:ુખ જોઈને વલાપ કરશે અને દ:ુખમય રુદન કરશ;ે
તેઓ માથા પર ૂળ નાખશે અને રાખમાં આળોટશ.ે
31 તેઓ તારે લીધે પોતાના માથાં ૂંડાવશ.ે તેઓ પોતાના શર ર પર ટાટ પહેરશે,
પોતે હૈયાફાટ તથા દઃુખમય વલાપ કર ને તારા માટે રડશ.ે
32 તેઓ તારા માટે રુદન કરશે અને વલાપગીત ગાશ,ે
ૂર સ ુદ્રમાં શાંત કર નંખા ું છે, તેના જે ું કોણ છે?

33 ારે તારો માલ સ ુદ્રમાંથી ઊતરતો ત્યારે ું ઘણી પ્રજાઓને સંતોષ ું હ ું.
તારા માલથી તથા ુષ્કળ દ્ર થી રાજાઓ ધનાઢ્ય થતા હતા.
34 ારે સ ુદ્રનાં મોજાંઓએ તને ભાંગી ના ું,
ત્યારે તારો બધો માલ તથા તારા બધા માણસો તાર સાથે નાશ પામ્યા છે.
35દ્વ પોના સવર્ રહેવાસીઓ તાર દશા જોઈને સ્તબ્ધ થઈ ગયા છે,
તેઓના રાજાઓભયભીત થઈ ગયા છે અને તેઓના ચહેરાઓ પર ગભરાટ છવાયેલો છે.
36 પ્રજાઓના વેપાર ઓ ડર ને ૂમો પાડે છે; ું ભયરૂપ થ ું છે, ું ફર કદ હયાતીમાં આવશે ન હ!”

28
ૂરના રાજા વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી

1યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 2 “હે મ ુષ્ય ુત્ર, ૂરના અ ધકાર ને કહે કે, ‘પ્ર ુ યહોવાહઆમ કહે છે: તારુ
મન ગ વ થ ું છે! તેં ક ું છે, “હુ ઈ ર છુ! હુ ભરસ ુદ્ર પર ઈ રના આસન પર બેઠો છુ.” જોકે તેં તારા મનને દેવને દરજ્જે
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બેસા ું છે, તોપણ ું માણસ છે, ઈ ર ન હ. 3 ું એમ માને છે કે ું દા નયેલ કરતાં જ્ઞાની છે. તને આ યર્ પમાડે એ ું ક ું
અજાણ્ ું નથી.

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

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

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

ૂરના રાજા ું પતન
11 ફર થી યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 12 “હે મ ુષ્ય ુત્ર, ૂરના રાજાને માટે વલાપગીત ગા. તેને કહે કે,

‘પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: ું સં ૂણર્તાનો ન ૂનો હતો, ું ડહાપણથી ભર ૂર અને સૌદયર્માં સં ૂણર્ હતો. 13 ું ઈ રના એદન
બગીચામાં હતો, ું બધી જાતનાં ૂલ્યવાન રત્નો, હ રા, માણેક, પોખરાજ, નીલમ ણ, પીરોજ, ગોમેદ, યાસ પસ, લીલમ ણ તથા
અ મ ણથી આ ૂ ષત હતો. તારાં આ ૂષણો સોનાનાં હતા.ં તારા જન્મ દવસે તારે માટે બનાવવામાં આ ાં હતા.ં

14 ું રક્ષણ કરનાર અ ભ ષક્ત કરુબ હતો; મેં તને ઈ રના પ વત્ર પવર્ત પર ાપ્યો હતો. અ ના ચળકતા પથ્થરો પર
ચાલતો હતો. 15 તાર ઉત્પ તના દવસથી તારામાં દુ તા મા ૂમ પડ ત્યાં ુધી તારુ આચરણ નષ્કલંક હ ું.

16 તારા વધતા જતા ાપારથી ું હસાખોર થઈ ગયો, તેં પાપ ક ુ. આથી મેં તને ભ્ર ગણીને ઈ રના પ વત્ર પવર્ત પરથી
ફેંક દ ધો છે. હે રક્ષણ કરનાર કરુબ, અ ના પથ્થરોમાંથી મેં તારો વનાશ કય છે. 17 તારા સૌદયર્ને કારણે તારુ મન ગ વ
થ ું હ ું; તારા વૈભવને કારણે તેં તાર ુ દ્ધ ભ્ર કર છે. મેં તને જમીનદોસ્ત કર ના ો છે! બીજા રાજાઓ તને જુએ માટે મેં
તને તેઓની આગળ બેસાડ્યો છે.

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

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

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

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

ઇઝરાયલ પર ઈ રનો આશીવાર્દ
25 પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: ‘ઇઝરાયલી લોકો જે પ્રજાઓમાં વેર વખેર થઈ ગયેલા છે, તેમાંથી હુ તેઓને એકત્ર કર શ,

અને ારે હુ પ્રજાઓના દેખતાં તેઓમાં પ વત્ર મનાઈશ, ત્યારે તેઓ પોતાના દેશમાં એટલે જે દેશ મેં મારા સેવક યાકૂબને આપ્યો
હતો તેમાં ઘરો બનાવશ.ે 26 તેઓ તેમાં ુર ક્ષત રહેશે અને ઘરો બાંધશે, દ્રાક્ષવાડ ઓ રોપશ,ે તેઓની સાથે દુ ર્વહાર કરનાર
આજુબાજુની પ્રજાઓનો ન્યાય કર ને હુ સજા કર શ; ત્યારે તેઓજાણશે કે હુ યહોવાહ તેઓનો ઈ ર છુ!”

29
મસર વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી

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

4 કેમ કે હુ તારા જડબામાં આંકડ પરોવીશ, તાર નીલ નદ ની માછલીઓ તારાં ભગડાને ચોંટાડ શ; તારા ભગડાંમાં ચોંટેલી
તાર નદ ની બધી માછલીઓ સાથે હુ તને નદ માંથી બહાર ખેંચી કાઢ શ.
5 હુ તને તથા તાર સાથેની નદ ની બધી માછલીઓને અરણ્યમાં ફેંક દઈશ.
ું ખેતરની જમીન ઉપર પડ રહેશે. કોઈ તાર ખબર કરશે ન હ કે કોઈ તને ઊંચકશે ન હ.

મેં તને ૃથ્વીનાં જીવતાં પ ુઓને તથા આકાશના પક્ષીઓને ખોરાક તર કે આપ્યો છે.
6 ત્યારે મસરના બધા રહેવાસીઓજાણશે કે હુ યહોવાહ છુ,
તેઓ ઇઝરાયલીઓને માટે બરુની લાકડ ના ટેકા જવેા થયા છે.
7 ારે તેઓએ તને હાથમાં પકડ્યો ત્યારે ું નાસી છૂટ્યો, તેં સવર્ના ખભા ચીર ના ા.

ારે તેઓએ તારા પર ટેકો લીધો, ત્યારે તેં તેઓના પગ ભાગી ના ા અને તેઓની કમરો ઢ લી કર નાખી.
8 તેથી પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: હે, મસર, હુ તાર વરુદ્ધ તલવાર ઉઠાવીશ; તારામાંથી માણસ તથા જાનવરો બંનેનો

નાશ કર શ. 9 મસર દેશ વેરાન તથા ઉજ્જડ થઈ જશ;ે ત્યારે લોકો જાણશે કે હુ યહોવાહ છુ, કેમ કે તે બોલ્યો છે કે “નદ માર
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છે અને મેં તે બનાવી છે.” 10તેથી, જો, હુ તાર અને તાર નદ ની વરુદ્ધ છુ, હુ મસરને મગ્દોલથી સૈયેને ુધી એટલે છેક કૂશની
સરહદો ુધી વેરાન તથા ઉજ્જડ બનાવી દઈશ.

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

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

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

ન ૂખાદનેસ્સાર મસરને જીતી લેશે
17 સ ાવીસમા વષર્ના પહેલા મ હનાના પહેલા દવસે યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ુ,ં 18 “હે મ ુષ્ય ુત્ર,

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

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

30
મસરને પ્ર ુ તરફથી થનાર શક્ષા

1 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 2 હે મ ુષ્ય ુત્ર, ભ વષ્યવાણી ઉચ્ચાર અને કહે કે, પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે:
‘આવનાર દવસ દઃુખમય છે!’ એ ું ૂમો પાડ ને કહો,
3 તે દવસ, એટલે યહોવાહનો દવસ નજીક છે. તે મેઘોમય દવસ છે, તે પ્રજાઓ માટે આફતનો દવસ થશ.ે
4 મસર વરુદ્ધ તલવાર આવશ,ે માર નંખાયેલા લોકો મસરમાં પડશ,ે
ત્યારે કૂશમાં દઃુખ થશે ત્યારે તેઓ તેની સંપ લઈ જશે અને તેના પાયા તોડ પાડવામાં આવશે.

5 કૂશ, ૂટ તથા ૂદ અને બધા પરદેશીઓ, તેમ જ તેઓની સાથે કરારથી જોડાયેલા લોકો પણ તલવારથી પડ જશ.ે”
6 યહોવાહ આમ કહે છે:

મસરને ટેકો આપનારાઓ પડ જશે અને તેઓના સામર્થ્ય ું અ ભમાન ઊતર જશ.ે
મગ્દોલથી તે સૈયેને ુધી તેઓના સૈ નકો તલવારથી પડ જશ.ે” આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.
7 ઉજ્જડ થઈ ગયેલા દેશોની જમે તેઓ ઉજ્જડ થશ,ે વેરાન થઈ ગયેલા દેશની જમે તેઓ વેરાન થઈ જશ.ે

8 હુ મસરમાં અ સળગાવીશ અને તેના બધા મદદગારો નાશ પામશ,ે ત્યારે તેઓ જાણશે કે હુ યહોવાહ છુ! 9 તે દવસે
ન ત રહેનારા કૂશીઓને ભયભીત કરવા માટે સંદેશાવાહક માર આગળથી વહાણોમાં જશ,ે મસરના દવસે આફત આવી
હતી તેમ તેઓ મધ્યે આફતઆવી પડશે. તે દવસઆવી ર ો છે.

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

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

13 પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: “હુ ૂ તઓનો નાશ કર શ, હુ નોફના ૂતળાંઓનો અંત લાવીશ. ત્યાર પછ મસર દેશમાં કોઈ
રાજકુમારો ન હ રહે, હુ મસર દેશમાં ભય ૂક દઈશ. 14 હુ પાથ્રોસને વેરાન કર શ અને સોઆનમાં અ સળગાવીશ, નોનો
ન્યાય કર ને સજા કર શ.

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

17આવેનના તથા પી-બેસેથના જુવાનો તલવારથી માયાર્ જશ,ે તેઓનાં નગરો ુલામગીર માં જશ.ે 18 ારે હુ તાહપન્હેસમાં
મસરે ૂકેલી ઝંૂસર ઓ તોડ ભાંગી નાખીશ, ત્યારે તેના સામથ્યર્ ું અ ભમાન સમાપ્ત થઈ જશ.ે ત્યાં વાદળ તેને ઢાંકશ,ે તેની
દ કર ઓ ુલામીમાં જશ.ે 19 હુ મસરનો નાશ કર ને તેને સજા કર શ ત્યારે તેઓજાણશે કે હુ યહોવાહ છુ.”

મસરના રાજા ું બળ હણા ું
20અ ગયારમા વષર્ના પહેલા મ હનાના સાતમા દવસે યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 21 “હે મ ુષ્ય ુત્ર, મેં

મસરના રાજા ફારુનનો હાથ ભાંગી ના ો છે. જુઓ, તને ફર થી તલવાર પકડ જશે એવો મજ ૂત કરવા સારુ દવા લગાડ ને
તેના પર પાટો બાંધી લીધો નથી.”
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22 તેથી પ્ર ુ યહોવાહઆમ કહે છે, કે “જુઓ, હુ મસરના રાજા ફારુનની વરુદ્ધ છુ. હુ તેના બ ે હાથ એટલે મજ ૂત તથા
ભાંગેલો હાથ ભાંગી નાખીશ, તેના હાથમાંથી તલવાર પાડ નાખીશ. 23 હુ મસર ઓને પ્રજાઓમાં વખેર નાખીશ અને દેશોમાં
વેર વખેર કર નાખીશ. 24 હુ બા બલના રાજાના હાથ બળવાન કર શ અને તેના હાથમાં માર તલવારઆપીશ જથેી હુ ફારુનના
હાથ ભાંગી નાખીશ. પ્રાણઘાતક ઘા વાગેલો માણસ જમે નસાસા નાખે તેમ તે બા બલના રાજાની આગળ નસાસા નાખશ.ે

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

31
મસરને કપાયેલા એરેજ ૃક્ષની ઉપમા

1અ ગયારમા વષર્ના, ત્રીજા મ હનાના, પહેલા દવસે યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 2 “હે મ ુષ્ય ુત્ર, મસરના
રાજા ફારુનને તથા તેના ચાકરોને કહે,
‘તમારા જવેો બીજો મોટો કોણ છે?
3જો, આશ્ ૂર લબાનોનના દેવદાર ૃક્ષ જવેો હતો, તેની ડાળ ઓ ુંદર, તેની છાયા ઘટાદાર, તે ું ઊંચાઈ ઘણી હતી!
અને તે ૃક્ષની ટોચ ડાળ ઓ કરતાં ઉપર હતી.
4 ઘણાં પાણીઓએ તેને ઊં ું ક ુ; જળાશયોએ તેને વધા ુ.
નદ ઓ તેના રોપાઓની આસપાસ વહેતી હતી,
તેના વહેળાથી ખેતરનાં સવર્ ૃક્ષોને પાણી મળ ું હ ું.
5 તેની ઊંચાઈ ખેતરના બીજા ૃક્ષો કરતાં ઘણી ઊંચી હતી,
તેને ુષ્કળ ડાળ ઓ થઈ;
તેની ડાળ ઓ ટ ત્યારે ુષ્કળ પાણી મ ાથી તે લાંબી વધી.
6આકાશના પક્ષીઓ તેની ડાળ ઓ પર માળા બાંધતાં હતા,ં
તેનાં પાંદડાં નીચે દરેક ખેતરનાં સવર્ પ ુઓ પોતાનાં બચ્ચાંને જન્મ આપતાં હતા.
તેની છાયામાં ઘણી પ્રજાઓ રહેતી હતી.
7 તે પોતાના મહત્વમાં તથા પોતાની ડાળ ઓની લંબાઈમાં ુંદર હ ું, તેનાં ૂળો મહા જળ પાસે હતા.ં
8ઈ રના બગીચામાંના એરેજ ૃક્ષો તેને ઢાંક શકતા ન હતા.
દેવદાર ૃક્ષો તેની ડાળ ઓ સમાન પણ ન હતા,ં પ્લેન ૃક્ષો પણ તેની ડાળ ઓ સમાન ન હતા.ં
ુંદરતામાં પણ ઈ રના બગીચામાં ું એક પણ ૃક્ષ તેની સમાન ન હ ું!

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

10 માટે પ્ર ુ યહોવાહઆમ કહે છે: “કારણ કે તે ઊં ું હ ું, તેણે પોતાની ટોચ વાદળ ુધી પહોંચાડ છે અને તે ું હૃદય કદમાં
ઊં ું થ ું છે. 11તેથી હુ તેને પ્રજાઓમાં જે પરાક્રમી છે તેના હાથમાં સોપી દઈશ. અ ધકાર તેની વરુદ્ધ પગ ું ભરશે મેં તેને તેની
દુ તાને લીધે હાંક કા ું છે.

12 પરદેશીઓ જે બધી પ્રજાઓ માટે ત્રાસરૂપ છે, એવા પરદેશીઓએ તેનો સંહાર કય છે, તેને તજી દ ું છે. તેની ડાળ ઓ
પવર્તો પર તથા ખીણોમાં પડલેી છે, તેની ડાળ ઓઝરણાંઓપાસે ભાંગી પડલેી છે. પછ ૃથ્વીની સવર્ પ્રજાઓએતેની છાયામાંથી
જતા રહ ને તેને છોડ દ ું છે.
13આકાશના સવર્ પક્ષીઓ તેનાં ભાંગી ૂટેલા અંગો પર આરામ કરે છે,
ખેતરનાં સવર્ પ ુઓ તેની ડાળ ઓ પર રહેશે.

14એ ું બને કે પાણી પાસેનાં ૃક્ષો તથા પાણી પીનારાં સવર્ ૃક્ષોમાંના કોઈ પણ કદમાં ઊંચા ન થઈજાય, પોતાની ટોચ વાદળ
ુધી ના પહોંચાડ,ે કેમ કે પાણી પીનારા ૃક્ષ બીજા ૃક્ષ કરતાં કદ ઊંચે ન હ થાય. કેમ કે તેઓ બીજા મ ુષ્યો સાથે કબરમાં

ઊતર જનારાઓના ભેગા મોતને અધોલોકને સ્વાધીન કરવામાં આ ા છે.”
15 પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: “તે દવસે ારે તે શેઓલમાં ઊતર ગયો ત્યારે મેં ૃથ્વી પર શોક પળા ો. મેં તેના પર

ઊંડાણ ઢાં ું, મેં સ ુદ્રના પાણી રો ા.ં અને મહાજળ થંભ્યા, મેં તેને લીધે લબાનોન પાસે શોક પળા ો. તેને લીધે ખેતરનાં સવર્
ૃક્ષો ૂ છત થઈ ગયા.ં
16 ારે મેં તેને કબરમાં ઊતર જનારાઓની સાથે શેઓલમાં ફેંક દ ધો ત્યારે તેના પતનથી મેં પ્રજાઓને ુજાવી દ ધી, સવર્

પાણી પીનારા એદનનાં તથા લબાનોનનાં ર ળયામણાં તથા શ્રે ૃક્ષો અધોલોકમાં દલાસો પામ્યા.ં
17 જઓે તેના બળવાન હાથરૂપ હતા, જઓે પ્રજાઓની છાયામાં રહેતા હતા, તેઓ પણ તેની સાથે શેઓલમાં તલવારથી

કતલ થયેલાઓની પાસે ગયા. 18 મ હમામાં તથા મોટાઈમાં એદનનાં ૃક્ષોમાં તારા જે ું કોણ હ ું? કેમ કે ું એદનનાં ૃક્ષોની
સાથે અધોલોકમાં પડશ,ે ું તલવારથી કતલ થયેલાઓની સાથે બે ુ તીઓમાં પડ્યો રહેશે. એ ફારુન તથા તેના ચાકરો છે.”
આમ પ્ર ુ યહોવાહ બોલ્યા છે.

32
જળ-અજગર સાથે મસરના રાજાની ુલના

1 ત્યારબાદ એ ું થ ું કે બારમા વષર્ના બારમા માસની પહેલીએ યહોવાહ ું વચન માર પાસેઆ ું અને ક ું, 2 “હે મ ુષ્ય ુત્ર,
મસરના રાજા ફારુન વષે વલાપ કર ને તેને કહે કે, ‘ ું પ્રજાઓ મધ્યે જુવાન સહ જવેો છે,
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ું સ ુદ્રમાંના અજગર જવેો છે; તેં પાણીને હલાવી ના ાં છે,
તેં તારા પગથી પાણીને ડહોળ ને તેઓનાં પાણી ગંદાં કયા છે!”

3 પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે કે:
“હુ ઘણા લોકોની સભામાં માર જાળ તારા પર પ્રસાર શ, તેઓ તને માર જાળમાં બહાર ખેંચી લાવશ.ે
4 હુ તને જમીન પર પડતો ૂક શ, હુ તને ખેતરમાં ફેંક દઈશ,
આકાશના સવર્ પક્ષીઓને તાર પર બેસાડ શ; ૃથ્વીનાં બધા જ જીવતાં પ ુઓ તારાથી ૃપ્ત થશ.ે
5 કેમ કે હુ તારુ માંસ પવર્ત પર નાખીશ, તારા બચી ગયેલાંઓથી ખીણો ભર દઈશ.
6 ત્યારે હુ તારુ લોહ પવર્ત પર રેડ શ,
નાળાઓને તારા રક્તથી ભર દઈશ.
7 હુ તને હોલવી દઈશ ત્યારે હુ આકાશને ઢાંક દઈશ અને તારાઓને અંધકારમય કર નાખીશ.
હુ ૂયર્ને વાદળોથી ઢાંક દઈશ અને ચંદ્ર પ્રકાશશે ન હ.
8 હુ આકાશના બધાં નક્ષત્રોને અંધકારમય કર દઈશ,
તારા દેશમાં અંધકાર ફેલાવીશ.” એમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.

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

11 કેમ કે પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે; “બા બલના રાજાની તલવાર તાર સામે આવશે.
12 હુ તારા ચાકરોને યોદ્ધાઓની તલવારથી પાડ શ, તેઓ પ્રજાઓમાં સૌથી દુ છે.
આયોદ્ધાઓ મસર ું ગૌરવ ઉતારશે અને તેના લોકોનો નાશ કરશે.
13 કેમ કે હુ મહાજળ પાસેથી તેનાં બધાં પ ુઓનો પણ નાશ કર શ;
માણસનો પગ પાણીને ડહોળશે ન હ કે પ ુઓની ખર ઓ તેઓને ડહોળશે ન હ!
14 ત્યારે હુ તેઓની નદ ઓને શાંત કર દઈશ અને તેઓની નદ ઓને તેલની જમે વહેવડાવીશ.”
આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે!
15 હુ મસર દેશને ૂરે ૂરો ઉજ્જડ તથા તજી દ ધે ું ાન બનાવી દઈશ;

ારે હુ તેના બધા રહેવાસીઓ પર હુમલો કર શ, ત્યારે તેઓજાણશે કે હુ યહોવાહ છુ.
16આગીત ગાઈને તેઓ વલાપ કરશ.ે પ્રજાની દ કર ઓ વલાપગાન ગાઈને રૂદન કરશ;ે
તેઓ મસર માટે વલાપ કરશ.ે
તેઓઆખા સ ુદાય માટે વલાપ કરશ.ે” આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.

ૃત્ ુલોક
17 વળ બારમા વષર્મા,ં તે મ હનાના પંદરમા દવસે યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું,

18 “હે મ ુષ્ય ુત્ર, મસરના આખા સ ુદાય માટે રુદન કર.
તેને તથા તેની પ્ર ાત પ્રજાની દ કર ઓને શેઓલમાં નીચે ઉતારનારાઓની સાથે ું તેઓને અધોલોકમાં નાખ.
19 તેઓને કહે, ‘ ું ું ખરેખર બીજા કરતાં અ ત ુંદર છે? નીચે જા અને બે ુ તીઓની સાથે ૂઈ જા!’
20 તેઓ તલવારથી કતલ થયેલાઓની મધ્યે જઈ પડશ.ે મસર તલવારને આપવામાં આવે છે; તેના દશુ્મનો તેને તથા તેના

સ ુદાયને ખેંચી લઈ જશ.ે
21 પરાક્રમીઓમાં જઓે બળવાન છે તેઓ તેની તથા તેના સાથીઓની સાથે શેઓલમાંથી બોલશે:
‘તેઓ અહ નીચે આ ા છે! તેઓ તલવારથી માર નંખાયેલા બે ુ તીઓ સાથે ૂઈ ગયા છે.
22આશ્ ૂર પોતાના લોકોની સાથે ત્યાં છે! તેની કબરો તેની આસપાસ છે.
તેઓ સવર્ની તલવારથી કતલ થઈ હતી.
23 તેઓની કબરો નીચે નરકમાં છે અને તેનો સ ુદાય તેની કબરની આસપાસ છે.
જઓે ૃથ્વી પર ત્રાસદાયક હતા,
જઓે તલવારથી કતલ થઈને પડ્યા તેની આસપાસ તેની કબરો છે.
24 તેની કબરોની આસપાસ એલામ તથા તેનો સ ુદાય છે: તેઓમાંના બધા માયાર્ ગયા છે.
જઓે ૃથ્વી પર માણસોમાં ત્રાસદાયક હતા, તેઓ બધા તલવારથી કતલ થઈ પડ્યા છે,
તેઓ બે ુ ત તમાં અધોલોકમાં ઊતર ગયા છે, કબરમાં ઊતર જનારાઓની સાથે લ જ્જત થયા છે.
25 તેની આસપાસ તેની કબરો છે. તેઓએએલામ તથા તેના સ ુદાય માટે કતલ થયેલાઓની વચમાં પથાર કર છે;
તેઓમાંના બધા બે ુ તીઓ તથા તલવારથી કતલ થયેલા છે. તેઓ ૃથ્વીમાં ત્રાસ લા ા હતા.
તેઓ કબરમાં ઊતર જનારાઓની સાથે લ જ્જત થશ.ે તેઓને માર નંખાયેલા મધ્યે ૂકવામાં આ ા છે.
26 મેશેખ, ુબાલ તથા તેનો સ ુદાય પણ ત્યાં છે! તેની આસપાસ તેની કબરો છે.
તેઓમાંના બધા બે ુ ત તથા કતલ થયેલા છે, કેમ કે તેઓ દેશમાં હસા લા ા હતા!
27બે ુ તીઓમાં જે યોદ્ધાઓ માયાર્ ગયા છે, તેઓ પોતાના ુદ્ધશ ો સ હત શેઓલમાં ઊતર ગયા છે,
અને પોતાની તલવારો પોતાના માથા નીચે ૂક છે. તેઓના ભાલાઓ પોતાના હાડકા પર ૂ ા છે?
કેમ કે તેઓ ૃથ્વી પર માણસોમાં ૂરવીરો ત્રાસદાયક હતા.
28 હે મસર, તારો પણ બે ુ તીઓની સાથે નાશ થશ.ે તલવારથી કતલ થયેલાઓની સાથે ું પડ્યો રહેશે.
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29અદોમ પોતાના રાજાઓ તથા સેનાપ તઓ સ હત ત્યાં છે. તેઓ પરાક્રમી હતા. પણ તેઓ કતલ થયેલાઓની સાથે પડ્યા
છે, બે ુ તીઓ સાથે તથા કબરમાં ઊતરનારાઓ સાથે પડ રહેશે.

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

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

આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે!

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

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

5જો કોઈ રણ શગડાંનો અવાજ સાંભળ ને ધ્યાન નઆપ,ે તો તે ું રક્ત તેને માથ;ે પણ જો કોઈ ધ્યાનઆપશે, તો તે પોતાનો
જીવ બચાવશે.

6પણજો તલવારને આવતી જોઈને ચોક દાર રણ શગડુ વગાડે ન હ, લોકોને ચેતવણી મળે ન હ, જો તલવારઆવીને કોઈનો
જીવ લ,ે તો તે ક્ત પોતાના પાપને લીધે ૃત્ ુ પામશ,ે પણ હુ તેના લોહ નો બદલો ચોક દાર પાસેથી માંગીશ.’ ”

7 હે મ ુષ્ય ુત્ર, મેં તને ઇઝરાયલી લોકો માટે ચોક દાર બના ો છે; મારા ુખથી વચન સાંભળ ને માર વતી તેને ચેતવણી
આપ. 8જો હુ કોઈ દુ ક્તને કહુ, હે દુ માણસ, ું ન ે ૃત્ ુ પામશ.ે’ પણ જો ું દુ માણસને પોતાના દરુાચરણથી
ફરવા ચેતવણી નઆપે, તો તે દુ માણસ પોતાના પાપમાં મરશે, પણ હુ તેના લોહ નો બદલો તાર પાસેથી માગીશ. 9 પણ જો,
ું દુ માણસને પોતાના દરુાચરણથી ફરવાની ચેતવણી આપ,ે જથેી તે તેનાથી પાછો ફરે, જો તે તેના દરુાચરણથી પાછો ન ફરે,

તો તે પોતાના પાપમાં ૃત્ ુ પામશ,ે પણ ું પોતાનો જીવ બચાવશે.

કરે તે ભોગવે
10 વળ , હે મ ુષ્ય ુત્ર, ઇઝરાયલી લોકોને કહે, ‘તમે આ પ્રમાણે કહો છો કે: અમારાં ઉલ્લંઘનો તથા અમારાં પાપ અમારા

માથા પર આવી પડ્યાં છે, અમે તેમાં ક્ષીણ થતા જઈએ છ એ, અમે શી ર તે જીવી ું?’ 11 તેઓને કહે કે, ‘પ્ર ુ યહોવાહ કહે
છે મારા જીવના સમ, દુ માણસના ૃત્ ુથી મને આનંદ થતો નથી, પણ દુ માણસ દરુાચરણથી પાછો ફરે, તો તે જીવતો રહે.
પાછા ફરો, તમારાં દરુાચરણથી પાછા ફરો, હે ઇઝરાયલી લોકો, તમે શા માટે ૃત્ ુ પસંદ કરો છો?’ ”

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

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

17 પણ તારા લોકો કહે છે કે, “પ્ર ુ યહોવાહનો માગર્ અદલ નથી!” પણ તેઓના માગ અદલ નથી. 18 ારે ન્યાયી માણસ
પોતાના ન્યાયીપણાથી પાછો ફર ને પાપ કરે, તો તે તેમાં ૃત્ ુ પામશે. 19અને ારે પાપી માણસ પોતાની દુ તાથી પાછો ફર ને
ન્યાય તથા ની ત પ્રમાણે વત, તો તેની તે બાબતોને કારણે તે જીવશે. 20 પણ તમે લોકો કહો છો, “પ્ર ુનો માગર્ અદલ નથી.” હે
ઇઝરાયલી લોકો, હુ તમારામાંના દરેકનો તમારા આચરણ પ્રમાણે ન્યાય કર શ.’ ”

યરુશાલેમના પતનના સમાચાર
21અમારા બંદ વાસના બારમા વરસના દસમા મ હનાના પાચમા દવસે યરુશાલેમથી નાસી છૂટેલા એક માણસે માર પાસે

આવીને ક ું, “નગર કબજે કરવામાં આ ું છે.” 22 નાસી છૂટેલો માણસઆવે તે પહેલાં સાંજે યહોવાહનો હાથ મારા પર હતો,
સવારમાં તે માર પાસે આવે તે પહેલાં મારુ ુખ ુલ્ ું હ ું. અને હવે પછ હુ ૂંગો નહોતો.

લોકોનાં પાપ
23 પછ યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ુ,ં 24 હે મ ુષ્ય ુત્ર, જઓે ઉજ્જડ થયેલા ઇઝરાયલ દેશમાં વસેલા છે

તેઓ એમ કહે છે, ‘ઇબ્રા હમ એકલો માણસ હતો, છતાં તેણે દેશનો કબજો મેળ ો. પણ અમે તો ઘણા છ એ, અમને દેશ
વારસામાં આપવામાં આ ો છે.’ ”

25 માટે તેઓને કહે, પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: “તમે લોહ પીઓ છો, તમે તમાર નજર ૂ ત તરફ ઉઠાવી છે, તમે લોકો ું
લોહ વહેવડાવો છો. છતાં ું તમે દેશ ું વતન પામશો? 26 તમે તલવાર પર આધાર રા ો છે અને ધ ારપાત્ર કાય કયા છે,
દરેક માણસે પોતાના પડોશીની પત્નીને ભ્ર કર છે, છતાં ું તમે દેશનો વારસો પામશો?”
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27 ું તેઓને કહે; “પ્ર ુ યહોવાહઆમ કહે છે કે, મારા જીવના સમ કે, જઓે ઉજ્જડ નગરોમાં રહે છે, તેઓ તલવારથી માયાર્
જશે. જઓે ખેતરોમાં રહે છે તેઓને હુ જીવતાં પ ુઓ માટે ખોરાક તર કે આપીશ, જઓે ગઢમાં તથા ુફાઓમાં રહે છે તેઓ
મરક થી ૃત્ ુ પામશ.ે 28 હુ આ દેશને ઉજ્જડ તથા ત્રાસરૂપ કર શ અને તેના સામથ્યર્ના અ ભમાનનો અંતઆવશ,ે ઇઝરાયલના
પવર્તો વેરાન થશ,ે તેમાં થઈને કોઈ પસાર થશે ન હ.’ 29 તેઓએ કરેલાં ધ ારપાત્ર કૃત્યોને કારણે હુ દેશને વેરાન તથા ઉજ્જડ
બનાવી દઈશ ત્યારે લોકો જાણશે કે હુ યહોવાહ છુ.

લોકો સંદેશા સાંભળે છે, પણ અમલ કરતા નથી
30 હે મ ુષ્ય ુત્ર, તારા લોકો તારા વષે ભીંતો પાસે તથા ઘરના બારણા પાછળ વાતો કરે છે; તેઓ એકબીજાને-દરેક પોતાના

ભાઈને કહે છે, “ચાલો જઈને યહોવાહ તરફથી આવે ું વચન પ્રબોધક દ્વારા સાંભળ એ.” 31 મારા લોકો વારવાર કરતા હોય તે
પ્રમાણે તાર પાસે આવે છે, તાર આગળ બેસીને તારુ સાંભળે છે, પણ તેઓ તે પાળતા નથી. તેઓના ુખમાં સાચા શ ો છે
પણ હૃદય ખોટા લાભ પાછળજાય છે.

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

34
ઇઝરાયલના પાળકો

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

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

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

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

ભલો ભરવાડ
11 કેમ કે પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: “જુઓ, હુ પોતે જ મારાં ટોળાંને શોધી કાઢ શ અને તેઓની સંભાળ રાખીશ. 12 જમે

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

14 હુ તેઓને સાર જગ્યાઓમાં ચરાવીશ; ઇઝરાયલનાઊંચા પવર્તો તેઓની ચરવાની જગ્યાઓથશ.ે ત્યાં તેઓસાર ચરવાની
જગ્યાઓમાં ૂઈ જશ,ે તેઓ ઇઝરાયલના પવર્તો પર ચરશ.ે 15 હુ પોતે મારાં ટોળાંને ચાર શ, હુ તેઓને ુવાડ શ.” આમ પ્ર ુ
યહોવાહ કહે છે. 16 હુ ખોવાયેલાની શોધ કર શ, કાઢ ૂકેલાંને હુ પાછુ લાવીશ. હુ ઈજા પામેલાં ઘેટાંને પાટો બાંધીશ, માંદાંને
સાજાં કર શ. અને ુ તથા બળવાનનો નાશ કર શ. હુ તેઓ ું ન્યાયથી પોષણ કર શ.

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

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

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

25 હુ તેઓની સાથે શાં તનો કરાર કર શ અને દેશમાંથી જગલી પ ુઓને હાંક કાઢ શ, જથેી મારાં ઘેટાં ુલ્લા અરણ્યમાં
ુર ક્ષત રહેશે અને શાં તથી જગલમાં ૂઈ જશ.ે 26 હુ તેઓની તથા માર આસપાસની ટેકર પર આશીવાર્દ લાવીશ, વળ હુ

ઋ ુ પ્રમાણે વરસાદ મોકલીશ. આ આશીવાર્દનો વરસાદ થશ.ે 27 પછ ખેતરનાં ૃક્ષોને ફળ આવશે અને ૃથ્વી પોતાની ઊપજ
આપશે. મારાં ઘેટાં પોતાના દેશમાં ુર ક્ષત રહેશે; ારે હુ તેઓની ઝંૂસર ભાંગી નાખીશ અને તેઓને ુલામોના હાથમાંથી
છોડાવીશ ત્યારે તેઓજાણશે કે હુ યહોવાહ છુ.
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28 હવે પછ કદ તેઓ પ્રજાઓની ૂંટ કરશે ન હ, હવે પછ ૃથ્વીનાં જગલી પ ુઓ તેઓને ખાઈ જશે ન હ, કેમ કે તેઓ
ન ત રહેશે અને બીશે ન હ. 29 હુ તેઓને ફળદ્રપ જગ્યામાં ાપીશ કે તેઓ ફર ૂખથી ૂખે મરશે ન હ, કે કોઈ વદેશી
પ્રજા તેઓ ું અપમાન કરશે ન હ.

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

35
અદોમને ઈ રની સજા

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

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

7 હુ સેઈર પવર્તને વેરાન કર દઈશ અને ત્યાંથી પસાર થનારા અને પાછા આવનારનો સંહાર કર શ. 8અને હુ તેના ડુગરોને
ૃત્ ુ પામેલાથી ભર દઈશ. તારા ડુગરો, ખીણો તથા તારા ઝરણામાં તલવારથી કતલ થયેલાઓ પડશ.ે 9 હુ તને સદાને માટે વેરાન

બનાવી દઈશ. તારા નગરોમાં વસ્તી થશે ન હ, ત્યારે ું જાણશે કે હુ યહોવાહ છુ.
10 “ ારે યહોવાહ ત્યાં તેઓની સાથે હતા, ત્યારે તમે ક ું આ બે પ્રજા તથાઆબે દેશો મારા છે, અમે તેનો કબજો મેળવી ુ.ં

11માટે પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે, મારા જીવના સમ, તેં તારા તરસ્કારને લીધે જે રોષ તથા ઈષ્યાર્ તેઓના પ્રત્યે કયા છે, તે પ્રમાણે હુ
તાર સાથે વત શ, ારે હુ તેઓનો ન્યાય કર શ, ત્યારે હુ તેઓ મધ્યે પ્રગટ થઈશ.

12 ત્યારે તમે જાણશો કે હુ યહોવાહ છુ! ઇઝરાયલના પવર્તોની વરુદ્ધ જે દભુાર્ષણો કર ને ું બોલ્યો છે, તેં ક ું છે, “તેઓ
વેરાન છે, તેઓ અમને ભક્ષ થવાને આપવામાં આ ા છે.” 13 તમે તમારા ુખે માર વરુદ્ધ બડાશ માર છે, માર વરુદ્ધ ઘણું
બ ું બોલ્યા છો. તેં મેં સાંભ ું છે.’ ”

14 પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: ‘ ારે આખી ૃથ્વી આનંદ કરતી હશે ત્યારે હુ તને વેરાન કર શ. 15 જમે ું ઇઝરાયલને
ઉજ્જડ થ ું જોઈને આનંદ કરતો હતો, એ ું જ હુ તાર સાથે પણ કર શ. હે સેઈર પવર્ત, ું વેરાન થશ,ે આ ું અદોમ પણ વેરાન
થશ,ે ત્યારે તેઓજાણશે કે હુ યહોવાહ છુ.’ ”

36
ઇઝરાયલ ઉપર ઈ રનો આશીવાર્દ

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

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

7 માટે પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે, મેં સમ ખાઈને ક ું કે જે પ્રજાઓ તાર આસપાસની છે તેઓને ન ે મહેણાં મારવામાં
આવશ.ે

8પણ, હે ઇઝરાયલના પવર્તો, તમારાં ૃક્ષોને ડાળ ઓ ટશે અને તમે મારા ઇઝરાયલી લોકો માટે ફળઆપશો, તેઓ ઉતાવળે
તમાર પાસે પાછા આવશ.ે 9 કેમ કે જો, હુ તમારા પક્ષમાં છુ, હુ તમાર તરફ ફર શ, તમારામાં ખેડાણ તથા વાવેતર થશ.ે

10 હુ તમાર સાથે ઘણાં માણસોને વસાવીશ, ઇઝરાયલના આખા કુળન,ે બધાંને હુ વસાવીશ. શહેરોમાં ફર વસ્તી થશે અને
ઉજ્જડ જગાઓ ફર બાંધવામાં આવશ.ે 11 હુ તમાર સાથે મ ુષ્યોની તથા પ ુઓની વસ્તી વધાર શ, તેઓ ફળદ્રપ થશ.ે હુ
તમને તમાર અગાઉની ત પ્રમાણે વસાવીશ, ૂતકાળમાં તમે જે ક ુ તેના કરતાં હુ તમને વધારે સ ૃદ્ધ બનાવીશ, ત્યારે તમે
જાણશો કે હુ યહોવાહ છુ. 12 હુ માણસોન,ે મારા ઇઝરાયલી લોકોને તમારા પર ચઢાઈ કરાવીશ. તેઓ તમારો કબજો કરશે અને
તમે તેઓનો વારસો થશો, હવે પછ કદ તમે તેઓનાં સંતાનોને મારશો ન હ.

13 પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: કેમ કે તેઓ તને કહે છે, “તમે લોકોનો નાશ કરશો, તાર પ્રજાનાં સંતાનો મર જશ,ે” 14 માટે
હવે ું મ ુષ્યોનો નાશ કર શ ન હ, તાર પ્રજાને તેઓનાં સંતાનોના ૃત્ ુને કારણે શો કત કર શ ન હ. એમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.
15 હવે પછ હુ તને કદ પ્રજાઓ ું અપમાન સાંભળવા દઈશ ન હ; ું ફર કદ લોકોની નદાને સહન કર શ ન હ કે તાર પ્રજાને
ફર થી કદ ઠોકર ખવડાવીશ ન હ.’ આમ પ્ર ુ યહોવાહ બોલ્યા છે.
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ઇઝરાયલ ું નવ નમાર્ણ
16 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 17 “હે મ ુષ્ય ુત્ર, ારે ઇઝરાયલી લોકો પોતાના દેશમાં રહેતા હતા, ત્યારે

તેઓએ પોતાનાઆચરણથી તથા પોતાના કાય થી તેને અ ુદ્ધ કય છે. માર આગળ તેઓનાં આચરણ મા સક ધમર્વાળ ીના
જવેાં અ ુદ્ધ હતા.ં 18 તેઓએ જે લોહ દેશ પર વહેવડા ું હ ું તેને લીધે તથા તેઓએ તેને પોતાની ૂ તઓ વડે અ ુદ્ધ કય
હતો. તેથી મેં મારો રોષ તેઓ પર રેડ્યો.

19 મેં તેઓને પ્રજાઓમાં વેર વખેર કર ના ા; તેઓ આખા દેશમાં વખેરાઈ ગયા. હુ તેઓનાં આચરણ તથા કૃત્યો પ્રમાણે
ન્યાય કર શ. 20પછ તેઓ પ્રજાઓમાં ગયા. ાં ાં તેઓ ગયા, ત્યાં તેઓએમારા પ વત્ર નામને અપ વત્ર ક ુ છે, લોકો તેઓ
વષે કહેતા હતા કે, ‘ ું આ ખરેખર યહોવાહના લોકો છે? કેમ કે તેઓ પોતાના દેશમાંથી કાઢ ૂકવામાં આ ા છે.’ 21ઇઝરાયલી
લોકો જે પ્રજાઓમાં ગયા ત્યાં તેઓએ મારા નામને અ ુદ્ધ ક ુ છે, માટે હુ મારા પ વત્ર નામની ચતા કરુ છુ.

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

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

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

29 કેમ કે હુ તમને સવર્ અ ુ દ્ધઓથી બચાવીશ. હુ અનાજને આજ્ઞા કર શ અને તેની ૃ દ્ધ કર શ. હુ તમારે ત્યાં દકુાળ કદ
પડવા દઈશ ન હ. 30 હુ ૃક્ષોનાં ફળ અને ખેતીની પેદાશમાં ૃ દ્ધ કર શ તેથી લોકોમાં તમારે કદ દકુાળ ું મહેણું સાંભળ ું પડે
ન હ. 31 ત્યારે તમને તમારાં આચરણો તથા તમારાં કાય જે સારાં નથી તે યાદ આવશે, તમારાં પાપો તથા તમારા ધ ારપાત્ર
કૃત્યોને લીધે તમે પોતાને ધ ારશો.

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

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

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

37
ખીણનાં ૂકાં હાડકાં ું દશર્ન

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

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

જાણશો કે હુ યહોવાહ છુ!”
7 તેથી મને આજ્ઞા કરવામાં આવી હતી તે પ્રમાણે મેં ક ુ; હુ ભ વષ્યવાણી કરતો હતો ત્યારે એક અવાજ આ ો, ધરતીકપ

થયો. ત્યારે હાડકાં જોડાઈ ગયાં દરેક હાડકુ તેને લગતા બીજા હાડકા સાથે જોડાઈ ગ ું. 8 હુ જોતો હતો, તો જુઓ, તેમના પર
સ્ના ુઓ દેખાયા, માંસ આવી ગ ું. અને તેમના પર ચામડ ઢાંક દેવામાં આવી, પણ હજુ તેમનામાં જીવનઆ ું ન હ ું.

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

11 અને પ્ર ુના આત્માએ મને ક ું, “હે મ ુષ્ય ુત્ર, આ બધા તો ઇઝરાયલી લોકો છે. જો, તેઓ કહે છે, ‘અમારાં હાડકાં
ુકાઈ ગયાં છે, અમાર આશા નાશ પામી છે, અમારો વનાશ થયો છે.’ 12 તેથી પ્રબોધ કર ને તેઓને કહે કે, ‘પ્ર ુ યહોવાહ કહે

છે: હે મારા લોક, જુઓ, ‘હુ તમાર કબરો ખોલીશ અને તમને તેમાંથી ઊભા કર ને બહાર કાઢ લાવીશ અને હુ તમને ઇઝરાયલ
દેશમાં પાછા લાવીશ.
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13 હે મારા લોક, હુ તમાર કબરો ખોલીને તમને બહાર કાઢ લાવીશ ત્યારે તમે જાણશો કે હુ યહોવાહ છુ. 14 હુ મારો આત્મા
તમારામાં ૂક શ અને તમે જીવતા થશો, તમે તમારા પોતાના દેશમાં આરામ પામશો, ત્યારે તમે જાણશો કે હુ યહોવાહ છુ. હુ
બોલ્યો છુ અને તે કર શ.’ આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.

યહૂ દયા અને ઇઝરાયલ ફર એક બનશે
15 પછ યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 16 “હવે, હે મ ુષ્ય ુત્ર, તારા માટે એક લાકડ લે અને તેના પર લખ કે;

‘યહૂ દયાના લોકો માટે તથા તેના સાથી ઇઝરાયલી લોકો માટે. પછ બીજી લાકડ લઈને તેના પર લખ કે, ‘એફ્રાઇમની ડાળ જે
ૂસફ તથા તેના સાથી ઇઝરાયલી લોકોને માટે.’ 17 પછ તેઓ બ ેને જોડ ને એક લાકડ બનાવ એટલે તેઓ તારા હાથમાં એક

જ લાકડ થઈ જાય.
18 તારા લોકો તાર સાથે વાત કર ને તને ૂછે કે, ું એ લાકડ ઓ વડે ું દશાર્વવા માગે છે તે ું ું અમને ન હ કહે? 19 ત્યારે

તેઓને કહેજે કે, ‘પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: જુઓ, એફ્રાઇમના હાથમાં જે ૂસફની ડાળ છે તેને તથા તેના સાથી જે ઇઝરાયલના
કુળ છે તેને હુ લઈશ અને તેમને યહૂ દયાની ડાળ સાથે જોડ ને, એક ડાળ બનાવીશ, તેઓ મારા હાથમાં એક થઈ જશે.’ 20જે
લાકડ ઓ પર ું લખે છે તેમના તારા હાથમાં રાખીને તેઓની નજરઆગળ રાખ.

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

24મારો સેવક દાઉદ તેઓનો રાજા થશ.ે તે જ બધાનો એક પાળક થશ,ે તેઓ માર આજ્ઞાઓઅ ુસાર ચાલશે, મારા વ ધઓ
પાળશે અને તેમ ું પાલન કરશ.ે 25 વળ મારા સેવક યાકૂબને મેં જે દેશ આપ્યો હતો અને જમેાં તમારા ૂવર્જો રહેતા હતા તેમાં
તેઓ રહેશે. તેઓ તથા તેઓનાં સંતાનો અને તેઓનાં સંતાનોના સંતાન તેમાં સદા રહેશે. મારો સેવક દાઉદ સદાને માટે તેઓનો
સરદાર થશ.ે

26 હુ તેઓની સાથે શાં તનો કરાર ાપીશ. તે તેઓની સાથે સદાનો કરાર થશ.ે હુ તેઓને લઈને તેમની ૃ દ્ધ કર શ અને
તેઓની મધ્યે સદાને માટે મારુ પ વત્ર ાન ાપીશ. 27 મારુ નવાસ ાન તેઓની સાથે થશ;ે હુ તેઓનો ઈ ર થઈશ અને
તેઓ મારા લોક થશ.ે 28 “ ારે મારુ પ વત્ર ાન તેઓ મધ્યે સદાને માટે થશે ત્યારે પ્રજાઓ જાણશે કે, ઇઝરાયલને પ વત્ર
કરનાર યહોવાહ હુ છુ!”
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ગોગ ું ઇઝરાયલ સામે આક્રમણ અને ઇ રથી તેનો નાશ

1 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 2 “હે મ ુષ્ય ુત્ર, માગોગ દેશનો ગોગ, જે મેશેખ તથા ુબાલનો ુ સરદાર
છે તેની તરફ તારુ ુખ ફેરવ અને તેની વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી કર. 3 તેને કહે કે, પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે, હે મેશેખ તથા
ુબાલના સરદાર ગોગ, જો, હુ તાર વરુદ્ધ છુ.
4 હુ તને પાછો ફેરવીશ અને તારા જડબામાં આંકડ નાખીને તને બહાર ખેંચી કાઢ શ અને તારાં સવર્ સૈન્ય, ઘોડા, ઘોડસેવારો,
ૂરા શ સજ્જ, નાનીમોટ ઢાલોથી સજ્જ થયેલો મોટો સ ુદાય, જમેાંના બધા હાથમાં તલવારો છે તેઓ, 5 તેઓની સાથે

ઇરાન, કૂશ તથા ૂટના માણસો બધા ઢાલ તથા ટોપથી સજ્જ છે. 6ગોમેર તથા તેના સવર્ સૈ નકો, ઉ રનો ઘણો દૂરનો ભાગ બેથ
તોગામાર્ તથા તે ું આ ું સૈન્ય! ઘણાં લોકો પણ તાર સાથે છે તે બધાંને હુ બહાર કાઢ શ.

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

10 પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે; તે સમયે તારા મનમાં કેટલાક વચારો આવશે અને ું દુ યોજના યોજીને.’ 11 ું કહે કે, હુ
ુલ્લા દેશ પર એટલે જઓે કોટ વગરના ળે રહે છે, જમેને દ વાલો કે દરવાજા નથી પણ શાં ત તથા સલામતીમાં રહેતા લોકો

પર હુ ચઢાઈ કરુ. 12 કે જથેી હુ તેઓને ૂંટ લઉં તથા પકડ લઉં, જે ઉજ્જડ નગરોમાં વસ્તી થયેલી છે, પ્રજાઓમાંથી ભેગા
કરવામાં આવેલા લોકો જઓેને જાનવર તથા મલકત પ્રાપ્ત કરવામાં આવેલા છે અને જઓે ૃથ્વીના મધ્ય ભાગમાં રહે છે તેઓના
વરુદ્ધ હુ મારો હાથ લા ુ.ં
13શેબા, દેદાન, તાશ શના વેપાર ઓ તથા તેઓના જુવાન યોદ્ધાઓ તને ૂછશે, ‘ ું ું ૂંટ ચલાવવા આ ો છે? ું તેં સો ુ,ં

ચાંદ , જાનવરો તથા સંપ લઈ જવાને, ભારે ૂંટ કરવાને તારુ સૈન્ય એકત્ર ક ુ છે?’ ”
14તેથી હે મ ુષ્ય ુત્ર, ભ વષ્યવાણી કર ને ગોગને કહે, પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: ારે મારા ઇઝરાયલી લોકો ુર ક્ષત રહેશે, તે

દવસે તને ખબર ન હ પડ.ે 15 ું ઉ રના સૌથી દૂર આવેલા ાનેથી આવશ,ે ું તથા મોટુ સૈન્ય, સવર્ ઘોડસેવાર મોટો સ ુદાય
થઈને તથા મોટુ સૈન્ય બનીને આવશે. 16 ું મારા ઇઝરાયલી લોકો ઉપર દેશને ઢાંક દેનાર વાદળની જમે ચઢ આવશે. પાછલા
દવસોમાં હુ તને મારા દેશની વરુદ્ધ મોકલીશ, ત્યારે ગોગ માર પ વત્રતા જોશે અને પ્રજાઓ મને જાણશે.

ગોગને ઈ રની સજા
17 પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: મારા સેવકો, ઇઝરાયલના પ્રબોધકો, જઓે તે સમયે એ ું ભ વષ્ય કહેતા હતા કે વષ ુધી

હુ તને તેઓના પર આક્રમણ કરાવીશ, તેઓની મારફતે પ્રાચીન કાળમાં હુ જનેા વષે બોલ્યો હતો તેઓમાંનો ું એક નથી?
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18 યહોવાહ મારા પ્ર ુ કહે છે: તે દવસ,ે ારે ગોગ ઇઝરાયલ પર હુમલો કરશ,ે ત્યારે મારા રોષનો ુમાડો ઊંચે ચઢ ને મારા
નસકોરામાં પેસશે.

19મારા રોષમાં તથા મારા ક્રોધા માં હુ પ્ર તજ્ઞા કરુ છુ કે, તે દવસે ઇઝરાયલમાં ભયંકર ધરતીકપ થશ.ે 20સ ુદ્રની માછલીઓ,
આકાશના પક્ષીઓ, જગલનાં પ ુઓ તથા પેટે ચાલનારા જીવો તેમ જ ૃથ્વી પરનાં બધાં માણસો માર આગળ ૂજી ઊઠશ.ે
પવર્તો ૂટ પડશે અને ખડકો ધસી પડશે અને ભીંત પડ ને જમીનદોસ્ત થઈ જશ.ે

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

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

4 ું, તારુઆ ું સૈન્ય તથા તાર સાથેના બધા સૈ નકો ઇઝરાયલના પવર્તો પર માયાર્ જશ.ે હુ તને શકાર પક્ષીઓતથા જગલી
પ ુઓને ખોરાક તર કે આપીશ. 5 ું ુલ્લી જમીન પર ૃત્ ુ પામેલો પડશ,ે કેમ કે હુ તે બોલ્યો છુ.’ આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.
6 ારે હુ માગોગ પર તથા સ ુદ્ર કનારે ુર ક્ષત વસેલા લોકો પર અ વરસાવીશ, ત્યારે તેઓજાણશે કે હુ યહોવાહ છુ.

7 હુ મારા ઇઝરાયલી લોકોમાં મારુ નામ પ વત્ર છે તે જણાવીશ, હુ હવે કદ મારુ નામઅપ વત્ર થવા દઈશ ન હ; ત્યારે પ્રજાઓ
જાણશે કે હુ યહોવાહ, ઇઝરાયલનો પ વત્ર ઈ ર છુ. 8 જુઓ, જે દવસ વષે હુ બોલ્યો છુ તે આવે છે, તે અમલમાં આવશ.ે’
આમ પ્ર ુ યહોવાહ બોલ્યા છે.

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

ગોગનાં ૃત લશ્કરો ું કબ્રસ્તાન
11 તે દવસે ઇઝરાયલમાં કબરને માટે ગોગને સ ુદ્રને ૂવ કનારે થઈને જનારાઓની ખીણ હુ આપીશ; તે ત્યાં થઈને

જનારાઓનો રસ્તો રોકશ.ે તેઓ ત્યાં ગોગ તથા તેના સમગ્ર સ ુદાયને દફનાવશે. તેઓ હામોન ગોગની ખીણના નામથી
ઓળખાશે.

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

14 ‘તેઓઅ ુક માણસોને જુદા કરશે, ત્યાં થઈને જનારાઓનાજ ૃતદેહો ૃથ્વીની સપાટ પર રહ ગયા હોય તેઓને દફનાવીને
દેશને સવર્ત્ર ુદ્ધ કરે. તેઓઆ કાયર્ સાત મ હના પછ કરે. 15 દેશમાં સવર્ત્ર ફરનારા માણસો જો કોઈ મ ુષ્ય ું હાડકુ જુએ તો
તેમણે હાડકા પર ચ કર ુ,ં પછ કબર ખોદનારાઓ આવીને તેને હામોન ગોગની ખીણમાં દફનાવી દે. 16 ત્યાં જે નગર છે તે
હામોનાહ કહેવાશે. આમ તેઓ દેશને ુદ્ધ કરશે.

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

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

ઇઝરાયલનો ુનરોદ્ધાર
21 ‘હુ પ્રજાઓ મધ્યે મારો મ હમા પ્રગટ કર શ. સવર્ પ્રજાઓ કે જઓેનો ન્યાય કર ને મેં તેઓને શક્ષા કર છે તે તથા તેઓના

પર મેં હાથ નાખેલો છે તે જોશ.ે 22 તે દવસથી ઇઝરાયલી લોકો જાણશે કે હુ યહોવાહ તેઓનો ઈ ર છુ.
23 બધી પ્રજાઓ જાણશે કે ઇઝરાયલી લોકો જઓેએ માર સાથે વ ાસઘાત કય છે તેઓ તેઓના અન્યાયને લીધે

બંદ વાસમાં જશ,ે તેથી હુ મારુ ુખ તેઓનાથી અવ ું ફેરવીશ અને તેઓને તેમના શ ુઓના હાથમાં સોંપી દઈશ જથેી તેઓ
બધા તલવારથી માયાર્ જાય. 24 તેઓની અ ુદ્ધતા તથા પાપોને પ્રમાણે મેં તેઓની સાથે ક ુ અને તેઓનાથી મેં મારુ ુખ અવ ું
ફેર ું.’ ”

25માટે પ્ર ુ યહોવાહઆમ કહે છે: હુ યાકૂબની હાલત ફેરવી નાખીશ, ઇઝરાયલી લોકો પર કરુણા કર શ, હુ મારા પ વત્ર નામ
વષેઆવેશી થઈશ. 26તેઓ શરમથી તથા માર આગળ કરેલા પોતાના અન્યાયને ૂલી જશ.ે તેઓ પોતાના દેશમાં સલામતીથી
રહેશે અને તેમનાથી કોઈ ત્રાસ પામશે ન હ. 27 ારે હુ તેઓને પ્રજાઓ મધ્યેથી પાછા લાવીશ અને તેઓને તેઓના શ ુઓના
દેશમાંથી ભેગા કર શ, ત્યારે હુ સવર્ પ્રજાઓ સમક્ષ પ વત્ર મનાઈશ.
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28 ત્યારે મારા લોકો જાણશે કે હુ યહોવાહ તેઓનો ઈ ર છુ, કેમ કે, મેં તેઓને અન્ય પ્રજાઓમાં બંદ વાસમાં મોકલ્યા હતા
અને હુ તેઓને પોતાના દેશમાં ભેગા કર ને પાછો લા ો. હુ કોઈને પડતા ૂક શ ન હ. 29 હુ ઇઝરાયલી લોકો પર મારો આત્મા
રેડ શ. તે પછ ફર કદ તેઓનાથી મારુ ુખ અવ ું ફેરવીશ ન હ.’ આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.”

40
હઝ કયેલને ઈ ર યરુશાલેમ લાવે છે

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

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

ૂવર્નો દરવાજો
5સભા ાનની ચારે તરફ દ વાલ હતી. એનો માપદડ માણસના હાથમાં હતો, એક હાથ અને ચાર આંગળાનો એક, એવા છ

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

8 તેણે દરવાજાની પરસાળ માપી. અને તે એક માપ દડ લાંબી હતી. 9 પછ તેણે દરવાજાની મોટ પરસાળ માપી; તે આઠ
હાથ થઈ. અને તેના થાંભલા બે હાથ લંબાઈ જટેલા જાડા હતા. આ પરસાળ સભા ાન તરફ જતી હતી. 10 રક્ષકોની ખંડો
આ બાજુએ ત્રણ અને બીજી બાજુએ ત્રણ હતી, તે એક જ માપની હતી, તેમની દ વાલો ું માપ પણ બધી બાજુએ સર ું હ ું.

11 તે પછ તેણે દરવાજાના પ્રવેશ ભાગની પહોળાઈ માપી, તે દસ હાથ તથા તેની લંબાઈ તેર હાથ હતી. 12 દરેક ખંડ આગળ
એક હાથ ઊંચી અને એક હાથ પહોળ પાળ હતી. ખંડો આ બાજુ છ હાથ લાંબા અને છ હાથ પહોળા હતા. 13 પછ તેણે
દરવાજો એક ખંડના છાપરાથી તે બીજી ખંડના છાપરા ુધી માપ્યો, એક દરવાજાથી સામેના દરવાજા ુધી ું માપ પચીસ હાથ
હ ું.

14 તેણે દ વાલ બનાવી હતી, તે સાઠ હાથની હતી; તે ું આંગણું દ વાલ ુધી પહોંચે ું હ ું, તે દરવાજાની આસપાસ હ ું.
15 દરવાજાનાઆગળના ભાગથી પરસાળના છેડા ુધી ું માપ, પચાસ હાથ હ ું. 16પરસાળની બ ે તરફ તથા ખંડની ચારે તરફ
જાળ ઓ હતી. તે પરસાળને પણ હતી, અંદરની બાજુએ બાર ઓ હતી. ત્યાં દ વાલો પર ખજૂર નાં ૃક્ષો કોતરેલાં હતા.ં

બહાર ું આંગણું
17 ત્યાર બાદ તે માણસ મને સભા ાનના બહારના આંગણાંમાં લા ો. તો જુઓ, આંગણાંની ચારેબાજુ ઓરડ ઓ તથા

ફરસબંધી બનાવેલી હતી ફરસબંધી પર ત્રીસ ઓરડ ઓ હતી. 18 ફરસબંધી દરવાજાની બાજુ હતી, તેની પહોળાઈ દરવાજાની
લંબાઈ જટેલી હતી. આનીચલી ફરસબંધી હતી, 19નીચલા દરવાજાનીઆગળના ભાગથી તે અંદરના દરવાજાનીઆગળભાગ
ુધી ું તેણે અંતર માપ્ ુ;ં તે ૂવર્ તરફ સો હાથ હ ું, ઉ ર તરફ પણ સર ું હ ું.

ઉ રનો દરવાજો
20 ત્યારે તેણે બહારના આંગણાનો દરવાજો જે ું ુખ ઉ ર તરફ છે તે માપ્યો, તેની લંબાઈ તથા તેની પહોળાઈ તેણે માપી.

21તેની ખંડોઆબાજુએ ત્રણઅને બીજીબાજુએ ત્રણ હતા, દરવાજાઅને પરસાળનાં માપ ૂવર્ તરફના દરવાજાના માપ પ્રમાણે
જ હતા,ં લંબાઈ પચાસ હાથ અને પહોળાઈ પચીસ હાથ હતી.

22 તેની બાર ઓ, પરસાળ, ખંડ તથા તેના ખજૂર ૃક્ષની કોતરણી, ૂવર્ના દરવાજાના જવેી હતી. ત્યાં સાત પગ થયાં ચઢ ને
જવા ું હ ું, તેની પરસાળ તેમની આગળ હતી. 23અંદરના આંગણાને દરવાજો હતો, તે ઉ રના તથા ૂવર્ના દરવાજાની સામે
હતો; તેણે એક દરવાજાથી બીજા દરવાજા વચ્ચે ું અંતર માપ્ ું તે સો હાથ હ ું.

દ ક્ષણનો દરવાજો
24 પછ તે માણસ મને દ ક્ષણના દરવાજે લા ો, તેની દ વાલો તથા પરસાળ ું માપ બીજા દરવાજાઓના માપ જટે ું હ ું.

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

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

અંદરના ચોકનો દ ક્ષણ દરવાજો
28 ત્યાર બાદ તે માણસમને દ ક્ષણના દરવાજામાં થઈને અંદરનાઆંગણાંમાં લા ો. તેણે તે દરવાજો માપ્યો તો તે ું માપ બીજા

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

અંદરના ચોકનો ૂવર્ દરવાજો



હઝ કયેલ 40:32 759 હઝ કયેલ 41:14

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

અંદરના ચોકનો ઉ ર દરવાજો
35 પછ તે માણસ મને ઉ ર તરફના દરવાજે લા ો. તેણે તે માપ્યો; તે ું માપ બીજા દરવાજાઓના માપ પ્રમાણે હ ું.

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

ઉ ર દરવાજા પાસેની ઇમારતો
38અંદરના દરવાજા પાસે પ્રવેશદ્વારવાળ એકઓરડ હતી. ાં દહનીયાપર્ણ ધોવામાં આવતાં હતા,ં 39 ત્યાં દરેકઓસર ની

આબાજુએ બે અને પેલી બાજુએ બે મેજ એમ ચાર મેજ હતા,ં તેની ઉપર દહનીયાપર્ણ, પાપાથાર્પર્ણ તથા દોષાથાર્પર્ણ કાપવામાં
આવતાં હતા.

40આંગણાની દ વાલ પાસ,ે ઉ રના દરવાજે ચઢ જવાની સીડ આગળ બે મેજ હતી. બીજીબાજુએ દરવાજાનીઓસર માં
બે મેજ હતી. 41 દરવાજાનીઆ બાજુએ ચાર મેજ અને પેલી બાજુએ ચાર મેજ; એમ દરવાજાની બાજુએ કુલઆઠ મેજ હતી.
જનેા ઉપર પ ુઓને કાપવામાં આવતાં હતા.ં

42 ત્યાં દહનીયાપર્ણ માટે ઘડલેા પથ્થરની ચાર મેજ હતી. તે દોઢ હાથ લાંબી, દોઢ હાથ પહોળ અને એક હાથ ઊંચી હતી.
તેના ઉપર દહનીયાપણ તથા બ લદાન કાપવાનાં હ થયારો ૂકાતાં હતા.ં 43 પરસાળની ભીંતે એક વેંત લાંબી કડ ઓ લગાડલેી
હતી અને મેજ ઉપર અપર્ણ માટે ું માંસ હ ું.

44અંદરના દરવાજાની પાસે, અંદરનાઆંગણામાં ગાયકોને સારુઓરડ ઓહતી. એકઓરડ ઉ ર બાજુઅને બીજીઓરડ
દ ક્ષણ બાજુ હતી. 45 પેલા માણસે મને ક ું, “દ ક્ષણ તરફના ુખવાળ ઓરડ ઘરમાં સેવા કરનાર યાજકો માટે છે.

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

અંદરનો ચોક અને મં દરની ઇમારત
47 પછ તેણે આંગણું માપ્ ું તે સો હાથ લાં ુ અને સો હાથ પહો ું હ ું. સભા ાનની આગળ વેદ હતી.
48 પછ તે માણસ મને સભા ાનની ઓસર માં લા ો અને તેની બારસાખો માપી તો તે પાંચ હાથ લાંબી તથા પાંચ હાથ

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

41
1 પછ તે મને પ વત્ર ાનમાં લા ો અને પ્રવેશદ્વારની બારસાખ ું માપ લી ું તો તે એક બાજુએ છ હાથ પહો ું અને બીજી

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

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

મં દરના કોટની અડોઅડઓરડ ઓ
5 ત્યાર પછ તેણે સભા ાનની દ વાલની જાડાઈ માપી તો તે છ હાથ હતી. તેની ચારેબાજુના ઓરડાની પહોળાઈ ચાર હાથ

હતી. 6તે ઓરડ ઓહારબંધ એમ ત્રીસ હતી. તેમના ત્રણ માળ હતા. ચારેબાજુઓરડ ઓને માટે સભા ાનની જે દ વાલ હતી
તે તેની અંદર ૂસેલી હતી, એમાટે કે તેમના પર તેનોઆધાર રહે અને સભા ાનની દ વાલ પર તેમનોઆધાર ન રહે. 7ઓરડ ની
ચારેબાજુની દ વાલ જમે જમે ઊંચી થતી તેમ તેમ વધારે પહોળ થતી હતી. સભા ાન જમે જમે ઊં ું થ ું તેમ તેમ પહો ું થ ું
હ ું. તેથી નીચેના માળથી વચલા અને ઉપલા માળે જઈ શકા ું હ ું.

8મેં જો ું કે સભા ાનની ચારેબાજુઊંચોઓટલો હતો. ઓરડ ઓના પાયાનીઊંચાઈ ું માપછહાથહ ું. 9આઓરડ ઓની
બહારની દ વાલ પાંચ હાથ હતી. જે જગા ુલ્લી પડ રહેતી હતી તે સભા ાનની આજુબાજુની ઓરડ ઓ હતી.

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

પ મ તરફની ઇમારત
12અલગ જગાની સામેની ઇમારત જે પ મ દશા તરફ હતી તે સ ેર હાથ પહોળ હતી. તે ઇમારતની ચોતરફનો ઓસર

પાંચ હાથ હતો, તેની લંબાઈ ને ું હાથની હતી.
મં દર ું ૂરુ માપ

13 તે માણસે સભા ાન ું માપ લી ું, તે સો હાથ લાં ુ હ ું. અને અલગ જગા, તેની દ વાલ અને આંગણા ું માપ પણ સો
હાથ લાં ું હ ું. 14 વળ મં દરમાં મોખરાની તથા ૂવર્ તરફ અલગ જગાની પહોળાઈ સો હાથ હતી.

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

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

લાકડાની વેદ
21 પ વત્ર ાનનાં બારણાંની બારસાખો ચોરસ હતી. અને તેઓ બધા દેખાવમાં એક જવેા હતા. 22 પરમપ વત્ર ાનમાં

લાકડાની વેદ હતી, તે દરેક બાજુથી ત્રણ હાથ ઊંચી અને બે હાથ પહોળ હતી. તેના ૂણા, તે ું ત ળ ું, તથા તેના ચોકઠાં
લાકડાનાં બનેલાં હતા.ં તે માણસે મને ક ું કે, “આયહોવાહની હજૂરની મેજ છે.”

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

બારણાને બે કમાડ, બીજા બારણાને પણ બ.ે
25પ વત્ર ાનના દરવાજાપર,જમે દ વાલો પર કોતરેલાં હતાં, તેમ કરુબો તથાખજૂર ઓકોતરેલાં હતા,ંઓસર નીઆગળની

બાજુએ લાકડાના જાડા ભારોટ યા હતા. 26 તે ઓસર ની બ ે બાજુએ બાર ઓ હતી અને બ ે તરફ ખજૂર ૃક્ષની કોતરણી
હતી. સભા ાનની બાજુની ઓરડ ઓ પર પણજાડા ભારો ટયા હતા.

42
મં દર પાસેની બે ઇમારતો

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

4ઓરડ ની આગળ એક રસ્તો હતો તે દસ હાથ પહોળો તથા તેની લંબાઈ સો હાથ હતી. ઓરડાના દરવાજા ઉ ર બાજુ
તરફ હતા. 5 પણ ઉપરના ઓરડા નાના હતા, ઇમારતની ત ળયાની ઓરડ ઓ તથા વચલી ઓરડ ઓમાંથી ઘણીબધી જગ્યા
ઓસર એ રોક હતી. 6 તેમને ત્રણ માળ હતા, આંગણાને જમે થાંભલા હતા તેમ તેમને થાંભલા ન હતા. ઉપરનો માળ નીચેના
માળ તથા વચ્ચેના માળ કરતા કદમાં નાનો હતો.

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

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

13તે માણસે મને ક ું, “ઉ ર તરફનીઓરડ ઓ તથા દ ક્ષણ તરફનીઓરડ ઓ પ વત્રઓરડ ઓ છે, ાં યહોવાહની સેવા
કરનાર યાજકો પરમપ વત્ર અપર્ણો ખાય છે. તેઓ ત્યાં અ ત પ વત્ર વસ્ ુઓ અપર્ણ કરે છે એટલે ખાદ્યાપર્ણો, પાપાથાર્પર્ણો
તથા દોષાથાર્પર્ણો, કેમ કે તે પ વત્ર ાન છે. 14યાજકોએ તેમાં પ્રવેશ કયાર્ પછ તેઓએ પ વત્ર ાનમાંથી બહારનાઆંગણાંમાં
જ ું ન હ, સેવા કરતી વખતે પહેરવાનાં વ ો તેઓએ ત્યાં જ રાખવા,ં કેમ કે તેઓ પ વત્ર છે. જથેી તેઓએ લોકોની પાસે જતા
પહેલાં બીજાં વ ો પહેરવા.”

મં દરના વસ્તાર ું માપ
15 ારે તેણે અંદરના ભાગ ું માપ લેવા ું ૂરુ ક ુ તે પછ , મને ૂવર્ તરફના ુખવાળા દરવાજામાંથી બહાર લા ો અને ચારે

બાજુ ું માપ લી ું.
16 તેણે માપદડ લીધો અને ૂવર્ બાજુ માપી; તે પાંચસો હાથ હતી. 17 તેણે માપદડથી ઉ ર બાજુ માપી; તે પાંચસો હાથ

હતી. 18તેણે માપદડથી દ ક્ષણ બાજુ માપી; તે પાંચસો હાથ હતી. 19તેણે માપદડથી પ મ બાજુ માપી; તે પાંચસો હાથ હતી.
20 તેણે ચારેબાજુ માપી. પ વત્ર તથા અપ વત્ર ભાગોને જુદા પાડવા માટે તેને ચારેબાજુ એક દ વાલ હતી, જનેી લંબાઈ પાંચસો
હાથ અને પહોળાઈ પાંચસો હાથ હતી.

43
પ્ર ુનો મં દરમાં ુન:પ્રવેશ

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

3જે સંદશર્ન મને થ ું હ ું, એટલે હુ નગરનો નાશ કરવાને આ ો, મેં કબાર નદ ને કનારે જે સંદશર્ન જો ું હ ું, તેના જવેાં તે
સંદશર્નો હતાં ત્યારે હુ ઊંધો પડ્યો! 4 તેથી યહોવાહનો મ હમા ૂવર્ તરફ ૂલતા દરવાજથેી ઘરમાં આ ો. 5 પછ આત્મા મને
ઊંચક ને અંદરના આંગણામાં લઈ ગયો. જુઓ, યહોવાહના મ હમાથી આ ું ઘર ભરાઈ ગ ું હ ું.
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6 મેં સાંભ ુ કે સભા ાનની અંદરથી માર સાથે કોઈ વાત કર ર ું હ ું. તે માણસ માર બાજુમાં ઊભો હતો. 7 તેણે
મને ક ું, “હે મ ુષ્ય ુત્ર, આ મારુ સહાસન તથા મારા પગના ત ળયાની જગ્યા છે. ાં હુ ઇઝરાયલી લોકો વચ્ચે સદાકાળ
ુધી રહ શ. ઇઝરાયલી લોકો ફર કદ મારા પ વત્ર નામને અપ વત્ર કરશે ન હ, તેઓ કે તેઓના રાજાઓ તેઓના ભચારથી

તથા તેઓના રાજાઓના ૃતદેહોથી ભ્ર કરશે ન હ. 8 તેઓએ પોતાના ઉંબરા મારા ઉંબરા પાસે તથા પોતાની બારસાખો માર
બારસાખો પાસે બેસાડ હતી. માર તથા તેમની વચ્ચે માત્ર એક જ દ વાલ હતી. તેઓએ પોતાનાં ધ ારપાત્ર કૃત્યોથી મારા
પ વત્ર નામને અપ વત્ર ક ુ છે, તેથી હુ તેઓને મારા ક્રોધમાં નાશ કર શ.

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

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

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

વેદ
13 વેદ ું માપ હાથ ુજબ નીચે પ્રમાણે છે: એક હાથ અને ચાર આંગળાનો સમજવો; વેદ ના પાયાની ચારેબાજુ એક હાથ

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

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

વેદ ની પ્ર ત ા ક્રયા
18પછ તેણે મને ક ું, “હે મ ુષ્ય ુત્ર, પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે, વેદ બનાવવામાં આવે તે દવસે તેના ઉપર દહનીયાપર્ણ ચઢાવવા

વષે તથા તેના પર રક્ત છાંટવા વષે આ નયમો છે” 19પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે, સાદોકના વંશજોના લેવી યાજકો જે માર આગળ
સેવા કરવા આવે તેને તમારે પ ુઓમાંથી એક બળદ પાપાથાર્પર્ણને સારુ આપવો. પ્રાય ત બ લ તર કે ચઢાવવા તેઓને એક
વાછરડો આપવો.

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

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

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

44
ૂવર્ના દરવાજથેી પ્રવેશવાનો પરવાનો

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

મં દર પ્રવેશના નયમો
4 પછ તે માણસ મને ઉ રના દરવાજથેી સભા ાનની આગળ લા ો. મેં જો ું તો જુઓ યહોવાહના ગૌરવથી સભા ાન

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

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

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

ભટકેલા લેવીઓ યાજકપદ ન ભોગવે
10 ારે ઇઝરાયલીઓ મારાથી દૂર ગયા, ત્યારે લેવીઓ પણ મારાથી દૂર જતા ર ા, મારાથી દૂર જઈને પોતાની ૂ તઓ

પાછળગયા, માટે હવે તેઓને તેઓ ું પાપ ું બોજ ઉઠાવ ું પડશ.ે 11તોપણતેઓમારા પ વત્ર ાનમાં સેવકો થાય, સભા ાનના
દરવાજાનીઆગળ ચોક કરે અને ઘરમાં સેવા કરે. તેઓ લોકોને માટે દહનીયાપર્ણ તથા બ લદાન ચઢાવે; તેઓ તેમની સેવા કરવા
તેમની આગળ ઊભા રહે. 12 પણ તેઓએ તેઓની ૂ તઓ આગળ સેવા બજાવી હતી. તેઓ ઇઝરાયલી લોકો માટે પાપરૂપી
ઠેસરૂપ થયા હતા. તેથી પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે મેં તેઓની વરુદ્ધ સમ ખાધા છે, ‘તેઓને તેઓનાં પાપોના બોજ ઉઠાવ ું પડશ.ે

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

યાજકો ું કામ
15અને સાદોકના દ કરા, એટલે લેવી યાજકો, ારે ઇઝરાયલી લોકો મારાથી વ ુખ થયા ત્યારે તેઓ માર હજૂરમાં આવીને

માર સેવા કરે, મને ચરબી તથા રક્ત ચઢાવવાને માર આગળ ઊભા રહે.’ આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે. 16 તેઓ મારા ઘરમાં
આવશ;ે તેઓ માર સેવા કરવાને માર મેજ પાસે આવે અને તેઓને સોંપેલી માર ફરજો બજાવ.ે

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

19 ારે તેઓ બહારનાં આંગણામાં, એટલે બહારના આંગણામાં લોકો પાસે જાય, ત્યારે તેઓ સેવા કરતી વખતે પહેરેલાં
વ ો ઉતાર ને તેમને પ વત્રઓરડ માં ૂકે. જથેી તેઓનાં પોતાનાં ખાસ વ ોથી લોકો પ વત્ર થઈ જાય ન હ.

20 તેઓ પોતાનાં માથાં ું ુંડન કરાવે ન હ કે પોતાના વાળને વધવા ન દે, પણ તે પોતાના માથાના વાળ કપાવ.ે 21 કોઈ પણ
યાજક દ્રાક્ષારસ પીનેઆંગણામાંઆવે ન હ, 22તેઓ વધવા કે છૂટાછેડા લીધેલી ી સાથે લ ન કરે; પણ ફક્ત ઇઝરાયલમાંથી
કુવાર તથા અગાઉ યાજકની સાથે લ કરેલી વધવા સાથે લ કર શકે.

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

25 તેઓ માણસના ૃતદેહની પાસે જઈને પોતાને અ ુદ્ધ કરે ન હ, તેમ જ તેઓના પતા, માતા, દ કરા, દ કર , ભાઈ કે બહેન
પણ તે માણસ સાથે ૂઈ ગયા ના હોય, ન હ તો તેઓ અ ુદ્ધ થશ.ે 26 યાજક ુદ્ધ થયા પછ લોકો તેને માટે સાત દવસ ગણે.
27જે દવસે તે પ વત્ર ાનમાં આવ,ે એટલે અંદરના આંગણામાં પ વત્ર ાનમાં આવ,ે ત્યારે તે પોતાના માટે પાપાથાર્પર્ણ લાવ.ે’
આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.

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

45
દેશની ૂ મમાંથી પ્ર ુનો હસ્સો

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

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

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

ૂમીમાંથી સરદારનો ભાગ
7 સરદારને માટે પ વત્ર ાનની તથા નગરની બ ે બાજુએ તથા પ મ દશાએ તથા ૂવર્ દશાએ જમીન હોય. લંબાઈમાં

ભાગોમાંના એકની બરાબર, પ મ તરફની સીમા ૂવર્ તરફની સીમા ુધી હોય.
8 સરદારને આ જમીન ઇઝરાયલમાં સંપ તર કે મળે, મારા સરદારો ફર કદ મારા લોકો પર જુલમ કરે ન હ; પણ, તેઓ

ઇઝરાયલી લોકોન,ે તેઓનાં કુળ પ્રમાણે જમીન આપ.ે’ ”



હઝ કયેલ 45:9 763 હઝ કયેલ 46:18

સરદાર માટે નયમો
9 પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: ‘હે ઇઝરાયલના સરદારો, ‘આટ ું બસ કરો, હસા તથા ઝઘડો દૂર કરો; યથાથર્ ઇનસાફ કરો!

મારા લોકો પરથી તમારો જુલમ બંધ કરો.’ આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે. 10 ‘તમારે સાચાં ત્રાજવાં, સાચો એફાહ, સાચા બાથ
રાખવા. 11એફાહ તથા બાથ એક જ માપના હોવા જોઈએ. બાથમાં હોમેરનો દસમો ભાગ હોય, એફાહમાં હોમેરનો દસમો
ભાગ હોય. તે ું માપ હોમેરના ભાગ જટે ું હોય. 12એક શેકેલ વીસ ગેરાહનો હોય; માનેહ સાઠ શેકેલનો હોવો જોઈએ. તમારો
માનેહ વીસ શેકેલ, પચીસ તથા પચાસ શેકેલનો હોવો જોઈએ.

13 તમારે નીચે દશાર્ ા પ્રમાણે અપર્ણ કર ુ:ં દરેક હોમેર ઘઉંમાંથી એફાહનો છઠ્ઠો ભાગ, દરેક હોમેર જવમાંથી છઠ્ઠો ભાગ
તમારે આપવો. 14તેલનો નીમેલો ભાગઆ પ્રમાણે એટલે દરેક કોર માટે, દરેક હોમેર માટે તથા દર હોમેર એક દશાંશ બાથ તેલનો
હોવો જોઈએ, કેમ કે દશ બાથનો એક હોમેર થાય છે. 15ઇઝરાયલના પાણીવાળા પ્રદેશમાંનાં બસો ટોળાંમાંથી એક ઘેટુ કે બકરો
ખાદ્યાપર્ણ તર કે, દહનીયાપર્ણ તર કે અને શાંત્યપર્ણ તર કે લોકોને ુદ્ધ કરવા માટે આપ ુ.ં આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.

16 દેશના બધા લોકોએ ઇઝરાયલના સરદારને આ હસ્સોઆપવો. 17 પવ માં, ચંદ્રદશર્નોમાં તથા વશ્રામવારોમાં, ઇઝરાયલી
લોકોના ખાસ તહેવારોમાં દહનીયાપર્ણો, ખાદ્યાપર્ણો તથા પેયાપર્ણોઆપવાં એ સરદારોની જવાબદાર છે. તે ઇઝરાયલી લોકોનાં
ુ દ્ધકરણ માટે પાપાથાર્પર્ણો, ખાદ્યાપર્ણો, દહનીયાપર્ણ તથા શાંત્યપર્ણો ૂરા પાડશે.’ ”

પવ
નગર્. 12:1-20; લેવી 23:33-43

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

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

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

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

46
સરદાર અને પવ વષેના નયમો

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

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

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

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

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

નત્યનાં અપર્ણ
13 દરરોજ યહોવાહને દહનીયાપર્ણ તર કે ખોડખાંપણ વગરનો એક વષર્નો હલવાન ચઢાવવો, રોજ સવારે આ અપર્ણ કર ુ.ં

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

સરદારની જાગીરનો વારસો
16 પ્ર ુ યહોવાહ એમ કહે છે, ‘જો કોઈ સરદાર પોતાના દ કરાને કઈ ભેટ આપે, તો તે તેનો વારસો છે. તે તેના દ કરાની

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

મં દરના રસોડાં
19 પછ તે માણસ મને દરવાજાના પ્રવેશ દ્વારથી ઉ ર તરફના ુખવાળ ઓરડ ઓ જે યાજકોને સારુ હતી તેમાં લા ો,

જુઓ ત્યાં પ મ તરફ એક ળ હ ું. 20 “તેણે મને ક ું, આ જગ્યાએ યાજકો દોષાથાર્પર્ણ તથા પાપાથાર્પર્ણ બાફે અને
ખાદ્યાપર્ણ પકાવ.ે તેઓ તેમને બહારના આંગણામાં લાવે ન હ કે, રખેને લોકો પ વત્ર કર દેવાય.”

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

47
મં દરમાંથી વહેતાં પાણી

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

3 તે માણસ માપવાની દોર હાથમાં લઈને ૂવર્ તરફ ગયો, એક હજાર હાથ ું અંતર માપ્ ું અને તેણે મને પાણીમાં ચલા ો.
પાણી ૂંટણ ુધી હતા.ં 4પછ તેણે બીજાએક હજાર હાથ અંતર માપ્ ું અને ફર મને પાણીમાં ચલા ો, પાણી ૂંટ ુધી હતા.ં
ફર થી તેણે એક હજાર હાથ અંતર માપ્ ું, મને પાણીમાં ચલા ો, અહ પાણી કમર ુધી હ ું. 5 પછ તેણે એક હજાર હાથ
અંતર માપ્ ુ,ં ત્યાં એક નદ હતી હુ તેમાં થઈને જઈ શકતો ન હતો, તે ઘણી ઊંડ હતી. તેમાં તર શકાય ન હ.

6 તે માણસે મને ક ું “હે મ ુષ્ય ુત્ર, ું તેં આ જો ું?” તે મને બહાર લા ો અને મને નદ કનારે ચલા ો. 7 હુ પાછો આ ો
ત્યારે જુઓ તો, નદ ને બ ે કનારે ુષ્કળ ૃક્ષો હતા.ં 8 તે માણસે મને ક ું, “આ પાણી ૂવર્ તરફના પ્રદેશમાં અને નીચે અરાબા
ુધી જશ;ે તે પાણી વહ ને ખારા સ ુદ્રમાં જશે અને તેનાં પાણી મીઠાં થઈ જશ.ે
9 ાં તે પાણી વહેશે ત્યાં બધી જાતનાં પ ુઓનાં ટોળાં થશ.ે તેઓજીવતાં રહેશે. આપાણીને કારણે તેમાં માછલાંઓ થશ,ે

ખારા સ ુદ્ર ું પાણી મીઠુ થઈ જશ.ે ાં ાં આ નદ ગઈ છે ત્યાં દરેક વસ્ ુમાં ચૈતન્ય આવશ.ે 10અને એ ું થશે કે પાણી
પાસે માછ મારો ઊભા રહેશે, એન-ગેદ થી એન-એગ્લાઈમ ુધી જાળો પાથરવાની જગા થશ.ે ત્યાં મહાસ ુદ્રની માછલીઓની
જમે તેમાં વ વધ પ્રકારની માછલીઓ થશ.ે

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

દેશની સરહદો
13 પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: ‘આ રસ્તેથી અમારે ઇઝરાયલનાં બાર કુળો માટે જમીનનો વારસો વહેંચી લેવો: ૂસફને બે

ભાગ મળે. 14અને તમે તમારા ભાઈઓએ તે વારસો વહેંચી લેવો. કેમ કે તમારા પ ૃઓને આ દેશઆપવાના મેં સમ ખાધા હતા
અને તેઓને તેનો વારસો મળશ.ે

15 ૂ મની સરહદ ઉ ર બાજુએ મહા સ ુદ્રથી હેથ્લોન તથા લબો હમાથથી સદાદ ુધી છે. 16હમાથ બેરોથાહ, દમસ્કસની
સરહદ તથા હમાથની સરહદ વચ્ચે ું સબ્રાઇમહૌરાનની સરહદેઆવેલા હાસેર-હ ીકોન ુધી છે. 17સ ુદ્રથી સરહદ દમસ્કસની
સરહદ પરના હસાર એનોન ુધી છે, ઉ ર બાજુએ હમાથની સરહદ છે. આઉ ર બાજુ છે.

18 ૂવર્બાજુ, હૌરાન, દમસ્કસ, ગલ્યાદ તથા ઇઝરાયલના પ્રદેશ વચ્ચે યદન નદ આવે છે. આસરહદ છેક તામાર ુધી જાય
છે. 19 દ ક્ષણ બાજુ, દ ક્ષણ તામારથી મર બા કાદેશના પાણી ુધી, મસરનાં ઝરણાંથી મહા સ ુદ્ર ુધી હોય, આ દ ક્ષણ
તરફની સરહદ છે. 20 પ મ સરહદ હમાથના ઘાટની સામે ુધી મહા સ ુદ્ર આવે ત્યાં ુધી. આપ મ બાજુ છે.

21આ ર તે ું તારાં અને ઇઝરાયલનાં કુળો માટે દેશ વહેંચી લે. 22 તમારા પોતાના માટે તથા તમાર મધ્યે વસતા પરદેશીઓ,
જઓેને તમારા દેશમાં સંતાન થશે અને જઓે તાર સાથે છે, એટલે ઇઝરાયલ દેશના ૂળ વતનીઓ જવેા, તેઓને માટે આ દેશ
વારસા તર કે ચઠ્ઠ ઓ નાખીને વહેંચી લેવો. તમારે ઇઝરાયલનાં કુળો મધ્યે વારસા માટે ચઠ્ઠ ઓ નાખવી. 23 ત્યારે એ ું થશે કે
જે કુળમાં પરદેશી રહેતો હોય. તમારે તેને વારસો આપવો.’ આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.”

48
કુળો પ્રમાણે દેશની વહેંચણી

1 કુળોનાં નામ આ પ્રમાણે છે. દાન ું કુળ દેશનો એક ભાગ પ્રાપ્ત કરશ:ે તેની સરહદ ઉ રની સરહદથી હેથ્લોનના રસ્તાની
બાજુએ લબો હમાથ ુધી. દમસ્કસની સરહદ ઉપરના હસાર-એનાન ુધી અને ઉ રે હમાથ ુધી, તે પ્રદેશની ૂવર્ તથા પ મ
તરફની આ સરહદો છે. 2 દાનની સરહદની બાજુમાં ૂવર્થી પ મ ુધીનો એક ભાગ આશેરનો છે. 3 આશેરની સરહદની
લગોલગ ૂવર્ બાજુથી તે છેક પ મ બાજુ ુધીનો એક ભાગ નફતાલીનો.
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4 નફતાલીની સરહદની લગોલગ ૂવર્ બાજુથી પ મ બાજુનો એક ભાગ મનાશ્શાનો. 5મનાશ્શાની સરહદની લગોલગ ૂવર્થી
પ મ ુધીનો એક ભાગ એફ્રાઇમનો છે. 6 એફ્રાઇમની સરહદની લગોલગ ૂવર્થી પ મ ુધીનો એક ભાગ રુબેનનો છે.
7રુબેનની સરહદની લગોલગ ૂવર્થી પ મ ુધીનો એક ભાગ યહૂ દયાનો છે.

દેશની વચ્ચે જમીનનો ખાસ ભાગ
8 યહૂ દયાની સરહદની લગોલગ ૂવર્થી પ મ ુધીનો ભાગ તમારે અપર્ણ કરવો; તે પચીસ હજાર હાથ પહોળો હતો. તેની

લંબાઈ વંશજોને આપેલા ભાગ જટેલી ૂવર્થી તે પ મ તરફ લાંબી હશે. તેની મધ્યમાં સભા ાનઆવશ.ે 9યહોવાહને અપર્ણ
કરે તે ૂ મ પચીસ હજાર હાથ લાંબી તથા દસ હજાર હાથ પહોળ હશે.

10આ પ વત્ર હસ્સો યાજકોને મળશે. તે ઉ ર તરફ તેની લંબાઈ પચીસ હજાર હાથ તથા પ મ તરફ તેની પહોળાઈ દસ
હજાર હાથ, ૂવર્ તરફ પહોળાઈ દસ હાથ, દ ક્ષણ તરફ લંબાઈ પચીસ હજાર હાથ હોય, યહોવાહ ું સભા ાન તેની મધ્યે
આવશે. 11આસાદોકના વંશના પ વત્ર થયેલા યાજકો જઓે માર સેવા કરતા હતા, ારે ઇઝરાયલી લોકો ભટક ગયા ત્યારે
જમે લેવીઓ ભટક ગયા તેમ ભટક ન ગયા, તેઓને સારુ થાય. 12 તો ૂ મના અપર્ણમાંથી તેઓના હક ું પરમ પ વત્ર અપર્ણ,
લેવીઓની સરહદ લગોલગ થાય.

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

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

17 નગરના ગૌચરો ઉ ર તરફ અઢ સો હાથ ઊંડા,ં દ ક્ષણે અઢ સો હાથ ઊંડા,ં ૂવ અઢ સો હાથ ઊંડાં તથા પ મે અઢ સો
હાથ ઊંડાં થશ.ે 18 પ વત્ર અપર્ણનો બચેલો ભાગ ૂવર્ તરફ દસ હજાર હાથ અને પ મ તરફ દસ હજાર હાથ હોય. તે પ વત્ર
અપર્ણની લગોલગ હોય, તે નગરમાં કામ કરતા લોક માટે ખોરાકને અથ થાય.

19 નગરમાં કામ કરતા લોકો, જઓે ઇઝરાયલ કુળના છે તેઓ તે જમીન ખેડ.ે 20આ બધી અપર્ણની લંબાઈ પચીસ હજાર
હાથ અને પહોળાઈ પચીસ હજાર હાથ હોય, આ ર તે ું બધા સાથે મળ ને નગરની ૂ મ માટે પ વત્ર અપર્ણ કરે.

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

વધારવો. આ બ ે પ્રદેશોની મધ્યમાં પ વત્ર મં દર અને પ વત્ર ૂ મ આવશે. 22 લેવીઓની સંપ તથા નગરની સંપ જઓે
સરદારની મધ્યે છે તેઓમાંથી પણ સરદારને યહૂ દયાની તથા બન્યામીનની સરહદની વચ્ચે મળે.

બાક નાં કુળોના હસ્સા
23 બાક નાં કુળોને આપવામાં આવેલો જમીનનો ભાગ આ પ્રમાણે છે: ૂવર્ બાજુથી પ મ બાજુ ુધીનો એક ભાગ

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

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

યરુશાલેમના દરવાજા
30 નગરના દરવાજા આ પ્રમાણે છે: ઉ રની બાજુ ું માપ ચાર હજાર પાંચસો હાથ લાં ું છે. 31 નગરના દરવાજાનાં નામ

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

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

આ ુસ્તક ું નામ તેના લેખક પરથી અપા ું છે. દા નયેલ ું ુસ્તક ઇઝરાયલથી દેશ નકાલ થયેલા યહૂદ તર કે દા નયેલના
બા બલમાંના સમયની રચના છે. “દા નયેલ” નામનોઅથર્ “ઈ ર મારા ન્યાયાધીશ છે”એવો થાય છે. ઘણા શા ભાગોમાં ુસ્તક
ૂ ચત કરે છે કે તેનો લેખક દા નયેલ હતો, જમે કે 9:2; 10:2. દા નયેલે પોતાના અ ુભવો તથા પ્રબોધવાણીઓ દેશ નકાલ

થયેલા યહૂદ ઓ માટે તેના બા બલની રાજધાનીમાંના સમય દરમ્યાન નોંધી હતી, કે ાં તેની રાજા માટેની સેવાએ તેને સમાજના
સૌથી ઉચ્ચ સ્તરના લોકો ુધી પહોંચવાનો વશેષા ધકાર આપ્યો હતો. પરાયા દેશ અને સંસ્કૃ તમાં તેની પ્ર ુ માટેની વ ા ુ
સેવા તેને બાઇબલના બધા જ પાત્રોમાં અજોડ પાત્ર બનાવે છે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. .ૂ 605 થી 530 વચ્ચેનો છે.

વાંચકવગર્
બા બલમાંના દેશ નકાલ થયેલા યહૂદ ઓ તથા ત્યાર બાદના બાઇબલના બધા જ વાંચકો.

હે ુ
દા નયેલ ું ુસ્તક દા નયેલના કાય , પ્રબોધવાણીઓઅને દશર્નો નોંધે છે. આ ુસ્તક શીખવે છે કે ઈ ર પોતાના અ ુયાયીઓ

પ્રત્યે વ ા ુ છે. ૃથ્વી પરની પોતાની ફરજો બજાવતી વખત,ે પર ક્ષણ તથા લોકો ું દબાણ હોવાં છતાં વ ાસીઓએ ઈ રને
વ ા ુ રહેવા ું છે.

ુદ્રાલેખ
ઈ ર ું સાવર્ભૌમત્વ.

રૂપરેખા
1. મહાન ૂ ત વશેના સ્વપ્ન ું દા નયેલ ું અથર્ઘટન — 1:1-2:49
2. શાદ્રાખ, મેશાખ અને અબેદનગોનો બળતી ભઠ્ઠ માંથી બચાવ — 3:1-30
3. ન ૂખાદનેસ્સાર ું સ્વપ્ન — 4:1-37
4. હાલતી આંગળ ું લખાણ અને દા નયેલ વનાશની પ્રબોધવાણી — 5:1-31
5. સહોની ુફામાં દા નયેલ — 6:1-28
6. ચાર હસક પ ુઓ ું દશર્ન — 7:1-28
7. મેંઢો, બકરો અને ના ું શગડા ું દશર્ન — 8:1-27
8. દા નયેલની 70 વષર્ વષેની પ્રાથર્નાનો જવાબ — 9:1-27
9. દા નયેલ ું અં તમ મહાન ુદ્ધ વષે ું દશર્ન — 10:1-12:13

જુવાનો ન ૂખાદનેસ્સારના દરબારમાં
1 યહૂ દયાના રાજા યહોયાક મના શાસનના ત્રીજા વષ બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારે યરુશાલેમ આવીને તેની ચારેબાજુ

ઘેરો ઘાલ્યો. 2 પ્ર ુએ યહૂ દયાના રાજા યહોયાક મન,ે ઈ રના સભા ાનનાં કેટલાંક પાત્રો સ હત ન ૂખાદનેસ્સારના હાથમાં
સોંપ્યો. તે તેને શનઆર દેશમાં, તેના દેવના મં દરમાં લા ો. તેણે તે પાત્રો પોતાના દેવના મં દરના ભંડારમાં ૂક દ ધાં.

3 રાજાએ પોતાના ુ અ ધકાર આસ્પનાઝને ક ું, “તારે કેટલાક રાજવંશી તથા અમીર કુટુબોના ઇઝરાયલી જુવાનોને
લાવવા. 4એજુવાનોમાં કશી ખોડખાંપણ ન હોય, તેઓઉણપ વગરનાં, દેખાવમાં મનોહર, સવર્ બાબતમાં ડહાપણ, વદ્યાપારગત,
વજ્ઞાનમાં પ્રવીણ, રાજાના મહેલમાં રહેવાને લાયક હોય. તેઓને તારે ખાલદ ઓની ભાષા તથા વદ્યા શીખવવી.
5 રાજાએ તેઓને માટે પોતાની વાનગીઓમાંથી તથા પીવાના દ્રાક્ષારસમાંથી તેઓને માટે રોજનો હસ્સો ઠરાવી આપ્યો. ત્રણ

વષર્ ુધી તેઓ ું પોષણ કરાય અને તે પછ , તેઓ રાજા સમક્ષ હાજર થાય, એવો નણર્ય કરાયો.
6આ જુવાનોમાં યહૂદાના કુળના દા નયેલ, હનાન્યા, મીશાએલ તથા અઝાયાર્ હતા. 7 ુ ખોજાએ તેઓને નામ આપ્યા:ં

તેણે દા નયેલ ું નામ બેલ્ટશાસ્સાર, હનાન્યા ું નામ શાદ્રાખ, મીશાએલ ું નામ મેશાખ તથા અઝાયાર્ ું નામ અબેદ-નગો પાડ્યાં.
8 દા નયેલે પોતાના મનમાં ન ક ુ કે, તે રાજાના ભોજનથી તથા જે દ્રાક્ષારસ તે પીએ છે તેનાથી પોતાને ભ્ર કરશે ન હ. તેથી

તેણે ુ ખોજા પાસે પોતાને ભ્ર ન કરવાની પરવાનગી માગી. 9 હવે ઈ રની કૃપાથી દા નયેલ ઉપર ુ ખોજાની કૃપાદ્ર
થઈ. તેણે તેના પર કૃપા કર . 10 ુ ખોજાએ દા નયેલને ક ું, “મને મારા મા લક રાજાની બીક લાગે છે. તેમણે તમારે ું ખા ું
તથા ું પી ું તે ન કર આપ્ ું છે. શા માટે તે તને તાર ઉંમરના બીજા જુવાનોના કરતાં કદરૂપો જુએ? જો એ ું થાય તો રાજા
સમક્ષ મારુ શર જોખમમાં ુકાય.”

11 ત્યારે જે કારભાર ને ુ ખોજાએ દા નયેલ, હનાન્યા, મીશાએલ તથા અઝાયાર્ની ઉપર નીમ્યો હતો તેને દા નયેલે ક ું,
12 “કૃપા કર ને, તારા દાસોની દસ દવસ પર ક્ષા કર. અમને ખાવાને માટે ફક્ત શાકભાજી તથા પીવાને માટે પાણી આપજો.
13 પછ જે ુવાનો રાજાની ઠરાવેલી વાનગીઓ ખાય છે તેમના દેખાવ અને અમારો દેખાવની સરખામણી કરજો, પછ તમે જે
પ્રમાણે જુઓ તે પ્રમાણે તારા દાસો સાથે વતર્જો.”
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14 તેથી ચોક દાર તેઓની સાથે આ પ્રમાણે કરવાને સંમત થયો, તેણે દસ દવસ ુધી તેઓની પર ક્ષા કર . 15 દસમા દવસને
અંતે જે જુવાનો રાજાની વાનગીઓ ખાતા હતા તેઓના કરતાં આ જુવાનો વધારે ુંદર તથા વધારે હૃ ૃ દેખાયા. 16 તેથી
કારભાર એ રાજાએ ઠરાવેલી વાનગીઓ તથા દ્રાક્ષારસને બદલે તેઓને ફક્ત શાકભાજીઆપવા માં ું.

17આચાર જુવાનોને ઈ રે સવર્ વદ્યામાં તથા ડહાપણમાં કૌશલ્યઆપ્ ુ.ં દા નયેલ સવર્ સંદશર્નો તથા સ્વપ્નોનો મમર્ સમજતો
હતો. 18 તેઓને પોતાની હજૂરમાં લાવવાને માટે રાજાએ જે સમય ઠરા ો હતો તે સમય ૂરો થયો ત્યારે ુ ખોજો તેઓને
ન ૂખાદનેસ્સારની આગળ લા ો.

19 રાજાએ તેઓની સાથે વાતચીત કર તો સવર્માં દા નયેલ, હનાન્યા, મીશાએલ તથા અઝાયાર્ના જવેા બીજા કોઈ મા ૂમ
પડ્યા ન હ. તેઓ રાજાની હજૂરમાં તેની સેવા કરવા માટે ઊભા ર ા. 20 ડહાપણ તથા સમજની દરેક બાબતો વષે રાજાએ
તેઓને જે ૂ ું તે બધામાં તેઓ રા ના બધા જાદગુરો તથા મેલી વદ્યા કરતા દસગણા શ્રે મા ૂમ પડ્યા. 21 કોરેશ રાજાના
શાસનના પહેલા વષર્ ુધી દા નયેલ ત્યાં ર ો.

2
ન ૂખાદનેસ્સાર ું સ્વપ્ન

1 ન ૂખાદનેસ્સાર રાજાના શાસનના બીજા વષ તેને સ્વપ્નો આ ાં. તે ું મન ગભરા ુ,ં તે ઊંઘી શ ો ન હ. 2 ત્યારે રાજાએ
જાદગુરો તથા મેલી વદ્યા કરનારને બોલા ા. તેણે મંત્ર વદ્યા જાણનારાઓને તથા ખાલદ ઓને પણ તેડા ા. તે ઇચ્છતો હતો કે
તેઓ તેના સ્વપ્ન વષે તેને કહ જણાવે. તેઓ અંદર આવીને રાજાઆગળ ઊભા ર ા.

3 રાજાએ તેઓને ક ું, “મને એક સ્વપ્નઆ ું છે અથર્ જાણવાને મારુ મનઆ ુર છે.” 4 ત્યારે ખાલદ ઓએ રાજાને અરામી
ભાષામાં ક ું, “રાજા, સદા જીવતા રહો! આપના સેવકોને તે સ્વપ્ન કહ સંભળાવો અને અમે તેનો અથર્ બતાવી ું.”

5 રાજાએખાલદ ઓને જવાબઆપ્યો કે, “એ સ્વપ્નની વાત મારા સ્મરણમાંથી જતી રહ છે. જો તમે મને તે સ્વપ્ન તથા તેનો
અથર્ ન હ જણાવો તો તમારા શર રના ટુકડે ટુકડા કરવામાં આવશે અને તમારા ઘરોના ભંગારના ઢગલા કરવામાં આવશે. 6 પણ
જો તમે મને સ્વપ્ન અને તેનો અથર્ જણાવશો, તો તમને માર પાસેથી ભેટો, ઇનામ અને મોટુ માન મળશ.ે માટે મને સ્વપ્ન અને
તેનો અથર્ જણાવો.”

7 તેઓએ ફર થી તેને જણા ું કે, “હે રાજા આપ પોતાના દાસોને સ્વપ્ન કહ સંભળાવો તો અમે તેનો અથર્ જણાવીએ.”
8 રાજાએ જવાબ આપ્યો, “હુ ન જાણું છુ કે તમે સમય મેળવવા ઇચ્છો છો, કેમ કે તમે જુઓ છો કે આ વષે મારો નણર્ય
શો છે. 9 પણ જો તમે મને સ્વપ્ન ન હ જણાવશો તો તમારે માટે ફક્ત એક જ કાયદો છે. મારુ મન બદલાય ત્યાં ુધી મને કહેવા
માટે તમે જૂઠ તથા કપટ વાતો ન કર રાખી છે. માટે તમે મને સ્વપ્ન કહો એટલે હુ જાણી શકુ કે તમે પણ અથર્ કહ શકશો.”

10ખાલદ ઓએ રાજાને જવાબ આપ્યો, “ ૃથ્વી ઉપર એવો કોઈ માણસ નથી કે જે રાજાના સ્વપ્નની વાત કહ શકે. કોઈ
રાજાએ કે મહારાજાએઆજ ુધી કોઈજાદગુરને, મંત્ર વદ્યા જાણનારને કે ખાલદ ને આવી કોઈ વાત ૂછ નથી. 11જે માગણી
રાજા કરે છે તે ુશ્કેલ છે, દેવો કે જઓે માણસોની મધ્યે રહેતા નથી તેઓના સવાય બીજો કોઈ રાજાને આ વાત કહ શકે ન હ.

12આસાંભળ ને રાજાને ઘણો ુસ્સો ચઢ્યો અને તે કોપાયમાન થયો. તેણે બા બલના બધા જ્ઞાનીઓનો નાશ કરવાનો હુકમ
આપ્યો. 13એ હુકમબહાર પાડવામાંઆ ો. બધા જ્ઞાનીઓને માર નાખવાના હતા; તેથી તેઓએ દા નયેલ તથા તેના સાથીઓને
પણ માર નાખવા માટે શોધ્યા.

સ્વપ્નનો અથર્ શો છે તે પ્ર ુ દા નયેલને બતાવે છે
14આસમયે બા બલના જ્ઞાનીઓને માર નાખવા રાજાનાઅંગરક્ષકોના નાયકઆય ખને દા નયેલે ડહાપણઅને વવેક ુ દ્ધથી

જવાબઆપ્યો. 15દા નયેલે રાજાના નાયકને ૂ ું, “રાજાનો હુકમ તાક દનો કેમ છે?” તેથીઆય ખે બધી વાતજણાવી. 16તેથી
દા નયેલે રાજાની સમક્ષ જઈને અરજ કર કે, આપ મને થોડો સમયઆપો એટલે હુ આપના સ્વપ્નનો અથર્ જણાવીશ.

17 પછ દા નયેલે પોતાના ઘરે જઈને હનાન્યા, મીશાએલ તથા અઝાયાર્ને આ વાત જણાવી. 18 તેણે તેઓને વનંતી કર કે
તેઓઆ રહસ્ય માટે આકાશના ઈ રની દયા માગે કે જથેી તેઓ બા બલના બધા જ્ઞાની માણસો સાથે માયાર્ જાય ન હ.

19 તે રાત્રે સંદશર્નમાં દા નયેલને આ વષે મમર્ પ્રગટ કરવામાં આ ો. તેથી દા નયેલે આકાશના ઈ રની સ્ ુ ત કર . 20અને
ક ું,
“ઈ ર ું નામ સદાસવર્કાળ સ્ ુત્ય હો;
કેમ કે ડહાપણ તથા પરાક્રમ તેમના છે.
21 તે સમયોને તથા
ઋ ુઓને બદલે છે;
તે રાજાઓને પદભ્ર કરે છે
વળ રાજાઓને રાજગાદ એ બેસાડે છે.
તે જ્ઞાનીને ડહાપણ
તથા ુ દ્ધમાનને સમજઆપે છે.
22 તે ઊંડ તથા ુપ્ત વાતો પ્રગટ કરે છે.
કેમ કે તે જાણે છે કે અંધારામાં ું છે,
પ્રકાશ તેમની સાથે રહે છે.
23 હે મારા ૂવર્જોના ઈ ર, હુ તમારો આભાર મા ું છુ અને તમાર સ્ ુ ત કરુ છુ,
કેમ કે, તમે મને ડહાપણ અને સામથ્યર્ આપ્યાં છે.
અમે જે તમાર પાસેથી માગ્ ું હ ું તે હવે તમે અમને જણા ું છે;
તમે અમને રાજાની વાત જણાવી છે.”



દા નયેલ 2:24 768 દા નયેલ 3:2

દા નયેલ રાજાને સ્વપ્ન અને સ્વપ્નનો અથર્ જણાવે છે
24 પછ દા નયેલ આય ખ કે જનેે રાજાએ બા બલના બધા જ્ઞાનીઓને માર નાખવાનો હુકમ આપ્યો હતો તેની પાસે ગયો.

તેણે જઈને તેને ક ું, “બા બલના જ્ઞાનીઓને માર નાખીશ ન હ. મને રાજાની સમક્ષ લઈ જાઅને હુ રાજાને તેના સ્વપ્નનો અથર્
કહ સંભળાવીશ.”

25 ત્યારેઆય ખ દા નયેલને ઉતાવળથી રાજાની હજૂરમાં લઈ ગયો અને ક ું, “મને યહૂ દયામાંથી પકડ લાવેલા માણસોમાંથી
એક માણસ મળ આ ો છે જે રાજાના સ્વપ્નનો અથર્ પ્રગટ કરશ.ે” 26 રાજાએ દા નયેલને જે ું નામ બેલ્ટશાસ્સાર હ ું તેને
ક ું, “મેં જે સ્વપ્ન જો ું છે તે તથા તેનો અથર્ કહ બતાવવાને ું ું સમથર્ છે?”

27 દા નયેલે રાજાને જવાબઆપતાં ક ું, “જે રહસ્ય વષે આપજાણવા માગો છો તે જ્ઞાનીઓ, મંત્ર વદ્યા જાણનારા, જાદગુર
કે ો તષીઓ પ્રગટ કર શકતા નથી. 28પણઆકાશમાં એક ઈ ર છે, જે રહસ્યો પ્રગટ કરે છે, તેમણે ન ૂખાદનેસ્સાર રાજાને
હવે પછ ના સમયમાં ું થવા ું છે તે જણા ું છે. તમારુ સ્વપ્ન તથા તમારા પલંગ પર થયેલાં તમારા મગજનાં સંદશર્નો આ છે.

29 હે રાજા, હવે પછ ું થવા ું છે તેના વષે તમને તમારા પલંગ પર વચારો આ ા, રહસ્યો પ્રગટ કરનારે ભ વષ્યમાં ું
થવા ું છે તે તમને જણા ું છે. 30બીજી ક્તઓ કરતાં મારામાં વધારે ડહાપણ છે એટલે આ રહસ્ય મને પ્રગટ થ ું છે એ ું
તો નથી. પણ એટલા માટે કે, રાજાને તેનો અથર્ સમજવામાં આવે અને તમે પોતાના વચારો જાણો.

31 હે રાજા તમે સ્વપ્નમાં એક મોટ ૂ ત જોઈ. આ ૂ ત શ ક્તશાળ અને તેજસ્વી હતી. તે આપની આગળ ઊભી હતી.
તેનો દેખાવ ભયંકર હતો. 32 તે ૂ ત ું મા ું ુદ્ધ સોના ું બને ું હ ું. તેની છાતી તથા હાથ ચાંદ નાં હતા.ં તે ું પેટ અને જાંઘો
કાંસાનાં હતા.ં 33 તેના પગ લોખંડના બનેલા હતા.ં તેના પગના પંજાનો કેટલોક ભાગ લોખંડનો અને કેટલોક ભાગ માટ નો હતો.

34આપજોઈ ર ા હતા એટલામાં કોઈ માણસનાં હાથ અડ્યા વગર એક પથ્થર કાપી કાઢવામાં આ ો. તેણે ૂ તની પગનો
પંજો જે લોખંડનો તથા માટ ની બનેલો હતો તેના પર ત્રાટક ને તેના ટુકડે ટુકડા કર ના ા. 35 પછ લોખંડ, માટ , કાં ું, ચાંદ
અને સો ું બધાના ટુકડટુેકડા થઈ ગયા. અને તે ઉનાળાંમાં ખળામાંના ૂસાની માફક થઈ ગયા.ં પવન તેમને એવી ર તે ઉડાડ ને
લઈ ગયો કે ાંય તેમ ું નામો નશાન ર ું ન હ. પણ જે પથ્થર ૂ ત સાથે પછડાયો હતો તે મોટો પવર્ત બની ગયો અને તેનાથી
આખી ૃથ્વી ભરાઈ ગઈ.

36આતમારુ સ્વપ્ન હ ું. હવે અમે તમને તેનો અથર્ જણાવી ુ.ં 37 હે રાજા, તમે રાજા ધરાજ છો. આપને આકાશના ઈ રે
રા , સ ા, ગૌરવ તથા પ્રતાપ આપ્યાં છે. 38 ાં ાં માણસો વસે છે તે જગ્યા તેમણે આપના હાથમાં સોંપી છે. તેમણે
વનચર પ ુઓ તથાઆકાશના પક્ષીઓઆપના હાથમાં સોંપ્યાં છે, તેમણેઆપને તે સવર્ની ઉપર અ ધકારઆપ્યો છે. તે સોના ું
મા ું તો તમે છો.

39 તમારા પછ તમારા કરતાં ઊતર ું એ ું એક બીજુ રા આવશ.ે અને તે પછ કાંસા ું ત્રીજુ રા થશે તે આખી ૃથ્વી
ઉપર શાસન ચલાવશે.

40ચો ું રા લોખંડ જે ું મજ ૂત હશે, કેમ કે લોખંડ બીજી વસ્ ુઓને ભાંગીને ૂકો કરે છે અને બ ું કચડ નાખે છે. તેમ
તે બધી વસ્ ુઓને ભાંગી નાખશે અને કચડ નાખશે.

41જમે તમે જો ું કે, પગના પંજાનો અનેઆંગળાંનો કેટલોક ભાગ લોખંડનો અને કેટલોક ભાગ માટ નો બનેલો હતો, તે પ્રમાણે
તે રા ના ભાગલા પડ જશ;ે જમે તમે લોખંડ સાથે નરમ માટ ભળેલી જોઈ, તેમ તેમાં કેટલેક અંશે લોખંડ ું બળ હશે. 42જમે
પગના આંગળાંનો કેટલોક ભાગ લોખંડનો અને કેટલોક ભાગ માટ નો બનેલો હતો, તેમ તે રા નો કેટલોક ભાગ બળવાન અને
કેટલોક ભાગ તકલાદ થશ.ે 43વળ જમેઆપે લોખંડ સાથે માટ ભળેલી જોઈ, તેમ લોકો એકબીજા સાથે ભેળસેળ થશ;ે જમે
લોખંડ સાથે માટ ભળ શકતી નથી, તેમ તેઓ ભેગા રહ શકશે ન હ.

44 તે રાજાઓના શાસન દરમ્યાન, આકાશના ઈ ર એક એ ું રા ાપશે જનેો કદ નાશ થશે ન હ. તે રા કદ બીજી
કોઈ પ્રજાના હાથમાં જશે ન હ. તે બીજા રા ને ભાંગીને ૂકો કર નાખશે. અને સવર્કાળ ટકશે. 45 તમે જો ું કે, પેલો પથ્થર
કોઈ માણસના હાથ અડ્યા વગર પવર્તમાંથી કાપી કાઢવામાં આ ો. તેણે લોખંડ, કાં ુ, માટ , ચાંદ અને સોનાના ટુકડે ટુકડા
કર ના ા. તે પરથી હવે પછ ું થવા ું છે તે મહાન ઈ રે તમને જણા ું છે. તે સ્વપ્ન સા ું છે અને તેનો અથર્ વ સનીય
છે.”

રાજા દા નયેલને બ ક્ષસઆપે છે
46 ન ૂખાદનેસ્સાર રાજાએ દા નયેલને સા ાંગ દડવત પ્રણામ કયાર્. અને ૂજા કર ; તેણે આજ્ઞા કર કે દા નયેલને અપર્ણ

તથા ુગંધીઓનો ૂપ ચઢાવો. 47 રાજાએ દા નયેલને ક ું, “સાચે જ તમારા ઈ ર દેવોના પણ ઈ ર છે, રાજાઓના પ્ર ુ અને
રહસ્યો પ્રગટ કરનાર છે. કેમ કે તેમનાથી ું આ રહસ્ય પ્રગટ કરવાને સમથર્ થયો છે.

48 પછ રાજાએ દા નયેલને ઊંચી પદવી આપી, તેને ઘણી કમતી ભેટો આપી. તેણે તેને સમગ્ર બા બલના પ્રાંતનો અ ધકાર
બના ો. દા નયેલ બા બલના સવર્ જ્ઞાની માણસો ઉપર ુ અ ધકાર બન્યો. 49 દા નયેલે રાજાને વનંતી કર , તેથી રાજાએ
શાદ્રાખ, મેશાખ અને અબેદ-નગોને બા બલના વ વધ પ્રાંતના રાજકારભાર ઓ નીમ્યા. પણ દા નયેલ તો રાજાના દરબારમાં
ર ો.

3
ન ૂખાદનેસ્સાર સવર્ને સોનાની ૂ તને નમન કરવા ફરમાવે છે

1 ન ૂખાદનેસ્સાર રાજાએ છ હાથ ઊંચી અને છ હાથ પહોળ સોનાની ૂ ત બનાવી હતી. તેણે બા બલના પ્રાંતમાંના
દૂરાના મેદાનમાં તેની ાપના કરાવી. 2 પછ ન ૂખાદનેસ્સારે પ્રાંતના રાજકતાર્ઓન,ે રાજયપાલોને, ૂબાઓન,ે ન્યાયાધીશોન,ે
ભંડાર ઓને, સલાહકારોને, અમલદારોને તથા પ્રાંતોના સવર્ અ ધકાર ઓને એકત્ર કરવા માટે સંદેશા મોકલ્યા કે, જથેી તેણે જે
ૂ ત ાપી હતી તેની પ્ર ત ા વ ધમાં તેઓ હાજર રહેવા માટે આવ.ે
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3 ત્યારે પ્રાંતના રાજકતાર્ઓ, ૂબાઓ, નાયબ ૂબાઓ, સલાહકારો, ભંડાર ઓ, ન્યાયાધીશો, અમલદારો તથા પ્રાંતના સવર્
ુ અ ધકાર ઓ ન ૂખાદનેસ્સારે જે ૂ તની ાપના કર હતી તેની પ્ર ત ા કરવા માટે એકત્ર થયા. તેઓ તેની આગળઊભા

ર ા. 4 ત્યારે ચોક દારે મોટે અવાજે પોકાર કય , “હે લોકો, પ્રજાઓ તથા જુદ જુદ ભાષાઓ બોલનારા માણસો તમને હુકમ
કરવામાં આવે છે કે, 5જે સમયે તમે રણ શગડાંઓ, વાંસળ ઓ, વીણાઓ, સતારો, સારગીઓ તથા સવર્ પ્રકારનાં વા જત્રોનો
અવાજ તમે સાંભળો તે સમયે તમારે ન ૂખાદનેસ્સારે ાપેલી સોનાની ૂ તને નમન કર ને સા ાંગ દડવત પ્રણામ કરવા.

6જે કોઈ માણસ સા ાંગ દડવત પ્રણામ કર ને ૂજા ન હ કરે, તેને તેજ ક્ષણે બળબળતા અ ની ભઠ્ઠ માં નાખવામાં આવશ.ે”
7 તેથી ારે સવર્ લોકોએ રણ શગડાંઓ, શરણાઈઓ, વીણાઓ, સતારો, સારગીઓ તથા સવર્ પ્રકારના વા જત્રોનો અવાજ
સાંભ ા ત્યારે લોકોએ, પ્રજાઓએ તથા ભાષાઓએ ન ૂખાદનેસ્સારે ાપેલી સોનાની ૂ તને સા ાંગ દડવત પ્રણામ કયાર્.

દા નયેલના સાથીઓએ કરેલો હુકમનો અનાદર
8હવે તે સમયે કેટલાકખાલદ ઓરાજાની પાસેઆ ાઅને તેઓએયહૂદ ઓસામેઆરોપ ૂ ો. 9તેઓએન ૂખાદનેસ્સાર

રાજાને ક ું, “હે રાજા,સદાજીવતા રહો.” 10તમેએવો હુકમ ફરમા ો કે, દરેક માણસ કેજે રણ શગડા,ંશરણાઈઓ, વીણાઓ,
સતારો, સારગીઓ તથા સવર્ પ્રકારના વા જત્રોનો અવાજ સાંભળે તેણે સોનાની ૂ તને સા ાંગ દડવત પ્રણામ કરવા.
11જે કોઈ સા ાંગ દડવત પ્રણામ કર ને સોનાની ૂ તની ૂજા ન હ કરે, તેને બળબળતા અ ની ભઠ્ઠ માં નાખવામાં આવશ.ે

12 હવે કેટલાક યહૂદ ઓને જનેે આપે બા બલ પ્રાંતનો વહ વટ સોંપ્યો છે; તેમનાં નામ શાદ્રાખ, મેશાખ તથા અબેદ-નગો છે. હે
રાજા, આમાણસોએઆપની વાતો પર ધ્યાનઆપ્ ું નથી. તેઓ તમારા દેવોની સેવા કરતા નથી કે, તમે ાપેલી સોનાની ૂ તને
સા ાંગ દડવત પ્રણામ કર ને ૂજા કરતા નથી.”

13 ત્યારે ન ૂખાદનેસ્સાર કોપાયમાન થયો. તેણે શાદ્રાખ, મેશાખ અને અબેદ-નગોને પોતાની આગળ લાવવાનો હુકમ કય .
માટે તેઓઆમાણસોને રાજાનીઆગળ લા ા. 14 ન ૂખાદનેસ્સારે તેઓને ક ું, “હે શાદ્રાખ, મેશાખ તથા અબેદ-નગો, ું તમે
મનમાં ન ક ુ છે કે, તમે મારા દેવોની ઉપાસના અને મેં ાપન કરેલી સોનાની ૂ તને સા ાંગ દડવત પ્રણામ ન હ કરો?

15 હવે જો તમે રણ શગડા,ં શરણાઈ, વીણા, સતાર, સારગી તથા સવર્ પ્રકારના વા જત્રોનો અવાજ સાંભળો ત્યારે સા ાંગ
દડવત પ્રણામ કર ને માર ાપેલી ૂ તની ૂજા કરવા તૈયાર થશો, તો સાર વાત છે. પણ જો તમે ૂજા ન હ કરો તો તમને તેજ
ક્ષણે બળબળતા અ ની ભઠ્ઠ માં નાખવામાં આવશ.ે મારા હાથમાંથી તમને છોડાવવાને સમથર્ એવો દેવ કોણ છે?”

16શાદ્રાખ, મેશાખ તથા અબેદ-નગોએ રાજાને જવાબઆપ્યો, “હે ન ૂખાદનેસ્સાર, આબાબતમાં તમને જવાબઆપવાની
અમને કોઈ જરૂર નથી. 17જો કોઈ જવાબ હોય તો, તે અમારા ઈ ર કે જમેની અમે સેવા કર એ છ એ તે આપશ.ે તે અમને
બળતા અ ની ભઠ્ઠ થી સલામત રાખવાને શ ક્તમાન છે, હે રાજા, તે અમને તમારા હાથમાંથી છોડાવશ.ે 18 પણ જો ન હ
છોડાવે, તોપણ, હે રાજા તમે જાણી લો કે, અમે તમારા દેવોની સેવા ન હ કર એ કે, તમે ાપેલી સોનાની ૂ તને સા ાંગ દડવત
પ્રણામ ન હ કર એ.”

દા નયેલના ત્રણ સાથીઓને ફરમાવેલી દેહાંતદડની શક્ષા
19 ત્યારે ન ૂખાદનેસ્સાર વધારે રોષે ભરાયો; શાદ્રાખ, મેશાખ અને અબેદ-નગો સામે તેનો ચહેરો બદલાઈ ગયો. તેણે હુકમ

કય કે, ભઠ્ઠ ને હમેશાં ગરમ કરવામાં આવે છે તેના કરતાં સાતગણી વધારે ગરમ કરવામાં આવે. 20 પછ તેણે પોતાના સૈન્યના
કેટલાક બળવાન માણસોને હુકમ કય કે, શાદ્રાખ, મેશાખ તથા અબેદ-નગોને બાંધીને તેઓને બળબળતા અ ની ભઠ્ઠ માં નાખી
દો.

21 તેઓએ તેઓને ઝભ્ભા, પાઘડ તથા બીજાં વ ો સ હત બાંધીને અ ની ભઠ્ઠ માં નાખી દ ધા. 22 રાજાના હુકમને સખત
ર તે અ ુસરવામાં આ ો હતો. ભઠ્ઠ ઘણી ગરમ હતી. જે માણસો શાદ્રાખ, મેશાખ તથા અબેદ-નગોને લા ા હતા તેઓને
અ ની જ્વાળાઓની ઝાળ લાગી. તેઓ બળ ને મર ગયા. 23 આ ત્રણ માણસો એટલે શાદ્રાખ, મેશાખ તથા અબેદ-નગો,
તેઓ જવેા બંધાયેલા હતા તેવા જ બળબળતી અ ની ભઠ્ઠ માં પડ્યા.

24 ત્યારે ન ૂખાદનેસ્સાર રાજાઆ યર્ પામીને તરત જ ઊભો થઈ ગયો. તેણે પોતાના સલાહકારોને ૂ ું, “ ું આપણે ત્રણ
માણસોને બાંધીને અ માં ના ા નહોતા?” તેઓએ રાજાને જવાબ આપ્યો, “હા રાજા, ચો સ એ ું જ છે.” 25 પછ તેણે
ક ું, “પણ હુ તો ચાર માણસોને અ માં ચારેબાજુ છૂટા ફરતા જોઉં છુ અને તેઓને કઈ ઈજા થયેલી નથી. ચોથા ું સ્વરૂપ તો
દેવ ુત્ર જે ું દેખાય છે.”

ત્રણેનો છુટકારો અને બઢતી
26 પછ ન ૂખાદનેસ્સાર સળગતી ભઠ્ઠ ના દરવાજા પાસે આ ો અને ક ું, “શાદ્રાખ, મેશાખ તથા અબેદ-નગો, પરાત્પર

ઈ રના સેવકો, બહાર આવો, અહ આવો! “ત્યારે શાદ્રાખ, મેશાખ તથા અબેદ-નગો અ માંથી નીકળ ને બહાર આ ા.
27 પ્રાંતોના રાજકતાર્ઓ, ૂબાઓ, નાયબ ૂબાઓ તથા રાજાના દરબાર ઓએ એકત્ર થઈને આ માણસોને જોયા. અ થી
તેઓના શર ર ઉપર ઈજા થઈ ન હતી. તેઓના માથાના વાળ બ ા નહોતા, તેઓના ઝભ્ભાઓને ઈજા થઈ ન હતી; તેઓના
પરથી અ ની ગંધ પણઆવતી નહોતી.

28 ન ૂખાદનેસ્સારે ક ું, “શાદ્રાખ, મેશાખ તથા અબેદ-નગોના ઈ રની સ્ ુ ત હો! જમેણે પોતાના દૂતને મોકલીને પોતાના
સેવકોને છોડા ા છે. જયારે તેઓએ માર આજ્ઞા નષ્ફળ કર ત્યારે તેઓએ તેમના પર ભરોસો રા ો, પોતાના ઈ ર સવાય
બીજા કોઈપણ દેવની સેવા કરવા કે તેઓને સા ાંગ દડવત પ્રણામ કરવાને બદલે તેઓએ પોતાનાં શર રો અ ને આપ્યા.ં

29માટે હુ એવો હુકમ ફરમા ું છુ કે, કોઈપણલોક, પ્રજા કે વ વધભાષા બોલનારાઓજો શાદ્રાખ, મેશાખ તથાઅબેદ-નગોના
ઈ રની વરુદ્ધ કઈપણ બોલશે, તો તેઓને કાપી નાખવામાં આવશ.ે તેઓનાં ઘરોને તોડ ને ઢગલો કર નાખવામાં આવશ,ે કેમ
કે, આર તે માણસોને છોડાવી શકે એવા બીજા કોઈ ઈ ર નથી.” 30પછ રાજાએ શાદ્રાખ, મેશાખ તથા અબેદ-નગોને બા બલ
પ્રાંતમાં વધારે ઊં ું ાન આપ્ ુ.ં
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4
1 રાજા ન ૂખાદનેસ્સારે આ હુકમ ૃથ્વી પર રહેતા સવર્ લોકોમા,ં પ્રજાઓમાં તથા વ વધ ભાષાઓ બોલનારાઓમાં મોકલ્યો:

“તમને અ ધકા ધક શાં ત હો. 2 પરાત્પર ઈ રે જે ચ ો તથા ચમત્કારો માર સાથે કયા તે વષે તમને કહે ું એ મને સારુ લાગ્ ું
છે.
3 તેમનાં ચ ો કેવાં મહાન છે,
તેમના ચમત્કારો કેવા મહાન છે!
તેમ ું રા અનંતકાળ ું રા છે,
તેમનો અ ધકાર પેઢ દરપેઢ નો છે.”

4 હુ, ન ૂખાદનેસ્સાર મારા ઘરમાં ુખશાં તમાં રહેતો હતો. હુ મારા મહેલમાં વૈભવ માણતો હતો. 5 પણ મને સ્વપ્ન આ ું
તેથી હુ ગભરાયો. હુ ૂતો હતો ત્યારે જે પ્ર તમાઓ તથા સંદશર્નો મારા મગજમાં હુ જોતો હતો તેણે મને ગભરાવી દ ધો. 6 તેથી
મેં હુકમ કય કે, બા બલના બધા જ્ઞાની ુરુષોને માર આગળ લાવો કે, જથેી તેઓ મારા સ્વપ્નનો અથર્ જણાવે.

7 ત્યારે જાદગુરો, મંત્ર વદ્યાજાણનારા, ખાલદ ઓતથા ો તષીઓ માર આગળઆ ા. મેં તેઓને સ્વપ્ન કહ સંભળા ું,
પણ તેઓ મને તેનો અથર્ જણાવી શ ા ન હ. 8 પણ આખરે દા નયેલ જે ું નામ મારા દેવના નામ પરથી બેલ્ટશાસ્સાર પા ું
હ ું, જનેામાં પ વત્ર દેવોનો આત્મા છે તે માર આગળઆ ો. મેં તેને સ્વપ્નની વાત કહ . 9 “હે બેલ્ટશાસ્સાર, ુ જાદગુર, હુ
જાણું છુ કે, તારામાં પ વત્ર દેવોનો આત્મા છે, કોઈપણ રહસ્ય સમજાવ ું તારા માટે ુશ્કેલ નથી. મારા સ્વપ્નમાં મેં ું જો ું છે
અને તેનો અથર્ શો છે તે ું મને કહે.

10 હુ માર પથાર પર ૂતો હતો ત્યારે મારા મગજમાં મેં આ સંદશર્ન જોયાં: મેં જો ુ,ં તો જુઓ ૃથ્વીની મધ્યમાં એક ૃક્ષ
હ ું, તેની ઊંચાઈ ઘણી મોટ હતી. 11 તે ૃક્ષ વધીને મજ ૂત થ ું. તેની ટોચઆકાશે પહોંચી અને તે ૃથ્વીને છેડથેી નજરે પડ ું
હ ું. 12 તેનાં પાંદડાં ુંદર હતા,ં તેને ઘણાં ફળ હતા, તેથી બધાંને ખોરાક મળતો હતો, જગલી પ ુઓ તેની છાયા નીચે આશ્રય
પામતા,ં આકાશના પક્ષીઓ તેની ડાળ ઓમાં વાસો કરતા હતા. બધા જીવોને તેનાથી પોષણ મળ ું હ ું.

13 મારા પલંગ પર હુ મારા મગજમાં આ સંદશર્ન જોતો હતો, ત્યારે એક પ વત્ર દૂત સ્વગર્માંથી નીચે ઊતર આ ો. 14 તેણે
મોટે અવાજે ક ું, ‘આ ૃક્ષને કાપી નાખો; તેની ડાળ ઓ પણ કાપી નાખો, તેનાં પાંદડાં ખંખેર નાખો અને તેનાં ફળ તોડ નાખો.
તેની છાયામાંથી પ ુઓ નાસી જાઓઅને તેની ડાળ ઓ ઉપરથી પક્ષીઓઊડ જાઓ.

15 તેના ૂળની જડને ૃથ્વીમા,ં લોખંડ તથા સાંકળોથી બાંધીને તેને ખેતરના કુમળા ઘાસ મધ્યે રહેવા દો. તેને આકાશના
ઝાકળથી પલળવા દો. તેને ૂ મ પરના ઘાસમાં પ ુઓ મધ્યે રહેવા દો અને પ ુઓ સાથે ૃથ્વી પરના ઘાસમાંથી તેને હસ્સો
મળે. 16 તે ું માણસ ું હૃદય બદલાઈન,ે તેને પ ુ ું હૃદય આપવામાં આવે આમ સાત વષર્ વીતે.

17આ નણર્ય જા ૃત રહેનારાના હુકમથી છે. તે આજ્ઞા પ વત્ર દૂતોના વચનથી છે. જથેી જીવતા માણસો જાણે કે પરાત્પર
ઈ ર લોકોના રા પર અ ધકાર ચલાવે છે, પોતાની મરજી હોય તેને તે આપે છે, નમ્ર માણસોને તેના પર અ ધકાર ઠરાવે છે.’
18 મેં, રાજા ન ૂખાદનેસ્સારે, આ સ્વપ્ન જો ું હ ું. હવે હે બેલ્ટશાસ્સાર, ું મને તેનો અથર્ જણાવ, કેમ કે મારા રા ના જ્ઞાની
માણસો મને તેનો અથર્ સમજાવી શકે તેમ નથી. પણ ું તે કરવાને સમથર્ છે, કેમ કે તારામાં પ વત્ર દેવનો આત્મા રહે છે.”

દા નયેલે કરેલો અથર્
19 ત્યારે દા નયેલ, જે ું નામ બેલ્ટશાસ્સાર પણ હ ું, તે કેટલીક વાર ુધી ઘણો સ્તબ્ધ થઈ ગયો. તેના મનમાં જે વચારો

આ ા તેનાથી તે ભયભીત થઈ ગયો. પણ રાજાએ તેને ક ું, “બેલ્ટશાસ્સાર, સ્વપ્નથી કે તેના અથર્થી ું ગભરાઈશ ન હ.”
બેલ્ટશાસ્સારે જવાબઆપ્યો, “મારા સ્વામી, તે સ્વપ્ન તમારા દ્વષેીઓને તથા તેનો અથર્ તમારા દશુ્મનોને લા ુ પડો.

20જે ૃક્ષ તમે જો ુ,ં જે વધીને મજ ૂત થ ું, જનેી ટોચઆકાશ ુધી પહોંચતી હતી, જે ૃથ્વીના છેડે દેખા ું નહ ુ.ં 21જનેાં
પાંદડાં ુંદર હતા,ં જનેે ઘણાં ફળ લાગ્યાં હતા,ં જનેાથી બધાને ખોરાક ૂરો પડતો હતો, જનેી નીચે ખેતરનાં પ ુઓઆશ્રય પામતાં
હતા,ં જનેી ડાળ ઓમાં આકાશના પક્ષીઓ વાસ કરતાં હતા,ં 22 હે રાજા, તે ૃક્ષ તમે છો, તમે વધીને ઘણા બળવાન થયા છો.
તમાર મહાનતા વધીને આકાશ ુધી પહોંચી છે, તમાર સ ા ૃથ્વીના છેડા ુધી પહોંચી છે.

23 હે રાજા, તમે પ વત્ર દૂતનેઆકાશમાંથી નીચે ઊતરતો જોયો અને કહેતો હતો કે, ‘આ ૃક્ષને કાપીને તેનો નાશ કરો, પણ તેના
ૂળની જડને લોખંડ તથા પ ળથી બાંધીને ખેતરના કુમળા ઘાસમાં રહેવા દો. સાત વષર્ પસાર થાય ત્યાં ુધી તેને આકાશમાંથી

પડતા ઝાકળથી પલળવા દો. તેને ખેતરના જગલી પ ુઓ સાથે રહેવા દો.’ ”
24 હે રાજા, તેનો અથર્આ છે: મારા સ્વામી રાજાની પાસે જેઆ ું છે તે તો પરાત્પર ઈ રનો હુકમ છે. 25તમને માણસોમાંથી

નસાડ ૂકવામાંઆવશ,ે તમે ખેતરનાં જગલી પ ુઓસાથે રહેશો. તમને બળદની જમે ઘાસખવડાવવામાંઆવશ,ે આકાશમાંથી
વરસતા ઝાકળથી તમે પલળશો. પરાત્પર ઈ ર મ ુષ્યોના સવર્ રા ો ઉપર અ ધકાર ચલાવે છે અને જનેે ચાહે તેને તે સોંપે છે
તે જાણ થતાં ુધી સાત વષર્ પસાર થશે.

26જમે ૃક્ષના ૂળની જડને જમીનમાં રહેવા દેવાની આજ્ઞા કર તેમ, તે પરથી આકાશનો અ ધકાર ચાલે છે તે આપજાણશો
પછ તમને તમારુ રા પાછુ મળશે. 27 માટે, રાજા, માર સલાહ તમાર આગળ માન્ય થાઓ. પાપ છોડો અને જે સત્ય છે તે
કરો. ગર બો પર દયા દશાર્વીને તમારા અન્યાયથી પાછા ફરો, જથેી તમાર જાહોજલાલી લાંબા કાળ ુધી ટકે.”

28 આ બ ું ન ૂખાદનેસ્સાર રાજા સાથે બન્ ુ.ં 29 બાર મ હના પછ તે બા બલના રાજમહેલની અગાશીમાં ફરતો હતો.
30 રાજા બોલ્યો કે, “આમહાન બા બલ જે મેં મારા રા ૃહને માટે તથા મારા ગૌરવ તથા મ હમા વધારવા માટે બાંધ્ ું નથી?”

31હજી તો રાજાઆ કહેતો હતો, ત્યાં તો આકાશમાંથી અવાજઆ ો “હે ન ૂખાદનેસ્સાર રાજા, તારા માટે આ હુકમ છે કે
આ રા હવે તાર પાસે ર ું નથી. 32 તને માણસોમાંથી નસાડ ૂકવામાં આવશ,ે તારે ખેતરનાં પ ુઓ સાથે રહે ું પડશ.ે તને
બળદની જમે ઘાસ ખવડાવવામાં આવશ.ે સાત વષર્ પસાર થતાં ુધી ું સમજશે કે પરાત્પર ઈ ર લોકોના રા ઉપર રાજ કરે
છે અને જનેે ચાહે તેને તે આપે છે.”
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33 તે જ સમયે આ વચન ન ૂખાદનેસ્સારના બાબતમાં ફળ ૂત થ ુ.ં તેને લોકોમાંથી હાંક કાઢવામાં આ ો. તેણે બળદની
જમે ઘાસખા ુ,ં તે ું શર રઆકાશના ઝાકળથી પલળ ગ ું. તેના વાળ ગરુડના પીંછા જવેા લાંબા થઈ ગયા, તેના નખ પક્ષીઓના
પંજા જવેા થઈ ગયા.

ન ૂખાદનેસ્સાર ઈ રસ્ ુ ત કરે છે
34તે દવસોને અંતે મેં ન ૂખાદનેસ્સારે, માર આંખોઆકાશ તરફ ઊંચી કર , માર સમજશ કત મને પાછ આપવામાં આવી.

મેં પરાત્પર ઈ રની સ્ ુ ત કર .
જે સદાકાળ જીવે છે તેમની સ્ ુ ત કર અને તેમને માન આપ્ ુ.ં
કેમ કે તેમ ું રાજ અનંતકાળ ું છે,
તેમ ું રા પેઢ દરપેઢ ું છે.
35 ૃથ્વીના સવર્ રહેવાસીઓ તેમની આગળ કશી વસાતમાં નથી.
આકાશના સૈન્યમાં તથા ૃથ્વી પરના રહેવાસીઓમાં,
તે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કરે છે.
તેમને કોઈ રોક શક ું નથી કે કોઈ પડકાર આપી શક ું નથી. તેમને કોઈ ક ું કહ શક ું નથી કે, ‘તમે આ શા માટે ક ુ?”

36તેજ સમયે માર ુ દ્ધ માર પાસે પાછ આવી, મારા રા ના પ્રતાપને કારણે મારુ ગૌરવ તથા મારો વૈભવ માર પાસે પાછાં
આ ાં. મારા સલાહકારો અને મારા અમીર ઉમરાવોએ મારા પક્ષમાં પોકાર કય . મને મારા સહાસન પર પાછો બેસાડવામાં
આ ો અને મને ઘણું માહાત્મ્ય મ ું. 37હવે હુ, ન ૂખાદનેસ્સાર, આકાશના રાજાની સ્ ુ ત કરુ છુ, તેમની પ્રશંસા કરુ છુ, તેમ ું
સન્માન કરુ છુ, કેમ કે, તેમના બધાં કાય સાચાં છે, તેમના માગ ન્યાયી છે. જઓે પોતાના ઘમંડમાં ચાલે છે તેઓને તે નીચા પાડે
છે.

5
બેલ્શાસ્સારની મજબાની

1 રાજા બેલ્શાસ્સારે પોતાના એક હજાર અમીર ઉમરાવોને મોટ ઉજાણી આપી. અને તે હજારોની આગળ તેણે દ્રાક્ષારસ
પીધો. 2બેલ્શાસ્સાર દ્રાક્ષારસ ચાખતો હતો ત્યારે, તેણે તેના પતા ન ૂખાદનેસ્સારે યરુશાલેમના સભા ાનમાંથી સોના ચાંદ ના
જે પાત્રો ૂંટ લા ા હતા તે લાવવાની આજ્ઞા કર , જથેી તે, તેના અમીર ઉમરાવો, તેની પત્નીઓ તથા ઉપપત્નીઓ તે પાત્રોથી
દ્રાક્ષારસ પીવ.ે

3 યરુશાલેમના ભ ક્ત ાનમાંથી લાવવામાં આવેલાં સોનાના પાત્રો ચાકરો લા ા. રાજાએ, તેના અમીર ઉમરાવોએ, તેની
પત્નીઓએ તથા ઉપપત્નીઓએ તેઓમાંથી પી ું. 4 તેઓએ દ્રાક્ષારસ પીને સોનાચાંદ ની, કાંસાની, લોખંડની, લાકડાની તથા
પથ્થરની બનાવેલી ૂ તઓની ૂજા કર .

5તે જ ક્ષણે માણસના હાથનીઆંગળ ઓ દેખાઈ અને દ પ ૃક્ષની સામે આવેલી રાજમહેલની દ વાલ પર એક લેખ લખવામાં
આ ો, હાથનો જે ભાગ લેખ લખતો હતો તે રાજાએ જોયો. 6 ત્યારે રાજાનો ચહેરો બદલાઈ ગયો અને તેના વચારોથી તે
ગભરાઈ ગયો; તેની જાંઘોના સાંધા શ થલ થઈ ગયા તેનાં ૂંટણો એકબીજા સાથે અથડાવા લાગ્યાં.

7રાજાએમોટેથી ૂમ પાડ ને ક ું, મંત્ર વદ્યાજાણનારાંઓને,ખાલદ ઓને તથાજોષીઓને બોલાવી લાવો. રાજાએબા બલના
જ્ઞાનીઓને ક ું, “જે કોઈઆ લખાણ વાંચીને તેનો અથર્ મને જણાવશે, તેને જાં ુ ડયા રગનો ઝભ્ભો તથા ગળામાં સોનાનો હાર
પહેરાવવામાં આવશ.ે તે રા માં ત્રીજો અ ધકાર થશ.ે”

8 ત્યારે રાજાના સવર્ જ્ઞાનીઓઅંદરઆ ા, પણ તેઓ તે લખાણ વાંચી શ ા ન હ કે તેનો અથર્ પણ રાજાને સમજાવી શ ા
ન હ. 9 તેથી રાજા બેલ્શાસ્સાર ૂબ ભયભીત થયો અને તેનો ચહેરો ઊતર ગયો. તેના અમીર ઉમરાવો પણ ૂંચવણમાં પડ્યા.

10 ત્યારે રાજા તથા તેના અમીર ઉમરાવોએ જે ક ું તે રાજમાતાએ સાંભ ું અને તે ભોજન ૃહમાં આવી. રાજમાતાએ ક ું,
“હે રાજા, સદા જીવતો રહે! તારા વચારોથી ગભરાઈશ ન હ. તારો ચહેરો બદલાઈ ન જાઓ.

11તારા રા માં એક માણસ છે, જનેામાં પ વત્ર ઈ રનોઆત્મા છે. તારા પતાના સમયમાં તેનામાં ઈ ર યજ્ઞાન, ુ દ્ધ તથા
સમજણ મા ૂમ પડ્યાં હતા.ં તારા પતા ન ૂખાદનેસ્સાર રાજાએ, હા તારા પતાએ તેને જાદગુરોનો, મંત્ર વદ્યા જાણનારાઓનો,
ખાલદ ઓનો તથા જોષીઓનો અ ધપ ત ઠરા ો હતો. 12 તે જ દા નયેલ જે ું નામ રાજાએ બેલ્ટશાસ્સાર પા ું હ ું. તેનામાં
ઉ મ આત્મા, ડહાપણ, સમજશ ક્ત તેમ જ સ્વપ્નોનો અથર્ કરવાના, ૂઢ વાતો ું રહસ્ય બતાવવાના તથા સંદેહ દૂર કરવાના
ુણો મા ૂમ પડ્યા. હવે દા નયેલને બોલાવ, એટલે તે તને જે લખે ું છે તેનો અથર્ કહ બતાવશે.”

દા નયેલ સ્વપ્નનો ુલાસો કરે છે
13 ત્યારે દા નયેલને રાજા પાસે લાવવામાં આ ો. રાજાએ તેને ૂ ું, “યહૂ દયામાંથી મારા પતા ન ૂખાદનેસ્સાર રાજા

યહૂદ બંદ વાનોને લા ા હતા, તેઓમાંનો દા નયેલ તે ું છે? 14મેં તારા વષે સાંભ ું છે કે, તારામાં ઈ રનોઆત્મા છે, તારામાં
ઈ ર યજ્ઞાન, સમજણ તથા ઉ મ ડહાપણ મા ૂમ પડ્યાં છે.

15આલખાણવાંચવા તથા તેનોઅથર્ સમજાવવા માટે ુ દ્ધમાન માણસોને તથા મંત્ર વદ્યાજાણનારાઓને માર પાસે લાવવામાં
આ ા, પણ તેઓ મને તેનો અથર્ સમજાવી શ ા ન હ. 16 મેં સાંભ ું છે કે, ું અથર્ કહ શકે છે તથા સમસ્યા દૂર કર શકે છે.
હવે જો ું લખે ું વાંચી શકે અને મને તેનો અથર્ બતાવી શકે, તો હુ તને જાં ુ ડયા રગનો ઝભ્ભો તથા તારા ગળામાં સોનાનો હાર
પહેરાવીશ, ું રા માં ત્રીજો અ ધકાર થશ.ે”

17 ત્યારે દા નયેલે રાજાને જવાબઆપ્યો, “આપની બ ક્ષસો આપની પાસે જ રહેવા દો, આપના ઈનામ બીજા કોઈને આપો.
તેમ છતાં, હે રાજા, હુઆપને આ લખાણ વાંચી સંભળાવીશ તથા તેનો અથર્ કહ બતાવીશ. 18 હે રાજા, પરાત્પર ઈ રેઆપના
પતા ન ૂખાદનેસ્સાર રાજાને રા ો, મહ ા, પ્રતાપ તથા ગૌરવ આપ્યાં હતા.ં 19 ઈ રે તેમને જે મહ ા આપી હતી તેનાથી,
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બધા લોકો, પ્રજાઓ તથા વ વધ ભાષાઓ બોલનારા તેનાથી બીતા તથા ૂજતા હતા. તે ચાહતા તેને માર નાખતા, ચાહતા તેને
જીવતા રહેવા દેતા. તે ચાહતા તેને ઊંચે ઉઠાવતા અને તે ચાહતા તેને નીચે પાડતા.

20પણ ારે તેમ ું હૃદયઅ ભમાની થ ું અને તેમનોઆત્મા કઠોર થયો, તે અહકાર ર તે વત્યાર્, ત્યારે તેમને રા ાસન પરથી
દૂર કરવામાં આ ા અને તેમનો મ હમા લઈ લેવામાં આ ો. 21 પરાત્પર ઈ રનો અ ધકાર લોકોના રા ઉપર છે, જનેે ચાહે
તેની તે નમ ૂક કરે છે, એ ું ારે તેમણે જાણ્ ું કે તેમને માણસોમાંથી હાંક કાઢવામાં આ ા, ત્યારે તેમ ું મન પ ુ સમાન થઈ
ગ ું. તે બળદની જમે ઘાસ ખાતા હતા, તેમને જગલી ગધેડા ભેગા રહે ું પ ું અને તેમ ું શર ર ુલ્લા આકાશ નીચે ઝાકળથી
પલળ ું હ ું.

22 હે બેલ્શાસ્સાર તેમના ુત્ર આ બ ું જાણ્યા છતાં આપ નમ્ર થયા નથી. 23 પણ તમે આકાશના ઈ રની સામે ગવર્ કય છે.
તેમના ભ ક્ત ાનમાંથી પાત્રો લાવીને તમ,ે તમારા અમીર ઉમરાવોએ, તમાર પત્નીઓએઅને ઉપપત્નીઓએ તેમાંથી દ્રાક્ષારસ
પીધો છે. તમે સોના, ચાંદ , લોખંડ, લાકડા તથા પથ્થરની ૂ તઓ કે જે ૂ તઓ જોતી નથી, સાંભળતી નથી કે જાણતી નથી
તેઓની ૂજા કર છે. જે ઈ રના હાથમાં આપનો ાસોચ્છવાસ છે જે તમારા સઘળા માગ જાણે છે, તે ઈ રને તમે માન
આપ્ ું નથી. 24 તેથી તેમની પાસેથી આ હાથને મોકલવામાં આ ો અને આ લખાણ લખાવામાં આ ુ.ં

25 તે લખાણ આ છે: ‘મેને, મેને, તકેલ, ઉફાસ ન.’ 26 તેનો અથર્ આ છે: ‘મેને’ એટલે ઈ રે આપના રા ની ગણના કર
છે અને તેનો અંત લા ા છે. 27 ‘તકેલ’ એટલે તમને ત્રાજવામાં તોળવામાં આ ા છે, તમે ઓછા ૂલ્યના મા ૂમ પડ્યા છો.
28 ‘ઉફાસ ન’ એટલે તમારા રા ના વભાગ પાડવામાં આ ા છે અને માદ ઓને તથા ઇરાનીઓને આપવામાં આ ા છે.”

29 ત્યારે બેલ્શાસ્સારે આજ્ઞા અ ુસાર દા નયેલને જાં ુ ડયા રગના વ ો અને ગળામાં સોનાનો હાર પહેરાવવામાં આ ો.
રાજાએ તેના વષે ઢઢેરો પટા ો કે, દા નયેલને રા માં ત્રીજો ુ અ ધકાર ગણવો. 30 તે જ રાત્રે બા બલનો રાજા
બેલ્શાસ્સાર માય ગયો. 31 તે ું રા માદ રાજા દાયાર્વેશ કે જનેી ઉંમર આશરે બાસઠ વષર્ હતી તેના હાથમાં આ ુ.ં

6
દા નયેલ સહોના બલમાં

1 રાજા દાયાર્વેશને રા પર એકસો વીસ ૂબાઓ નીમવા ું ઠ ક લાગ્ ું કે જઓે જુદે જુદે ળે રહે અને આખા રા પર
રાજ કરે. 2તેઓના પર દાયાર્વેશે ત્રણ વહ વટદાર નીમ્યા. તેઓમાંનો એક દા નયેલ હતો. કે જથેી પેલા અ ધક્ષકો તેને જવાબદાર
રહે અને રાજાને કઈ ુકસાન થાય ન હ. 3 દા નયેલ બીજા વહ વટદારો તથા પ્રાંતના ૂબાઓ કરતાં વધારે નામાં કત થયો કેમ કે
તેનામાં અદ્ભતઆત્મા હતો. રાજા તેને આખા રા પર નીમવાનો વચાર કરતો હતો.

4 ત્યારે ુ વહ વટદારો તથા ૂબાઓ રા માટે કરેલા કામમાં દા નયેલની ૂલ શોધવા લાગ્યા, પણ તેઓને તેના કાયર્માં
કોઈ ભ્ર ાચાર કે નષ્ફળતા મળ આવી ન હ, કેમ કે તે વ ા ુ હતો. કોઈ ૂલ કે બેદરકાર તેનામાં મા ૂમ પડ ન હ. 5 ત્યારેઆ
માણસોએ ક ું, “ ાં ુધી આપણે તેના ઈ રના નયમની બાબતમાં તેની વરુદ્ધ કઈ ન મ શોધીએ, ત્યાં ુધી આ દા નયેલ
વરુદ્ધઆપણને કઈ ન મ મળવા ું નથી.”
6 પછ આ વહ વટદારો તથા ૂબાઓ રાજા પાસે યોજના લઈને આ ા. તેઓએ રાજાને ક ું, “હે રાજા દાયાર્વેશ, સદા

જીવતા રહો! 7 રા ના બધા વહ વટદારો, ૂબાઓ, રાજકતાર્ઓ, અમલદારો તથા સલાહકારોએ ભેગા મળ ને ચચાર્ કર ને
નણર્ય કય છે કે, આપે એવો હુકમ બહાર પાડવો જોઈએ કે, જે કોઈ આવતા ત્રીસ દવસ ુધી આપના સવાય બીજા કોઈ
પણ દેવ કે, માણસની આગળ અરજ કરે, તેને સહોના બલમાં નાખવામાં આવશ.ે

8હવે, હે રાજા, એવો મનાઈ હુકમ કરો અને તેના સહ સ ા કરો જથેી તે બદલાય ન હ, માદ ઓના તથા ઇરાનીઓના લોકોના
કાયદાઓ રદ કર શકાતા નથી.” 9 તેથી રાજા દાયાર્વેશે મનાઈ હુકમ ઉપર સહ કર .

10 ારે દા નયેલને જાણ થઈ કે હુકમ ઉપર સહ કરવામાં આવી છે, ત્યારે તે ઘરે આ ો તેના ઉપલા માળના ઓરડાની
બાર ઓ યરુશાલેમની તરફ ુલ્લી રહેતી હતી. તે અગાઉ કરતો હતો તે પ્રમાણે દવસમાં ત્રણ વાર ૂંટ ણયે પડ ને પ્રાથર્ના કર ને
અને પોતાના ઈ રનો આભાર માન્યો. 11 ત્યારે આ માણસો જઓેએ ષડ્યંત્ર રચ્ ું હ ું તેઓએ દા નયેલને પોતાના ઈ રની
પ્રાથર્ના કરતો અને તેમની સહાય માટે યાચના કરતો જોયો.

12તેથી તેઓએ રાજા પાસે જઈને તેના હુકમ વષે ક ું, “હે રાજા, ું તમે એવો હુકમ ફરમા ો ન હતો કે જે કોઈ ત્રીસ દવસ
ુધી આપના સવાય બીજા કોઈપણ દેવ કે, માણસને અરજ કરશે તેને સહોના બલમાં નાખવામાં આવશ?ે” રાજાએ જવાબ

આપ્યો, “આવાત સાચી છે, માદ ઓ તથા ઇરાનીઓનો કાયદા પ્રમાણે તે છે; જે કદ રદ થતા નથી.”
13તેઓએ રાજાને જવાબઆપ્યો, “યહૂ દયાના કેદ ઓમાંનો એક દા નયેલ, હે રાજા તમાર વાતો પર કે તમે સહ કરેલા હુકમ

પર ધ્યાનઆપતો નથી. તે દવસમાં ત્રણ વખત પોતાના ઈ રને પ્રાથર્ના કરે છે.” 14 ારે રાજાએઆસાંભ ું, ત્યારે તેને ૂબ
જ દ:ુખ થ ુ,ં દા નયેલને બચાવવાનો રસ્તો શોધવાનો મનમાં વચાર કરવા લાગ્યો. ૂયાર્સ્ત થતાં ુધી દા નયેલને બચાવવાનો
પ્રયત્ન ચા ુ રા ો.

15આમાણસો જઓેએએકત્ર થઈને રાજા સાથે ષડ્યંત્ર રચ્ ું હ ું તેઓએઆવીને તેને ક ું, “હે રાજા, આપેજાણ ું જોઈએ
કે, માદ ઓઅને ઇરાનીઓના કાયદા એવા છે કે, રાજાએ કરેલો કોઈ હુકમ કે, કાયદો બદલી શકાતો નથી.”

16 ત્યારે રાજાએ હુકમ કય , તેઓએ દા નયેલને લાવીને તેને સહોના બલમાં ના ો. રાજાએ દા નયેલને ક ું, “જે ઈ રની
ું સતત ઉપાસના કરે છે તે તને બચાવો.”
17એક મોટો પથ્થર લાવીને બલના પ્રવેશદ્વાર પર ૂકવામાં આ ો, રાજાએ તેના ઉપર પોતાની તથા પોતાના અમીરોની ુદ્રા

વડે સ ો માય , જથેી દા નયેલની બાબતમાં કઈ પણ ફેરફાર થાય ન હ. 18 પછ રાજા પોતાના મહેલમાં ગયો અને આખી રાત
તેણે કઈ ખા ું ન હ. તેમ વા જત્રો પણ તેની આગળ લાવવામાં કે વગાડવામાં આ ાં ન હ, તેની ઊંઘ ઊડ ગઈ.
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19 પછ રાજા બીજા દવસે વહેલી સવારે ઊઠ ને સહોના બલ આગળ ગયો. 20 ારે તે બલ આગળ પહોંચ્યો ત્યારે
વેદનાભયાર્ અવાજે તેણે દા નયેલને હાંક માર . તેણે દા નયેલને ક ું, “હે દા નયેલ, જીવતા ઈ રના સેવક, જમેની ું સતત સેવા
કરે છે, તે તારા ઈ ર તને સહોથી બચાવી શ ા છે?”

21 ત્યારે દા નયેલે રાજાને જવાબ આપ્યો, “હે રાજા, સદા જીવતા રહો. 22 મારા ઈ રે પોતાના દૂતને મોકલીને સહોનાં મોં
બંધ કર દ ધાં એટલે તેઓ મને કશી ઈજા નથી કર શ ા. કેમ કે, હુ તેઓની નજરમાં તથા તમાર આગળ પણ નદ ષ મા ૂમ
પડ્યો છુ. અને હે રાજા, મેં આપનો પણ કોઈ ુનો કય નથી.”

23 ત્યારે રાજાને ઘણો આનંદ થયો. તેણે હુકમ કય કે, દા નયેલને બલમાંથી બહાર કાઢવામાં આવે. તેથી દા નયેલને બહાર
કાઢવામાં આ ો. તેના શર ર ઉપર કોઈપણ ઈજા જોવા મળ ન હ, કેમ કે તેણે પોતાના ઈ રમાં વ ાસ રા ો હતો.

24 પછ જે માણસોએ દા નયેલ પર તહોમત ૂ ાં હતા તેઓને રાજાના હુકમથી પકડ લાવીને તેઓન,ે તેઓનાં સંતાનોને
અને તેઓની પત્નીઓને સહોના બલમાં નાખવામાં આ ા. તેઓ બલમાં નીચે પહોંચે તે પહેલાં જ સહોએ તેમના પર તરાપ
માર ને તેઓનાં હાડકાંના ૂરે ૂરા કર ના ા. 25 પછ રાજા દાયાર્વેશે આખી ૃથ્વી પર રહેતા લોકોને, પ્રજાઓને તથા વ વધ
ભાષા બોલનારાઓને પત્ર લ ો કે,
“તમને અ ધકા ધક શાં ત થાઓ.

26 હુ હુકમ કરુ છુ કે, મારા આખા રા ના લોકોએ દા નયેલના ઈ રની આગળ કાંપ ું તથા બી ુ.ં
કેમ કે તે જીવતા તથા સદાકાળ જીવંત ઈ ર છે.
તેમના રા નો નાશ થશે ન હ;
તેમની સ ાનો અંત આવતો નથી.
27 તે આપણને સંભાળે છે અને ુક્ત કરે છે,
તે આકાશમાં અને ૃથ્વી પર,
ચ ો તથા ચમત્કારો કરે છે;
તેમણે દા નયેલને સહોના પંજામાંથી ઉગાય છે.”

28આમ, દાયાર્વેશના રા કાળ દરમ્યાન તથા ઇરાનની કોરેશના રા કાળ દરમ્યાન દા નયેલે આબાદાની ભોગવી.

7
ચાર જાનવરો વષે ું દા નયેલ ું સંદશર્ન

1બા બલના રાજાબેલ્શાસ્સારના પ્રથમ વષ દા નયેલ પોતાના પલંગ પર ૂતેલો હતો ત્યારે તેને સ્વપ્નઆ ું અને તેના મગજમાં
સંદશર્નો થયાં. પછ સ્વપ્નમાં તેણે જે જો ું હ ું તે લ ુ.ં તેણે ઘણી અગત્યની ઘટનાઓ લખી: 2 દા નયેલે ક ું કે, “રાત્રે મને
થયેલાં સંદશર્નોમાં મેં જો ું તો, જુઓ, આકાશના ચાર પવનો મોટા સ ુદ્રને હલાવી ર ા હતા. 3એકબીજાથી જુદાં એવા ચાર
મોટાં પ્રાણીઓ સ ુદ્રમાંથી બહાર નીક ાં.

4 પહે ું સહના જે ું હ ું પણ તેને ગરુડના જવેી પાંખો હતી. હુ જોતો હતો એટલામા,ં તેની પાંખો ખેંચી લેવામાં આવી અને
તેને જમીન પરથી ઊંચકવામાં આ ું. તેને બે પગ પર માણસની જમે ઊ ું રાખવામાં આ ું. તેને મ ુષ્ય ું હૃદય આપવામાં
આ ું. 5વળ જુઓબીજુ એક પ ુ ર છ જે ું હ ું, તે પંજો ઉપાડ ને ઊ ું હ ું. તેના ુખમાં તેના દાંતોની વચ્ચે ત્રણ પાંસળ ઓ
હતી. તેને કહેવામાં આ ું, ‘ઊ ું થા અને ઘણા લોકોનો ભક્ષ કર.’ ”

6આ પછ મેં ફર થી જો ુ.ં ત્યાં બીજુ એક પ ુ હ ું, તે દ પડાના જે ું દેખા ુ.ં તેની પીઠ પર પક્ષીના જવેી ચાર પાંખો હતી,
તેને ચાર માથાં હતા.ં તેને રા ા ધકાર આપવામાં આ ો હતો. 7આપછ રાત્રે મેં મારા સ્વપ્નમાં ચો ું પ ુ જો ુ.ં તે ભયાનક,
ડરામણું અને ઘણું બળવાન હ ું. તેને મોટા લોખંડના દાંત હતા; તે ભક્ષ કર ુ,ં ભાંગીને ટુકડટુેકડા કર ું હ ું અને બાક રહેલાઓને
પોતાના પગ નીચે કચડ નાખ ું હ ું. તે બીજા પ ુઓ કરતાં અલગ હ ું અને તેને દસ શગડાં હતા.ં

8 ારે હુ એ શગડાં વષે વચાર કરતો હતો તેવામા,ં મેં જો ું તો, જુઓ તેઓની મધ્યે બીજુ ના ું શગડુ ટ નીક ુ.ં
અગાઉના ત્રણ શગડાં ૂળમાંથી ઊખડ ગયાં. આ શગડામાં મેં માણસની આંખો જવેી આંખો અને મોટ બાબતો વષે બડાઈ
કર ું ુખ જો ું.

સનાતન ઈ ર વષે સંદશર્ન
9 હુ જોતો હતો ત્યારે,

સહાસનો ગોઠવવામાં આ ાં,
એક ુરાતન કાલીન માણસ તેના પર બેઠો હતો,
તેનાં વ ો હમ જવેાં સફેદ હતા,ં
તેના માથાના વાળ ુદ્ધ ઊન જવેા હતા.ં
તે ું સહાસન અ ની જ્વાળારૂપ હ ું,
તેનાં પૈડાં સળગતા અ નાં હતા.ં

10 તેમની આગળથી ધગધગતા અ નો ધોધ નીકળ ને વહેતો હતો.
હજારોહજાર લોકો તેમની સેવા કરતા હતા
લાખો લોકો તેમની આગળ ઊભા હતા.
ન્યાયસભા ભરાઈ હતી, ુસ્તકો ખોલવામાં આ ાં હતા.ં

11 પે ું શગડુ બડાઈની વાતો કર ું હ ું તે હુ જોતો હતો, એટલામાં તે પ ુને માર નાખવામાં આ ુ.ં તે ું શર ર નાશ પામ્ ુ,ં
તેને બાળ નાખવામાં આ ું ત્યાં ુધી મેં જો ું. 12બાક નાં ચાર પ ુઓનો રા ા ધકાર છ નવી લેવામાં આ ો, પણ તેઓને
લાંબા સમય ુધી જીવતાં રહેવા દેવામાં આ ાં.

13 તે રાત્રે મારા સંદશર્નમા,ં
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મ ુષ્ય ુત્ર જવેા એક ુરુષને આકાશના વાદળો સાથે ઊતરતો મેં જોયો.
તે ુરાતનકાલીન ુરુષની પાસે આ ો,
તેમની સમક્ષ હાજર થયો.
14 તેને સ ા, મ હમા તથા રા ા ધકાર આપવામાં આ ો,
જથેી બધા લોકો, પ્રજાઓ તથા વ વધ ભાષા બોલનારાઓ તેને તાબે થાય.
તેની સ ા સનાતન છે તે કદ લોપ થશે ન હ,
તે ું રા જે કદ નાશ ન હ પામ.ે

સંદશર્નોના ુલાસા
15 હુ દા નયેલ, મારા આત્મામાં દઃુખી થયો, મારા મગજમાં મેં સંદશર્નો જોયાં તેનાથી હુ ભયભીત થયો. 16 ત્યાં ઊભા ર ા

હતા તેઓમાંના એકની પાસે જઈને મેં તેને ક ું કે, આબાબતનો અથર્ શો છે તે મને બતાવ.
17 ‘આ ચાર મોટા પ ુઓ ચાર રાજાઓ છે, તેઓ ૃથ્વી પર ઊભા થશ.ે 18 પણ પરાત્પરના સંતો રા મેળવશે અને તેઓ

સદા સવર્કાળ ુધી રાજ કરશ.ે’ ”
19 પછ મેં ચોથા પ ુ ું રહસ્ય જાણવાની ઇચ્છા પ્રગટ કર , તે બીજા બધા કરતાં જુદુ હ ું, તેના લોખંડના દાંત અને પ ળના

નખ ઘણા ભયંકર હતા; તે લોકોને ભક્ષ કર ુ,ં ભાંગીને ટુકડા કર ુ,ં બાક રહેલાને તેના પગ તળે કચડ નાખ ું હ ું. 20 વળ
તેના માથા પરનાં દસ શગડાં તથા બીજા શગડાં આગળ પેલા ત્રણ શગડાં પડ ગયાં તેના વષે જાણવાની મને ઇચ્છા હતી. જે
શગડાને આંખો તથા બડાશ માર ું ુખ હ ું, જે બીજા શગડાં કરતાં મોટુ દેખા ું હ ું, તેને વષે પણ જાણવાની ઇચ્છા દશાર્વી.
21 હુ જોતો હતો, ત્યાં તો તે શગડુ પ વત્ર લોકોની વરુદ્ધ ુદ્ધ કરવા લાગ્ ુ,ં તેઓને પરા જત કર ું હ ું. 22પેલો ુરાતનકાલીન

આ ો, પરાત્પરના સંતોને ન્યાય આપવામાં આપ્યો. પછ સમયઆ ો કે સંતોને રા પ્રાપ્ત થ ુ.ં
23 તે ક્તએ ચોથા પ ુ માટે આ પ્રમાણે ક ું, ‘કે,

તે ૃથ્વી પર ચો ું રા છે
તે બીજાં બધાં રા ો કરતાં જુદુ હશે.
તે આખી ૃથ્વીને ભક્ષ કર જશે,
તેને કચડ નાખશે
ભાંગીને ટુકડે ટુકડા કર નાખશ.ે
24 તે દસ શગડાં એટલે
આ રા માંથી દસ રાજાઓઊભા થશ,ે
તેમના પછ બીજો રાજા ઊભો થશ.ે તે અગાઉનાં કરતાં અલગ હશ,ે તે ત્રણ રાજાઓને જીતશે.

25 તે પરાત્પરની વરુદ્ધ બોલશ.ે
પરાત્પર ઈ રના પ વત્રો પર જુલમ કરશ,ે
ધા મક ઉત્સવોમાં તથા નયમોમાં ફેરફાર કરવાનો પ્રયત્ન કરશ.ે
એક વષર્ માટે, બે વષર્ માટે તથા અડધા વષર્ માટે
આ બાબત તેના હાથમાં સોંપી દેવામાં આવશે.
26 પણ ન્યાયસભા ભરાશ,ે
તેઓ તે ું રા છ નવી લેશે
અને અંતે તેનો સં ૂણર્ નાશ થશ.ે
27 રા તથા સ ા,
આખાઆકાશ નીચેના રા ો ું માહાત્મ્ય,
લોકોને સોંપવામાં આવશે
જે પરાત્પરના પ વત્રો ું થશ.ે
તેમ ું રા સદાકાળ ું રા છે,
બીજા બધાં રા ો તેમને તાબે થશે અને તેમની આજ્ઞામાં રહેશે.’ ”

28અહ આબાબતનો અંત છે. હુ, દા નયેલ, મારા વચારોથી ઘણો ભયભીત થયો અને મારા ચહેરાનો દેખાવ બદલાઈ ગયો.
પણઆ વાત મેં મારા હૃદયમાં રાખી.”

8
મેંઢા તથા બકરા વષે દા નયેલ ું સંદશર્ન

1બેલ્શાસ્સાર રાજાના રા ના ત્રીજાવષમેં, દા નયેલે અગાઉજેસંદશર્નજો ું હ ું તેના જે ું બીજુ સંદશર્નજો ું. 2સંદશર્નમાં
મેં જો ું, કે હુ એલામ પ્રાંતના કલ્લા ૂસાના નગરમાં હતો. સંદશર્નમાં મારા જોવામાં આ ું કે હુ ઉલાઈ નદ ને કનારે ઊભો હતો.

3 મેં માર નજર ઉપર કર ને જો ું તો માર આગળ બે શગડાંવાળો બકરો નદ આગળઊભેલો હતો. તે ું એક શગડુ બીજા
કરતાં લાં ું હ ું, પણ લાં ું શગડુ ધીમેથી ૃ દ્ધ પામ ું હ ું અને તે પાછળથી લાં ું થ ુ.ં 4મેં તે બકરાને પ મ તરફ, ઉ ર તરફ
અને દ ક્ષણ તરફ શગડાં મારતો જોયો; તેની આગળ બીજુ કોઈ પ ુ ઊ ું રહ શક ું નહો ુ.ં તેની પાસેથી કોઈ પોતાને છોડાવી
શકે એમ નહો ું. તે પોતાની મરજી પ્રમાણે કરતો હતો અને ઘમંડ કરતો હતો.

5 આ વષે હુ વચારતો હતો, તો મેં જો ું કે પ મ તરફથી એક બકરો અ તશય વેગથી ૃથ્વી પર આક્રમણ કરતો ઘસી
આ ો, તેના પગ જમીનને અડકતા પણ નહોતા. તે બકરાની આંખો વચ્ચે એક મોટુ શગડુ હ ુ.ં 6જે શગડાવાળા બકરાને મેં
નદ કાંઠે ઊભેલો જોયો હતો, તેની પાસે તે આ ો-તે બકરો પેલા બકરા તરફ ૂરા સામથ્યર્થી ઘસી ગયો.
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7 મેં બકરાને તેની નજીક આવતો જોયો. તે બકરા પર ક્રોધે ભરાયો હતો, તેણે પેલા બકરા ઉપર હુમલો કય અને તેના બ ે
શગડાં ભાંગી ના ાં. એ બકરો તેની આગળ ઊભો રહેવાને અશક્ત હતો. આવેલા બકરાએ તેને નીચે પછાડ દ ધો અને તેને
કચડ ના ો. કેમ કે તેના બળથી તેને બચાવનાર કોઈ જ ન હ ું. 8 ત્યારે તે બકરાએ ઘણું મહત્વ ધારણ ક ુ. પણ ારે તે
બળવાન થયો ત્યારે તે ું મોટુ શગડુ ભાંગી ગ ું, તેની જગ્યાએઆકાશના ચાર પવન તરફ ચાર મોટા શગડાં ટ નીક ાં.

9 તેઓમાંથી એક ના ું શગડુ ટ આ ુ,ં પણ દ ક્ષણ તરફ, ૂવર્ તરફ તથા ર ળયામણા દેશ ઇઝરાયલ તરફ તે લંબાઈને ઘણું
મોટુ થ ું. 10 તે વધીને આકાશના સૈન્ય ુધી પહોંચ્ ુ.ં સૈન્યોમાંના અને તારાઓમાંના કેટલાકને તેણે ૃથ્વી પર ફેં ા અને તેમને
પગ નીચે કચડ ના ા.

11તે વધીને ઈ ર ય સૈન્યના સરદાર જટે ું મોટુ થ ું. તેણે તેની પાસેથી દરરોજ ું દહનાપર્ણ લઈ લી ું અને તેના પ વત્ર ાનને
ભ્ર ક ુ. 12બંડને કારણે સૈન્ય તથા દહનાપર્ણ તેને આપી દેવામાં આ ુ.ં સત્યને જમીન પર ફેંક દ ું, પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે
વત્ ુ અને સફળ થ ુ.ં

13 ત્યારે મેં એક પ વત્રને બોલતો સાંભ ો અને બીજા પ વત્રે તેને જવાબ આપ્યો, “દહનાપર્ણનો અને વનાશ કરનાર પાપ
પ વત્ર ાનને તેમ જઆકાશના સૈન્યને તેના પગ નીચે કચડ નાખવા વષેના સંદશર્નનો કેટલો સમય છે?” 14 તેણે મને ક ુ,ં “બે
હજાર ત્રણસો રા ત્ર દવસ ુધી, ત્યાર પછ પ વત્ર ાનને ુદ્ધ કરાશ.ે”

ગા બ્રયેલ દૂત સંદશર્ન સમજાવે છે
15 ારે, મેં દા નયેલે આ સંદશર્ન જો ું, ત્યારે મેં તેને સમજવાનો પ્રયત્ન કય . એક માણસ જવેી આકૃ ત માર સામે ઊભી

હતી. 16મેં ઉલાઈ નદ ના કનારા વચ્ચેથી મ ુષ્યનો અવાજ સાંભ ો. તેણે ક ું, “ગા બ્રયેલ, આમાણસને સંદશર્ન સમજવામાં
મદદ કર.” 17 તેથી તે ાં હુ ઊભો હતો ત્યાં માર પાસે આ ો. તે પાસે આ ો; ત્યારે હુ ડર ને નીચે જમીન પર પડ ગયો.
તેણે મને ક ું, “હે મ ુષ્ય ુત્ર, સમજ, આસંદશર્ન અંતના સમય ું છે.”

18 તે ારે બોલતો હતો ત્યારે હુ જમીન પર ઊંધો પડ ને ભર નદ્રામાં પડ્યો. ત્યારે તેણે મને સ્પશર્ કર ને ઊભો કય . 19 તેણે
ક ું, “જો, હુ તને જણા ું છુ કે, કોપને અંતે ું થવા ું છે, કેમ કે આ સંદશર્ન ઠરાવેલા અંતના સમય વષે છે.

20જે બે શગડાવાળો બકરો તે જોયો, તેઓ માદ દેશના અને ઇરાનના રાજાઓ છે. 21 પેલો નર બકરો ગ્રીસનો રાજા છે.
તેની આંખો વચ્ચે ું મોટુ શગડુ તે તો પહેલો રાજા છે.

22જે શગડુ ભાંગી ગ ું તેની જગ્યાએબીજાં ચાર શગડાં ઊગ્યાં તે એ છે કે તે પ્રજામાંથી ચાર રા ો ઊભાં થશ,ે પણ પોતાના
બળથી ન હ. 23 તેઓના રા ના અંતે, ારે તેઓનાં ઉલ્લંઘનો તેની મયાર્દા ુધી પહોંચશે ત્યારે એક વકરાળ ચહેરાવાળો
તથા ુ દ્ધશાળ રાજા ઊભો થશ.ે

24 તે મહા બળવાન થશે પણ પોતાના બળથી ન હ. તે ાપક ર તે વનાશ કરશ,ે તે જે પણ કરશ,ે તેમાં તે સફળ થશ.ે તે
શ ક્તશાળ તથા પ વત્ર લોકોનો નાશ કરશ.ે 25તે છેતર પડ થી પોતાના પ્રપંચમાં વજયી થશ.ે તે રાજાઓના રાજા વરુદ્ધઊભો
થશે, તે તેઓને તોડ નાખશે પણ માનવ બળથી ન હ.

26સવાર અને સાંજ વષે જે સંદશર્ન કહેવામાં આ ું છે તે સા ું છે. પણ તે સંદશર્નને ુપ્ત રાખ, કેમ કે તે ભ વષ્યના ઘણા
દવસો વષે છે.”
27 પછ હુ દા નયેલ, આસાંભળ ને ૂ છત થયો અને ઘણા દવસો ુધી બીમાર ર ો. ત્યારબાદ હુ સાજો થયો અને રાજા ું

કામકાજ કરવા લાગ્યો. પણ તે સંદશર્નથી હુ ાકુળ હતો પર ુ કોઈને તેની સમજ પડ ન હ.

9
દા નયેલની પોતાના લોકો માટેની પ્રાથર્ના

1 માદ ઓના વંશનો અહા ેરોશનો દ કરો દાયાર્વેશ હતો. એ અહા ેરોશ બા બલીઓના વસ્તારનો રાજા હતો. 2 તેની
કાર કદ ના પ્રથમ વષર્માં હુ દા નયેલ, ‘યહોવાહ ું વચન જે ય મયા પ્રબોધકની પાસે આવી હતી’ તે ુસ્તકોનો અભ્યાસ કરતો
હતો. તેમાંથી હુ યરુશાલેમની પાયમાલીના અંતનાં સતેર વષ વષેની ગણતર પ વત્રશા પરથી સમ ો.

3 પછ મેં ઉપવાસ કર ન,ે ટાટ પહેર ને, રાખના ઢગલા પર બેસીને, પ્રાથર્ના તથા વનંતીઓ કર ને તેમને શોધવાને મારુ ુખ
પ્ર ુ ઈ ર તરફ ફેર ું. 4 મેં યહોવાહ મારા ઈ રને પ્રાથર્ના કર ને તથા પાપોને ક ૂલ કર ને ક ું, “હે પ્ર ુ, જઓે તમારા કરારને
વળગી રહે છે, તમારા ઉપર પ્રેમ રાખે છે અને તમાર આજ્ઞાઓ ું પાલન કરે છે તેઓના પર દયા રાખનાર મહાન તથા ભયાવહ
ઈ ર છો.

5અમે પાપ ક ુ છે અને જે ખોટુ છે તે ક ુ છે. તમાર આજ્ઞાઓ તથા તમારા હુકમોથી ફર ને દુ તા કર છે અને બળવો કય
છે. 6અમારા રાજાઓને, અમારા આગેવાનોને, અમારા ૂવર્જોને તથા દેશના બધા લોકોને તમારા નામે ઉપદેશ આપનાર તમારા
સેવકો પ્રબોધકોની વાત અમે સાંભળ નથી.

7 હે પ્ર ,ુ ન્યાયીપણું તમારુ છે. પણ આજની ુખ પરની શરમ તો અમાર છે. યહૂ દયાના માણસોની, યરુશાલેમના
રહેવાસીઓની, સવર્ ઇઝરાયલીઓની તથા તમાર વરુદ્ધ કરેલા અપરાધને કારણે એટલે પાસેના દૂરના દેશોમાં રહેતા સવર્ દેશોમાં

ાં તમે તેઓને નસાડ ૂ ા છે તેઓની છે. 8 હે યહોવાહ, અમારા ુખની શરમ અમાર , અમારા રાજાઓની, આગેવાનોની
અને અમારા ૂવર્જોની છે. કેમ કે, અમે તમાર વરુદ્ધ પાપ ક ુ છે.

9 દયા તથા ક્ષમા પ્ર ુ અમારા ઈ રની છે, કેમ કે અમે તમાર સામે બળવો કય છે. 10 યહોવાહ અમારા ઈ રની વાણી
અમે માની નથી તેમના જે નયમો તેમણે પોતાના સેવક પ્રબોધકો દ્વારા અમને આપ્યા હતા તે પ્રમાણે અમે ચાલ્યા નથી. 11સવર્
ઇઝરાયલે ફર જઈને તમાર વાણી માની નથી અને તમારા નયમ ું ઉલ્લંઘન ક ુ છે. તેથી ઈ રના સેવક ૂસાના નયમશા માં
લખેલી પ્ર તજ્ઞા પ્રમાણે અમારા પર શાપ રેડ દેવામાં આ ો છે, કેમ કે અમે તેમની વરુદ્ધ પાપ ક ુર્ છે.

12 અમારા પર મોટ આપ લાવીને અમાર તથા અમારા રાજકતાર્ઓ વરુદ્ધ તેમણે જે વચનો કહેલા હતાં તે યહોવાહે
પ ર ૂણર્ કયા છે. કેમ કે યરુશાલેમને જે કરવામાં આ ું છે તે ું આખા આકાશ નીચે ાંય કરવામાં આ ું નથી. 13 ૂસાના
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નયમશા માં લખેલી બધી આફતો અમારા પર આવી છે, તોપણ તમારા અન્યાયોથી પાછા ફરવા માટે, તમારુ સત્ય સમજવા
માટે, અમે યહોવાહ તમારા ઈ રની દયા માટે વનંતી કર નથી. 14માટે યહોવાહ અમારા પરઆપ લાવવાને તૈયાર હતા અને
અમારા પર આપ લા ા પણ ખરા. કેમ કે યહોવાહ અમારા ઈ ર પોતે કરેલા બધા કામોમાં ન્યાયી છે, અમે તેમની વાણી
માની નથી.

15 હવે, હે પ્ર ુ અમારા ઈ ર, પરાક્રમી હાથ વડે તમે તમારા લોકોને મસરમાંથી બહાર લાવીને આજની જમે તમારા નામનો
મ હમા મેળ ો છે. પણ હજીય અમે તો પાપ ક ુ અને દુ તા કર છે. 16 હે પ્ર ુ, તમારાં સવર્ ન્યાયીકૃત્યોને કારણે, તમારો ક્રોધ
તથા ુસ્સો તમારા નગર યરુશાલેમ પરથી તમારા પ વત્ર પવર્ત પરથી પાછો ફેરવો. અમારાં પાપોને કારણે તથા અમારા પ ૃઓના
અપરાધોને કારણે યરુશાલેમ તથા તમારા લોકો અમાર આસપાસના લોકોની નજરમાં નદાપાત્ર બન્યા છે.

17હવે, હે અમારા પ્ર ુ ઈ ર, તમારા સેવકની પ્રાથર્ના સાંભળો અને દયા માટેની અમાર વનંતી પર કાન ધરો; તમારા ઉજ્જડ
થયેલા પ વત્ર ાન પર, આપના નામની ખાતર, તમારુ ુખ પ્રકા શત કરો., 18 હે મારા ઈ ર, કાન દઈને અમાર વનંતી સાંભળો,
તમાર આંખ ઉઘાડ ને અમારા ઉપર નજર કરો. અમારો વનાશ થયો છે; તમારા નામે ઓળખાતાં નગર તરફ જુઓ. અમે તમાર
સહાય અમારા ન્યાયીપણાને લીધે ન હ, પણ તમાર મોટ દયાને કારણે માગીએ છ એ. 19 હે પ્ર ુ, સાંભળો, હે પ્ર ુ, ક્ષમા કરો,
હે પ્ર ુ, સાંભળો અને અમાર અરજ ફળ ૂત કરો! હે મારા ઈ ર તમાર પોતાની ખાતર વલંબ ન કરો, કેમ કે તમારા લોકો
અને તમારુ નગર તમારા નામથી ઓળખાય છે.”

ગા બ્રયેલ ભ વષ્યવાણી સમજાવે છે
20 હુ બોલતો હતો અને પ્રાથર્ના કરતો હતો, મારા અને મારા ઇઝરાયલ લોકોનાં પાપ ક ૂલ કરતો હતો, મારા ઈ રના પ વત્ર

પવર્તને સારુ યહોવાહ મારા ઈ રની આગળ માર અરજો રજૂ કરતો હતો. 21 હુ પ્રાથર્ના કરતો હતો ત્યારે, ગા બ્રયેલ જનેે મેં
પ્રથમ સંદશર્નમાં જોયો હતો, તે સાંજના અપર્ણના સમયે ઝડપથી માર તરફ ઊડ આ ો.

22 તેણે મને સમજણ પાડ અને મને ક ું, “હે દા નયેલ, હુ તને ુ દ્ધ તથા સમજ આપવા આ ો છુ. 23 તે દયા માટે વનંતી
કરવા માંડ , ત્યારે આજ્ઞા થઈ તેથી હુ જવાબ આપવા આ ો છુ, કેમ કે ું અ ત પ્રય છે. માટે ું આ વાતનો વચાર કર અને
પ્રગટ કરણ સમજ.

24અપરાધનો અંત લાવવાને, પાપનો અંત લાવવાનો, દુ તા ું ુ દ્ધકરણ કરવાને, અનંતકાળ ું ન્યાયીપણું લાવવાને, સંદશર્ન
તથા ભ વષ્યવાણીઅમલમાં ૂકવા ુ,ં પરમપ વત્રનોઅ ભષેક કરવા ું તારા લોકોઅને તારા નગરને માટે નમાર્ણ કરેલાં છે. 25માટે
જાણ તથા સમજ કે યરુશાલેમની મરામત કરવાનો તથા તેને બાંધવાનો હુકમ થયાના સમયથી તે અ ભ ષક્તના સમય ુધી સાત
અઠવા ડયાં લાગશ.ે બાસઠ અઠવા ડયામાં યરુશાલેમની શેર ઓ તથા ખાઈઆપ ના સમયમાં પણ ફર બંધાશે.

26બાસઠ અઠવા ડયાં પછ અ ભ ષક્તનો નાશ કરવામાં આવશે અને તેની પાસે કઈ રહેશે ન હ. એક સેનાપ ત સૈન્ય સાથે
આવશ.ે અને નગરનો તથા પ વત્ર ાનનો નાશ કરશ.ે તેનો અંત રેલની જમેઆવશે અને અંત ુધી ુદ્ધ ચાલશે. વનાશ નમાર્ણ
થયેલો છે.

27 તે એક અઠવા ડયાં ુધી કરારને પાકો કરશ.ે તે અઠવા ડયાની વચ્ચેના દવસોમાં બ લદાન તથા અપર્ણ બંધ કરાવશે.
ધ ારપાત્રની પાંખ પર વેરાન કરનાર આવશ.ે જે નમાર્ણ થયે ું છે તે ૂરુ થતા ુધી વેરાન કરનાર પર કોપ રેડવામાં આવશ.ે”

10
તી ગ્રસ નદ કાંઠે દા નયેલને થયે ું સંદશર્ન

1ઇરાનના રાજા કોરેશના શાસનકાળના ત્રીજા વષ દા નયેલ જે ું નામ બેલ્ટશાસ્સાર હ ું તેને સંદેશ પ્રગટ કરવામાં આ ો, આ
સંદેશો સત્ય હતો. તે એક મહાન ુદ્ધ વષેનો હતો. દા નયેલ ારે સંદશર્નમાં હતો ત્યારે તેણે તે સંદેશો સમજી લીધો.

2 તે દવસોમાં, હુ દા નયેલ ત્રણ અઠવા ડયાંનો શોક પાળતો હતો. 3 ત્રણ અઠવા ડયાં ૂરાં થતાં ુધી મેં ભોજન ક ુ ન હ, મેં
માંસ ખા ું ન હ, મેં દ્રાક્ષારસ પીધો ન હ અને મેં તેલથી પોતાનો અ ભષેક કય ન હ.

4 પહેલા મ હનાના ચોવીસમા દવસ,ે હુ મહાનદ એટલે કે, હદેકેલ તી ગ્રસ નદ ને કનારે હતો, 5 મેં નજર ઊંચી કર ને જો ું,
તો જુઓ એક માણસ શણનાં વ પહેર ને ઊભો હતો, તેની કમરે ઉફાઝનો ુદ્ધ સોનાનો પટ્ટો બાંધેલો હતો. 6 તે ું શર ર
પોખરાજના જે ું હ ું, તેનો ચહેરો વીજળ ના જવેો હતો. તેની આંખો બળતી મશાલ જવેી હતી. તેના હાથ અને પગ પ ળના
જવેા હતા. તેના શ ોનો અવાજ મોટા ટોળાંના અવાજ જવેો હતો.

7મેં દા નયેલે એકલાએજતે સંદશર્ન જો ુ,ં માર સાથેના માણસોએ તે સંદશર્ન જો ું ન હ. પણ, તેમના પર મોટો ત્રાસઆ ો,
તેઓ નાસીને સંતાઈ ગયા. 8 હુ એકલો રહ ગયો અને આ મહાન સંદશર્ન જો ું. મારામાં સામથ્યર્ રહ ન હ; ભયથી મારો દેખાવ
ફ ો પડ ગયો, હુ શ ક્તહ ન થઈ ગયો. 9 ત્યારે મેં તેમના શ ો સાંભ ા, તેમને સાંભળતાં જ હુ ભર નદ્રામાં જમીન પર ઊંધો
પડ ગયો.

10 ત્યારે એક હાથે મને સ્પશર્ કય , તેણે મને મારાં ૂંટણો તથા મારા હાથની હથેળ ઓ પર ટેક ો. 11 દૂતે મને ક ું, “હે
દા નયેલ, અ ત વહાલા માણસ, જે વાત હુ તને કહુ તે સમજ. ટટ્ટાર ઊભો રહે, કેમ કે મને તાર પાસે મોકલવામાં આ ો છે.”
તેણે મને આ ક ું, એટલે હુ ૂજતો ૂજતો ઊભો થયો.

12 પછ તેણે મને ક ું, “હે દા નયેલ, બીશ ન હ, કેમ કે, તેં તારુ મન સમજવામાં તથા તારા ઈ રની આગળ નમ્ર થવામાં
લગા ું તે દવસથી જ તાર પ્રાથર્ના સાંભળવામાં આવી છે. તાર વનંતીને કારણે હુ અહ આ ો છુ. 13 ઇરાનના રા ના
રાજકુમારે માર સામે ટ ર લીધી, ઇરાનના રાજા સાથે મને એકવીસ દવસ ુધી રાખવામાં આ ો. પણ ુ રાજકુમારોમાંનો
એક એટલે મખાએલ, માર મદદે આ ો.

14 હુ તને તારા લોકો પર ભ વષ્યમાં ું વીતવા ું છે તે સમજાવવા આ ો છુ. કેમ કે, સંદશર્ન આવનાર દવસોને લગ ું છે.”
15 ારે તે મને આ શ ોનો ઉપયોગ કર ને વાતો કરવા લાગ્યો, ત્યારે હુ ની ું જોઈને ૂંગો ર ો.
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16જે ું સ્વરૂપ માણસ જે ું લાગ ું હ ું. તેણે મારા હોઠને સ્પશર્ કય , મેં મારુ ુખ ખોલ્ ું અને જે માર સામે ઊભો હતો તેને
ક ું, “હે મારા પ્ર ુ, સંદશર્નને કારણે મને ૂબ વેદના થઈ છે. મારામાં સામથ્યર્ રહ નથી. 17 હુ તો તારો દાસ છુ. હુ શી ર તે મારા
પ્ર ુ સાથે વાત કરુ? કેમ કે મારામાં સામથ્યર્ નથી અને મારામાં દમ પણ ર ો નથી.”

18 માણસના સ્વરૂપના જવેો દેખાવે મને ફર થી સ્પશર્ કય અને મને શ ક્ત આપી. 19 તેણે ક ું, “હે અ ત વહાલા માણસ,
બીશ ન હ, તને શાં ત થાઓ. બળવાન થા; બળવાન થા!” ારે તેણે માર સાથે વાત કર , ત્યારે હુ બળવાન થયો. અને મેં ક ું,
“મારા પ્ર ુ બોલો, કેમ કે તમે મને બળઆપ્ ું છે.”

20 તેણે ક ું, “ ું જાણે છે હુ શા માટે તાર પાસે આ ો છુ? હવે હુ ઇરાનના રાજકુમાર સાથે ુદ્ધ કરવા પાછો જઈશ. ારે
હુ જઈશ, ત્યારે ગ્રીસનો રાજકુમાર આવશ.ે 21 પણ સત્યના ુસ્તકમાં ું લખે ું છે એ હુ તને કહ શ. અને તેઓની વરુદ્ધ ુદ્ધ
કરવામાં તારા સરદાર મખાએલ સવાય કોઈ મને મદદ કરતો નથી.

11
1 માદ દાયાર્વેશના શાસનકાળના પ્રથમ વષ, હુ મખાયેલને મદદ કરવા તથા મજ ૂત કરવા આ ો.

મસર અને સ રયાનાં રા ો
2હવે હુ તને સત્ય પ્રગટ કર શ. ત્રણ રાજાઓઇરાનમાં ઊભા થશ,ે ચોથો રાજા તે બીજા રાજાઓ કરતાં ઘણો વધારે ધનવાન

થશે. તે પોતાના ધનનો ઉપયોગ કર ને ગ્રીસના રા વરુદ્ધ બધાને ઉશ્કેરશ.ે
3એક શ ક્તશાળ રાજા ઊભો થશે તે મહા પ્રતાપથી રા ઉપર સ ા ભોગવશે અને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કરશ.ે 4 ારે

તે ઊભો થશ,ે ત્યારે તે ું રા ભાંગી પડશે અનેઆકાશના ચાર પવનો તરફ તેના વભાગ પડશે, પણ તે તેના વંશજોનેઆપવામાં
આવશે ન હ. તેમ જ જે પદ્ધ તથી તે રાજ કરતો હતો, તે રાજપદ્ધ ત પ્રમાણે ચાલશે, કેમ કે તે ું રા ઉખેડ નાખવામાં આવશે
અને જઓે તેના વંશજો નથી તેઓને તે આપવામાં આવશ.ે

5 દ ક્ષણનો રાજા બળવાન થશ;ે પણ તેના સરદારોમાંનો એક તેના કરતાં વધારે બળવાન થશ,ે સ ા ભોગવશે અને તે ું રા
પણ મોટુ હશ.ે 6થોડાં વષ પછ સાચા સમયે તેઓ ુલેહ કરશ.ે દ ક્ષણના રાજાની દ કર ઉ રના રાજા પાસે કોલકરાર કરવાને
આવશે. પણ તે પોતા ું બળ ખોશ,ે તેને તજી દેવામાં આવશ.ે તે તથા જઓે તેને લા ા હતા તેઓને તથા તેના પતાને તથા તે
દવસોમાં તેને બળઆપનારને પણ તજી દેવામાં આવશ.ે
7 પણ તેની જડમાંથી નીકળેલી ડાળ માંથી એક જણ ઊભો થશ.ે તે સૈન્ય પર હુમલો કરશે અને ઉ રના રાજાના કલ્લામાં

પ્રવેશ કરશ.ે તે તેઓની સાથે લડશે તેઓને પરા જત કરશ.ે 8 તે તેઓના દેવોન,ે તેઓની ઢાળેલી ૂ તઓને તથા સોનાચાંદ ના
કમતી પાત્રોને કબજે કર ને પોતાની સાથે મસરમાં લઈ જશ.ે થોડાં વષર્ ુધી તે ઉ રના રાજા ઉપર હુમલો કરવા ું બંધ રાખશ.ે
9 ઉ રનો રાજા દ ક્ષણના રાજા ઉપર ચઢ આવશ,ે પણ તે પોતાના દેશમાં પાછો જશે.

10 તેના દ કરાઓ ુદ્ધ કરશે અને મોટાં સૈન્યો ભેગાં કરશ,ે તેમાંનો એક તો ધસમસતા ૂરની જમે ફર વળ ને આ છેડાથી પેલા
છેડા ુધી જશ,ે તે પાછો આવીને તેના કલ્લા ુધી હુમલો કરશ.ે

11 મસરનો રાજા ભારે ક્રોધમાં ચઢ આવશે અને ઉ રના રાજા સામે ુદ્ધ કરશ.ે ઉ રનો રાજા મોટુ સૈન્ય ઊ ું કરશે અને તે
લશ્કર દ ક્ષણના રાજાના હાથમાં સોંપવામાં આવશે. 12સૈન્યને લઈ જવામાં આવશે, ત્યારે દ ક્ષણના રાજા ું મન ગવર્થી ભરાઈ
જશે, પોતાના હજારો દશુ્મનોને માર નાખશ,ે પણ તે સફળ થશે ન હ.

13ઉ રનો રાજાઅગાઉના કરતાં બીજુ મોટુ સૈન્ય ઊ ું કરશ.ે થોડાં વષ પછ , ઉ રનો રાજા મોટુ સૈન્ય તથા ુષ્કળ સામગ્રી
લઈને ચઢ આવશ.ે

14 તે સમયમાં દ ક્ષણના રાજાની વરુદ્ધ ઘણા ઊભા થશ.ે તારા લોકોમાંના કેટલાક તોફાની માણસો પણ તે સંદશર્નને સા ું
પાડવા માટે ઊભા થશ,ે પણ તેઓ ઠોકર ખાશ.ે

15 તેથી ઉ રનો અરામનો રાજાઆવશે અને ઊંચી પાળ બાંધીને કલ્લાબંધ નગરોને જીતી લેશ.ે દ ક્ષણનાં લશ્કરો ટક શકશે
ન હ, તેમ જ તેના ઉ મ સૈ નકોમાં પણ ટક રહેવાની બળ રહેશે ન હ. 16 પણ ઉ રનો રાજા પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે દ ક્ષણના
રાજા વરુદ્ધ ુદ્ધ કરશ,ે તેને કોઈ રોક શકશે ન હ; એ ર ળયામણા દેશમાં તેની સ ા પાશ.ે અને તે તેનો કબજો મેળવશ.ે

17 ઉ રનો રાજા પોતાના આખા રા ના બળ સ હત આવશે, તે દ ક્ષણના રાજા સાથે કરાર કરશ.ે તે દ ક્ષણના રા નો
નાશ કરવા માટે દ ક્ષણના રાજાને પોતાની દ કર લ કરવા માટેઆપશે, પણ તે યોજના સફળ થશે ન હ કે તેને મદદ મળશે ન હ.
18તે પછ , દ ક્ષણનો રાજા ટા ુઓ પર ધ્યાનઆપશે અને તેઓમાંના ઘણાનો કબજો કરશ.ે પણ સેનાપ ત તેની ઉદ્ધતાઈનો અંત
લાવશે અને તેણે કરેલી ઉદ્ધતાઈ પાછ વાળ ને તેના પર લાવશ.ે 19 પછ તે પોતા ું ધ્યાન પોતાના દેશના કલ્લાઓ તરફઆપશ,ે
પણ તે ઠોકર ખાઈને પડશે અને તે ફર કદ મળશે ન હ.

સ રયાનો ૂંડો રાજા
20પછ તેની જગ્યાએએકએવો ઊભો થશે, જે જુલમથી કર લેનારને પ્રતાપી રા માં સવર્ત્ર ફેરવશે. પણ થોડા જ દવસોમાં

તેનોઅંતઆવશ,ે પણક્રોધમાં કે ુદ્ધમાં ન હ. 21તેની જગ્યાએએક તરસ્કારપાત્ર ુરુષઊભો થશે કે જનેે લોકોએ રા સ ાનો
અ ધકારઆપ્યો નહોતો, તે શાં તથીઆવશે અને ુશામતથી રા મેળવશે. 22તેની આગળથી મોટુ સૈન્ય ૂરના પાણીની જમે
તણાઈ જશે. કરારમાં દાખલ થયેલા સૈન્ય તથા આગેવાન પણ નાશ પામશ.ે

23 તેની સાથે ુલેહ કયાર્ પછ તે કપટ કરશ;ે તે લોકો નાના છતાં તે બળવાન થશ.ે 24 તે પ્રાંતના સ ૃદ્ધ ભાગમાં ચેતવણી
આપ્યા વગર ચઢાઈ કરશ,ે તેના પ ૃઓએ કે તેના પ ૃઓના પ ૃઓએ કદ ક ુ નહો ું તે ું તે કરશ;ે તે તેઓ મધ્યે ૂંટફાટનો
માલ તથા દ્ર વેરશે. તે થોડા સમય માટે જ કલ્લેબંદ વાળા નગરો પર ચઢાઈ કરવાની યોજના કરશ.ે

25 તે પોતાની શ ક્ત તથા હમત ભેગી કર ને દ ક્ષણના રાજાની સામે મોટા સૈન્ય સાથે આવશ.ે દ ક્ષણનો રાજા પણ બળવાન
સૈન્ય સાથે તેની સામે ુદ્ધ કરશ,ે પણ તે ટકશે ન હ, કેમ કે તેઓ તેની વરુદ્ધ કાવતરાં કરશ.ે 26જે રાજાના મેજ ઉપરથી ખાશે તે
તેનો નાશ કરશે. તે ું સૈન્ય ૂરની માફક તણાઈજશ,ે તેઓમાંના ઘણા માયાર્ જશ.ે 27આબે રાજાઓ, પોતાના હૃદયમાં એકબીજા
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વરુદ્ધ દુ તા કરવાનો વચાર કરશ.ે તેઓ એક જ મેજ પર બેસશે અને એકબીજા આગળ જૂઠુ બોલશે, પણ તેઓની ઇચ્છા
ૂણર્ થશે ન હ. કેમ કે, તેઓનો અંત ન સમયે જ થશ.ે
28 પછ ઉ રનો રાજા ુષ્કળ દ્ર લઈને પોતાને દેશ પાછો જશે; પણ તેઓ ું હૃદય પ વત્ર કરાર વરુદ્ધ રહેશે. તે પોતાની

ઇચ્છા પ્રમાણે કરશે અને પોતાના દેશમાં પાછો જશ.ે
29 પછ તે ન કરેલા સમયે ફર થી દ ક્ષણ પર ચઢાઈ કરશે. પણ અગાઉ જમે થ ું તેમ તે સમયે થશે ન હ. 30 કેમ કે

ક ીમનાં વહાણો તેની વરુદ્ધઆવશ;ે તેથી તે નરાશ થઈને પાછો જશ,ે પ વત્ર કરારને તજી દેનાર પર તે કૃપા રાખશ.ે
31 તેનાં લશ્કરો ઊભાં થશે અને પ વત્ર ાનને તથા કલ્લાઓને અપ વત્ર કરશ;ે તેઓ નત્ય ું દહનાપર્ણ લઈ લેશ,ે તેઓ

વેરાનકારક ધ ારપાત્ર વસ્ ુ ત્યાં ાપશ.ે 32 કરારની વરુદ્ધ ઉલ્લંઘન કરનારને તે ુશામતથી ધમર્ભ્ર કરશ,ે પણ પોતાના
ઈ રને ઓળખનારા લોકો તો મજ ૂત થશે અને પરાક્રમી કામો કરશ.ે

33લોકોમાં જે જ્ઞાની હશે તેઓ ઘણાઓને સમજાવશ.ે જો કે, તો પણ તેઓ ઘણા દવસો ુધી તલવાર તથા અ જ્વાળાથી
માયાર્ જશ.ે તેઓમાંના ઘણાને બંદ વાન તર કે લઈ જવામાં આવશે અને તેઓની સંપ ને ૂંટ લેવામાં આવશ.ે 34 ારે તેઓ
ઠોકર ખાશ,ે ત્યારે તેઓને થોડ મદદ કરવામાં આવશ;ે પણ ઘણાઓ ુશામત કર ને તેઓની સાથે જોડાશે. 35 કેટલાક જ્ઞાની
તેઓને પ વત્ર કરવા સારુ, ેત કરવા સારુ, તથા ુદ્ધ કરવા સારુ અંતના સમય ુધી પ્રયત્ન કરશે પણ ઠોકર ખાશે. કેમ કે
ઠરાવેલો સમય હજીઆવનાર છે.

36 તે રાજા પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કરશ.ે સવર્ દેવો કરતાં તે પોતાનાં વખાણ કરશે અને પોતાને મોટો માનશે, સવ મ ઈ રની
વરુદ્ધ આ યર્કારક વાતો બોલશ.ે તેનો ક્રોધ ૂરો થતાં તે સફળ થશ.ે કેમ કે જે નમાર્ણ થયે ું છે તે જ ૂરુ કરવામાં આવશ.ે
37તે પોતાના ૂવર્જોના દેવો કે દેવીને કે બીજા કોઈ દેવને ગણકારશે ન હ. તે ગવર્થી વતર્શે અને બધાના કરતાં પોતાને મોટો ગણશે.

38 તેઓને બદલે તે કલ્લાઓના દેવનો આદર કરશ.ે જનેે તેના ૂવર્જો જાણતા નહોતા તેનો તે સોનાંચાંદ , ૂલ્યવાન
પથ્થરથી તથા કમતી ભેટસોગાદોથી આદર કરશ.ે 39 પરદેશી દેવની મદદ વડે તે સૌથી મજ ૂત કલ્લાઓને જીતી લેશ.ે તેને
સ્વીકારનારાઓને તે આદર આપશ.ે તે તેઓને ઘણા લોકો પર અ ધકાર બનાવશે અને ૂલ્ય લઈને જમીન વહેંચી આપશે.

40અંતના સમયે દ ક્ષણનો મસરનો રાજા તેના ઉપર હુમલો કરશ.ે ઉ રનો રાજા રથો, ઘોડસેવારો તથા ઘણાં વહાણો લઈને
તેના ઉપર વાવાઝોડાની જમે ઘસી આવશે. તે ઘણા દેશો પર ચઢ આવશે ૂરની જમે બધે ફર વળ ને પાર નીકળ જશે. 41 તે
ર ળયામણા દેશમાં આવશે; ઘણા ઠોકર ખાશે, પણઅદોમ, મોઆબ તથાઆમ્મોનીઓનાઆગેવાનો તેના હાથમાંથી બચી જશ.ે

42 તે પોતા ું સામથ્યર્ ઘણા પ્રદેશો પર લંબાવશ;ે મસર દેશ પણ બચશે ન હ. 43 સોનાચાંદ ના ભંડારો તથા મસરની બધી
કમતી વસ્ ુઓ તેના અ ધકારમાં હશે; ૂબીઓ તથા કૂશીઓ તેની સેવા કરશે.
44 પણ ૂવર્ તથા ઉ ર તરફથી આવતી અફવાઓથી તે ભયભીત થઈ જશ,ે ઘણાઓનો નાશ કરવાને, ઘણાઓનો વનાશ

કરવાને ભારે ક્રોધમાં ચાલી આવશ.ે 45 સ ુદ્ર તથા ર ળયામણા પ વત્ર પવર્તની વચ્ચે પોતાના બાદશાહ તં ૂઓ બાંધશે. તેનો
અંત આવશે અને તેને કોઈ મદદ કરશે ન હ.”

12
સમયનો અંત

1 “તે સમયે તારા લોકોની રક્ષા કરનાર મહાન રાજસરદાર મખાએલઊભો થશ.ે અને સંકટનો એવો સમયઆવશે કે પ્રજાઓ
ઉત્પ થઈ ત્યારથીઅત્યાર ુધીમાં એવો સમય કદ આ ો નથી. તે સમયે તારા લોકોજઓેનાં નામજીવનના ુસ્તકમાં લખાયેલાં
મા ૂમ પડશે છે તેઓબચી જશ.ે 2જઓે ૃથ્વીની ૂળમાં ૂઈ ગયા છે તેઓમાંના ઘણા બેઠા થશ,ે કેટલાકને અનંતજીવન મળશે,
કેટલાક અનંતકાળ ુધી શર મદા તથા તરસ્કારપાત્ર થશ.ે

3જઓે જ્ઞાની છે તેઓઅંત રક્ષના અજવાળાની જમે પ્રકાશશે. જઓેએ ઘણાને ન્યાયીપણા તરફ વા ા છે તેઓ તારાઓની
જમે સદાકાળ ચમકશે. 4 પણ હે દા નયેલ, અંતના સમય ુધી ું આ વચનોને ુપ્ત રાખીને આ ુસ્તકને મહોર માર જે ઘણા
લોકો અહ તહ દોડશે અને ડહાપણની ૃ દ્ધ થશ.ે

5 ત્યારે મેં દા નયેલે જો ું તો, ત્યાં બીજા બે માણસો હતા. એક નદ ને આ કનારે અને બીજો નદ ને સામે કનારે. 6 જે
શણનાં વ પહેર ને નદ પર ઊભો હતો, તેને તેઓમાંના એકે ૂ ું, “આઆ યર્જનક ઘટનાઓનો અંતઆવતાં કેટલો સમય
લાગશે?”

7 ત્યારે જે માણસ શણનાં વ પહેર ને નદ પર ઊભો હતો તેણે પોતાનો જમણો અને ડાબો હાથઆકાશ તરફ ઊંચો કર ને
જીવતા ઈ રના સમ ખાધા કે, સમય, સમયો અને અડધો સમય ુધીની તે ુદત છે. ારે તેઓ પ વત્રપ્રજાના સામથ્યર્નો અંત
લાવશ,ે ત્યારે આ બધી બાબતો સમાપ્ત થશે.

8 મેં સાંભ ું, પણ હુ સમજી શ ો ન હ. એટલે મેં ૂ ું, “હે મારા મા લક, આસવર્ બાબતો ું પ રણામ ું આવશે? 9 તેણે
ક ું, “હે દા નયેલ, ું તારે માગ ચાલ્યો જા, કેમ કે, અંતના સમય ુધી આ વાતો બંધ તથા ુ દ્રત કરવામાં આવેલી છે.

10ઘણા લોકો પોતાને ુદ્ધ અને ેત કરશ.ે અને તેઓને નમર્ળ કરાશ,ે પણ દુ ો પોતાની દુ તા ચા ુ રાખશ.ે તેઓમાંનો કોઈ
પણ દુ સમજશે ન હ, પણ જઓે જ્ઞાની છે તેઓ સમજશ.ે 11 પ્ર ત દન ચઢતાં દહનાપણ બંધ કરવામાં આવશ,ે વેરાન કરનાર
ધ ારપાત્ર વસ્ ુ ત્યાં ા પત કરવામાં આવશ.ે તે સમયથી એક હજાર બસો ને ું દવસો હશે.
12જે માણસ એક હજાર ત્રણસો પાંત્રીસ દવસ ુધી રાહ જોશે અને ટક રહેશે તેને ધન્ય છે. 13 પર ુ અંત આવે ત્યાં ુધી
ું તારે માગ ચાલ્યો જા. કેમ કે ું આરામ પામશ.ે નયત દવસોને અંતે તને સોંપવામાં આવેલા ાનમાં ું ઊભો રહેશે.”
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હો શયા
લેખક

હો શયાના ુસ્તકનાં મોટા ભાગના સંદેશાઓહો શયા દ્વારા અપાયાં હતા. તેણે પોતે તે લ ા હતા કે કેમ તેનીઆપણને ખબર
નથી. બહુ સંભ વત છે કે તેના સંદેશાઓને તેના અ ુયાયીઓ દ્વારા સંક લત કરવામાં આ ા હતા કે જઓેને ખાતર થઈ હતી
કે હો શયા ઈ ર તરફથી બોલ્યો હતો. પ્રબોધકના નામનો અથર્ “ઉદ્ધાર” થાય છે. બીજા કોઈ પણ પ્રબોધક કરતાં હો શયાએ
પોતાના સંદેશને પોતાના ક્તગતજીવન સાથે નકટતાથી જોડ્યો હતો. એક ી કે જેઆખરે તેનો વ ાસઘાત કરશે તેની તેને
ખબર હતી તો પણ તેને પરણવા દ્વારા અને પોતાના બાળકોને ઇઝરાયલ પર ન્યાયશાસનના સંદેશા ક્ત કરતાં નામો આપવા
દ્વારા, હો શયાના પ્રબોધના વચનો તેના કૌટુ બક જીવનમાંથી ક્ત થયા હતા.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 750 થી 710 વચ્ચેનો છે.
હો શયાના સંદેશાઓને સંક લત તથા સંપા દત કરવામાં આ ા હતા અને તેની પ્રતો બનાવવામાં આવી હતી. આ પ્ર ક્રયા
ારે ૂણર્ થઈ હતી એ સ્પ નથી, પણ સંભ વત છે કે તે યરુશાલેમના વનાશ અગાઉ ૂણર્ થઈ હતી.
વાંચકવગર્

હો શયાના મૌ ખક સંદેશનો ૂળ ૂત વાંચકવગર્ ઉ ર ું ઇઝરાયલ ું રા ર ું હશે. તેઓનો નાશ થયો પછ , હો શયાના
વચનોને ન્યાયશાસનની પ્રબોધકારક ચેતવણીઓ, પ ાતાપ ું તેડુ તથા ુનઃ ાપનાના વચન તર કે સંઘરવામાં આ ા હશે.

હે ુ
હો શયાએ આ ુસ્તક ઇઝરાયલીઓને તથા આપણને એ યાદ કરાવવા લ ું છે કે ઈ ર વ ા ુપણું ચાહે છે. યહોવાહ

એક જ સાચા ઈ ર છે અને તેઓ અ વભા જત વફાદાર ની માંગણી કરે છે. પાપ ન્યાયશાસન લાવે છે. હો શયાએ પીડાકારક
પ રણામો, આક્રમણ તથા ુલામી વષે ચેતવણી આપી. ઈ ર મ ુષ્યો જવેા નથી કે જે વ ા ુપણા ું વચન આપે અને પછ
તેને તોડ.ે ઇઝરાયલે વ ાસઘાત કય તે છતાં, ઈ રે તેઓની ુનઃ ાપન માટે માગર્ ૂરો પાડ ને તેઓને પ્રેમ કરવા ું ચા ુ રા ુ.ં
હો શયા અને ગોમરના લ ના પ્ર તકાત્મક પ્રસ્ ુ તકરણ દ્વારા, ઈ રનો ભચાર ઇઝરાયલ પ્રત્યેનો પ્રેમ પાપ, ન્યાયશાસન તથા
માફ કરનાર પ્રેમ જવેા ુદ્રાલેખોથી એક રસપ્રદ રૂપકમાં પ્રદ શત થયો છે.

ુદ્રાલેખ
અ વ ા ુપણું

રૂપરેખા
1. હો શયાની અ વ ા ુ પત્ની — 1:1-11
2. ઈ રનો ઇઝરાયલનો ન્યાય અને શક્ષા — 2:1-23
3. ઈ ર પોતાના લોકોને છોડાવે છે — 3:1-5
4. ઇઝરાયલ ું અ વ ા ુપણું અને શક્ષા — 4:1-10:15
5. ઈ રનો પ્રેમ અને ઇઝરાયલની ુનઃ ાપના — 11:1-14:9
1યહૂ દયાના રાજાઓઉ ઝયા, યોથામ, આહાઝ તથા હઝ કયા તથા ઇઝરાયલના રાજા યોઆશના દ કરા યરોબામના શાસન

દરમ્યાન બેર ના દ કરા હો શયાની પાસે યહોવાહ ું વચનઆ ું તે આ છે.
હો શયા ું લ જીવન અને તેનો અથર્

2 ારે યહોવાહ પ્રથમ વખત હો શયા મારફતે બોલ્યા, ત્યારે તેમણે તેને ક ું,
“જા, ગ ણકા સાથે લ કર.
તેને બાળકો થશે અને તેને પોતાનાં કર લ.ે
કેમ કે મને તજીને
દેશ ભચાર ું મોટુ પાપ કરે છે.”

3 તેથી હો શયાએ જઈને દબ્લાઈમની દ કર ગોમેર સાથે લ કયા. તે ગભર્વતી થઈ અને તેણે દ કરાને જન્મ આપ્યો.
4 યહોવાહે હો શયાને ક ું,
“તે ું નામ યઝ્રએલ* રાખ.
કેમ કે થોડા જ સમયમાં
યઝ્રએલના લોહ ના બદલા માટે
હુ યેહૂના કુટુબનો નાશ કર શ,
હુ ઇઝરાયલના રા નો
અંત લાવીશ.
5 તે દવસે એ ું થશે કે
હુ ઇઝરાયલ ું ધ ુષ્ય
યઝ્રએલની ખીણમાં ભાગી નાખીશ.”
6ગોમેર ફર થી ગભર્વતી થઈ અને દ કર ને જન્મઆપ્યો. યહોવાહે હો શયાને ક ુ,ં

* 1:4 1:4 યઝ્રએલ શહેરમાં ઇઝરાયલના રાજા યેહૂએ તેના બધા રાજ પ રવારના લોકોની હત્યા કર હતી. અને તે નવા શાસનનો પ્રથમ રાજા બન્યા. જુઓ 2 રાજા
9-10.
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તે ું નામ લો-રૂહામા પાડ,
કેમ કે હવે પછ હુ કદ
ઇઝરાયલ લોકો પર દયા રાખીશ ન હ
તેઓને કદ માફ કર શ ન હ.
7 પર ુ હુ યહૂ દયાના લોકો પર દયા કર શ,
યહોવાહ તેમનો ઈ ર થઈને હુ તેઓનો ઉદ્ધાર કર શ.
ધ ુષ્ય, તલવાર, ુદ્ધ, ઘોડા કે ઘોડસેવારોથી
હુ તેઓનો ઉદ્ધાર ન હ કરુ.

8લો-રૂહામાને સ્તનપાન છોડા ા પછ ગોમેર ફર થી ગભર્વતી થઈ અને તેણે દ કરાને જન્મઆપ્યો. 9 ત્યારે યહોવાહે ક ું,
“તે ું નામ લો-આમ્મી પાડ,
કેમ કે તમે મારા લોકો નથી,
હુ તમારો ઈ ર નથી.”

ઇઝરાયલનો ઉદ્ધાર થશે
10 તોપણ ઇઝરાયલ લોકોની સં ા
સ ુદ્રની રેતી જટેલી થશ,ે
જે ન તો માપી શકાશે કે ન ગણી શકાશે.
તેઓને એ ું કહેવામાં આ ું હ ું કે, “તમે મારા લોકો નથી,”
તેને બદલે એ ું કહેવામાં આવશે કે, “તમે જીવંત ઈ રના લોકો છો.”
11 યહૂ દયાના લોકો તથા ઇઝરાયલના લોકો

એકત્ર થશ†ે.
તેઓ પોતાના માટે એકઆગેવાન નીમીને,
દેશમાંથી ચાલી નીકળશ,ે
કેમ કે યઝ્રએલનો દવસ મોટો થશ.ે

2
બેવફા પત્ની-બેવફા પ્રજા

1 “મારા લોકો! તમારા ભાઈઓને આમ્મી*અને,
તમાર બહેનોને રૂહામા† કહ ને બોલાવો, “ ું તેના પર દયા રાખશ.ે”
2 તમાર માતાને આજીજી કરો, તેને સમજાવો,
કેમ કે તે માર પત્ની નથી,

હુ તેનો પ ત નથી.
તેને સમજાવો કે તે પોતાની આગળથી તેની ગ ણકા ૃ ત
અને પોતાના સ્તનોમાંથી ભચારના કાય દૂર કરે.
3જો તેમ ન હ, તો હુ તેને નવર્ કર દઈશ
તેના જન્મ દવસે તે હતી તેવી તેની નવર્ દશા હુ બતાવીશ.
હુ તેને અરણ્ય સમાન કર ન,ે
ૂક ૂ મ જવેી કર દઈશ,

હુ તેને પાણી વગર તરસે માર નાખીશ.
4 હુ તેનાં સંતાન પર દયા રાખીશ ન હ,
કેમ કે તેઓ એક ગ ણકાનાં સંતાનો છે.
5 કેમ કે તેમની માતા ગ ણકા છે,
તેમનો ગભર્ધારણ કરનાર એ શરમજનક કાયર્ ક ુ છે.
તેણે ક ું, “હુ મારા પ્રીતમોની પાછળ જઈશ,
કેમ કે, તેઓ મને માર રોટલી, પાણી,
મારુ ઊન, મારુ શણ,
મારુ તેલ અને પીણું આપે છે.”
6 તેથી, હુ તેના માગર્માં કાંટાની વાડ બાંધીશ.
હુ તેની વરુદ્ધ દ વાલ બાંધીશ,
જથેી તે કોઈ માગર્ શોધી શકે ન હ.
7 તે પોતાના પ્રેમીઓની પાછળ જશ,ે
પણ તે તેઓને પામી શકશે ન હ.
તે તેઓને શોધશે,
પણ તેઓ તેને મળશે ન હ.
ત્યારે તે કહેશે કે,
“હુ મારા પ તને ઘરે પાછ જઈશ,

† 1:11 1:11 તેઓને રોપશે * 2:1 2:1 માર પ્રજા † 2:1 2:1 દયા
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કેમ કે હમણાંના કરતાં તે વખતે મને વધારે સારુ હ ું.”
8 કેમ કે તે જાણતી નહોતી કે,
હુ તેને અનાજ, નવો દ્રાક્ષારસ અને તેલ આપનાર હતો,
જે સો ું તથા ચાંદ તેઓ બઆલ માટે વાપરતા હતા,
તે મબલખ પ્રમાણમાં આપતો હતો.
9 તેથી ફસલના સમયે હુ તે ું અનાજ અને
મારો નવો દ્રાક્ષારસ તેની મોસમમાં પાછા લઈ લઈશ.
તેની નવર્ તા ઢાંકવા,
મેં જે મારુ ઊન તથા શણઆપ્યાં હતાં તે પણ હુ પાછાં લઈ લઈશ.
10 પછ હુ તેના પ્રેમીઓની નજરઆગળ તેને ઉઘાડ કર શ,
મારા હાથમાંથી તેને કોઈ બચાવી શકશે ન હ.
11 હુ તેનો તમામ આનંદ,
તેના ચંદ્રદશર્નના દવસો, તેના વશ્રામવારો તથા તેનાં ુકરર પવ તે સવર્નો હુ અંત આણીશ.
12 “હુ તેની દ્રાક્ષવાડ ઓ તથા અંજીરનાં ૃક્ષોનો નાશ કર શ,
જનેા વષે તે એમ કહે છે કે,
‘આતો મારા પ્રેમીઓએ મને આપે ું વેતન છે.’
હુ તેઓને જગલ બનાવી દઈશ,
જગલી પ ુઓ તેને ખાઈ જશ.ે
13જે દવસોમાં તે બઆલની આગળ ૂપ બાળતી હતી
તે દવસોને માટે હુ તેને સજા કર શ.
કેમ કે તે ુટ્ટ તથા આ ૂષણોનો શણગાર કર ન,ે
પ્રેમીઓની પાછળ ફરતી હતી અને મને ૂલી ગઈ હતી.”
એ ું યહોવાહ કહે છે.

પોતાના લોકો માટે ઈ રનો પ્રેમ
14 તેથી હુ તેને ફોસલાવીને. તેને અરણ્યમાં લાવીશ
અને તેની સાથે નમ્રતાથી બોલીશ
15 તેની દ્રાક્ષવાડ ઓ હુ તેને પાછ આપીશ,
આશાના દ્વાર તર કે આખોરની ખીણ પણઆપીશ.
જમે તે પોતાની જુવાનીના દવસોમાં,
મસરમાંથી બહાર નીકળ આવી તે દવસોમાં કરતી હતી તેમ તે ઉ ર આપશ‡ે.
16આયહોવાહની ઘોષણા છે કે, “તે દવસે એ ું થશ”ે
“કે તે મને ‘મારા પ ત’ § કહ ને બોલાવશે,
ફર થી ‘મારા બઆલ’ એ ું કહ ને ન હ બોલાવશ.ે
17 કેમ કે હુ તેના ુખમાંથી બઆલના નામો દૂર કર શ;
ારેય તેનાં નામો ું સ્મરણ કરવામાં આવશે ન હ.”

18 “તે દવસે હુ તેઓને માટે,
જગલી પ ુઓ સાથે,
આકાશના પક્ષીઓ સાથ,ે
જમીન પર ચાલનારાં પ ુઓ સાથે કરાર કર શ કે,
હુ દેશમાંથી ધ ુષ્ય, તલવાર તથા ુદ્ધ ું ખંડન કર શ,
હુ તેઓને ુર ક્ષત ર તે ુવાડ શ.
19 હુ સદાકાળને માટે તાર સાથે માર સગાઈ કર શ.
હુ નેક થી, ન્યાયીપણાથી, વ ાસયોગ્યતા તથા કૃપાથી તાર સાથે માર સગાઈ કર શ.
20 હુ વ ા ુપણાથી તાર સાથે સગાઈ કર શ.
અને ું યહોવાહને ઓળખશે.
21અને તે દવસ,ે
હુ જવાબઆપીશ” આયહોવાહની ઘોષણા છે.
“હુ આકાશોને જવાબઆપીશ,
તેઓ ૃથ્વીને જવાબઆપશે.
22 પછ ૃથ્વી અનાજન,ે દ્રાક્ષારસને તથા તેલને જવાબઆપશ,ે
તેઓ યઝ્રએલને જવાબઆપશે.
23 હુ મારા માટે તેને દેશમાં રોપીશ. લો રૂહામા જે કૃપા પામેલી ન હતી તે પર હુ કૃપા કર શ.
જઓે મારા લોકો નથી તેઓને કહ શ કે,
‘તમે મારા લોકો છો,’
‡ 2:15 2:15 ગીત ગાશે § 2:16 2:16 મા લક
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અને તેઓ કહેશે, ‘તમે અમારા ઈ ર છો.’ ”

3
બેવફા પત્ની સામે પ તનો પ્રેમ

1 યહોવાહે મને ક ું, “ફર થી જા, ઇઝરાયલ લોકો બીજા દેવો તરફ વળ જાય છે અને ૂક દ્રાક્ષોને પ્રેમ કરે છે* છતાં તેમના
યહોવાહ તેમના પર પ્રેમ કરે છે તેવી જ ર તે ું તેના પ્રેમીને પ્યાર તથા ભચાર ી પર પ્રી ત કર.” 2 તેથી મેં તેને પોતાને
માટે પંદર સ ા ચાંદ † અને સાત મણ જવ‡ આપીને વેચાતી લીધી. 3 મેં તેને ક ું, “ઘણા દવસ ુધી ું માર સાથે રહેજ.ે ું

ભચાર કર શ ન હ, બીજા કોઈ ુરુષની ી થઈશ ન હ. એજ ર તે હુ તાર સાથે છુ.”
4 કેમ કે ઇઝરાયલી લોકો ઘણા દવસો ુધી રાજા વગર, રાજકુમારો વગર, બ લદાન વગર, ભજનસ્તંભ વગર, એફોદ વગર કે

ઘરની ૂ તઓ વગર રહેશે. 5 ત્યારબાદ ઇઝરાયલી લોકો પાછા આવીને યહોવાહ પોતાના ઈ રની અને પોતાના રાજા દાઉદની
શોધ કરશ.ે અને પાછલા દવસોમાં તેઓ ભયસ હત યહોવાહની આગળઆવશે અને તેમની ઉદારતાનો આશ્રય લેશ.ે

4
ઇઝરાયલ સામે પ્ર ુ ું દોષારોપણ

1 હે ઇઝરાયલી લોકો, યહોવાહ ું વચન સાંભળો.
આ દેશના રહેવાસીઓ સામે યહોવાહ દલીલ કરવાના છે,
કેમ કે દેશમાં સત્ય કે વ ા ુપણું કે ઈ ર ું ડહાપણ નથી.
2શાપઆપવો, જૂઠુ બોલ ુ,ં ૂન કર ું, ચોર કરવી અને ભચાર કરવો તે સવાય બીજુ કઈ જ ચાલ ું નથી.
લોકો સીમાઓ તોડે છે અને રક્તપાત પાછળ રક્તપાત છે.
3 તેથી દેશ વલાપ કરશ,ે
તેમાં રહેનાર દરેક નબર્ળ થઈ જશે
જગલી પ ુઓ, આકાશમાંના બધાં પક્ષીઓ
સ ુદ્રમાંનાં માછલાં ુદ્ધાં મરતાં જાય છે.

યાજકોનો ભ્ર ાચાર
4 પણ કોઈએ દલીલ કરવી ન હ;
તેમ કોઈએ બીજા માણસ પરઆરોપ કરવો ન હ.
હે યાજકો, માર દલીલ તમાર સામે છે.
5 હે યાજક ું દવસે ઠોકર ખાઈને પડશ;ે
તાર સાથે પ્રબોધકો પણ રાત્રે ઠોકર ખાઈને પડશ,ે
હુ તાર માતાનો નાશ કર શ.
6 મારા લોકો ડહાપણને અભાવે નાશ પામતા જાય છે,
કેમ કે તમે ડહાપણનો અનાદર કય છે
તેથી હુ પણ તને મારા યાજકપદથી દૂર કર દઈશ.
કેમ કે ું, તારા ઈ રના નયમ ૂલી ગયો છે,
એટલે હુ પણ તારા વંશજોને ૂલી જઈશ.
7જમે જમે યાજકોની સં ા વધતી ગઈ,
તેમ તેમ તેઓ માર વરુદ્ધ વધારે પાપો કરતા ગયા.
હુ તેઓની શોભાને શરમરૂપ કર નાખીશ.
8 તેઓ મારા લોકોનાં પાપ પર નવાર્હ કરે છે;
તેઓ દુ તા કરવામાં મન લગાડે છે.
9લોકો સાથે તથા યાજકો સાથે એ ું જ થશ.ે
હુ તેઓને તેઓનાં દુ કૃત્યો માટે સજા કર શ
તેઓનાં કામનો બદલો આપીશ.
10 તેઓ ખાશે પણ ધરાશે ન હ,
તેઓ ભચાર કરશે પણ તેઓનો વસ્તાર વધશે ન હ,
કેમ કે તેઓ મારાથી એટલે યહોવાહથી દૂર ગયા છે અને તેઓએ મને તજી દ ધો છે.

લોકોની ૂ ત ૂજારૂપી ભ્ર ાચાર
11 ભચાર, દ્રાક્ષારસ તથા નવો દ્રાક્ષારસ તેમની સમજને ન કરે છે.
12 મારા લોકો લાકડાંની ૂ તઓની સલાહ ૂછે છે,
તેઓની લાકડ ઓ તેઓને ભ વષ્યવાણીઓ કહે છે.
કેમ કે અ નચ્છનીય સંગતે તેઓને અવળે માગ દોયાર્ છે,
તેઓએ પોતાના ઈ રને છોડ દ ધા છે.
13 તેઓ પવર્તોનાં શખરો પર બ લદાન કરે છે;
ડુગરો પર,

* 3:1 3:1 પ્રાચીનકાળનાં ૂવર્ દેશોમાં, લોકો દેવોને ૂકા દ્રાક્ષથી બનાવેલા ભાખર ચઢાવતાં હતા, અને લોકો માનતા હતા કે આવા કહેવાતા દેવતાઓની ઉપાસના
કરવાથી તેઓને વશાલ કાપણી મળશે. † 3:2 3:2 170 ગ્રામ ચાંદ ‡ 3:2 3:2 150 કલોગ્રામ
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એલોન ૃક્ષો, પીપળ ૃક્ષો તથા એલાહ ૃક્ષોની નીચે ૂપ બાળે છે.
તેથી તમાર દ કર ઓ ભચાર કરે છે,
તમાર ુત્રવ ૂઓ અનૈ તક કમર્ કરે છે.
14 ારે તમાર દ કર ઓ ભચાર કરશે,
કે તમાર ુત્રવ ૂઓ અનૈ તક કમર્ કરશે ત્યારે હુ તેઓને શક્ષા કર શ ન હ.
કેમ કે ુરુષો પોતે જ ગ ણકાઓ સાથે વહાર રાખે છે*,
દેવદાસીઓની સાથે મં દરમાં યજ્ઞો કરે છે.
આ ર તે જે લોકો સમજતા નથી તેઓનો વનાશ થશ.ે
15 હે ઇઝરાયલ, જોકે ું ભચાર કરે,
પણ યહૂ દયાને દો ષત થવા દઈશ ન હ.
તમે લોકો ગલ્ગાલ જશો ન હ;
બેથ-આવેન પર ચઢશો ન હ.
અને “જીવતા યહોવાહના સમ” ખાશો ન હ.
16 કેમ કે ઇઝરાયલ અ ડયલે વાછરડ ની જમે હઠ લાઈ કર છે.
પછ લીલા બીડમાં હલવાનની જમે યહોવાહ તેઓને ચારશે.
17એફ્રાઇમે ૂ તઓ સાથે સંબંધ જોડ્યો છે.
તેને રહેવા દો.
18 મદ્યપાન કર ર ા પછ ,
તેઓ ભચાર કરવા ું ચા ુ રાખે છે;
તેના અ ધકાર ઓ મોહમાં અંધ થઈ ગયા છે.
19 પવને તેને પોતાની પાંખોમાં વીંટ દ ધી છે;
તેઓ પોતાનાં બ લદાનોને કારણે શરમાશે.

5
1 “હે યાજકો, તમે આ સાંભળો.
હે ઇઝરાયલ લોકો, ધ્યાન આપો.
હે રાજકુટુબ ું સાંભળ.
કેમ કે તમાર વરુદ્ધ ુકાદો આવી ર ો છે.
મસ્પાહમાં તમે ફાંદારૂપ બન્યા હતા,
તાબોર પર જાળની જમે પ્રસરેલા છો.
2બંડખોરો ભ્ર ાચારમાં નમ થયા છે,
પણ હુ તમને સવર્ને શક્ષા કરનાર છુ.
3 હુ એફ્રાઇમને ઓળ ું છુ,
ઇઝરાયલ મારાથી છુપાયે ું નથી.
કેમ કે હે, એફ્રાઇમ ું તો ગ ણકાના જે ું છે;
ઇઝરાયલ અપ વત્ર છે.

ૂ ત ૂજા સામે હો શયાની ચેતવણી
4 તેમનાં કામો તેમને પોતાના ઈ ર તરફ પાછા ફરતાં રોકશ,ે
કેમ કે તેઓમાં ભચારનો આત્મા છે,
તેઓ યહોવાહને જાણતા નથી.
5ઇઝરાયલનો ગવર્ તેની વરુદ્ધ સાક્ષી આપે છે;
ઇઝરાયલ તથા એફ્રાઇમ પોતાના અપરાધમાં ઠોકર ખાશ;ે
યહૂ દયા પણ તેમની સાથે ઠોકર ખાશે.
6 તેઓ યહોવાહની શોધ કરવા પોતાનાં ટો ું તથા જાનવર લઈને જશ,ે
પણ તે તેઓને મળશે ન હ,
કેમ કે તે તેઓની પાસેથી જતા ર ા છે.
7 તેઓ યહોવાહને અ વ ા ુ થયા છે,
કેમ કે તેઓએ બીજા કોઈનાં સંતાનોને જન્મઆપ્યો છે.
હવે ચંદ્રદશર્નનો દવસ તેઓને તેમના વતન સ હત નાશ કરશ.ે

યહૂ દયા અને ઇઝરાયલ વચ્ચે ુદ્ધ
8 ગબયાહમાં શગ તથા
રામામાં રણ શગડુ વગાડો.
બેથ-આવેનમાં ભય ૂચક વગાડો:
‘હે બન્યામીન અમે તાર પાછળ છ એ!’
9 શક્ષાના દવસે એફ્રાઇમ વેરાન થઈ જશ.ે

* 4:14 4:14 “આ ુરુષો કનાની ૂ ત ૂજાના (મં દરો) ાનોમાં રહેતા હતા, અને તેઓ સ ૃ દ્ધ ું કારણ માનતા દેવની ઉપાસના કરતા હતા. લોકો માનતા હતા કે આ
ીઓ સાથે શાર રક સંબંધ (જાતીય સંબંધ) બનાવવાથી ચો સપણે તેમના ખેતરો અને પ ુઓ સ ૃદ્ધ થશે.
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જે ન ે થવા ું જ છે તે મેં ઇઝરાયલના કુળોને જાહેર ક ુ છે.
10 યહૂ દયાના આગેવાનો સરહદના પથ્થર ખસેડનારના જવેા છે.
હુ મારો ક્રોધ પાણીની જમે તેઓના પર રેડ શ.
11એફ્રાઇમ કચડાઈ ગયો છે,
તે ન્યાયનીરૂએ કચડાઈ ગયો છે,
કેમ કે તે ૂ તઓની પાછળ ચાલવા રાજી હતો,
12 તેથી હુ એફ્રાઇમને ઉધાઈ સમાન,
યહૂ દયાના લોકોને સડારૂપ છુ.
13 ારે એફ્રાઇમે પોતાની બીમાર જોઈ,
અને યહૂ દયાએ પોતાનો ઘા જોયો,
ત્યારે એફ્રાઇમઆશ્ ૂરની પાસે ગયો અને
મોટા રાજા યારેબની પાસે સંદેશાવાહક મોકલ્યો.
પણ તે તમને સાજા કર શકે એમ નથી કે,
તમારા ઘા રુઝાવી શકે એમ નથી.
14 કેમ કે હુ એફ્રાઇમ પ્રત્યે સહની જમે,
યહૂ દયાના લોકો પ્રત્યે જુવાન સહ જવેો થઈશ.
હુ, હા હુ જ, તેઓને ફાડ નાખીને જતો રહ શ;
હુ તેમને પકડ લઈ જઈશ,
તેઓની રક્ષા કરનાર કોઈ હશે ન હ.
15 તેઓ પોતાનો અપરાધ ક ૂલ કર ને મારુ ુખ શોધશે;
પોતાના દ:ુખના સમયે તેઓ મને આતરુતાથી શોધશે,
ત્યારે હુ મારે ાને પાછો જઈશ.”

6
પ્રજાનો પોકળ પ ાતાપ

1 “આવોઆપણે યહોવાહની પાસે પાછા જઈએ.
કેમ કે તેમણે આપણને ચીર ના ા છે, તેઓ જઆપણને સાજા કરશ;ે
તેમણે આપણને ઘા કયાર્ છે, તેઓ જઆપણને પાટો બાંધશે.
2બે દવસ પછ તેઓઆપણને સચેત કરશ;ે
ત્રીજે દવસે તેઓઆપણને ઉઠાડશે,
આપણે તેમની આગળજીવતા રહ ું.
3ચાલો આપણે યહોવાહને જાણીએ,
યહોવાહને ઓળખવાને ખંતથી મહેનત કર એ.
તેમ ું આવ ું ઊગતા ૂરજની જમે ન ત છે.
તે વરસાદની જમે,
વસંતઋ ુમાં ૃથ્વીને સચનાર છેલ્લા વરસાદની જમે આવશ.ે
4 હે એફ્રાઇમ હુ તને ું કરુ?
હે યહૂ દયા હુ તને ું કરુ?
તમાર વ ાસનીયતા સવારના વાદળ જવેી છે,
ઝડપથી ઊડ જનાર ઝાકળ જવેી છે.
5 માટે મેં તેઓને પ્રબોધકો દ્વારા કતલ કયાર્ છે,
મેં મારા ુખનાં વચનોથી તેઓનો સંહાર કય છે.
મારા ન્યાય ુકાદા પ્રગટતા અજવાળારૂપ છે.
6 કેમ કે હુ વ ા ુપણું ચાહુ છુ અને બ લદાન ન હ,
દહનીયાપર્ણો કરતાં ઈ ર ું ડહાપણ ચાહુ છુ.
7 તેઓએઆદમની જમે મારા કરાર ું ઉલ્લંઘન ક ુ છે;
તેઓ માર સાથે અ વ ા ુ ર ા છે.
8 ગલ્યાદ દષુ્કમ ઓ ું નગર છે,
રક્તના નશાનથી ભરે ું છે.
9જમે ૂંટારાઓનાં ટોળાં કોઈની રાહ જુએ છે,
તેમ યાજકો ું ટો ું શખેમના રસ્તા પર લોકો ું ૂન કરે છે;
તેઓએ શરમજનક અપરાધો કયાર્ છે.
10ઇઝરાયલ લોકોમાં મેં ભયાનક બાબત જોઈ છે;
ત્યાં એફ્રાઇમમાં ભચાર જોવા મ ો છે, ઇઝરાયલ ભ્ર થયો છે.
11 હે યહૂ દયા, ારે હુ મારા લોકોને ુલામગીર માંથી પાછા લાવીશ,
ત્યારે તારા માટે કાપણી ઠરાવેલી છે.
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7
1 ારે હુ ઇઝરાયલને સાજો કરવા ઇચ્છતો હતો,
ત્યારે એફ્રાઇમનાં પાપ,
સમરુનનાં દુ કૃત્યો પ્રગટ થયાં.
કેમ કે તેઓ દગો કરે છે,
ચોર અંદર ૂસીને,
શેર ઓમાં ૂંટફાટ ચલાવે છે.
2 તેઓ પોતાના મનમાં વચાર કરતા જ નથી કે,
તેઓનાં સવર્ દુ કાય મારા સ્મરણમાં છે.
તેઓનાં પોતાનાં કાય એ તેઓને ચારે તરફથી ઘેર લીધા છે;
તેઓ માર નજરઆગળ જ છે.

રાજમહેલમાં તરકટ
3 તેઓની પોતાની દુ તાથી રાજાન,ે
પોતાનાં જૂઠાણાંથી સરદારોને રાજી કરે છે.
4 તેઓ બધા જ ભચાર ઓ છે;
તેઓ ભ ઠયારાએ સળગાવેલી ભઠ્ઠ જવેા છે,
લોટને મસળે ત્યારથી તેને ખમીર ચઢે ત્યાં ુધી
આગને બંધ કરે છે.
5અમારા રાજાના જન્મ દવસે સરદારો મદ્યપાનની ગરમીથી માંદા પડ્યા છે.
તેણે હાંસી ઉડાવનારાઓ સાથે સહવાસ રા ો છે.
6 કેમ કે પોતા ું હૃદય ભઠ્ઠ ની જમે તૈયાર કર ને,
તેઓ કપટભર યોજના ઘડે છે.
તેઓનો ક્રોધ આખી રાત બળતો રહે છે;
સવારમાં તે અ ના ભડકાની પેઠે બળે છે.
7 તેઓ બધા ભઠ્ઠ ની જમે ગરમ છે,
તેઓ પોતાના ન્યાયાધીશોને ભસ્મ કર જાય છે.
તેઓના બધા રાજાઓ માયાર્ ગયા છે;
તેઓમાંનો કોઈ મને વનંતી કરતો નથી.

ઇઝરાયલ અને પ્રજાઓ
8એફ્રાઇમ વ વધ લોકો સાથે ભળ જાય છે,
તે તો ફેર ા વગરની ૂર જવેો છે.
9 પરદેશીઓએ તે ું બળ ન ક ુ છે,
પણ તે તે જાણતો નથી.
તેના માથાના વાળ સફેદ થયા છે,
પણ તે જાણતો નથી.
10ઇઝરાયલ ું ગવર્ તેની વરુદ્ધ સાક્ષી આપે છે;
તેમ છતાં, તેઓ યહોવાહ પોતાના ઈ રની પાસે પાછા આ ા નથી,
આબ ું છતાં, તેઓએ તેમને શોધ્યા પણ નથી.
11એફ્રાઇમ ૂખર્ ક ૂતરનાં જવેો ભોળો છે,
મસરને બોલાવે છે,
તેઓઆશ્ ૂરની તરફ જાય છે.
12 ારે તેઓ જશ,ે ત્યારે હુ તેઓના પર માર જાળ પાથર શ,
હુ તેઓને આકાશના પક્ષીઓની જમે નીચે લાવીશ.
તેઓની જમાતને કહ સંભળા ું તે પ્રમાણે
હુ તેઓને સજા કર શ.
13 તેઓને અફસોસ!
કેમ કે તેઓ માર પાસેથી ભટક ગયા છે.
તેઓનો નાશ થાઓ!
તેઓએ માર વરુદ્ધ બંડ ક ુ છે.
હુ તેઓને બચાવવા ઇચ્છતો હતો,
પણ તેઓએ માર વરુદ્ધ જૂઠ વાતો કર છે.
14 તેઓ પોતાના હૃદયથી મને પોકારતા નથી,
પણ તેઓ પથાર માં પડ્યા પડ્યા વલાપ કરે છે.
તેઓ અનાજ અને દ્રાક્ષારસ મેળવવા પોતાના પર પ્રહાર કરે છે,
તેઓ મારાથી પાછા ફરે છે.
15 મેં તેઓના હાથોને તાલીમ આપીને બળવાન કયાર્ છે,
છતાં પણ તેઓ માર વરુદ્ધ ઈજા કરવાની યોજના કરે છે.
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16 તેઓ પાછા આવે છે,
પણ તેઓ માર તરફ, એટલે આકાશવાસી તરફ પાછા ફરતા નથી.
તેઓ નશાન ૂક જનાર ધ ુષ્ય જવેા છે.
તેઓના સરદારો પોતાની તોછડ જીભને કારણે
તલવારથી નાશ પામશ.ે
આ કારણે મસર દેશમાં તેઓની મશ્કર થશે.

8
ૂ ત ૂજા માટે ઇઝરાયલને ચેતવણી

1 “રણ શગડુ તારા ુખમાં ૂક.
તેઓ ગરુડની જમે યહોવાહના લોકોની સામે આવે છે.
કેમ કે તેઓએ મારા કરારનો ભંગ કય છે,
મારા નયમ વરુદ્ધ બંડ ક ુ છે.
2 તેઓ મને હાંક માર ને કહેશે કે,
‘હે ઇઝરાયલના ઈ ર, અમે તમને જાણીએ છ એ.’
3 પણ જે સારુ છે તેનો ઇઝરાયલે ત્યાગ કય છે,
શ ુ તેની પાછળ પડશે.
4 તેઓએ રાજાઓ નીમ્યા છે,
પણ માર સંમ તથી ન હ.
તેઓએ સરદારો ઠરા ા છે,
પણ હુ તે જાણતો ન હતો.
તેઓએ પોતાના માટે,
સોના ચાંદ ની ૂ તઓ બનાવી છે,
પણ માર મદદ તેઓને મળ શકે તેમ નથી.”
5 પ્રબોધક કહે છે, હે સમરુન, યહોવાહે તારા વાછરડાને ફેંક દ ધો છે.”
યહોવાહ કહે છે કે, “મારો કોપ તેઓની વરુદ્ધ સળગી ઊઠ્યો છે.
કેમ કે તેઓને નદ ષ થતાં ુધી કેટલો સમય લાગશે?
6 કેમ કે એ પણ ઇઝરાયલથી થ ું છે;
કાર ગરે તે બના ું છે;
તેઓ ઈ ર નથી.
સમરુનના વાછરડાના ટુકડે ટુકડા કરવામાં આવશ.ે
7 કેમ કે લોકો પવન વાવે છે,
અને વંટો ળયો લણશ,ે
તેના કણસલામાંથી અનાજ ન હ મળે,
તેની ઊપજમાંથી લોટ નીકળશે ન હ.
જો કદાચ તેમાંથી કઈ નીકળશે,
તો વદેશીઓ તેનો નાશ કરશ.ે
8ઇઝરાયલ ગરક થઈ ગ ું છે.
વદેશીઓમાં આજે તેઓ અળખામણા વાસણ જવેા છે.
9 કેમ કે એકલા રખડતા જગલી ગધેડા જવેા,
તેઓઆશ્ ૂરની પાસે દોડ ગયા.
એફ્રાઇમે પૈસા આપીને પોતાના માટે પ્રીતમો રા ા છે.
10જો કે તેઓ પ્રજાઓમાં પૈસા આપીને પ્રેમીઓ રાખે છે,
તોપણ હુ તેઓને ઠેકાણે લાવીશ.
જથેી તેઓ થોડ વાર ુધી
રાજાના સરદારોને અ ભષેક કરવા ું બંધ કરે.
11 કેમ કે એફ્રાઇમે વેદ ઓ વધાર ને પાપ વધાયા છે,
પણ તે તો પાપ કરવાની વેદ ઓ છે.
12 મે તેઓને માટે મારા નયમમાં દશ હજાર વ ધઓ લ ા હોય,
પણ તે તેઓના માટે વ ચત્ર લાગે છે.
13 મને બ લદાન ચઢાવતી વખત,ે
તેઓ માંસ ું બ લદાન કરે છે અને તે ખાય છે,
પણ હુ, યહોવાહ તેઓને સ્વીકારતો નથી.
હવે હુ તેઓના અપરાધ યાદ કર શ અને
તેઓનાં પાપની સજા કર શ.
તેઓને પાછા મસર જ ું પડશે.
14ઇઝરાયલના લોકો પોતાના સરજનહારને ૂલી ગયા છે,
તેઓએ મં દરો બાંધ્યાં છે.
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યહૂ દયા પાસે કોટબંધ નગરો ઘણાં છે.
પણ હુ તેઓનાં નગરો ઉપર અ મોકલીશ.
તે તેઓના કલ્લાઓને ભસ્મ કર નાખશ.ે

9
ૂ ત ૂજા માટે ઇઝરાયલને શક્ષા

1 હે ઇઝરાયલ,
બીજા લોકોની જમે આનંદ ન કર.
કેમ કે ું તારા ઈ રને ૂલીને
યહોવાહને વ ા ુ નથી ર ો.
દરેક ખળ માં તેં વેતન આપવા ચા ું છે.
2 પણ ખળ ઓ તથા દ્રાક્ષકુડો તેઓ ું પોષણ કરશે ન હ;
તેને નવા દ્રાક્ષારસની ખોટ પડશે ન હ.
3 તેઓ યહોવાહના દેશમાં રહ શકશે ન હ;
પણ એફ્રાઇમ ફર થી મસર જશ.ે
આશ્ ૂરમાં તેઓ અપ વત્ર અ ખાશ*ે.
4 તેઓ યહોવાહને દ્રાક્ષારસના અપર્ણો ચઢાવશે ન હ,
કે તેઓનાં અપર્ણો તેઓને ુશ કરશે ન હ.
તેઓનાં બ લદાનો શોક કરનારાઓનાં ખોરાક જવેાં થઈ પડશ.ે
જઓે તે ખાશે તેઓ અપ વત્ર થશ.ે
કેમ કે તેઓ ું અ ફક્ત તેઓના ૂર ું છે;
તે યહોવાહના ઘરમાં દાખલ થશે ન હ.
5 તમે ઠરાવેલા પવર્ના દવસોમાં
એટલે યહોવાહના ઉત્સવોના દવસોમાં ું કરશો?
6 કેમ કે, જો તેઓ વનાશમાંથી જતા ર ા છે,
તોપણ મસર તેઓને એકત્ર કરશ,ે
મે મ્ફસ તેમને દફનાવશ.ે
તેઓના ુંદર ચાંદ ના દાગીના
કાંટાળા છોડને હવાલે થશ,ે
તેઓના તં ુઓમાં કાંટા ઊગી નીકળશે.
7 શક્ષાના દવસો આ ા છે,
બદલો લેવાના દવસો આ ા છે;
ઇઝરાયલ તે જાણશે;
તારા ુષ્કળ અન્યાયને કારણે
તારા મોટા વૈરને કારણે
“પ્રબોધક ૂખર્ ગણાય છે,
અને જે માણસમાં ઈ રનો આત્મા છે તે ઘેલો છે.”
8 પ્રબોધક જે મારા ઈ રની સાથે છે તે એફ્રાઇમનો ચોક દાર છે,
પણ તેના બધા માગ માં પક્ષીઓની જાળ છે,
તેના ઈ રના ઘરમાં વૈર છે.
9 ગબયાહના દવસોમાં થયા હતા તેમ,
તેઓ અ ત ભ્ર થયા છે.
ઈ ર તેઓના અપરાધોને યાદ કર ન,ે
તેઓનાં પાપોની સજા કરશ.ે

ઇઝરાયલ ું પાપ અને પ રણામ
10 યહોવાહ કહે છે કે, “જમે અરણ્યમાં દ્રાક્ષા મળે તે જ ર તે મને ઇઝરાયલ મ ુ.ં
અંજીર ની મોસમમાં જમે પ્રથમ અંજીર મળે તેમ મેં તમારા ૂવર્જોને જોયા.
પણ તેઓ બઆલ-પેઓર પાસે ગયા,
તેઓ શરમજનક વસ્ ુને સમ પત થયા.
તેઓ પોતાની પ્રય ૂ તઓના જવેા ધ ારપાત્ર થયા.
11એફ્રાઇમની ગૌરવ પક્ષીની જમે ઊડ જશ.ે
ત્યાં કોઈ જન્મ, કોઈ ગભર્વતી અને કોઈ ગભાર્ધાન થશે ન હ.
12જોકે તેઓ બાળકો ઉછેરે,
તોપણ એકપણ પણ માણસ ન રહે ત્યાં ુધી હુ તેઓને દૂર લઈ જઈશ.

ારે હુ તેઓનાથી દૂર જઈશ ત્યારે તેઓને અફસોસ!
13 મેં ૂરને જો ું છે તેવી ર તે એફ્રાઇમ ફળદ્રપ જમીનમાં રોપાયેલો છે,

* 9:3 9:3 “ ૂસાએઆપેલા નયમ પ્રમાણે અ ુક ખોરાક ઔપચા રક ર તે અ ુદ્ધ છે અને તેથી તેને ખાવ ું ન હ.
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પણ એફ્રાઇમ પોતાનાં સંતાનને સંહારકની પાસે બહાર લાવશ.ે”
14 હે યહોવાહ, તેઓને આપો. તમે તેઓને ું આપશો?
ગભર્પાત કરનાર ગભર્ ાન તથા દૂધ વગરનાં સ્તન તેઓને આપો.

ઈ રને હાથે ઇઝરાયલનો ન્યાય
15 ગલ્ગાલમાં તેઓનાં બધાં દુ કાય ને કારણે.
ત્યાં હુ તેઓને ધ ારવા લાગ્યો.
તેઓનાં દષુ્કૃત્યોને કારણે,
હુ તેઓને મારા ઘરમાંથી નસાડ ૂક શ.
હવે પછ હુ તેઓના પર પ્રેમ ન હ રા ુ.ં
તેઓના બધા સરદારો બંડખોર છે.
16એફ્રાઇમ રોગગ્રસ્ત છે,
તેઓ ું ૂળ ુકાઈ ગ ું છે;
તેમને ફળઆવશે ન હ.
જોકે તેઓને સંતાન થાય,
તો પણ હુ તેઓના વહાલાં સંતાનનો સંહાર કર શ.

પ્રબોધક ઇઝરાયલ અંગે કહે છે
17 મારા ઈ ર તેઓને તરછોડ નાખશે
કેમ કે તેઓએ તેમ ું સાંભ ું નથી.
તેઓ પરદેશીઓ મધ્યે ભટકનારા થશ.ે

10
1ઇઝરાયલ ફાલેલો તથા ફળતો દ્રાક્ષાવેલો છે.
તેણે ફળની અ ધકતા પ્રમાણે,
વધારે અને વધારે વેદ ઓ બાંધી છે.
તેની જમીનની ફળદ્રપતાના પ્રમાણમા,ં
તેણે ુશો ભત પ વત્રસ્તંભો બના ા છે.
2 તેઓ ું હૃદય કપટ છે;
હવે તેઓ પોતાના અપરાધની સજા ભોગવશે.
યહોવાહ તેઓની વેદ ઓ તોડ નાખશ;ે
તે તેઓનાં ભજનસ્તંભોનો નાશ કરશ.ે
3 કેમ કે હવે તેઓ કહેશે,
“અમારે કોઈ રાજા નથી,
કેમ કે અમે યહોવાહનો ભય રાખતા નથી.
અને રાજા પણ અમારે માટે ું કર શકે છે?”
4 તેઓ મથ્યા વચનો બોલે છે
કરાર કરતી વખતે જૂઠા સમ ખાય છે.
તેઓના ુકાદાઓ
ખેતરના ચાસમાં ઊગી નીકળતા ઝેર છોડ જવેા હોય છે.
5બેથ-આવેનના વાછરડ ઓને કારણે,
સમરુનના લોકો ભયભીત થશ.ે
કેમ કે તેના માટે શોક કરે છે,
તેઓના દબદબાને લીધે,

ભચાર યાજકો આનંદ કરતા હતા,
પણ તેઓ ત્યાં ર ા નથી.
6 કેમ કે મહાન રાજાને માટે બ ક્ષસ તર કે
તેને*આશ્ ૂર લઈ જવામાં આવશ.ે
એફ્રાઇમ બદનામ થશ,ે
ઇઝરાયલ પોતાની જ સલાહને લીધે લ જ્જત થશ.ે
7 પાણીની સપાટ પરના લાકડાના પા ટયાની જમે,
સમરુનનો રાજા
નાશ પામ્યો છે
8ઇઝરાયલના પાપના કારણે
ભ ક્ત ાનો નાશ પામશ.ે
તેમની વેદ ઓ ઉપર કાંટા અને ઝાંખરાં ઊગી નીકળશ.ે
લોકો પવર્તોને કહેશે કે, “અમને ઢાંક દો!”
અને ડુગરોને કહેશે કે, અમારા પર પડો!”

ઈ ર ઇઝરાયલ સામે ુકાદો જાહેર કરે છે

* 10:6 10:6 લાકડાની ૂ ત
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9 “ઇઝરાયલ,
ગબયાહના દવસોથી ું પાપ કરતો આ ો છે;
ું ગબયાહમાં દુ કૃત્યો કરનારાઓ સામે ુદ્ધ કર ું ન પડે એ મતલબથી

તેઓ ત્યાં પડ ર ા છે!
10 માર મરજીમાં આવશે ત્યારે હુ તેઓને શક્ષા કર શ.

ારે તેઓ પોતાના બે અન્યાયને કારણે બંધનમાં હશે
ત્યારે પ્રજાઓ તેઓની વરુદ્ધ એકત્ર થશ.ે
11એફ્રાઇમ એક તાલીમ પામેલી વાછરડ કે જનેે અનાજ મસળવાના ખળામાં ફરવા ું ગમે છે તેના જવેો છે,
મેં તેની ુંદર ગરદન પર ઝંૂસર ૂક છે.
હુ એફ્રાઇમ પર ઝંૂસર ૂક શ;
યહૂદા ખેડશે;
યાકૂબ કઠણ જમીન તોડશે.
12 પોતાને સારુ નેક વાવો,
વ ાસનીયતાનાં ફળ લણો.
તમાર પડતર જમીન ખેડો,
કેમ કે તેઓઆવે અને તમારા પર નેક વરસાવે ત્યાં ુધી,
યહોવાહને શોધવાનો સમય છે.
13 તમે દુ તા ખેડ છે;
તમે અન્યાયના ફળની કાપણી કર છે.
તમે કપટનાં ફળ ખાધાં છે.
કેમ કે તેં તાર યોજનાઓ પર,
તારા મોટા સૈન્ય પર ભરોસો રા ો છે.
14 તારા લોકો મધ્યે કોલાહલ થશ,ે
જમે ુદ્ધને દવસે શાલ્માને બેથ-આબલનો નાશ કય ,
તેમ તારા કલ્લેબંધ નગરોનો નાશ થશ.ે
માતાઓ તેઓનાં બાળકોને પછાડ ને તેઓના ૂરે ૂરા કરશ.ે
15 કેમ કે, તાર અ તશય દુ તાને કારણે,
હે બેથેલ, તાર સાથે પણ એ ું જ કરશ.ે

ારે તે દવસઆવશે ત્યારે ઇઝરાયલના રાજાનો સં ૂણર્ નાશ થઈ જશ.ે

11
બળવાખોર પ્રજા સામે પ્ર ુનો અનહદ પ્રેમ

1ઇઝરાયલ બાળક હતો ત્યારે હુ તેના પર પ્રેમ રાખતો હતો,
મેં મારા દ કરાને મસરમાંથી બોલા ો હતો.
2જમે જમે તેઓને બોલા ા,
તેમ તેમ તેઓ દૂર જતા ર ા.
તેઓએ બઆલને બ લદાનો આપ્યાં
ૂ તઓની આગળ ૂપ બા ો.

3જો કે, મેં એફ્રાઇમને ચાલતાં શીખ ો.
મેં તેઓને બાથમાં લીધા,
પણ તેઓજાણતા ન હતા કે તેઓની સંભાળ રાખનાર હુ હતો.
4 મેં તેઓને માનવીય બંધનોથી, પ્રેમની દોર ઓથી દોયાર્.
હુ તેઓના માટે તેઓની ગરદન પરની ઝંૂસર ઉઠાવી લેનારના જવેો હતો,
હુ પોતે વાંકો વ ો અને મેં તેઓને ખવડા ું.
5 ું તે મસર* દેશમાં પાછો ફરશે ન હ?
આશ્ ૂર† તેઓના પર રાજ કરશે.
કેમ કે, તેઓએ માર તરફ પાછા ફરવાનો ઇનકાર કય છે.
6 તેઓની પોતાની યોજનાઓને કારણે,
તલવાર તેઓનાં નગરો પર આવી પડશ.ે
તેઓના નગરની ભાગળોનો નાશ કરશ;ે
તે તેઓનો નાશ કરશ.ે
7 મારા લોકો ું વલણ મારા વ ુખ થઈ જ ું છે,
જોકે તેઓઆકાશવાસી ઈ રને પોકારે છે,
પણ કોઈ તેઓને માન આપશે ન હ.
8 હે એફ્રાઇમ, હુ શી ર તે તારો ત્યાગ કરુ?
હે ઇઝરાયલ, હુ તને કેવી ર તે બીજાને સોંપી દઉં?

* 11:5 11:5 ઉ રના રાજા † 11:5 11:5 સી રયાના રાજા
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હુ શી ર તે તારા હાલ આદમાના જવેા કરુ?
હુ શી ર તે સબોઈમની જમે તાર સાથે વ ુ?
મારુ મન પાછુ પડે છે;
માર બધી કરુણા પ્રબળ થાય છે.
9 હુ મારા ક્રોધના આવેશ ુજબ વત શ ન હ,
હુ ફર થી એફ્રાઇમનો નાશ કર શ ન હ,
કેમ કે હુ ઈ ર છુ,
માણસ નથી;
હુ તાર વચ્ચે રહેનાર પરમપ વત્ર ઈ ર છુ.
હુ કોપાયમાન થઈને આવીશ ન હ.
10 યહોવાહ સહની જમે ગજના કરશે,
તેઓ તેમની પાછળ ચાલશ.ે
હા તે ગજના કરશ,ે
અને લોકો પ મથી ૂજતા ૂજતા આવશ.ે
11 તેઓ મસરમાંથી પક્ષીની જમે,
આશ્ ૂરમાંથી ક ૂતરની જમે ૂજાર સ હતઆવશે.
હુ તેઓને ફર થી તેઓનાં ઘરોમાં વસાવીશ.” આયહોવાહ ું વચન છે.

યહૂ દયા અને ઇઝરાયલને ઠપકો
12એફ્રાઇમે મને જૂઠથી,
અને ઇઝરાયલી લોકોએ છેતર પડ કર ને મને ઘેર લીધો.
પણ યહૂદા હજી પણ ઈ ર પ્રત્ય,ે
પ વત્ર ઈ ર પ્રત્યે ર છે.

12
1એફ્રાઇમ વા ુ પર નવાર્હ કરે છે.
ૂવર્ના પવન પાછળજાય છે.

તે જૂઠ તથા હસાની ૃ દ્ધ કરે છે,
તેઓઆશ્ ૂરની સાથે કરાર કરે છે,
અને મસરમાં જૈ ૂન ું તેલ લઈ જવામાં આવે છે.
2 યહૂ દયા વરુદ્ધ યહોવાહને દલીલ છે
તેઓ યાકૂબને તેનાં કૃત્યોની સજાઆપશે;
તેનાં કૃત્યો પ્રમાણે તે તેને સજાઆપશ.ે
3ગભર્ ાનમાં તેણે પોતાના ભાઈની એડ પકડ *,
અને ુખ્ત ઉંમરે તેણે ઈ ર સાથે બાથ ભીડ †.
4 તેણે દેવદૂત સાથે બાથ ભીડ અને જીત્યો.
તે રડ્યો અને કૃપા માટે યાચના કર .
તે બેથેલમાં ઈ રને મ ો;
ત્યાં ઈ રે તેની સાથે વાત કર .
5હા, યહોવાહ, સૈન્યોના ઈ ર છે;
“યહોવાહ” તે તેમ ું સ્મારક નામ છે જનેા ઉચ્ચારથી તેમને બોલાવવામાં આવે છે.
6 માટે તમારા ઈ રની તરફ પાછા ફરો.
ન્યાય અને વ ા ુપણાને વળગી રહો,
તમારા ઈ રની રાહ જોતા રહો.

યહૂ દયા અને ઇઝરાયલને ઠપકો
7 વેપાર ઓના હાથમાં તો ખોટાં ત્રાજવાં છે,
તેઓને છેતર પડ ગમે છે.
8એફ્રાઇમ કહે છે, “ખરેખર, હુ તો ધનવાન થયો છુ,
મને સંપ મળ છે.
મારાં સવર્ કાયર્માં તેઓને કોઈ પણ અન્યાય જડશે ન હ,
કે જનેાથી પાપ થાય.”
9 “ મસર દેશથી હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ.
જમે ુકરર પવર્ના દવસોમાં ું વસતો હતો,
તેમ હુ તને ફર થી મંડપોમાં વસાવીશ.
10 મેં પ્રબોધકો સાથે વાત કર છે.
મેં તેઓને ઘણાં સંદશર્નો આપ્યાં છે.
* 12:3 12:3 જુઓ ઉ. 25:26 † 12:3 12:3 જુઓ ઉ. 32:24-26
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મેં તેઓને પ્રબોધકો મારફતે દ્ર ાંતો આપ્યા છે.”
11જો ગલ્યાદમાં દુ તા છે,
લોકો તદ્દન થર્તારૂપ છે.
તેઓ ગલ્ગાલમાં બળદો ું બ લદાન કરે છે;
તેઓની વેદ ઓ ખેતરના ચાસમાંના પથ્થરના ઢગલા જવેી છે.
12 યાકૂબ અરામ દેશમાં નાસી ગયો છે;
ઇઝરાયલે પત્ની મેળવવા માટે સેવા ક ુ,
તેણે પત્ની મેળવવા માટે ઘેટાંને ચરા ાં.
13 પ્રબોધક મારફતે યહોવાહ ઇઝરાયલી લોકોને મસરમાંથી બહાર લા ા,
પ્રબોધક દ્વારા તેઓ ું રક્ષણ થ ું.
14એફ્રાઇમે યહોવાહને ઘણા ુસ્સે કયા છે.
તેના રક્તપાત માટે પ્ર ુ તેને જ જવાબદાર ઠેરવશે
અને તેઓએ જે અપરાધો કયાર્ છે તેનો દોષ તેઓના માથે નાખશ.ે

13
ઇઝરાયલ સામેનો આખર ુકાદો

1એફ્રાઇમ બોલતો ત્યારે ૂજાર છૂટતી.
ઇઝરાયલમાં તે સન્માન પામતો,
પણ બઆલની ૂજા કરવાને કારણે તે અપરાધી ઠય અને માય ગયો.
2હવે તેઓ અ ધકા ધક પાપ કરતા જાય છે.
તેઓ પોતાની ચાંદ ની ઢાળેલી ૂ તઓ બનાવે છે,
પોતાને માટે પોતાની કુશળતા પ્રમાણેની ૂ તઓ બનાવે છે,
એ બધી તો કાર ગરે બનાવેલી છે,
લોકો તેઓના વષે કહે છે કે,
“આબ લદાન ચઢાવનાર માણસો વાછરડાઓને ુંબન કરે છે.”
3 તેઓ સવારના વાદળના જવેા,
જલદ ઊડ જતા ઝાકળના જવેા,
પવનથી ખળ માંથી તણાઈ જતા ૂસા જવેા,
ુમા ડયામાંથી નીકળતા ુમાડા જવેા થશ.ે

4 પણ તમને મસરમાંથી બહાર લાવનાર હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ.
મારા સવાય તમે કોઈ બીજા ઈ રને જાણતા નથી.
મારા સવાય તમારા બીજા કોઈ તારણહાર નથી.
5 મેં તને અરણ્યમા,ં
મહાન ુકવણાના દેશમાં ઓળ ો.
6 ારે તેઓને ઘાસચારો મ ો ત્યારે તેઓ ધરાયા;

ારે તેઓ ૃપ્ત થયા, ત્યારે તેઓ ું હૃદય ગ વ થ ું
તે કારણથી તેઓ મને ૂલી ગયા.
7એટલે હુ તમારા માટે સહ જવેો થઈશ,
દ પડાની જમે હુ રસ્તાની બાજુએ રાહ જોઈને બેસી રહ શ.
8જનેાં બચ્ચાં છ નવી લેવાયાં હોય તેવી ર છણની જમે હુ તેઓના પર હુમલો કર શ;
હુ તેઓની છાતી ચીર નાખીશ,
ત્યાં સહની જમે હુ તેઓનો ભક્ષ કર શ.
જગલી પ ુઓ તેઓને ફાડ નાખશે.
9 હે ઇઝરાયલ, તારો વનાશઆવી ર ો છે,
કેમ કે ું તથા તારા મદદગારો માર વરુદ્ધ થયા છો.
10 તારાં બધાં નગરોમાં તારુ બચાવ કરનાર,
તારો રાજા ાં છે?
“મને રાજા તથા સરદારો આપો”
જનેા વષે તેં મને ક ું હ ું તે તારા અ ધકાર ઓ ાં છે?
11 મેં મારા ુસ્સામાં તમને રાજાઆપ્યો હતો, પછ ક્રોધમાં મેં તેને લઈ લીધો.
12એફ્રાઇમના અન્યાયનો સંગ્રહ કરવામાં આ ો છે;
તે ું પાપ ભંડારમાં ભર રા ું છે.
13 તેના પર પ્ર ૂતા ું દઃુખ આવશ,ે
પણ તે ૂખર્ દ કરો છે,
કેમ કે જન્મ થવાના સમયે તે અટક ું ન જોઈએ એવો સમયઆ ો છે.
14 ું હુ ૂલ્ય ૂકવીને તેઓને શેઓલમાંથી છોડાવી લઈશ?
હુ તેઓને ૃત્ ુમાંથી છોડાવીશ?
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હે ૃત્ ુ, તાર પીડા ાં છે?
હે શેઓલ, તારો વનાશ ાં છે?
પ ાતાપ માર આંખોથી છુપાઈ જશ.ે
15જોકે એફ્રાઇમ તેના સવર્ ભાઈઓમાં ફળદ્રપ હશે,
તોપણ ૂવર્નો પવનઆવશ,ે
એટલે યહોવાહનો પવન અરણ્યમાંથી આવશ,ે
એફ્રાઇમના ઝરા ુકાઈ જશે,
તેના કૂવામાં પાણી રહેશે ન હ.
તેના શ ુઓ ભંડારની દરેક કમતી વસ્ ુઓ ૂંટશ.ે
16સમરુને ઈ રની વરુદ્ધ બંડ ક ુ છે;
માટે તેણે પોતાના અપરાધ ું ફળ ભોગવ ું પડશે.
તેઓ તલવારથી માયાર્ જશ;ે
તેઓનાં બાળકોને પછાડ ને ટુકડે ટુકડા કરવામાં આવશ,ે
તેઓની ગભર્વતી ીઓનાં પેટ ચીર નાખવામાં આવશે.

14
લોકોને હો શયાની વનંતી

1 હે ઇઝરાયલ, યહોવાહ તારા ઈ રની પાસે પાછો આવ,
કેમ કે તારા અન્યાયને લીધે ું પડ ગયો.
2 તાર સાથે પસ્તાવાના શ ો લઈને યહોવાહની પાસે પાછો આવ.
તેમને કહો, “અમારાં પાપો દૂર કરો,
કૃપાથી અમારો સ્વીકાર કરો,
જથેી અમે તમને સ્ ુ તના અપર્ણ ચઢાવીએ*.
3આશ્ ૂર અમને બચાવી શકશે ન હ;
અમે ુદ્ધ માટે ઘોડાઓ પર સવાર કર ું ન હ.
હવે પછ કદ અમે હાથે ઘડલેી ૂ તને કહ ું ન હ,
‘કે તમે અમારા દેવો છો,’
કેમ કે અનાથો પર તમાર રહેમનજર છે.”

પ્ર ુએઆપે ું નવજીવન વરદાન
4 “તેઓના પાછા ફરવાથી હુ તેઓને સજા કર શ ન હ.
હુ ઉદારપણાથી તેઓના પર પ્રેમ કર શ,
કેમ કે મારો ક્રોધ તેઓના પરથી પાછો ફય છે.
5 હુ ઇઝરાયલને માટે ઝાકળ જવેો થઈશ;
તે કમળની જમે ખીલશ,ે
લબાનોનનાં ૃક્ષોની જમે તેના ૂળ ઊંડા નાખશ.ે
6 તેની ડાળ ઓ ફેલાઇ જશ,ે
તેનો વૈભવ ુંદર જૈ ૂન ૃક્ષના જવેો હશ,ે
અને તેની ુવાસ લબાનોનના જવેી હશે.
7 તેના† છાયામાં રહેનારા લોકો પાછા ફરશ;ે
તેઓ અનાજના છોડની જમે ફળવાન થશ,ે
દ્રાક્ષાવેલાની જમે ખીલશ;ે
તેની ુગંધ લબાનોનના દ્રાક્ષારસ જવેી થશ.ે
8એફ્રાઇમ કહેશે, ‘મારે ૂ તઓ સાથે શો લાગભાગ?
હુ તેની સંભાળ રાખીશ એવો મેં તેને જવાબઆપ્યો.
હુ દેવદારના લીલા ૃક્ષ જવેો છુ;
માર પાસેથી જ તને ફળ મળે છે.”

ઉપસંહાર
9 કોણ જ્ઞાની હશે કે તે આ બાબતોને સમજ?ે
કોણ ુ દ્ધશાળ ક્ત હોય કે તેને આ બાબત ું જ્ઞાન થાય?
કેમ કે યહોવાહના માગ સત્ય છે,
ન્યાયી માણસ તેના ઉપર ચાલશ,ે
પણ બંડખોરો તેમાં ઠોકર ખાશે.

* 14:2 14:2 બળદો ચઢાવીએ † 14:7 14:7 યહોવાહ



યોએલ 1:1 793 યોએલ 1:10

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 બહુ ઓછુ જાણીએ છ એ. તે પોતાને પ ુએલના ુત્ર તર કે ઓળખાવે છે. તેણે યહૂદાના લોકોને
સંદેશઆપ્યો 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 સમય ભ ક્ત ાનની ુનઃ ાપન પછ નો જ હોવો જોઈએ.

વાંચકવગર્
ઇઝરાયલના લોકો તથા ત્યાર બાદના બધા જ બાઇબલ વાંચકો.
હે ુ

ઈ ર જઓે પ ા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 વત્રઆત્માનો 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
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, તમે આ સાંભળો અને દેશના સવર્ વતનીઓ તમે પણ ધ્યાન આપો.
આતમારા સમયમાં બન્ ું છે કે,
તમારા ૂવર્જોના સમયમા?ં
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 ગયાં;
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.
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†.

* 1:6 1:6 તીડો † 1:10 1:10 ુકાઈ ગ ું
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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 જઈને આખી 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,
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.ે
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.
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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.
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 હમણાં, 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 આવ,ે
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.
દેશમાં એ ું શા માટે કહેવા દેવામાં આવે કે,
તેઓના ઈ ર કયાં છે?”

પ્ર ુ દેશની ફળદ્રપતા પાછ લાવે છે
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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 ફેલાશ,ે
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 થશ.ે
ૃક્ષો પોતાના ફળ ઉપજાવશે,

અંજીર ૃક્ષો અને દ્રાક્ષાવેલાઓ ફર થી ફળવંત થશ.ે
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 જશ.ે
25 “તીડો, કાતરાઓ, ઈયળો તથા જીવડાઓની મોટ ફોજ,
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 થશે†.
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 જશ.ે
32 તે 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 જશ,ે
અને શેષમાંથી,
જનેે યહોવાહ બોલાવે છે તેઓનો પણ બચાવ થશ.ે

* 2:26 2:26 ન્યાયીપણાથી † 2:28 2:28 જુઓ પ્રે રતોનો કૃત્ય 2:16-17
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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 લીધ,ે
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.
6 વળ તમે યહૂ દયાના વંશજોને અને યરુશાલેમના લોકોન,ે 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,
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 કરશ,ે
અને યરુશાલેમમાંથી પોકાર કરશ,ે
ૃથ્વી અને આકાશ કાંપશે,

પણ યહોવાહ તેમના લોકો માટે આશ્રય ાન થશ,ે
તેઓ ઇઝરાયલ લોકો માટે કલ્લો થશ.ે
17 તેથી તમે જાણશો કે
મારા પ વત્ર પવર્ત સયોન ઉપર રહેનાર હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ.
પછ યરુશાલેમ પ વત્ર બનશ,ે
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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આમોસ
લેખક

આમોસ ુસ્તકઆમોસ પ્રબોધકને લેખક તર કેઓળખાવે છે. આમોસ પ્રબોધક તકોઆમાં ગોવાળોના એક જૂથ સાથે રહેતો
હતો. આમોસે પોતાના લખાણોમાં એ સ્પ ક ુ હ ું કે તે પ્રબોધકોના કુટુબમાંથી આ ો નહોતો અને તે પોતાને પ્રબોધક માનતો
પણ નહોતો. ઈ રે તીડો તથા અ દ્વારા ન્યાયશાસનની ધમક આપી, પણઆમોસની પ્રાથર્નાઓએ ઇઝરાયલને બચા ુ.ં

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 760 થી 750 વચ્ચેનો છે.
આમોસે ઉ રના ઇઝરાયલના રા માં બેથેલ તથા સમરૂનમાંથી સંદેશાઓઆપ્યા.
વાંચકવગર્

આમોસના ૂળ શ્રોતાઓ ઉ ર ું ઇઝરાયલ ું રા હ ું અને બાઇબલના ભ વષ્યના વાંચકો છે.
હે ુ

ઈ ર અ ભમાનને ધ ારે છે. લોકો માનતા હતા કે તેઓ સ્વપો ષત છે અને તેઓ ૂલી ગયા હતા કે તેઓ પાસે જે કઈ હ ું
તે ઈ ર પાસેથી આ ું હ ું. ઈ ર બધા જ લોકોને મહ વઆપે છે અને ગર બો પ્રત્યેના દુ ર્વહાર વરુદ્ધ ચેતવણી આપે છે.
અંતે, ઈ ર પોતાને માનઆપતા વતર્ન સાથે પ્રામા ણકઆરાધના માંગે છે. આમોસ દ્વારા અપાયે ું ઈ ર ું વચન વશેષા ધકારો
ધરાવતા લોકો એટલે કે એવા લોકો જમેને પોતાના પાડોશીઓ પર પ્રેમ નહોતો, જઓે બીજાઓનો ફાયદો ઉઠાવતા હતા અને
જઓે ફક્ત પોતાની જ કાળજી કરતા હતા તેઓ વરુદ્ધ નદ શત હ ું.

ુદ્રાલેખ
ન્યાય

રૂપરેખા
1. દેશનો વનાશ — 1:1-2:16
2. પ્રબોધક ું તેડુ — 3:1-8
3. ઇઝરાયલનો ન્યાય — 3:9-9:10
4. ુનઃ ાપના — 9:11-15
1 યહૂ દયાના રાજા ઉ ઝયાના શાસનમાં અને ઇઝરાયલના રાજા યોઆશના દ કરા યરોબામના શાસનમાં ધરતીકપ થયો. તે

પહેલાં બે વષર્ અગાઉ તકોઆના ગોવાળોમાંના આમોસને જે સંદશર્ન પ્રાપ્ત થયાં તે. 2 તેણે ક ું,
યહોવાહ સયોનમાંથી ગજના કરશ;ે
યરુશાલેમમાંથી પોકાર કરશ;ે
ભરવાડો શોકા ુર થઈ જશ,ે
અને કામલ શખર પરનો ઘાસચારો ુકાઈ જશ.ે”

ઇઝરાયલના પડોશી દેશો સામે ઈ રનો ુકાદો- સ રયા (દમસ્કસ)
3 યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે;
દમસ્કસના ત્રણ ુનાને લીધ,ે
હા ચાર ુનાને લીધે,
હુ તેઓને શક્ષા કયાર્ વગર રહ શ ન હ.
કેમ કે તેઓએ ગલ્યાદને લોખંડના અનાજ ઝૂડવાના સાધનોથી માય છે.
4 પર ુ હુ યહોવાહ હઝાએલના ઘરમાં અ મોકલીશ,
અને તે બેન-હદાદના મહેલોને ભસ્મ કર દેશે.
5 વળ હુ દમસ્કસના દરવાજાઓ તોડ નાખીશ
અને આવેનની ખીણમાંથી તેના રહેવાસીઓનો નાશ કર શ,
બેથ-એદેનમાંથી રાજદડ ધારણ કરનારને ન કર શ;
અને અરામના લોકો* ક રમાં ુલામગીર માં જશ,ે”
એમ યહોવાહ કહે છે.

પ લસ્તીઓ
6 યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે કે;
“ગાઝાના ત્રણ ુનાને લીધ,ે
હા, ચારને લીધ,ે
તેઓને શક્ષા કરવા ું હુ ૂક શ ન હ,
કેમ કે અદોમના લોકોને સોપી દેવા માટે,
તેઓઆખી પ્રજાને ુલામ કર ને લઈ ગયા.
7 હુ ગાઝાની દ વાલોને આગ લગાડ શ,

* 1:5 1:5 રાજા
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અને તે તેના કલ્લેબંધી મહેલોને ન કર નાખશ.ે
8 હુ આશ્દોદના બધા રહેવાસીઓને માર નાખીશ,
અને આશ્કલોનમાંથી રાજદડ ધારણ કરનારનો નાશ કર શ.
હુ એક્રોનની વરુદ્ધ મારો હાથ ફેરવીશ,
અને બાક રહેલા પ લસ્તીઓ નાશ પામશ,ે”
એ ું પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.

ૂર
9 યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે;
ૂરના ત્રણ ુનાને લીધ,ે હા ચારને લીધે,

હુ તેને શક્ષા કયાર્ વના છોડ શ ન હ,
તેઓએ ભાઈચારાના કરારનો ભંગ કય છે,
અને સમગ્ર પ્રજાને અદોમને સોંપી દ ધી.
10 હુ ૂરની દ વાલોને આગ લગાડ શ,
અને તે તેના સવર્ કલ્લેબંધી ઘરોને ન કર નાખશ.ે”

અદોમ
11 યહોવાહ આ ુજબ કહે છે;
અદોમના ચાર ુનાને લીધે,
હા ત્રણને લીધ,ે
હુ તેમને શક્ષા કયાર્ વના છોડ શ ન હ,
કેમ કે હાથમાં તલવાર લઈને તે પોતાના ભાઈઓની પાછળ પડ્યો,
અને તેણે દયાનો છેક ત્યાગ કય .
તે નત્ય ક્રોધના આવેશમાં મારફાડ કરતો હતો,
અને તેનો રોષ કદ શમી ગયો ન હ.
12 હુ તેમાન પર અ મોકલીશ,
અને તે બોસરાના મહેલોને ભસ્મ કર નાખશ.ે”

અદોમ
13 યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે,
“આમ્મોનીઓના ત્રણ ુનાને લીધે, હા ચારને લીધે, હુ તેઓને શક્ષા કરવા ું માંડ વાળ શ ન હ,
કેમ કે પોતાના પ્રદેશની સરહદ વસ્તારવા માટે
તેઓએ ગલ્યાદમાં ગભર્વતી ીઓને ચીર નાખી છે.
14 પણ હુ રાબ્બાના કોટમાં આગ લગાડ શ,
અને તે ુદ્ધના સમયે તથા હોંકારાસ હત,
અને વાવાઝોડાં તથા તોફાનસ હત,
તેના મહેલોને ભસ્મ કરશે.
15 તેઓનો રાજા પોતાના સરદારો સાથે
ુલામગીર માં જશે,”

એમ યહોવાહ કહે છે.
2

મોઆબ
1 યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે;
“મોઆબના ત્રણ ુનાને લીધે,
હા ચારને લીધ,ે
હુ તેઓને શક્ષા કરવા ું ૂક શ ન હ.
કેમ કે તેઓએઅદોમના રાજાના હાડકાં બાળ ને ૂનો કર ના ો.
2 હુ મોઆબ પર અ મોકલીશ.
અને તે ક રયોથના કલ્લેબંધીવાળા મહેલોને ભસ્મ કર દેશે.
મોઆબ હુલ્લડમા,ં ઘોંઘાટમાં,
તથા રણ શગડાના અવાજમાં નાશ પામશ.ે
3 હુ તેના ન્યાયાધીશને ન કર નાખીશ
અને તેની સાથે તેના સવર્ સરદારોને માર નાખીશ,”
એમ યહોવાહ કહે છે.

યહૂ દયા
4 યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે;
“યહૂ દયાના ત્રણ ુનાને લીધે,
હા ચારને લીધ,ે
હુ તેઓને શક્ષા કયાર્ વગર રહ શ ન હ.
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કેમ કે તેઓએ યહોવાહના નયમોનો અનાદર કય છે,
અને તેમની વ ધઓ પાળ નથી.
જે જૂઠાણાંની પાછળ તેઓના ૂવર્જો ફરતા હતા
તે જૂઠાણાંએ તેઓને ખોટે માગ દોયાર્ છે.
5 હુ યહૂ દયા પર આગ લગાડ શ
અને એઆગ યરુશાલેમના કલ્લેબંધીવાળા મહેલોને ન કરશે.”

ઇઝરાયલ સામે ઈ રનો ુકાદો
6 યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે;
“ઇઝરાયલના ત્રણ ુનાને લીધ,ે
હા ચારને લીધે,
હુ તેઓને શક્ષા કયાર્ વના છોડ શ ન હ,
કેમ કે તેઓએ રૂપાને સારુ ન્યાયી લોકોને વેચ્યા છે
અને ગર બોને પગરખાંની જોડના બદલામાં વેચ્યા છે.
7 તેઓ ગર બોના માથા પરની ૃથ્વીની ૂળને માટે તલપે છે,
અને નમ્ર લોકોને સાચા માગર્માંથી દૂર ધકેલી દે છે.
પતા અને ુત્ર એક જ ી પાસે ગયા છે
અને મારા પ વત્ર નામ પર બટ્ટો લગાડ્યો છે.
8 તેઓ દરેક વેદ ની બાજુમાં ગીરવે લીધેલાં વ ો પર ૂઈ જાય છે.
અને તેઓ ઈ રના સભા ાનમાં આવતા લોકો પાસેથી દડ તર કે લીધેલા નાણાંનો દ્રાક્ષારસ પીએ છે.
9 તોપણ અમોર ઓ જઓેની ઊંચાઈ દેવદાર ૃક્ષોની ઊંચાઈ જટેલી હતી;
અને જે એલોન ૃક્ષના જવેા મજ ૂત હતા,
તેઓનો મેં તેઓની આગળથી નાશ કય ,
મેં ઉપરથી તેઓનાં ફળનો,
અને નીચેથી તેઓના ૂ ળયાંઓનો નાશ કય .
10 વળ , હુ તમને મસરમાંથી બહાર લઈઆ ો,
અને મેં તમને અરણ્યમાં ચાળ સ વષર્ ુધી દોર ને,
અમોર ઓના દેશ ું વતન આપ્ ુ.ં
11 મેં તમારા દ કરાઓમાંથી કેટલાકને પ્રબોધકો
અને તમારા જુવાનોમાંથી કેટલાકને નાઝ ર ઓ તર કે ઊભા કયાર્.”
યહોવાહ એમ જાહેર કરે છે કે,
“હે ઇઝરાયલી લોકો,
ું એ ું નથી?’ ”

12 “પણ તમે નાઝ ર ઓને દ્રાક્ષારસ પાયો
અને પ્રબોધકોને આજ્ઞા કર કે, પ્રબોધ કરશો ન હ.
13 જુઓ, જમે અનાજના ૂળ ઓથી ભરે ું ગાડુ કોઈને દબાવી દે છે,
તેમ હુ તમને તમાર જગ્યાએ દબાવી દઈશ.
14અને ઝડપી દોડનારની શ ક્ત ૂટ જશ;ે
બળવાનની તાકાત ુપ્ત થઈ જશ;ે
અને ૂરવીર પોતાનો બચાવ કર શકશે ન હ.
15 ધ ુધાર્ર ઓ ટક શકશે ન હ;
અને ઝડપથી દોડનાર પોતાનો બચાવ કર શકશે ન હ;
અને ઘોડસેવારો પણ પોતાનો જીવ બચાવી શકશે ન હ.
16 યોદ્ધાઓમા સૌથી બહાદરુ પણ,
તે દવસે શ ો ૂક નાસી જશ.ે”
એ ું યહોવાહ જાહેર કરે છે.

3
1 હે ઇઝરાયલના લોકો, તમાર વરુદ્ધ એટલે જેઆખી પ્રજાને હુ મસરમાંથી બહાર કાઢ લા ો, તેની વરુદ્ધઆજે વચનો

યહોવાહ બોલ્યા તે સાંભળો,
2 “ ૃથ્વી પરના સવર્ લોકોમાંથી
ફક્ત તમને જ મેં પસંદ કયાર્ છે.
તેથી હુ તમારા સવર્ ુનાઓ માટે
તમને શક્ષા કર શ.”

ઇઝરાયલ સામે ઈ રનો ુકાદો
3 ું બે જણા સંપ કયાર્ વગર,
સાથે ચાલી શકે?
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4 ું શકાર હાથમાં આ ા વગર,
સહ જગલમાં ગજના કરે?
ું કઈ પણ પકડ્યા વગર,

જુવાન સહ ું બચ્ ું પોતાની ુફામાંથી ત્રાડ પાડ*ે?
5 પક્ષીને જાળ ના ા વગર,
તેને ૂ મ પર કેવી ર તે પકડ શકાય?
જાળજમીન પરથી છટક ને,
કઈ પણ પકડ્યા વના રહેશે ુ?ં
6 રણ શગડુ નગરમાં વગાડવામાં આવ,ે
તો લોકો ડયાર્ વના રહે ખરા?
ું યહોવાહના હાથ વના,

નગર પર આફતઆવી પડે ખર ?
7 ન ે પ્ર ુ યહોવાહ,
પોતાના મમ પોતાના સેવક પ્રબોધકોને જાણ કયાર્ વના રહેશે ન હ.
8 સહે ગજના કર છે;
કોણ ભયથી ન હ ૂજ?ે
પ્ર ુ યહોવાહ બોલ્યા છે;
તો કોણ પ્રબોધ કયાર્ વગર રહ શકે?

સમરુનની થનાર પાયમાલી
9આશ્દોદના મહેલોમાં,
અને મસર દેશના મહેલોમાં જાહેર કરો કે,
“સમરુનના પવર્ત ઉપર તમે ભેગા થાઓ.
અને જુઓ ત્યાં કેવી અંધા ૂંધી,
અને ભારે જુલમ થઈ ર ા છે.
10 યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે કે;
“તેઓને ન્યાયથી વતર્વાની ખબર નથી”
તેઓ હસાનો સંગ્રહ કરે છે
અને ૂંટથી પોતાના ઘર ભરે છે.”
11 તેથી પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે;
દેશની આસપાસ શ ુ ફર વળશ;ે
અને તે તમારા કલ્લાઓ તોડ પાડશ.ે
અને તમારા મહેલોને ૂંટ લેશે.”
12 યહોવાહ કહે છે કે;
“જમે ભરવાડ સહના મોંમાંથી,
તેના શકારના બે પગ કે કાનનો ટુકડો પડાવી લે છે†,
તેમ સમરુનમાં પલંગોના ૂણા પર,
તથા રેશમી ગાદલાના બછાના પર બેસનાર ઇઝરાયલ લોકોમાંથી,
કેટલાકનો બચાવ થશ.ે
13 પ્ર ુ યહોવાહ એમ કહે છે કે,
તમે સાંભળો
અને યાકૂબના વંશજો સામે સાક્ષી ૂરો.
14 કેમ કે જયારે હુ ઇઝરાયલને તેનાં પાપો માટે શક્ષા કર શ,
તે દવસે હુ બેથેલની વેદ ઓને પણ શક્ષા કર શ.
વેદ પરના શગડાં કાપી નાખવામાં આવશ,ે
અને તેઓ જમીન પર પડ જશે.
15 હુ શયાળાના મહેલો,
તથા ઉનાળાનાં મહેલો બ ેનો નાશ કર શ.
અને હાથીદાંતના મહેલો નાશ પામશે
અને ઘણાં ઘરો પાયમાલ થશ.ે”
એ ું યહોવાહ કહે છે.

4
1 હે સમરુનના પવર્ત પરની
ગર બોને હેરાન કરનાર ,
દબુર્ળોને સતાવનાર ,

* 3:4 3:4ઊંચો અવાજ † 3:12 3:12 ારે કોઈ પ ુને જગલી જાનવરો દ્વારા માર નાખવામાં આવ ું હ ું ત્યારે તે ઘેટાંપાળક ું ફરજ હ ું કે પ ુનો કેટલોક
અવશેષ તેના મા લકને બતાવવા માટે લાવવો જરૂર હ ું કે તે કેવી ર તે માયાર્ ગયા હતો. જો ઘેટાંપાળક તે કર શકતો ન હતો, તો તેણે તેનો ૂલ્ય ૂકવ ું પડશ.ે
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“લાવો આપણે પીએ.”
એમ પોતાના મા લકોને કહેનાર
બાશાનની ગાયો
તમે આ વચન સાંભળો.
2 પ્ર ુ યહોવાહે પોતાની પ વત્રતાને નામે પ્ર તજ્ઞા લીધી છે કે;
“જુઓ, તમારા પર એવા આપ ના દવસો આવી પડશે કે,

ારે તેઓ તમને કડ ઓ ઘાલીન,ે
તથા તમારામાંના બાક રહેલાઓને માછલી પકડવાના ગલ વડે ઘસડ જવામાં આવશ.ે
3 નગરની દ વાલના બાકોરામાંથી,
તમે દરેક ીઓ સરળ ર તે નીકળ જશો,
અને તમને હામ નમાં ફેંકવામાં આવશ”ે
એમ યહોવાહ કહે છે.

શીખવા ન માગ ું ઇઝરાયલ
4 “બેથેલ આવીને પાપ કરો,
અને ગલ્ગાલમાં ઉલ્લંઘનો વધારતા જાઓ.
રોજ સવારે તમારાં બ લદાન લાવો,
અને ત્રણ ત્રણ દવસે તમારાં દશાંશો લાવો.
5ખમીરવાળ રોટલી ું ઉપકારાથાર્પણ કરો,
અને ઐ ચ્છકાપર્ણોના ઢઢેરો પટાવી; જાહેરાત કરો,
કેમ કે પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે કે,
હે ઇઝરાયલ લોકો
એ ું તમને ગમે છે.
6 મેં પણ તમને તમારાં સવર્ નગરોમાં અ અને દાંતને વેર કરા ું છે.
અને તમારાં ાનોમાં રોટલીનો દકુાળ પાડ્યો*.
તેમ છતાં તમે માર પાસે પાછા આ ા ન હ”
એ ું યહોવાહ કહે છે.
7 “હજી કાપણીને ત્રણ મ હનાનો સમય હતો,
ત્યારથી મેં તમારે ત્યાં વરસાદ વરસતો અટકાવી દ ધો.
મેં એક નગરમાં વરસાદ વરસા ો
અને બીજા નગરમાં ન વરસા ો.
દેશના એક ભાગ પર વરસતો,
અને બીજા ભાગમાં વરસાદ ન વરસતા તે ભાગ ુકાઈ જતો હતો.
8 તેથી બે કે ત્રણ નગરોના લોકો લથ ડયાં ખાતાં પાણી માટે બીજા એક નગરમાં ગયા.
પણ ત્યાં તમે તરસ છપાવી શ ા ન હ.
તેમ છતાં માર પાસે તમે પાછા આ ા ન હ’
એ ું યહોવાહ કહે છે.
9 “મેં તમારા પર ગની તથા ઝાકળની આફતઆણી. તમારા સં ાબંધ બાગ,
તમારા દ્રાક્ષવાડ ,
તમારાં અંજીરનાં ૃક્ષોન,ે
અને તમારાં જૈ ૂનનાં ૃક્ષોન,ે
તીડો ખાઈ ગયાં છે.
તોપણ તમે માર તરફ પાછા ફયાર્ ન હ”
એ ું યહોવાહ કહે છે.
10 “મેં મસરની જમે તમારા પર મરક મોકલી છે.
મેં તમારા જુવાનોને તલવારથી સંહાર કય છે,
અને તમારા ઘોડાઓ ું હરણ કરા ું છે.
મેં તમાર છાવણીની દગુધ તમારાં નસકોરામાં ભર છે,
તોપણ તમે માર પાસે પાછા આ ા ન હ’
એ ું યહોવાહ કહે છે.
11 “ઈ રે સદોમ અને ગમોરાની પાયમાલી કર ,
તેમ મેં તમારા કેટલાક પર ત્રાસદાયક આફતો મોકલી.
તમે બળતામાંથી ખેંચી કાઢેલા ખોયણાના જવેા હતા,
તેમ છતાં તમે માર પાસે પાછા આ ા ન હ”
એ ું યહોવાહ કહે છે.
12 “એ માટે, હે ઇઝરાયલ; હુ તને એ જ પ્રમાણે કર શ,
અને તેથી હુ તને એમ જ કર શ,
માટે હે ઇઝરાયલ, તારા ઈ રને મળવા તૈયાર થા!
* 4:6 4:6 ૂખ
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13 માટે જો, જે પવર્તોને બનાવનાર છે તે જ વા ુનો સજનહાર છે.
તે મ ુષ્યના મનમાં† ું છે તે પ્રગટ કરનાર,
પ્રભાતને અંધકારમાં ફેરવી નાખનાર,
અને જે ૃથ્વીના ઉચ્ચ ાનો પર ચાલનાર છે,
તેમ ું નામ સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ છે.”

5
પસ્તાવો કરવા માટે હાકલ

1 હે ઇઝરાયલના વંશજો તમારા માટે હુ વલાપગીતો ગાઉં છુ તે સાંભળો.
2 “ઇઝરાયલની કુમા રકા પડ ગઈ છે;
તે ફર થી ઊભી થઈ શકશે ન હ;
તેને પોતાની જમીન પર પાડ નાખવામાં આવી છે;
તેને ઊઠાડનાર કોઈ નથી.
3 કેમ કે પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે કે;
જે નગરમાંથી હજારો બહાર નીકળતા હતા,
ત્યાં ઇઝરાયલના વંશના માત્ર સો જ લોકો બચ્યા હશે,
અને ાંથી સો બહાર આ ા હતા ત્યાં માત્ર દસ જ બચ્યા હશે.”
4 કેમ કે યહોવાહ ઇઝરાયલી લોકોને કહે છે કે,
“મને શોધો અને તમે જીવશો!
5બેથેલની શોધ ન કરો;
ગલ્ગાલમાં ન જશો;
અને બેરશેબા ન જાઓ.
કેમ કે ન ે ગલ્ગાલના લોકોને બંદ વાસમાં લઈ જવામાં આવશ,ે
અને બેથેલ અ તશય દ:ુખમાં આવી પડશ.ે”
6 યહોવાહને શોધો એટલે જીવશો,
રખેને તે ૂસફના ઘરમાં,
અ ની પેઠે પ્રગટે.
તે ભસ્મ કર નાખ,ે
અને બેથેલ પાસે તેને ુઝાવવા માટે કોઈ હોય ન હ.
7 તે લોકો ન્યાયને કડવાશરૂપ કર નાખે છે,
અને નેક ને પગ નીચે છૂદ નાખે છે!
8જે ઈ રે કૃ તકા અને ૃગશીષર્ નક્ષત્રો બના ાં;
તે ગાઢ અંધકારને પ્રભાતમાં ફેરવી નાખે છે;
અને દવસને રાત વડે અંધકારમય કર નાખે છે;
જે સાગરના જળને હાંક મારે છે;
તેમ ું નામ યહોવાહ છે!
9 તે બળવાનો પર અચાનક વનાશ લાવે છે,
અને તેઓના કલ્લા તોડ પાડે છે.
10 તેઓ નગરના દરવાજામાં તેઓને ઠપકો આપે છે,
પ્રામા ણકપણે બોલનારનો તેઓ તરસ્કાર કરે છે.
11 તમે ગર બોને પગ તળે કચડો છો,
અને તેઓની પાસેથી અનાજ પડાવી લો છો.
તમે ઘડલેા પથ્થરોના ઘર તો બાંધ્યાં છે,
પણ તેમાં તમે રહેવા ન હ પામો.
તમે રમણીય દ્રાક્ષવાડ ઓ રોપી છે,
પણ તેનો દ્રાક્ષારસ તમે પીવા ન હ પામો.
12 કેમ કે હુ જાણું છુ કે તમારા ુના ુષ્કળ છે
અને તમારાં પાપ ઘણાં છે,
કેમ કે તમે ન્યાયીઓને દઃુખ આપો છો,
તમે લાંચ લો છો,
અને દરવાજામાં બેસીને ગર બ માણસનો હક ડુબાવો છો.
13આથી, જ્ઞાની માણસઆવા સમયે ૂપ રહેશે,
કેમ કે આ સમય ૂંડો છે.
14ભલાઈને શોધો, ૂરાઈને ન હ,
જથેી તમે કહો છો તેમ,
સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ તમાર સાથે રહેશે.
15 ૂરાઈને ધ ારો,

† 4:13 4:13આત્મા
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અને ભલાઈ ઉપર પ્રેમ રાખો,
દરવાજામાં ન્યાયને ા પત કરો.
તો કદાચ સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ ૂસફના બાક રહેલા ઉપર દયા કરે.
16સૈન્યોના ઈ ર, પ્ર ુ;
યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે કે,
“શેર ને દરેક ૂણે શોક થશે,
અને બધી શેર ઓમાં તેઓ કહેશે,
હાય! હાય!
તેઓ ખેડૂતોને શોક કરવાને,
અને વલાપ કરવામાં પ્રવીણ લોકોને પણ બોલાવશ.ે
17સવર્ દ્રાક્ષવાડ ઓમાં શોક થશ,ે
કેમ કે હુ આ સવર્ જગ્યાઓમાંથી પસાર થઈશ,”
એ ું યહોવાહ કહે છે.
18 તમે જઓે યહોવાહનો દવસ ઇચ્છો છો તેઓને અફસોસ!
શા માટે તમે યહોવાહનો દવસ ઇચ્છો છો?
તે દવસ અંધકારરૂપ છે પ્રકાશરૂપ ન હ.
19 તે તો જમે કોઈ માણસને સહ પાસેથી જતા,ં
અને ર છનો ભેટો થઈ જાય છે,
અથવા ઘરમાં જાય અને ભીંતનો ટેકો લ,ે
અને તેને સાપ કરડે તેવો દવસ છે.
20 ું એમ ન હ થાય કે યહોવાહનો દવસ અંધકારભય થશે અને પ્રકાશભય ન હ?
એટલે ગાઢ અંધકાર પ્રકાશમય ન હ?
21 “હુ ધ ારુ છુ, હુ તમારા ઉત્સવોને ધ ારુ છુ,
અને તમારાં ધા મક સંમેલનોથી હરખાઈશ ન હ.
22જો કે તમે તમારાં દહનીયાપર્ણ અને ખાદ્યાપર્ણ લાવશો,
તોપણ હુ તેનો સ્વીકાર કર શ ન હ.
હુ તમારાં ુ પ ુઓનાં શાંત્યપર્ણોની સામે જોઈશ પણ ન હ.
23 તમારા ગીતોનો ઘોંઘાટ મારાથી દૂર કરો;
કેમ કે હુ તમાર સારગી ું ગાયન સાંભળ શ ન હ.
તમારુ વાદ્યસંગીત તમને ગમે તેટ ું કણર્ પ્રય લાગે પણ હુ તે સાંભળ શ ન હ.
24 પણ ન્યાયને પાણીની પેઠે,
અને નેક ને મોટ નદ ની જમે વહેવા દો.
25 હે ઇઝરાયલના વંશજો,
ું તમે ચાળ સ વષર્ ુધી અરણ્યમાં મને બ લદાનો તથા અપર્ણ ચઢા ાં હતા?

26 તમે તમારા રાજા સ ૂથને
અને તમારા તારારૂપી દેવ ક ૂનની ૂ તઓને માથે ચઢાવી છે.
આ ૂ તઓને તમે તમારે માટે જ બનાવી છે.
27 તેથી હુ તમને દમસ્કસની હદ પાર મોકલી દઈશ,”
એ ું યહોવાહ કહે છે,
જમે ું નામ સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ છે.

6
ઇઝરાયલનો વનાશ

1 સયોનમાં એશઆરામથી રહેનારા,
તથા સમરુનના પવર્તોમાં નભર્યપણે વસનારા,
ુ પ્રજાઓના નામાં કત માણસો જઓે પાસે ઇઝરાયલના લોકો આવે છે,

તે તમને અફસોસ!
2 તમારા આગેવાનો કહે છે, “કાલનેહમાં જઈ અને જુઓ;
ત્યાંથી મોટા નગર હમાથમાં જાઓ,
અને ત્યાંથી પ લસ્તીઓના ગાથમાં જાઓ,
ું તેઓઆ રા ો કરતાં સારા છે?

અથવા ું તેઓનો વસ્તાર તમારાં રા ો કરતાં વશાળ છે?”
3 તમે ખરાબ દવસ દૂર રાખવા માગો છો,
અને હસા ું રા નજીક લાવો છો.
4 તેઓ હાથીદાંતના પલંગો પર ૂએ છે
વળ તેઓ પોતાના બછાનામાં લાંબા થઈને આળોટે છે
અને ટોળાંમાંથી હલવાન ું,



આમોસ 6:5 806 આમોસ 7:11

અને કોડમાંથી વાછરડા ું ભોજન કરે છે.
5 તેઓ અથર્ વગરનાં ગીતો વીણાના ૂર સાથે ગાઈ છે;
તેઓ પોતાના માટે દાઉદની માફક નવાં નવાં વા જત્રો બનાવે છે.
6 તેઓ પ્યાલામાંથી દ્રાક્ષારસ પીવે છે,
અને તાજા તેલથી પોતાને અ ભષેક કરે છે,
પણ તેઓ ૂસફની વપ થી દઃુખી થતા નથી.
7 તેથી તેઓ ુલામગીર માં જશે, જમે સૌ પ્રથમ તેઓ ુલામગીર માં ગયા હતા,
જઓે લાંબા થઈને ૂઈ રહેતા હતા, તેઓના એશઆરામનો અંત આવશ.ે
8 પ્ર ુ યહોવાહ, સૈન્યોના ઈ ર કહે છે;
હુ, પ્ર ુ યહોવાહ મારા પોતાના સોગન ખાઉં છુ કે,
“હુ યાકૂબના ગવર્ને ધ ારુ છુ.
અને તેઓના મહેલોનો તરસ્કાર કરુ છુ.
એટલે તેઓના નગરને અને તેમાં જે કઈ છે તે બધાને હુ દશુ્મનોના હાથમાં સોંપી દઈશ.”

9 જો એ ઘરમાં દસ માણસો પાછળ રહ ગયા હશે તો તેઓ મર જશ.ે 10 ારે કોઈ માણસનાં સગામાંથી* એટલે તેને
અ દાહઆપનાર તેના હાડકાને ઘરમાંથી બહાર લઈ જવાને તેની લાશને તેઓઊંચક લેશે અને ઘરનાં સૌથી અંદરના માણસને
ૂછશે કે હજીબીજો કોઈ તાર સાથે છે? અને તે કહેશે “ના” ત્યારે પેલો કહેશે “ ૂપ રહે; કેમ કેઆપણે યહોવાહ ું નામ ઉચ્ચારવા

લાયક નથી.”
11 કેમ કે, જુઓ, યહોવાહ આજ્ઞા કરે છે,
તેથી મોટા ઘરોમાં ફાટ ટ થશે,
અને નાના ઘરના ફાંટો પડશે.
12 ું ઘોડો ખડક પર દોડ શકે?
ું કોઈ ત્યાં બળદથી ખેડ શકે?

કેમ કે તમે ન્યાયને ઝેરરૂપ,
અને નેક ના ફળને કડવાશરૂપ કર ના ા છે.
13જઓે તમે થર્ વાતોમાં આનંદ પામો છો,
વળ જઓે કહે છે, “ ું આપણે આપણી પોતાની જ તાકાતથી શગો† ધારણ કયા નથી?”
14સૈન્યોના ઈ ર પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે, હે ઇઝરાયલના વંશજો”
“જુઓ, હુ તમાર વરુદ્ધ એક પ્રજાને ઊભી કર શ,
“તે ઉ રમાં હમાથના ઘાટ થી દ ક્ષણમાં અરાબાની ખાડ ુધી
સં ૂણર્ પ્રદેશ પર વપ લાવશ.ે”

7
તીડો વષે સંદશર્ન

1 પ્ર ુ યહોવાહે મને આ બતા ું છે. જુઓ, વનસ્પ તની પાછલી ટની શરૂઆતમાં તેમણે તીડો બના ાં, અને જુઓ, તે
રાજાની કાપણી પછ નો ચારો હતો. 2એ તીડો દેશ ું ઘાસ ખાઈ ર ાં ત્યારે મેં ક ું કે, “હે પ્ર ુ યહોવાહ કૃપા કર ને અમને માફ
કરો; યાકૂબ કેવી ર તે જીવતો રહ શકે*? કેમ કે તે નાનો છે.” 3 તેથી યહોવાહને આ વષે પ ા ાપ થયો. તેમણે ક ું, “હુ તે
થવા દઈશ ન હ.”

અ વષે સંદશર્ન
4 પ્ર ુ યહોવાહે મને આ પ્રમાણે બતા ું કે; જુઓ પ્ર ુ યહોવાહે અ ને ન્યાય કરવા માટે પોકાય , તેમણે મહા ઊંડાણને

ભસ્મ ક ુ અને ૂ મને પણ ભસ્મી ૂત કરત. 5 પણ મેં ક ું, હે પ્ર ુ યહોવાહ, કૃપા કર ને તેમ થવા દેશો ન હ; યાકૂબ કેમ કર ને
જીવતો રહ શકે કેમ કે તે નાનો છે.” 6 યહોવાહને એ વષે પ ા ાપ થયો, પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે, “એ પણ થશે ન હ.”

ઓળંબા વષે સંદશર્ન
7 પછ યહોવાહે મને આમ દશાર્ ુ;ં જુઓ, પ્ર ુ પોતે હાથમાં ઓળંબો પકડ ને ઓળંબે ચણેલી ભીંત પાસે ઊભા ર ા.

8 યહોવાહે મને ક ું કે, “આમોસ, તને ું દેખાય છે?” મેં ક ુ,ં “એક ઓળંબો.” પછ પ્ર ુએ ક ું, “જુઓ, હુ મારા ઇઝરાયલ
લોકોમાં આઓળંબો ૂક શ. હુ ફર થી તેમને માફ કર શ ન હ.
9ઇસહાકનાં ઉચ્ચ ાનો† ઉજ્જડ થઈ જશ,ે
અને ઇઝરાયલના પ વત્ર ાનો વેરાન થઈ જશ,ે
અને હુ તલવાર લઈને યરોબામના વંશની વરુદ્ધ ઊઠ શ.”

આમોસ અને અમાસ્યાનો વાતાર્લાપ
10 પછ બેથેલના યાજક અમાસ્યાએ ઇઝરાયલના રાજા યરોબામને કહાવી મોકલ્ ું કે,’ આમોસે ઇઝરાયલી લોકોમાં તાર

વરુદ્ધ કાવતરુ રચ્ ું છે. આસવર્ વચનો કદાચ દેશના લોક સહન કર શકશે ન હ.” 11 કેમ કે આમોસ કહે છે કે;
“યરોબામ તલવારથી માય જશ,ે
અને ઇઝરાયલના લોકોને ન ત પોતાના દેશમાંથી ુલામ કર ને લઈ જશ.ે’ ”

* 6:10 6:10 પ્રયજન † 6:13 6:13 બળ * 7:2 7:2ઊભો રહ શકે † 7:9 7:9 ૂ તઓની જગ્યા
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12અમાસ્યાએ આમોસને ક ું કે, “હે દ્ર ા, જા, યહૂ દયાના દેશમાં નાસી જા અને ત્યાં રોટલી ખાજે તથા ત્યાં પ્રબોધ કરજ.ે
13 પણ હવે પછ કદ બેથેલમાં ભ વષ્ય ભાખતો ન હ, કેમ કે એ તો રાજા ું પ વત્ર ાન છે અને એ રાજા ું ભ ક્ત ાન છે.”

14 પછ આમોસે અમાસ્યાને ક ું, “હુ પ્રબોધક નથી કે પ્રબોધકનો દ કરો પણ નથી, હુ તો માત્ર ભરવાડ અને ુલ્લર ૃક્ષની
સંભાળ રાખનાર છુ. 15 હુ ઘેટાનાં ટોળાં સાચવતો હતો ત્યારે યહોવાહે મને બોલા ો અને વળ મને ક ું, ‘જા, મારા ઇઝરાયલ
લોકોને પ્રબોધ કર.’ ”

16એટલે હવે ું યહોવાહ ું વચન સાંભળ. ું કહે છે કે, ઇઝરાયલ વરુદ્ધ પ્રબોધ કર શ ન હ અને ઇસહાકના વંશજો વરુદ્ધ
એક પણ શ બોલીશ ન હ.’ 17 માટે યહોવાહ આમ કહે છે કે;
તાર પત્ની નગરની ગ ણકા બનશ;ે
અને તારા દ કરાઓ તથા તાર દ કર ઓ તલવારથી માયાર્ જશે;
તાર ૂ મ દોર થી માપીને બીજાઓને વહેંચાશે;
ું પોતે અપ વત્ર ૂ મમાં ૃત્ ુ પામશે,

અને ન ે ઇઝરાયલ લોકોને પોતાના દેશમાંથી ુલામ બનાવીને લઈ જવામાં આવશ.ે’ ”

8
ફળોની ટોપલી વષે સંદશર્ન

1 પછ પ્ર ુ યહોવાહે મને દશર્નમાં બતા ું ત્યારે જુઓ, ઉનાળાંમાં થતાં ફળની એક ટોપલી મારા જોવામાં આવી! 2 તેમણે
મને ક ું, “આમોસ, ું ું જુએ છે? “મેં ક ું, ઉનાળાંમાં થતાં ફળોની ટોપલી.” પછ યહોવાહે મને ક ું,
“મારા ઇઝરાયલી લોકોનો અંત આ ો છે;
હુ તેઓને શક્ષા કરવા ું ૂક શ ન હ.
3 વળ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે કે,
તે દવસે મં દરમાં ગીતો ગાવાને બદલે તેઓ રડશ.ે
ૃતદેહોના ઢગલા પડ્યા હશે

અને સવર્ ળે શાં તથી તેઓ બહાર ફેંક દેશે!”
ઇઝરાયલના વનાશ વષે (શોષણખોરો પરનો રોષ)

4જઓે તમે ગર બોને ૂંટો છો
અને દેશના ગર બોને કાઢ ૂકો છો તે આ સાંભળો. 5 તેઓ કહે છે કે,
ારે ચંદ્રદશર્ન ૂરુ થાય,

અને અમે અનાજ વેચીએ?
અને વશ્રામવાર ારે ઊતરે કે અમે ઘઉં ુલ્લાં ૂક એ?
અને એફાહ નાનો રાખી,
અને શેકેલ મોટો રાખીને,
તેને ખોટાં ત્રાજવાં,
અને કાટલાંથી છેતર પડ કર એ,
6અમે ગર બોને ચાંદ આપીને ખર દ એ છ એ,
ગર બોને એક જોડ ચંપલઆપીને ખર દ એ છ એઅને ૂ ું વેચીએ છ એ.”

7 યહોવાહે યાકૂબના ગૌરવના સમ ખાધા છે કે, “ ન ે હુ કદ એ લોકો ું એકપણ કામ ૂલીશ ન હ.”
8 ું તેને લીધે ધરતી ૂજી ઊઠશે ન હ,
અને તેમાં રહેનારા સવર્ શોક કરશે ન હ?
હા તેઓ સવર્ નીલ નદ ની રેલની પેઠે આવશ,ે
તે ખળભળ જશ,ે
અને મસર નદ ની જમે પાછો ઊતર જશ.ે
9 “તે દવસ*ેએમ થશે કે”
હુ ખરા બપોરે ૂયાર્સ્ત કર શ,
અને ધોળે દવસે ૃથ્વી પર હુ અંધકાર કર શ.
એમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.
10 વળ , તમારા ઉત્સવોને હુ વલાપમાં ફેરવી નાખીશ
અને તમારાં ગીતોને વલાપમાં ફેરવી દઈશ,
હુ તમારા સવર્નાં શર રો પર ટાટ વીંટળાવીશ
અને સવર્ના માથાના વાળ ૂંડાવીશ.
હુ એકનાએક ુત્રના માટે શોક કરવાનો દવસ લાવીશ,
તે દવસનો અંત અ તશય દ:ુખદ હશે.

ઇઝરાયલના વનાશ વષે (શોષણખોરો પરનો રોષ)
11 પ્ર ુ યહોવાહ એ ું કહે છે, જુઓ, એવો સમયઆવી ર ો છે કે,
“ ારે હુ દેશમાં દકુાળ મોકલીશ,
તે અ નો દકુાળ ન હ,

* 8:9 8:9 પ્રકાશનો દવસ
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કે પાણીનો ન હ,
પણ યહોવાહ ું વચન સાંભળવાનો દકુાળ મોકલીશ.
12 તેઓ સ ુદ્રથી સ ુદ્ર ુધી;
અને ઉ રથી છેક ૂવર્ ુધી
યહોવાહનાં વચનોની શોધમાં તેઓ અહ તહ ભટકશે,
પણ તે તેઓને મળશે ન હ.
13 તે દવસે ુંદર કન્યાઓ
અને ુવાન માણસો ૃષાથી બેભાન થઈ જશ.ે
14જઓે સમરુનના પાપના સોગન ખાઈને કહે છે કે,
હે દાન, તારા દેવના† સોગન,
અને બેરશેબાના દેવના સોગન,
તેઓ તો પડશે અને ફર કદ પાછા ઊઠશે ન હ.”

9
પ્ર ુના ન્યાય ુકાદા

1 મેં પ્ર ુને વેદ પાસે ઊભેલા જોયા, તેમણે ક ું કે,’ ુરજોની ટોચ પર એવો મારો ચલાવો કે ઉંબરા હાલી જાય.
અને તે સવર્ લોકનાં માથા પર પડ ને તેઓના ૂરે ૂરા કરો,
તેઓનાંમાંથી જે બાક ર ા હશે,
તેઓનો હુ તલવારથી નાશ કર શ. તેઓમાંનો એકપણ નાસી જવા પામશે ન હ,
અને કોઈ છટક જવા પામશે ન હ.
2જો તેઓ ખોદ ને શેઓલમાં ઊતર જાય,
તોપણ મારો હાથ તેમને પકડ પાડશ.ે
જો તેઓઆકાશમાં ચઢ જશ,ે
તોપણ હુ તેઓને ત્યાંથી નીચે ઉતાર શ.
3જો તેઓ કામલના શખર પર સંતાઈ જાય,
તોપણ હુ તેઓને ત્યાંથી શોધી કાઢ શ.
જો તેઓ મારાથી સંતાઈને દ રયાને ત ળયે સંતાઈ જશ,ે
તોપણ હુ ત્યાં સપર્ને આજ્ઞા કર શ
અને તેઓને કરડવા માટે આદેશઆપીશ, એટલે તે તેઓને ડખ મારશે.
4 વળ જો તેઓ પોતાના શ ુઓના હાથે બંદ ખાનામાં જાય,
તોપણ હુ ત્યાં તલવારને આજ્ઞા કર શ કે તે તેમનો સંહાર કરે.
હુ તેમના હતને માટે તો ન હ પણઆપ ને સારુ માર દ્ર રાખીશ.”
5 કેમ કે પ્ર ,ુ સૈન્યોના ઈ ર
કે જે ૂ મને સ્પશર્ કરે છે અને તે ઓગળ જાય છે.
અને તેમાં વસનારા સવર્ લોક શોક કરશ;ે
તે તમામ નદ ની* પેઠે ચઢ આવશ,ે
અને મસરની નદ ની જમે પાછા ઊતર જશ.ે
6જેઆકાશોમાં પોતા ું ઘર બાંધે છે
અને ૃથ્વી ઉપર પોતાનો ુગટ ાપે છે†,
જે સ ુદ્રના પાણીને બોલાવીને
તેને ૃથ્વીના પડ ઉપર રેડ દે છે,
તેમ ું નામ યહોવાહ છે.
7 યહોવાહ એ ું કહે છે કે,
“હે ઇઝરાયલ ુત્રો,
ું તમે મારે માટે કૂશીઓ જવેા નથી?”

“ ું હુ ઇઝરાયલ ુત્રોને મસરમાંથી,
પ લસ્તીઓને કાફતોરથી,
અને અરામીઓને ક રમાંથી બહાર લા ો નથી?
8 જુઓ, પ્ર ુ યહોવાહની દ્ર દુ રા ઉપર છે,
અને હુ તેને ધરતીના પડ ઉપરથી ૂંસી નાખીશ,
તેમ છતાં હુ યાકૂબના વંશનો સં ૂણર્ સંહાર ન હ કર શ”
9 જુઓ, હુ આજ્ઞા કર શ કે,
જવેી ર તે અનાજને ચાળણીમાં ચાળવામાં આવે છે,
તેમ હુ ઇઝરાયલના વંશજોને સઘળ પ્રજાઓમાં ચાળ શ,
તેમ છતાં તેમાંનો નાનામાં નાનો દાણો પણ નીચે પડશે ન હ‡.
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10 મારા લોકોમાંના જે પાપીઓ એ ું કહે છે કે,
અમને કોઈ આફતઆવશે નહ કે અમાર સામે પણઆવશે નહ તેઓ સવર્ તલવારથી નાશ પામશ.ે”

ભ વષ્યમાં ઇઝરાયલનો ુનરોદ્ધાર
11 “તે દવસે હુ દાઉદનો પડ ગયેલો મંડપ પાછો ઊભો કર શ,
અને તેમાં પડલેી ફાટો સાંધી દઈશ.
તેના ખંડરેોની મરામત કર શ,
અને તેને પ્રાચીન કાળના જવેો બાંધીશ,
12જથેી અદોમના બાક રહેલા પ્રાંતો ું,
અને બીજા બધા પ્રજાઓજે પહેલાં મારા નામથી ઓળખાય છે તેઓ ું પણ તેઓ વતન પામ’ે
આ કરનાર હુ યહોવાહ તે કહુ છુ.
13 “જુઓ, યહોવાહ એ ું કહે છે કે, એવા દવસો આવી ર ા છે,
કે ખેડૂત ું કામ કાપણી કરનારના કામ ુધી ચાલશ,ે
અને દ્રાક્ષા પીલનાર ું કામ બી વાવનારના કામ ુધી ચાલશ,ે
પવર્તોમાંથી મીઠો દ્રાક્ષનો રસ ટપકશ,ે
અને સવર્ ડુગરો પીગળ જશે.
14 હુ મારા ઇઝરાયલી લોકોને બંદ વાસમાંથી પાછા લાવીશ.
તેઓ ન થયેલાં નગરોને ફર થી બાંધશે અને તેમાં વસશ.ે
તેઓ દ્રાક્ષવાડ ઓ રોપશે
અને તેનો દ્રાક્ષારસ પીશે તથા બગીચા તૈયાર કરશે અને તેના ફળ ખાશે.
15 હુ તેઓને તેઓની પોતાની ૂ મમાં પાછા ાપીશ,
તેઓને મેં જે ૂ મ આપી છે,
તેમાંથી કોઈપણ તેઓને ખસેડ શકશે ન હ.”
એ ું ઈ ર યહોવાહ કહે છે.
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ઓબાદ્યા
લેખક

આ ુસ્તક ઓબાદ્યા નામના પ્રબોધકના નામથી સંબો ધત કરવામાં આ ું છે, પણ આપણી પાસે તેના જીવનચ રત્રની કોઈ
મા હતી નથી. પરદેશી રા અદોમ પરના ન્યાયશાસન વષેની તેની સમગ્ર પ્રબોધવાણી દરમ્યાન ઓબાદ્યા યરુશાલેમ પર જે
ભાર ૂકે છે તે પરથી આપણે અ ુમાન કર શક એ છ એ કે ઓબાદ્યા દ ક્ષણના યહૂદાના રા માં પ વત્ર શહેરની આસપાસના
વસ્તારમાંથી આ ો હશે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. .ૂ 605 થી 586 વચ્ચેનો છે.
એ ું સંભ વત લાગે છે કેઓબાદ્યા ું ુસ્તક યરુશાલેમના પતન પછ થોડા જ સમયમાં એટલે કે બા બલના દેશ નકાલ દરમ્યાન

કોઈક સમયે લખા ું હ ું (ઓબાદ્યા 11-14).

વાંચકવગર્
ઇ ચ્છત વાંચકવગર્ અદોમની ચઢાઈ પછ ું યહૂદા હ ું.
હે ુ

ઓબાદ્યા ઈ રનો પ્રબોધક છે કેજે ઈ રઅને ઇઝરાયલબંને વરુદ્ધપાપ કરવાબદલઅદોમને વખોડવાનીઆતકનો ઉપયોગ
કરે છે. અદોમના લોકો એસાવના વંશજો છે અને ઇઝરાયલીઓ તેના જો ડયા ભાઈ યાકૂબના વંશજો છે. બંને ભાઈઓ વચ્ચેના
ઝઘડાએ તેઓના વંશજોને અસર પહોંચાડ છે. આ વભાજનને કારણે અદોમના લોકોએ ઇઝરાયલીઓને તેમના મસરમાંથી
નગર્મન સમયે પોતાના દેશમાંથી પસાર થવા મનાઈ કર હતી. અદોમના અ ભમાનના પાપ માટે હવે પ્ર ુ તરફથી ન્યાયશાસન ું
સખત વચન જરૂર છે. ઈ ર તેઓ પર રાજ કરે છે તે કારણે ારે દેશ ઈ રના લોકોને પાછો આપવામાં આવશે ત્યારે અં તમ
દવસોમાં સયોનના છૂટકારા વશેના અને પ ર ૂણર્તાના વચન સાથે ુસ્તક ું સમાપન થાય છે.

ુદ્રાલેખ
ન્યાયી ન્યાયશાસન

રૂપરેખા
1. અદોમની બરબાદ — 1:1-14
2. ઇઝરાયલનો અં તમ વજય — 1:15-21

ઓબાદ્યા ું સંદશર્ન
1ઓબાદ્યા ું સંદશર્ન. પ્ર ુ યહોવાહ અદોમ વષે આમ કહે છે; યહોવાહ તરફથી અમને ખબર મળ છે કે, એક એલચીને

પ્રજાઓ પાસે એમ કહ ને મોકલવામાં આ ો છે “ઊઠો ચાલો આપણે અદોમની વરુદ્ધ લડાઈ કરવાને જઈએ!” 2 જુઓ, “હુ
તને પ્રજાઓમાં સૌથી ના ું બનાવીશ. ું અ તશય ધ ારપાત્ર ગણાઈશ.

3ખડકોની બખોલમાં રહેનારા તથા ઊંચે વાસો કરનારા; તારા અંત:કરણના અ ભમાને તને ઠગ્યો છે. ું તારા મનમાં એમ માને
છે કે, “કોણ મને નીચે ૂ મ પર પાડશ?ે” 4 યહોવાહ એમ કહે છે, જો કે ું ગરુડની જમે ઊંચે ચઢ શ, અને જો કે તારો માળો
તારાઓમાં બાંધેલો હોય, તોપણ ત્યાંથી હુ તને નીચે પાડ શ.

5જો ચોરો તાર પાસે આવ,ે અને રાત્રે ૂંટારાઓ તાર પાસે આવે, તો અરે ું કેવો ન થયો છે. તો ું તેઓને સંતોષ થાય
તેટ ું તેઓ લઈ ન હ જાય.? જો દ્રાક્ષ વીણનારા તાર પાસે આવે તો, તેઓ નકામી દ્રાક્ષાઓ પડતી ન હ ૂકે? 6એસાવ કેવો
ૂંટાઈ ગયો અને તેના છૂપા ભંડારો કેવા શોધી કાઢવામાં આ ા છે!
7 તાર સાથે મૈત્રી કરનારા સવર્ માણસો તને તારા માગ એટલે સરહદ બહાર કાઢ ૂકશે. જે માણસો તાર સાથે સલાહસંપમાં

રહેતા હતા તેઓએ તને છેતર ને* તારા પર જીત મેળવી છે. જઓે તાર સાથે શાં તમાં રોટલી ખાય છે તેઓએ તાર નીચે જાળ
બછાવે છે. તેની તને સમજ પડતી નથી. 8 યહોવાહ કહે છે, તે દવસે આખા અદોમમાંથી જ્ઞાની ુરુષોનો અને એસાવ પવર્ત
પરથી ુ દ્ધનો નાશ ું હુ ન હ કરુ? 9 હે તેમાન, તારા ૂરવીર ુરુષો ભયભીત થઈ જશે જથેી એસાવ પવર્ત પરના પ્રત્યેક

કતનો નાશ અને સવર્નો સંહાર થશ.ે
અદોમને શક્ષાનાં કારણો

10 તારા ભાઈ યાકૂબ પર જુલમ ુજાયાર્ને કારણે ું શરમથી ઢકાઈ જઈશ અને તારો સદાને માટે નાશ થશ.ે 11 જે દવસે
પરદેશીઓ તેની સંપ લઈ ગયા અને બીજા દેશના લોકો તેનાં દરવાજાઓની અંદર પ્રવેશ્યા અને યરુશાલેમ પર ચઠ્ઠ ઓ નાખી.
તે દવસે ું દૂર ઊભો ર ો અને તેઓમાંનો એક જ હોય તે ું તેં ક ુ.

12 પણ તારા ભાઈના સંકટ સમયે તેના હાલ ું જોઈ ન રહે, યહૂદાના લોકના વનાશને સમયે ું તેઓને જોઈને ુશ ન થા.
અને સંકટ સમયે અ ભમાનથી ન બોલ. 13 મારા લોકોની આપ ને દવસે એમના દરવાજામાં દાખલ ન થા; તેઓની આપ ના
સમયે તેઓની વપ ન નહાળ. તેમની વપ ના સમયે તેઓની સંપ પર હાથ ન નાખ. 14 નાસી જતા લોકને કાપી નાખવા
માટે ું તેઓના રસ્તામાં આડો ઊભો ન રહે. અને તેના લોકના જઓે બચેલા હોય તેઓને સંકટ સમયે શ ુઓના હાથમાં સોંપી
ન દે.

ઈ ર પ્રજાઓનો ન્યાય કરશે

* 1:7 1:7 ઘાયલ
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15 કેમ કે સવર્ પ્રજાઓ પર યહોવાહનો દવસ પાસે છે. તમે જે ું બીજા સાથે ક ુ તે ું જ તમાર સાથે થશ†ે. તમારા કૃત્યો ું
ફળ તમારે જ ભોગવ ું પડશ.ે 16જમે તમે મારા પ વત્ર પવર્ત પર પી ું છે, તેમ બધાં પ્રજાઓ નત્ય પીશ.ે તેઓ પીશે, અને ગળ
જશે, અને તેઓ ું અ સ્તત્વ સમાપ્ત થઈ જશ.ે

ઇઝરાયલનો વજય
17 પર ુ સયોનના પવર્ત પર જઓે બચી રહેલા હશે તેઓ પ વત્ર થશે અને યાકૂબના વંશજો પોતાનો વારસો પ્રાપ્ત કરશ‡ે.

18 યાકૂબ ું કુટુબ અ જે ું અને ૂસફ ું કુટુબ જ્વાળા જે ું થશ.ે અને એસાવના વંશજો ૂંપરારૂપ થશ.ે અને તેઓ આગ
લગાડ ને તેને ભસ્મ કરશ.ે એસાવના ઘર ું કોઈ માણસ જીવ ું રહેશે ન હ. કેમ કે યહોવાહ એ બોલ્યા છે.

19 દ ક્ષણના લોકો એસાવના પવર્તનો અને નીચાણના પ્રદેશના લોકો પ લસ્તીઓનો કબજો લેશ;ે અને તેઓ એફ્રાઇમના અને
સમરુનના પ્રદેશનો કબજો લેશ;ે અને બન્યામીનના લોકો ગલ્યાદનો કબજો લેશ.ે

20 બંદ વાસમાં ગયેલા ઇઝરાયલીઓ ું સૈન્ય કે જે કનાનીઓ છે, તે છેક સારફત ુધીનો કબજો લેશ.ે અને યરુશાલેમના
બંદ વાસમાં ગયેલા લોકો જઓે સફારાદમાં છે, તેઓ દ ક્ષણના નગરોનો કબજો લેશે. 21એસાવના પવર્તનો ન્યાય કરવા સારુ
ઉદ્ધારકો સયોન પવર્ત પર ચઢ આવશે અને રા યહોવાહ ું થશ.ે

† 1:15 1:15 બદલો ‡ 1:17 1:17 ઉદ્ધાર
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ૂના
લેખક
ૂના 1:1 માં સ્પ ર તે પ્રબોધક ૂનાને ુસ્તકના લેખક તર કે ઓળખાવે છે. ૂના નાસરેથ નજીકના ગાથહેફેર નગરનો વતની

હતો (2 રાજા 14:25)અને તે વસ્તાર બાદમાં ગાલીલ તર કે ઓળખવા લાગ્યો હતો. આબાબત ૂનાને ઉ રના ઇઝરાયલના
રા માંથી થયેલા બહુઓછા પ્રબોધકોમાંનો એક બનાવે છે. ૂના ું ુસ્તક ઈ રની ધીરજઅને પ્રેમાળ કૃપા તથા જઓે ઈ ર ું
આજ્ઞાપાલન નથી કરતા તેઓને બીજી તકઆપવાની તેમની તત્પરતા પર પ્રકાશ પાડે છે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. .ૂ 793 થી 450 વચ્ચેનો છે.
વાતાર્ની શરૂઆત ઇઝરાયલમાં થાય છે, તે ૂમધ્ય સ ુદ્રના જો પા બંદરે પહોંચે છે અને તે ું સમાપન આશ્ ૂર સામ્રા ની

તી ગ્રસ નદ ને કનારે ત રાજધાની નનવેમાં થાય છે.
વાંચકવગર્
ૂનાના ુસ્તકના શ્રોતાઓ ઇઝરાયલના લોકો અને ત્યાર બાદના બાઇબલના બધા જ વાંચકો હતા.
હે ુ

અનાજ્ઞાં કતપણું અને જા ૃ ત આ ુસ્તકનાં ચાવીરૂપ ુદ્રાલેખો છે. ૂનોનો માછલીના પેટમાં રહેવાનો અ ુભવ ારે તે
પ ાતાપ કરે છે ત્યારે અજોડ છૂટકારો પ્રાપ્ત કરવાની અજોડ તક ૂર પાડે છે. તે ું શરૂઆત ું અનાજ્ઞાં કતપણું ફક્ત તેની

ક્તગત જા ૃ ત જ નહ પણ નનવેના લોકોની જા ૃ તમાં પણ દોર જાય છે. ઈ રનો સંદેશ આપણે જઓેને પસંદ કર એ
છ એઅથવા તો જઓેઆપણા જવેા છે ફક્ત તેઓ માટે જ નહ પણઆખી દુ નયા માટે છે. ઈ ર પ્રામા ણક પ ાતાપ ઇચ્છે
છે. ઈ ર, બીજાઓને પ્રભા વત કરવા માટે કરાયેલા સારાં કાય વષે નહ પણ આપણાં હૃદયો અને સાચી લાગણીઓ વષે
કાળજી કરે છે.

ુદ્રાલેખ
બધા લોકો માટેની ઈ રની કૃપા

રૂપરેખા
1. ૂના ું અનાજ્ઞાં કતપણું — 1:1-14
2. મોટ માછલી ું ૂનાને ગળ જ ું — 1:15, 16
3. ૂનાનો પ ાતાપ — 1:17-2:10
4. ૂના નનવેમાં પ્રચાર કરે છે — 3:1-10
5. ૂનાનો ઈ રની કરુણા પ્રત્યેનો ુસ્સો — 4:1-11

ઈ ર પ્રત્યે ૂના ું અનાજ્ઞાં કતપણું
1હવે ઈ ર ું વચન અ મ ાયના દ કરા ૂના પાસે આ ું કે, 2 “ઊઠ મોટા નગર નનવે જા, અને તેની વરુદ્ધ પોકાર કર, કેમ

કે તેઓની વધી રહેલી દુ તા માર નજરે ચડ છે.” 3 ૂના ઊઠ્યો તો ખરો, પણ તેણે ઈ રની સમક્ષતામાંથી તાશ શ જતા રહેવા
માટે યાફામાં ગયો. ત્યાં તેને તાશ શ જનારુ એક વહાણ મ ું. તે ું ભાડુ તેણે ૂક ું. અને ઈ રની સમક્ષતામાંથી તાશ શ જતા
રહેવા તે વહાણમાં બેઠો.

4 પણ ઈ રે સ ુદ્ર પર ભારે ઝંઝાવાત મોકલ્યો. સ ુદ્રમાં મોટુ તોફાન ઝઝૂમ્ ુ.ં ટૂક સમયમાં જ એ ું લાગવા લાગ્ ું કે હવે
વહાણ ૂટ જશ.ે 5 તેથી ખલાસીઓ ૂબ ભયભીત થયા અને દરેક માણસ પોતાના દેવને પ્રાથર્ના કરવા લાગ્યા. વહાણને હળ ું
કરવા માટે તેઓએ તેમાંનો માલસામાન સ ુદ્રમાં ફેંક દ ધો. આ ું હોવા છતાં ૂના તો વહાણના સૌથી અંદરના ભાગમાં જઈ,
ભર નદ્રામાં પડ્યો.

6વહાણના ટડલેે તેની પાસેઆવીને ક ું, “ ું ું કરે છે? ઊંઘે છે? ઊઠ! તારા ઈ રને વનંતી કર, કદાચ તારો ઈ રઆપણને
ધ્યાનમાં લે, અને આપણે નાશ પામીએ ન હ.”

7 તે પ્રવાસીઓએ એકબીજાને ક ું, “આવો, આપણે ચઠ્ઠ ઓ નાખીને જોઈએ કે આપણા પર આવેલા આ વધ્ન માટે
જવાબદાર કોણ છે?” તેથી તેઓએ ચઠ્ઠ ઓ નાખી. ત્યારે ચઠ્ઠ , ૂનાના નામની નીકળ .

8એટલે તેઓએ ૂનાને ક ુ,ં “કૃપા કર ને અમને જણાવ કે ું કોણ છે કે જનેા લીધે આ સંકટઆવી પ ું છે? તારો વસાય
શો છે? ું ાંથી આ ો છે? તારો દેશ કયો છે? ું કયા લોકોમાંથી આવે છે?” 9 ૂનાએ તેઓને ક ું, “હુ એક હ ૂ છુ; સાગરો
અને ૂ મના સજક ઈ ર પ્ર ુનો ડર રા ું છુ.” 10 ત્યારે તે માણસો વધારે ભયભીત થયા. તેઓએ ૂનાને ક ું, “તેં આ ું ક ુ?”
કેમ કે તેના કહેવાથી તેઓના જાણવામાં આ ું કે તે ઈ રની સમક્ષતામાંથી ભાગી ર ો છે.

11 પછ તેઓએ ૂનાને ૂ ું, “આ સ ુદ્ર, અમારે સારુ શાંત થાય તે માટે અમે તને ું કર એ?” કેમ કે સ ુદ્રમાં વાવાઝોડુ
વધ ું જ ું હ ું. 12 ૂનાએ તેઓને ક ું, “મને ઊંચક ને સ ુદ્રમાં ફેંક દો. એમ કરવાથી સ ુદ્ર શાંત થઈ જશે કેમ કે હુ સમજુ છુ
કે મારે લીધે જઆ મોટુ વાવાઝોડુ તમારા પર ઝઝૂમે ું છે.”

13 કનારે પાછા પહોંચી જવા માટે ખલાસીઓએ બહુ હલેસાં માયાર્, પણ તેઓ પહોંચી શ ા ન હ કેમ કે સ ુદ્ર વ ુ ને વ ુ
તોફાની બની ર ો હતો.

14એથી તેઓએ ઈ રને પોકાર ને ક ુ,ં “હે ઈ ર, અમે વીનવીએ છ એ કે આ માણસનાં જીવના લીધે અમારો નાશ થવા
દેશો ન હ અને તેના મરણનો દોષ અમારા પર ૂકશો ન હ. કેમ કે હે ઈ ર, તમને જે ગમ્ ું તે ુજબ જ ક ુ છે.” 15એ ું કહ ને
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તેઓએ ૂનાને ઊંચક ને સ ુદ્રમાં ફેંક દ ધો અને સ ુદ્ર તરત જ શાંત પડ્યો. 16 ત્યારે તે માણસોને ઈ રનો અ તશય ડર લાગ્યો.
તેઓએ ઈ રને બ લદાનો ચઢા ાં અને માનતાઓ માની.

17 ઈ રે એક મોટ માછલી ૂનાને ગળ જવા સારુ તૈયાર રાખી હતી. માછલી તેને ગળ ગઈ. ૂના ત્રણ દવસ તથા ત્રણ
રાત્રી પયત તેના પેટમાં ર ો.

2
ૂનાની પ્રાથર્ના

1 ત્યારે ૂનાએ માછલીના પેટમાં રહ ને પોતાના ઈ ર યહોવાહની પ્રાથર્ના કર . 2 તેણે ક ું,
“માર વપ સંબંધી મેં ઈ રને વનંતી કર ,
અને તેમણે મને જવાબઆપ્યો;
શેઓલના ઊંડાણમાંથી* સહાયને માટે મેં પોકાર કય !
અને મારો અવાજ સાંભ ો.”
3 “હે પ્ર ુ તમે મને સ ુદ્રના ઊંડાણમાં ફેં ો હતો,
માર આસપાસ પાણી હતા;
તેના સવર્ મોજાં અને છોળો,
મારા પર ફર વ ા.ં”
4અને મેં ક ું, “મને તમાર નજરઆગળ ફેંક દેવામાં આ ો છે;
તોપણ હુ ફર થી તમારા પ વત્ર સભા ાન તરફ જોઈશ.’
5 મારુ જીવન ન થઈ જાય એ ર તે પાણી માર આસપાસ ફર વ ા,ં
આજુબાજુ ઊંડાણ હ ું;
મારા માથાની આસપાસ દ રયાઈ વનસ્પ ત વીંટાળાઈ વળ હતી.
6 હુ તો પવર્તોનાં ત ળયાં ુધી નીચે ઊતર ગયો;
મને અંદર રહેવા દઈને હમેશાંને માટે ૃથ્વીએ પોતાનાં બારણાં બંધ કર દ ધા.ં
તેમ છતાં હે મારા ઈ ર પ્ર ુ, તમે મારા જીવને ખાડામાંથી બહાર લા ા છો.
7જયારે મારો આત્મા મારામાં ૂ છત થયો, ત્યારે મેં ઈ ર ું ધ્યાન ધ ;ુ
અને માર પ્રાથર્ના તમાર સં ુખ, તમારા પ વત્ર ઘરમાં પહોંચી.
8જઓે નકામા દેવો પર લક્ષઆપે છે
તેઓ પોતાના પર કૃપા દશાર્વનારને વસર જાય છે.
9 પણ હુ મારા જીવનથી, આભારસ્ ુ ત કર ને તમને બ લદાન ચઢાવીશ;
જે પ્ર તજ્ઞા મેં લીધી છે તે હુ ૂર કર શ.
ઉદ્ધાર, ઈ ર દ્વારા જ છે.
10 પછ ઈ રે માછલીને આજ્ઞા કર . અને તેણે પેટમાંથી ૂનાને બહાર કાઢ ને કોર જમીન પર ૂ ો.

3
ૂના ઈ રના ફરમાન પ્રમાણે કરે છે

1 પછ ફર થી ૂના પાસે ઈ ર ું વચન આ ું કે, 2 “ઊઠ, મોટા નગર નનવે જા અને હુ જે ફરમા ું તે ુજબ ું તે નગરમાં
સંદેશ પ્રગટ કર.” 3તેથી ઈ રના વચનને આધીન થઈને ૂના ઊઠ્યો અને નનવે ગયો. નનવે બહુ મોટુ નગર હ ું. તેની પ્રદ ક્ષણા
કરતાં ત્રણ દવસ લાગે એટલો આશરે છ ુ કલો મટર તેનો ઘેરાવો હતો.

4 ૂના નગરમાં પ્રવેશ્યો અને એક દવસની મજલ લગભગ બત્રીસ કલો મટર ૂર કયાર્ બાદ તેણે ત્યાં મોટે અવાજે સંભળા ું
કે, “ચાળ સ દવસો પછ નનવે ન થઈ જશ.ે” 5 નનવેના લોકોએ ઈ રના ઉપદેશ પર વ ાસ કય . તેઓએ ઉપવાસજાહેર
કય . અને મોટાથી તે નાના ુધીના,ં બધાએ શોકના વ પહેયાર્.

6આબાબતની ખબર નનવેના રાજાને જાણવા મળ . તે તેના સહાસન પરથી ઊભો થઈ ગયો. પોતાનો ઝભ્ભો ઉતાર દ ધો.
અંગે શોકના વ ધારણ કયાર્. અને રાખ ચોળ ને તેમાં બેઠો. 7તેણે તથા તેના દરબાર ઓએસંદશો મોકલ્યા; નનવેમાં માણસો,
ગાયભેંસ અને ટોળાંઓ ક ું ચાખ ું ન હ, તેઓ ખાય ન હ અને પાણી પણ પીવે ન હ.

8માણસ તથા પ ુ બ ેએ શોક વ ધારણ કર , મોટે સાદે ઈ રને પોકારે. દરેક* પોતાના દુ આચરણ તજે અને જોરજુલમ
કરવા ું બંધ કરે. 9આ ું કરવાથી કદાચ ઈ ર કરુણા કરે, તેમનો વચાર બદલે અને તેમનો ઉગ્ર કોપ શાંત કરે. જથેી આપણો
નાશ ના થાય.”

10 તેઓએજે ક ુ, એટલે કે પોતાનાં ખરાબ કામો તજી દ ધાં તે ઈ રે જો ું. તેથી ઈ રે તેઓ પર જે વપ લાવવા ું કહે ું
હ ું, તે ું ક ુ ન હ. અને તે તેઓ પર સંકટ લા ા ન હ.

4
ૂનાનો ુસ્સો અને ઈ રની દયા

1પણએને લીધે ૂનાને આ ૂબ જ લાગીઆ ું. તે ઘણો ુસ્સો થયો. 2તેથી ૂનાએ ઈ રને પ્રાથર્ના કર ને ક ું, “હે, ઈ ર,
જયારે હુ મારા દેશમાં હતો ત્યારે જ ું મેં એ ું ક ું ન હ ું? આ કારણે જ મેં ત્યારે તાશ શ નાસી જવાનો પ્રયત્ન કય હતો. કેમ
કે હુ જાણતો હતો કે તમે કોપ કરવામાં કૃપા ુ અને કરુણા ુ ઈ ર છો, કોપ કરવામાં મંદ અને દયા ુ છો. માણસો પર વપ

* 2:2 2:2 પાયો * 3:8 3:8 મોટા માણસો
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લાવવાથી તમને દઃુખ થાય છે. 3તેથી હવે, હે ઈ ર, હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે મારા જીવનનો અંત લાવો, કેમ કે મારે માટે જીવવા
કરતાં મર ું વધારે સારુ છે.”

4ઈ રે ક ું, “ ુસ્સે થાય છે એ ું ું સારુ કરે છે?” 5 પછ ૂના નગરની બહાર ગયો. નગરની ૂવર્ બાજુએ માંડવો બનાવીને
તેમાં બેઠો. તે જોઈ ર ો કે હવે નગર ું ું થાય છે?

6ઈ ર પ્ર ુએ, ૂના ઉપર છાયા કરે એવો એક છોડ સજાર્ ો. તે છોડના લીધે ૂનાને ઘણોઆનંદ થયો. 7પણ બીજે દવસ,ે
ૂય દય સમય,ે ઈ રે એક ક ડાને ઉત્પ કય . એ ક ડાએ પેલા છોડને કરડ ખાધો અને તે ુકાઈ ગયો.
8 પછ જયારે ૂયર્ આકાશ ઉપર આ ો ત્યારે ઈ રે ૂવર્ તરફથી ગરમ પવન વાતો કય . તેનાથી, માથા પર આવેલા સખત

તડકાને લીધે ૂના ૂ છત થયો. તેથી મોત માગતાં તે બોલ્યો કે, “મારા માટે જીવવા કરતા મર ું વધારે સારુ છે.” 9 ત્યારે ઈ રે
ૂનાને ક ું, “છોડના લીધે ું અ ત ક્રો ધત છે તે ું સારુ છે?”
10 ત્યારે ઈ રે તેને ક ું કે, આછોડ કે જનેે માટે તેં નથી શ્રમ કય કે નથી તેને ઉગા ો. તે એક રાત્રે ઊગ્યો અને બીજી રા ત્રએ

ન થયો*. આછોડ પર તને અ ુકપા થઈ રહ છે. 11 તો આ મહાનગર નનવે કે જમેાં એક લાખ વીસ હજાર લોકો એવા છે કે
જઓે તેમના પોતાના જમણાં કે ડાબા હાથ વચ્ચે શો તફાવત છે તે પણ સમજતા નથી. વળ જે નગરમાં ઘણાં જાનવર છે. એ
નગર પર મને અ ુકપા ના ઊપજ?ે”

* 4:10 4:10 રાત્રીનો દ કરો
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મીખાહ
લેખક

મીખાહના ુસ્તકનો લેખક મીખાહ પ્રબોધક હતો. તે એક ગ્રામીણ પ્રબોધક હતો કે જનેે સામા જક અને આ ત્મક અન્યાય
તથા ૂ ત ૂજાના પ રણામસ્વરૂપે ઈ રના તોળાઈ રહેલા ન્યાયશાસનનો સંદેશ આપવા એક શહેર કેન્દ્રમાં મોકલવામાં આ ો
હતો. દેશના ુ તઃ કૃ ષ વસ્તારમાં રહેતો હોવાથી, મીખાહ તેના દેશના સ ાના સરકાર કેન્દ્રોની બહાર રહેતો હતો, કે જણેે તેને
સમાજના અપંગ, બ હષ્કૃત તથા પી ડત નીચલા વગર્ના અને ગર બ લોકો માટે ભારે કાળજી કરવા દોય હતો (4:6). મીખાહ ું
ુસ્તક ખ્રસ્તનાં જન્મના લગભગ સાતસો વષર્ અગાઉ તેમના બેથલેહેમના જન્મ ળને અને તેમના અનંતકા ળક સ્વભાવને
નદ શત કરતાં (5:2) સમગ્ર જૂના કરારમાં ઈ ુ ખ્રસ્તનાં જન્મ વષે સૌથી મહત્વની ભ વષ્યવાણી ૂર પાડે છે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 730 થી 650 વચ્ચેનો છે.
મીખાહના સૌથી શરૂઆતના વચનો ઉ રના ઇઝરાયલના રા ના પતનના બહુ થોડા સમય અગાઉ અપાયાં હોય તેમ લાગે

છે (1:2-7). ુસ્તકનાં બીજા ભાગો બા બલના દેશ નકાલ દરમ્યાન અને ત્યાર બાદ કેટલાક લોકો વતનમાં પાછા ફયાર્ તે દરમ્યાન
લખાયા હોય તેમ લાગે છે.

વાંચકવગર્
મીખાહે ઉ રના ઇઝરાયલના રા ને તથા દ ક્ષણના યહૂદાના રા ને લ ું હ ું.
હે ુ

મીખાહ ું ુસ્તક બે મહત્વના ભ વષ્યકથનોની આસપાસ વણાયે ું છે: પ્રથમ તો ઇઝરાયલ અને યહૂદા પર ું ન્યાયશાસન
(1-3), અને બીજુ, હજાર વષર્ના રાજયમાં ઈ રના લોકોની ુનઃ ાપના (4-5). ઈ ર લોકોને તેમણે તેમના માટે કરેલા સારાં
કાય તથા ારે લોકોએ ફક્ત પોતાની જ કાળજી લીધી ત્યારે ઈ રે કેવી ર તે તેઓની કાળજી લીધી હતી તે યાદ કરાવે છે.

ુદ્રાલેખ
ઈ ર ય ન્યાયશાસન

રૂપરેખા
1. ઈ ર ન્યાય કરવા આવે છે — 1:1-2:13
2. વનાશનો સંદેશ — 3:1-5:15
3. અપરાધી ઠરાવતો સંદેશ — 6:1-7:10
4. ઉપસંહાર — 7:11-20
1 યહૂ દયાના રાજાઓ યોથામ, આહાઝ અને હઝ કયાના શાસન દરમ્યાન યહોવાહ ું વચન મીખાહ મોરાશ્તી પાસે આ ુ.ં

અને જે તેને સમરુન તથા યરુશાલેમ સંબંધીના સંદશર્નમાં પ્રાપ્ત થ ું તે આ છે.
યરુશાલેમ અને સમરુન માટે વલાપ

2 હે સવર્ પ્રજાઓ, સાંભળો.
ૃથ્વી તથા તેના પર રહેનારાઓ સવર્ ધ્યાન આપો.

પ્ર ુ પોતાના પ વત્ર સભા ાનમાંથી,
એટલે પ્ર ુ યહોવાહ તમાર વરુદ્ધ સાક્ષી આપે છે.
3 જુઓ, યહોવાહ પોતાના ાનમાંથી આવે છે;
તે નીચે ઊતર ને
ૃથ્વીનાં ઉચ્ચ ાનો પર ચાલે છે.

4 તેમના પગ નીચ,ે
પવર્તો મીણની જમે ઓગળે છે,
અને ઢોળાવવાળ જગ્યા ઉપરથી વહ જતાં પાણીના ધોધની જમે,
ખીણો ફાટ જાય છે.
5આબધા ું કારણ યાકૂબના અપરાધો છે,
અને ઇઝરાયલના કુળના અપરાધોને લીધે એ સવર્ થ ું છે.
યાકૂબનો અપરાધ શો છે?
ું તે સમરુન નથી?

અને યહૂ દયાનાં ઉચ્ચ ાન ાં છે?
ું તે યરુશાલેમ નથી?

6 “તેથી હુ સમરુનને ખેતરના ઢગલા જે ુ,ં
અને દ્રાક્ષવાડ રોપવાના ાન જે ું કર શ.
તેના પથ્થરોને હુ ખીણોમાં ગબડાવી દઈશ;
અને તેના પાયાને ઉઘાડા કર દઈશ.
7 તેની ૂ તઓના ટુકડે ટુકડા થઈ જશે,
તેની બધી કમાણી આગમાં ભસ્મ થઈ જશે.
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અને તેના બધા જૂઠા દેવોની પ્ર તમાઓના હુ ૂરે ૂરા કર નાખીશ.
કેમ કે તેણે એ બ ું ગ ણકાની કમાણી રૂપે મેળ ું છે,
અને તે ગ ણકાની કમાણી તર કે જ પાછુ જશ.ે”
8એને લીધે હુ પોક ૂક ને વલાપ કર શ;
અને ઉઘાડા પગે નવર્ થઈને ફર શ;
હુ શયાળવાંની જમે રડ શ,
અને ુવડની જમે કળકળ શ.
9 તેના પ્રહાર રુઝવી શકાય એ ું નથી,
કેમ કે યહૂ દયા ુધી ન્યાય ુકાદો આ ો છે.
તે મારા લોકોના દરવાજા ુધી,
છેક યરુશાલેમ ુધી આવી પહોંચ્યો છે.

શ ુ યરુશાલેમ નજદ કઆ ો છે
10ગાથમાં તે કહેશો ન હ;
બલકુલ વલાપ કરશો ન હ;
બેથ-લેઆફ્રાહમાં*, હુ પોતાને ૂળમાં ઢાંકુ છુ.
11 હે શાફ રના રહેવાસીઓ, નવર્ તથા બદનામ થઈને ું ચાલ્યો જા.
સાનાનના રહેવાસીઓ,
પોતાના ઘરની બહાર નીકળતા નથી.
બેથ-એસેલ વલાપ કરે છે,
તમાર પાસેથી તે ું ળ લઈ લેશ.ે
12 કેમ કે મારોથના લોકો ચતા ુર થઈને કઈ સારુ થાય તેની રાહ જોએ છે,
કેમ કે, યહોવાહ તરફથી,
યરુશાલેમના દરવાજા ુધી આફત† આવી પહોંચી છે.
13 હે લાખીશના લોકો, રથને ઘોડા જોડો.
સયોનની દ કર માટે પાપની શરૂઆત કરનાર તે હતી,
અને તમારામાં ઇઝરાયલના અપરાધ મ ા હતા.
14અને તેથી ું મોરેશેથ-ગાથને વદાયની ભેટ આપશે.
આખ્ઝ બના કુળો ઇઝરાયલના રાજાઓ સાથે કપટ કરશ‡ે.
15 હે મારેશાના રહેવાસી,
હુ તારા માટે એક એવો વારસ લાવીશ કે જે તને કબજે કરશ.ે
ઇઝરાયલ ું ગૌરવ અદલુ્લામની ુફામાં§ પણઆવશ.ે
16 તારાં પ્રય સંતાનોને લીધે,
તારા માથાના વાળ કપાવ,
અને તારુ મા ું ૂંડાવ.
અને ગરુડની જમે તાર ટાલ વધાર,
કારણ કે તેઓ તાર પાસેથી ુલામગીર માં ગયા છે.

2
ગર બોને કચડનાર ું ભા વ

1જઓે દુ તા આચરવાની યોજનાઓ કરે છે,
જઓે બછાનામાં રહ ને પાપ કરવાની યોજના કરે છે તેઓને ધ ાર છે.
પછ પ્રભાતના પ્રકાશમાં તેઓ તેનો અમલ કરે છે,
કેમ કે તેઓની પાસે સામથ્યર્ છે.
2 તેઓ ખેતરો મેળવવાની ઇચ્છા રાખે છે તેથી તેને ઘેર વળે છે;
તેઓ ઘર મેળવવાની ઇચ્છા રાખે છે તેથી તેને લઈ લે છે.
તેઓ માણસને અને તેના ઘરને,
માણસને તથા તેના વારસા પર જુલમ કરે છે.
3 તેથી યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે કે;
“જુઓ, હુ આ કુળ ઉપરઆફત લાવવાનો છુ,
એમાંથી તમે તમાર જાતને બચાવી શકો ન હ,
અને તમે હવે હો શયાર થી ચાલી શકશો ન હ,
કેમ કે તે ભયાનક સમય હશે.
4 તે દવસે તમારા શ ુઓ તમને મહેણાં ટોણાં મારશે,
અને તમારે માટે વલાપનાં ગીતો ગાઈને રુદન કરશ.ે
તેઓ ગાશે કે, ‘આપણે ઇઝરાયલીઓ તો સં ૂણર્ ર તે પાયમાલ થઈ ગયા છ એ;

* 1:10 1:10 ૂળનો ઘર † 1:12 1:12 કડવારૂપ ‡ 1:14 1:14 જૂઠ બોલશે § 1:15 1:15આશ્રય
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યહોવાહે અમારા લોકનો પ્રદેશ બદલી ના ો છે,
માર પાસેથી તે કેવી ર તે લઈ લીધો છે?
અને તે યહોવાહ અમારા ખેતરો અમને દગો આપનારાઓ વચ્ચે વહેંચી આપે છે!”
5એ માટે, ારે યહોવાહ લોકોની જમીન માટે ચઠ્ઠ ઓ નાખશ,ે ત્યારે તમને તે ન હ મળે.
6 તેઓ કહે છે,
પ્રબોધ કરશો ન હ.
તેઓએઆબાબતોનો પ્રબોધ કરવો ન હ;
આપણી ઉપર આ લાંછન દૂર થવા ું નથી.”
7 હે યાકૂબના વંશજો ું આ ું કહેવાશે કે,
યહોવાહનો આત્મા સંકોચાયો છે?
આ ું તેમના કાય છે?
જઓે ની તમ ાથી ચાલે છે,
સદાચાર ને માટે મારા શ ો હતકારક નથી?
8 પણ છેવટે થોડ ુદતથી મારા લોકો શ ુની જમે ઊઠ્યા છે.
જઓે એ ું વચારે છે કે તેઓ ુદ્ધમાંથી પાછા ફરતા લોકોની જમે ુર ક્ષત છે,
તેવા નભર્યપણે ચાલતાં લોકોના વ માંથી તમે ઝભ્ભા ઉતાર નાખો છો.
9 મારા લોકોની ીઓને તમે તેઓનાં આરામદાયક ઘરોમાંથી કાઢ ૂકો છો;
અને તેઓનાં બાળકો પાસેથી મારો આશીવાર્દ તમે સદાને માટે લઈ લો છો.
10ઊઠો, ચાલ્યા જાઓ,
કેમ કે ાં તમે રહો છો એ તમારુ ાન નથી,
કેમ કે તેની અ ુ દ્ધ;
હા ભયંકર વનાશકારક મ લનતા એ તે ું કારણ છે.
11જો કોઈ અપ્રામા ણક અને દરુાચાર ક્ત જૂઠુ બોલીને પ્રબોધ કરે કે,
“હુ કહુ છુ કે, તમને દ્રાક્ષારસ અને મધ મળશ,ે”
તો તે જઆ લોકોનો પ્રબોધક થશ.ે
12 હે યાકૂબ હુ ન ે તારા સવર્ લોકોને ભેગા કર શ.
હુ ઇઝરાયલના બચેલાઓને ભેગા કર શ.
હુ તેમને વાડાનાં ઘેટાંની જમે ભેગા કર શ
તથા ગૌચરના ઘેટાંના ટોળાંની જમે
તેઓ લોકોના ટોળાને લીધે મોટો ઘોંઘાટ કરશે.
13છ ડુ પાડનાર તેઓની આગળથી નીકળ ગયો છે.
તેઓ ધસારાબંધ દરવાજા ુધી ચાલી જઈને તેમાં થઈને બહાર આ ા છે;
રાજા તેઓની પહેલાં પસાર થઈ ગયો છે,
યહોવાહ તેમના આગેવાન છે.

3
પ્રજાના ખાઉધરા રાજકતાર્ઓને ચાબખા

1 મેં ક ું,
“હે યાકૂબના આગેવાનો,
અને ઇઝરાયલ દેશના શાસકો, હવે સાંભળો;
ું ન્યાયને જાણવાની તમાર ફરજ નથી?

2 તમે જઓે ન્યાયને ધ ારો છો,
અને દુ તા પર પ્રેમ રાખો છો,
તમે મારા લોકોના શર ર પરથી ચામડ
અને તેના હાડકાં ઉપરથી માંસ ઉતાર લો છો.
3 તમે મારા લોકો ું માંસ ખાઓ છો,
તમે તેમના શર ર ઉપરથી ચામડ ઉતાર નાખો છો,
તેમના હાડકાં ભાંગી નાખો છો,
અને તેના ટુકડે ટુકડા કરો છો,
તેને માંસની જમે રાંધવા માટે,
તમે તેને કઢાઈમાં પાથર દો છો.
4 પછ તમે યહોવાહને વનંતી કરશો,
પણ તે તમને ઉ ર ન હઆપે.
તેથી તે સમયે તે તમારાથી ુખ ફેરવી લેશ.ે
કારણ કે તમે અ ન કામો કયાર્ છે.”
5 યહોવાહ પ્રબોધકો વષે કહે છે
જઓે મારા લોકોને ખોટા માગ લઈ જાય છે;
જઓે તેમને દાંતથી ખવડાવે છે,
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તેઓ એમ કહે છે, કે ત્યાં સ ૃ દ્ધ આવશ.ે’
જઓે તેમને ખવડાવતા નથી,
તેઓ તેમની વરુદ્ધ ુદ્ધની તૈયાર કરે છે.
6 તેને લીધે તમારા ઉપર એવી રાત પડશે કે, જમેાં તમને કોઈ સંદશર્ન ન હ થાય;
અને તમારા ઉપર અંધકાર ઊતરશે જથેી તમે ભ વષ્ય ભાખી શકશો ન હ.
પ્રબોધકોનો ૂયર્ આથમી જશે
અને તમારો દવસ અંધકારમય થઈ જશે.
7 દ્ર ાઓ લ જ્જત થશ,ે
અને ભ વષ્યવે ાઓ ૂંચવાઈ જશે,
તેઓ બધા પોતાના હોઠ બંધ કર દેશે,
કારણ કે ઈ ર તરફથી કઈ પણ ઉ ર મળતો નથી.”
8 પર ુ યાકૂબને તેના અપરાધ,
અને ઇઝરાયલને તેના પાપો વષે જણાવવા માટે,
હુ યહોવાહના આત્મા વડે ન ે સામથ્યર્,
ન્યાય અને શ ક્તથી ભર ૂર છુ.
9 હે યાકૂબના વંશના આગેવાનો,
અને ઇઝરાયલ કુળના શાસકો,
ઓ ન્યાયને ધ ારનારાઓ,
અને જે સવર્ ની તમ ાને ઉલટાવો છો,
તમે આ સાંભળો.
10 તમે સયોનને લોહ થી,
અને યરુશાલેમને અન્યાય દ્વારા બાંધ્યાં છે.
11 તેના આગેવાનો લાંચ લઈને ન્યાય કરે છે,
તેના યાજકો પગાર લઈને બોધ કરે છે
અને તેના પ્રબોધકો પૈસા* લઈને ભ વષ્ય ભાખે છે.
એમ છતાં પણ તેઓ યહોવાહ પર આધાર રાખે છે અને કહે છે,
“ ું યહોવાહ આપણી સાથે નથી?
આપણા પર કોઈ આફતઆવશે ન હ.”
12આથી, તમારે કારણે,
સયોનને ખેતરની જમે ખેડ નાખવામાં આવશ,ે
અને યરુશાલેમમાં કાટમાળનો ઢગલો થઈ જશ,ે
અને ટેકર ઉપર ું સભા ાન ઝાડ ઝાંખરાથી ઢકાઈ જશ.ે

4
પ્ર ુ ું વ શાં ત ું સામ્રા

1 પણ પાછલા દવસોમા,ં
યહોવાહના સભા ાનના પવર્તની ાપના પવર્તોમાં સૌથી ઉ ત કરાશ,ે
તેને બીજા ડુગરો કરતાં ઊચો કરવામાં આવશ,ે
અને લોકોના ટોળેટોળાં ત્યાં ચાલ્યા આવશ.ે
2 ઘણાં પ્રજાઓઆવશે અને કહેશે કે,
“ચાલો, આપણે યહોવાહના પવર્ત ઉપર,
યાકૂબના ઈ રના ઘરમાં જઈએ;
તે આપણને તેમના માગ શીખવશ,ે
અને આપણે તેમના માગ માં ચાલી ુ.ં”
કેમ કે સયોનમાંથી નયમશા અને
યહોવાહના વચન યરુશાલેમમાંથી બહાર નીકળશે.
3 તે ઘણા લોકોની વચ્ચે ન્યાય કરશ,ે
તે દૂરના બળવાન રા ોનો ઇનસાફ કરશે.
તેઓ પોતાની તલવારો ટ પીને હળની કોશો બનાવશ;ે
પોતાના ભાલાઓનાં દાતરડાં બનાવશ.ે
પ્રજાઓએકબીજા વરુદ્ધ તલવાર ઉગામશે ન હ,
તેઓ ફર થી કદ ુદ્ધ ું શક્ષણ લેશે ન હ.
4 પણ, તેઓ પોતપોતાના દ્રાક્ષાવેલા નીચે
તથા પોતપોતાની અંજીર નીચે બેસશે.
કોઈ તેમને બીવડાવશે ન હ,
કેમ કે સૈન્યોના યહોવાહના ુખમાંથી આ વચન બોલા ું છે.
5 કેમ કે બધા લોકો,
એટલે પ્રત્યેક, પોતપોતાના દેવના નામ પર શ્રધ્ધા રાખીને ચાલશ.ે
* 3:11 3:11 ચાંદ ના સ ા
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પણ અમે સદાસવર્કાળ,
યહોવાહ અમારા ઈ રના નામ પર ભરોસો રાખીને ચાલી ું.

ઇઝરાયલ બંદ વાસમાંથી પાછો આવશે
6 યહોવાહ કહે છે કે, “તે દવસ”ે
“જે અપંગ છે તેવી પ્રજાને હુ ભેગી કર શ
અને જનેે મેં દ:ુખી કર ને કાઢ ૂક છે,
તે પ્રજાને હુ એકત્ર કર શ.
7અપંગમાંથી હુ શેષ ઉત્પ કર શ,
દૂર કાઢ ૂકાયેલી પ્રજામાંથી એક શ ક્તશાળ પ્રજા બનાવીશ,
અને યહોવાહ, સયોનના પવર્ત ઉપરથી તેઓના પર,
અત્યારથી તે સવર્કાળ ુધી રાજ કરશ.ે
8 હે, ટોળાંના ુરજ,
સયોનની દ કર ના શખર,
તે તારે ત્યાં આવશે,
એટલે અગાઉ ું રા ,
યરુશાલેમની દ કર ું રા આવશ.ે
9હવે ું શા માટે મોટેથી પોકારે છે?
તારામાં રાજા નથી?
ું તારો સલાહકાર નાશ પામ્યા છે કે,

પ્ર ૂ તથી પીડાતી ીની જમે તારા પર વેદના આવી પડ છે?
10 હે સયોનની દ કર ,
પ્ર ૂ તથી પીડાતી ીની જમે
ું પીડા પામ તથા

જન્મઆપવાને ક સહન કર. કેમ કે હવે ું નગરમાંથી બહાર જશ,ે
ખેતરમાં રહેશે,
અને બા બલમાં પણ જશ;ે
ત્યાંથી તને ુક્ત કરવામાં આવશ;ે
ત્યાં યહોવાહ તને
તારા શ ુઓના હાથમાંથી ુક્ત કરશે.
11હવે ઘણી પ્રજાઓ તાર વરુદ્ધ ભેગી થઈ છે;
તેઓ કહે છે કે, ‘તેને અ ુદ્ધ કર એ;
સયોન ઉપર આપણી આંખો લગાવીએ.’ ”
12 પ્રબોધક કહે છે, તેઓ યહોવાહના વચારોને જાણતા નથી,
અને તેઓ તેમની યોજનાઓને સમજતા નથી,
કેમ કે તેમણે તેઓને ખળ ઓમાં ૂળ ઓની જમે ભેગા કયાર્ છે.
13 યહોવાહ કહે છે, “હે સયોનની દ કર , ઊઠ ને ઝૂડ,
કેમ કે હુ તારા શગડાંને લોખંડનાં,
અને તાર ખર ઓ કાંસાની બનાવીશ;
ું તેના વડે ઘણાં લોકોને કચડ નાખશે.
ું તેઓના અ ુ ચત ધન યહોવાહને,

અને તેઓની સંપ ને આખી ૃથ્વીના પ્ર ુને સમપર્ણ કરશે.”

5
1 હે યરુશાલેમ,
હવે ું તારા સૈન્ય સ હત એકત્ર થશ.ે
તેણે નગરની આસપાસ ઘેરો ઘાલ્યો છે;
તેઓ ઇઝરાયલના ન્યાયાધીશ પર પ્રહાર કરશ,ે
ગાલ પર સોટ વડે મારશે.

બેથલેહેમમાંથી મહાન રાજાઆવશે
2 હે બેથલેહેમ એફ્રાથા,
જો કે ું યહૂદાના કુળો મધ્યે વસાત વગર ું છે,
પણ ઇઝરાયલમાં રાજ કરવા,
તારામાંથી એક રાજકતાર્ ઉત્પ થશ,ે તે માર પાસે આવશ,ે
જનેો પ્રારભ પ્રાચીન કાળથી,
અનંતકાળથી છે.
3એ માટે જે પ્રસવ વેદનાથી પીડાય છે તેને બાળકો થશ,ે
તે સમયથી યહોવાહ પોતાના લોકોનો ત્યાગ કરશ,ે
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પછ તેના બાક રહેલા ઇઝરાયલ લોકોની પાસે તે પાછા આવશ.ે
4 યહોવાહના સામથ્યર્થી તથા
પોતાના ઈ ર યહોવાહના નામના પ્રતાપથી
તે ુરુષ ઊભો રહ ને પોતાના ટોળા ું પાલન કરશ*ે.
તેઓ કાયમ રહેશે,
કેમ કે હવે તે ૃથ્વીના છેડા ુધી મોટો ગણાશ.ે

છુટકારો અને શક્ષા
5 તે આપણી શાં ત થશે.

ારે આશ્ ૂર ઓ ું સૈન્ય આપણા દેશમાં આવશે,
ારે તેઓઆપણા કલ્લાઓ ઉપર કૂચ કરશ,ે

ત્યારે આપણે તેની વરુદ્ધ સાત પાળકોને
તથા આઠઆગેવાનોને ઊભા કર ું.
6આમાણસો આશ્ ૂરના દેશ પર તલવારથી,
નમ્રોદના દેશ પર તેઓના હાથોમાંની તલવારોથી શાસન કરશે.

ારે તેઓઆપણા દેશમાં આવીન,ે
આપણી સરહદોમાં ફરશ,ે
ત્યારે તે આપણને આશ્ ૂરથી બચાવશે.
7 ત્યારે યાકૂબના બચેલા ઘણાં લોકો મધ્યે
યહોવાહે મોકલેલા ઝાકળ જવેા,
ઘાસ ઉપર વરસતા વરસાદ જવેા થશ.ે
તેઓ મ ુષ્ય માટે રોકાતા નથી,
કે માનવજાત માટે રાહ જોતા નથી.
8 યાકૂબના બચેલા ઘણી પ્રજાઓ મધ્ય,ે
ઘણાં લોકો મધ્ય,ે
જગલી પ ુઓ મધ્યે સહના જવેા,
ઘેટાંના ટોળાંમાં જુવાન સહના બચ્ચા જવેા થશ.ે

ારે તે તેઓમાં થઈને જાય છે, ત્યારે તે તેઓને કચડ નાખીને ટુકડા કર દે છે,
તેમને છોડાવનાર કોઈ હો ું નથી.
9 તારા શ ુઓ વરુદ્ધ તારો હાથ ઊઠશ,ે
તે હાથ તેઓનો નાશ કરશે.
10 “વળ યહોવાહ કહે છે કે, તે દવસે એ ું થશે કે,”
“હુ તારા ઘોડાઓનો નાશ કર શ
અને તારા રથોને તોડ નાખીશ.
11 હુ તારા દેશના નગરોનો નાશ કર શ,
તારા સવર્ કલ્લાઓને તોડ પાડ શ.
12 હુ તારા હાથની જાદુ ક્રયાનો નાશ કર શ,
અને હવે પછ તારામાં ભ વષ્ય બતાવનાર કોઈ રહેશે ન હ.
13 હુ તાર સવર્ કોતરેલી ૂ તઓનો
અને તારામાંથી ભજનસ્તંભોનો નાશ કર શ.
ું ફર થી તારા હાથની કાર ગર ની ભ ક્ત કરશે ન હ.

14 હુ તારામાંથી અશેર મ દેવીને ઉખેડ નાખીશ;
તારાં નગરોનો તથા ૂ તઓનો નાશ કર શ.
15જે પ્રજાઓએ મારુ સાંભ ું ન હ,
તેઓ ઉપર હુ ક્રોધથી અને કોપથી વેર વાળ શ.”

6
છુટકારો અને શક્ષા

1 યહોવાહ જે કહે છે તે હવે તમે સાંભળો.
મીખાહે તેને ક ું, “ઊઠો અને પવર્તોની આગળ તમાર ફ રયાદ રજૂ કરો;
ડુગરોને તમારો અવાજ સંભળાવો.
2 હે પવર્તો તથા ૃથ્વીના મજ ૂત પાયાઓ,
તમે યહોવાહની ફ રયાદ સાંભળો.
કેમ કે યહોવાહને પોતાના લોકોની સાથે ફ રયાદ છે અને તે ઇઝરાયલની વરુદ્ધ દાવો ચલાવશે.
3 “હે મારા લોકો, મેં તમને ું ક ુ છે?
મેં તમને કઈ ર તે કટાળો આપ્યો છે?
* 5:4 5:4 ઘેટાપાળક
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માર વરુદ્ધ જે કઈ હોય તે કહ દો.
4 કેમ કે હુ તો તમને મસર દેશમાંથી બહાર લા ો અને
મેં તમને ુલામીના ઘરમાંથી છોડા ા.
મેં તમાર પાસે ૂસાને, હારુનને તથા મ રયમને મોકલ્યા.ં
5 હે મારા લોકો, યાદ કરો કે મોઆબના રાજા બાલાકે શી યોજના કર અને
બેઓરના દ કરા બલામે તેને શો ઉ ર આપ્યો?
શટ્ટ મથી ગલ્ગાલ* ુધી ું બન્ ું તે તમે યાદ કરો,
જથેી તમે યહોવાહનાં ન્યાયી કાય ને સમજી શકો.”

પ્ર ુ ું માગે છે
6 હુ ું લઈને યહોવાહની આગળઆ ુ?ં
કે ઉચ્ચ ઈ રને નમસ્કાર કરુ?
ું હુ દહનીયાપર્ણો લઈન,ે

અથવા એક વષર્ના વાછરડાને લઈને તેમની આગળઆ ું?
7 ું હજારો ઘેટાંઓથી,
કે તેલની દસ હજાર નદ ઓથી યહોવાહ ુશ થશ?ે
ું મારા અપરાધને લીધે હુ મારા પ્રથમ જ નત ું† બ લદાન આ ું?

મારા આત્માનાં પાપને માટે મારા શર રના ફળ ું અપર્ણ કરુ?
8 હે મ ુષ્ય, તેણે તને જણા ું છે,
કે સારુ ું છે;
ન્યાયથી વતર્ ુ,ં
દયાભાવ રાખવો,
તથા તારા ઈ ર સાથે નમ્રતાથી ચાલ ુ,ં
યહોવાહ તાર પાસે બીજુ ું માગે છે.
9 યહોવાહ નગરને બોલાવે છે;
જઓે જ્ઞાની છે તેઓ તમારા નામથી બીશે:
“સોટ ું તથા
તે ું નમાર્ણ કરનાર ું સાંભળ.
10અપ્રામા ણકતાની સંપ તથા
તરસ્કારપાત્ર ખોટાં માપ દુ ોના ઘરોમાં ું હજુ પણ છે?
11ખોટા ત્રાજવાં તથા
કપટભરેલા કાટલાંની કોથળ રાખનાર માણસને હુ કેવી ર તે નદ ષ ગણું?
12 તેના ધનવાન માણસો હસાખોર હોય છે.
તેના રહેવાસીઓ જૂઠુ બોલે છે,
અને તેમના ુખમાં કપટ જીભ હોય છે.
13 તે માટે મેં તને ભારે ઘા માયાર્ છે અને
તારાં અપરાધોને લીધે મેં તારો વનાશ કર ના ો છે.
14 ું ખાશે પણ ૃપ્ત થશે ન હ;
તારામાં કગા લયત રહેશે.
ું સામાનનો સંગ્રહ કરશે પણ કઈ બચાવી શકશે ન હ,
ું જે કઈ બચાવશે તે હુ તલવારને સ્વાધીન કર શ.

15 ું વાવશે પણ કાપણી કર શકશે ન હ,
ું જૈ ૂનને પીલશે પણ તારા શર ર પર તેલ લગાવવા પામશે ન હ;
ું દ્રાક્ષા પીલશે પણ તેનો દ્રાક્ષારસ પીવા પામશે ન હ.

16ઓમ્રીના વ ધઓ ું તથા
આહાબના કુટુબના બધા ર ત રવાજો ું તમે પાલન ક ુ છે.
અને તમે તેઓની શખામણ પ્રમાણે ચાલો છો,
તેથી હુ તમને ખેદાનમેદાન કર નાખીશ;
તમારા રહેવાસીઓને તરસ્કારપાત્ર કર નાખીશ,
તમારે મારા લોક હોવાના કટાક્ષ સહન કરવા પડશ.ે”

7
ઇઝરાયલનો નૈ તક ભ્ર ાચાર

1 મને અફસોસ છે!

* 6:5 6:5 શટ્ટ મ યદનના ૂવર્ કાંઠે આવેલો છેલ્લો ઇઝરાયલી છાવણી હતો (યહો. 3.1), અને ગલ્ગાલ પ મમાં ઈ રના વચન પ્રમાણે આપેલા જમીનમાં તેમનો
પ્રથમ છાવણી હતો. (યહો 4.19) ચમત્કા રક ર તે યદન નદ પાર કર ું આ બે છાવણી વચ્ચે થયેલી ઘટના હતી (યહો 3-4). † 6:7 6:7 સંતાન
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કેમ કે ઉનાળાંનાં ફળ વીણી લીધા પછ ની જવેી ત,
એટલે દ્રાક્ષો વીણી લીધા પછ બચી ગયેલી દ્રાક્ષો જવેી માર ત છે:
ત્યાં ફળની ુચ્છાઓ મળશે ન હ,
પ્રથમ અંજીર જનેે માટે હુ તલ ું છુ તે પણ ન હ મળે.
2 ૃથ્વી પરથી ભલા માણસો નાશ પામ્યા છે, મ ુષ્યોમાં કોઈ પ્રામા ણક ર ો નથી;
તેઓ બીજા ું લોહ વહેવડાવવા માટે તલપી ર ા છે,
તેઓજાળ નાખીને પોતાના ભાઈઓનો શકાર કરે છે.
3 તેઓના હાથો ુકસાન કરવામાં ઘણાં કુશળ છે.
સરદારો પૈસા માગે છે,
ન્યાયાધીશો લાંચ માટે તૈયાર છે,
બળવાન માણસ પોતાના મનનો દુ ભાવ પ્રગટ કરે છે.
તેઓ ભેગા મળ ને ષડ્યંત્ર રચે છે.
4 તેઓમાંનો જે શ્રે છે તે કાંટા ઝાંખરા જવેો છે;
જે સૌથી વધારે પ્રામા ણક છે તે કાંટાની વાડ જવેો છે,
તારા ચોક દારે જણાવેલો દવસ એટલ,ે
તાર શક્ષાનો દવસઆવી ગયો છે.
હવે તેઓની ૂંચવણનો દવસઆવી પહોંચ્યો છે.
5 કોઈ પડોશીનો વ ાસ કર શ ન હ,
કોઈ મત્ર ઉપર આધાર રાખીશ ન હ,
ું જે બોલે તે વષે સાવધાન રહે

એટલે જે ી તાર સાથે ૂએ છે તેનાથી પણ સંભાળ.
6 કેમ કે દ કરો પોતાના પતાનો આદર કરતો નથી.
દ કર પોતાની માની સામે થાય છે,
વહુ પોતાની સા ુની સામે થાય છે;
માણસનાં શ ુઓ તેના પોતાના જ ઘરનાં માણસો છે.
7 પણ હુ તો યહોવાહ તરફ જોઈશ,
હુ મારા ઉદ્ધાર કરનાર ઈ રની રાહ જોઈશ;
મારા ઈ ર મારુ સાંભળશે.

પ્ર ુ ઉદ્ધાર લાવે છે
8 હે મારા દશુ્મન, માર દદુશામાં આનંદ ન કર;
જો હુ પડ જાઉં,
તો પણ હુ પાછો ઊઠ શ;
જો હુ અંધકારમાં બે ુ,ં
તો પણ યહોવાહ મને અજવાળારૂપ થશ.ે
9 તેઓ માર તરફદાર કરશે
અને મને ન્યાય આપશે ત્યાં ુધી,
હુ યહોવાહનો ક્રોધ સહન કર શ,
કેમ કે મેં યહોવાહની વરુદ્ધ પાપ ક ુ છે.
તે મને બહાર અજવાળામાં લાવશ,ે
હુ તેમ ું ન્યાયીપણું જોઈશ.
10 ત્યારે મારા દશુ્મન કે જઓેએ મને ક ું કે,
“તારા ઈ ર યહોવાહ કયાં છે?”
એ ું કહેનારાઓ શરમથી ઢકાઈ જશ,ે
માર આંખો તેઓને જોશે,
શેર ઓની માટ ની જમે તે પગ નીચે કચડાશ.ે
11જે દવસે તારા કોટ બંધાશ,ે
તે દવસે તાર સરહદ બહુ દૂર જશ.ે
12 તે દવસે આશ્ ૂરથી તથા મસરના નગરોથી,
મસરથી તે છેક મોટ નદ ુધીના પ્રદેશમાંથી*,
તથા સ ુદ્રથી સ ુદ્ર ુધીના,
તથા પવર્તથી પવર્ત ુધીના પ્રદેશના,
લોકો તે દવસે તાર પાસે આવશ.ે
13 તોપણ તેમાં રહેતા લોકોને કારણે,
તેઓનાં કમ ના ફળને કારણે,
તે દેશો ઉજ્જડ થઈ જશ.ે

* 7:12 7:12 ફ્રાત નદ
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ઇઝરાયલ ઉપર પ્ર ુની કરુણા
14 તારા વારસાનાં ટોળાં કે,
જઓે એકાંતમાં રહે છે,
તેઓને તાર લાકડ થી,
કામલના જગલમાં ચરાવ.
અગાઉના દવસોની જમે,
બાશાનમાં તથા ગલ્યાદમાં પણ ચરવા દે.
15 મસર દેશમાંથી તારા બહાર આવવાના દવસોમાં થ ું હ ું તેમ,
હુ તેને અદ્દ ુત કૃત્યો બતાવીશ.
16અન્ય પ્રજાઓ તે જોશે,
અને પોતાની સવર્ શ ક્તને લીધે લ જ્જત થશ.ે
તેઓ પોતાના હાથ પોતાના ુખ પર ૂકશે;
તેઓના કાન બહેરા થઈ જશ.ે
17 તેઓ સાપની જમે ૂળ ચાટશ,ે
તેઓ ૃથ્વી ઉપર પેટે ચાલતાં સજીવોની માફક,
પોતાના ુપ્ત ાનોમાંથી ૂજતાં ૂજતાં બહાર આવશ.ે
તે પ્રજાઓ યહોવાહ આપણા ઈ રની પાસે બીતી બીતી આવશે,
તેઓ તારાથી ડરશ.ે
18 તમારા જવેા ઈ ર કોણ છે?
તમે તો પાપ માફ કરો છો,
તમારા વારસાના બચેલા ભાગના અપરાધને,
દર ુજર કરો છો;
તમે પોતાનો ક્રોધ હમેશા રાખતા નથી,
કેમ કે તમે દયા કરવામાં આનંદ માનો છો.
19 તમે ફર થી અમારા ઉપર કૃપા કરશો;
તમે અમારા અપરાધોને તમારા પગ નીચે કચડ નાખશો.
તમે અમારાં બધાં પાપોને સ ુદ્રના ઊંડાણોમાં ફેંક દેશો.
20જમે તમે પ્રાચીન કાળમાં અમારા ૂવર્જો આગળ સમ ખાધા હતા તેમ,
તમે યાકૂબ પ્રત્યે સત્યતા અને
ઇબ્રા હમ પ્રત્યે કૃપા દશાર્વશો.
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નાહૂમ
લેખક

નાહૂમના ુસ્તકનો લેખક, પોતાને નાહૂમ એલ્કોશી તર કે ઓળખાવે છે જનેો અથર્ હ ૂ ભાષામાં ‘સાંત્વના આપનાર’ અથવા
તો ‘ દલાસો આપનાર’ થાય છે. નાહૂમ એક પ્રબોધક હતો અને તે આશ્ ૂરના લોકોન,ે અને ખાસ કર ને તેમની રાજધાનીના શહેર
નનવેને પ ાતાપ કરવા ું કહેવા મોકલવામાં આ ો હતો. ૂનાના સંદેશાએ નનવેના લોકોને પ ાતાપ કરા ો હતો. તેના
લગભગ 150 વષર્ પછ નાહૂમ તેઓને સંદેશો આપે છે, તેથી દેખીતી ર તે લોકો પોતાની અગાઉની ૂ ત ૂજા તરફ પાછા વળ
ગયા હતા.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. .ૂ 620 થી 612 વચ્ચેનો છે.
નાહૂમના ુસ્તકની ઘટનાઓ બે સ્પ રૂપે જાણીતી ઐ તહા સક ઘટનાઓ છે. આ લખાણ નો-આમોન શહેર ું પતન તથા

નનવે ું પતન વચ્ચે લખવામાં આ ું છે.
વાંચકવગર્

નાહૂમની પ્રબોધવાણી આશ્ ૂરના લોકો માટે હતી કે જઓે ઉ રના ઇઝરાયલના દસ કુળોને પકડ ને લઈ ગયા હતા, પણ તે
યહૂદાના દ ક્ષણના રા માટે પણ હતી કે જઓે ગભરતા હતા કે તેઓની સાથે પણઆ ું થશ.ે

હે ુ
ઈ ર ું ન્યાયશાસન હમેશાં ન્યાયી અને હમેશાં ન ત છે. તેઓ થોડા સમય માટે દયા બક્ષે, તો તે કૃપા ુ ભેટ ઈ રની

સમગ્ર માનવજાત માટેની અંત સમયની ન્યાય કરવાની ૃ સાથે બાંધછોડ કરશે નહ . ઈ રે, જો તેઓ પોતાના દુ માગ માં
જીવવા ું ચા ુ રાખે તો ું થશે તેની ચેતવણી સાથે 150 વષર્ અગાઉ ૂના પ્રબોધકને તેઓ પાસે મોકલી દ ધો હતો. લોકોએ તે
સમયે પ ાતાપ કય હતો પણ હવે તેઓઅગાઉના લોકો કરતાં વધારે દુ જીવન તો જીવતા જ હતા. આશ્ ૂરના લોકો તેઓના
ુદ્ધોમાં તદ્દન પાશવી બની ગયા હતા. ઈ રે ન્યાયશાસન ઘો ષત ક ુ હ ું અને આશ્ ૂરના લોકોને બહુ જલદ તેમના કામો ું ફળ

મળવા ું હ ું તે કારણે નાહૂમ હવે યહૂદાના લોકોને નરાશ ન થવા જણાવતો હતો.

ુદ્રાલેખ
દલાસો

રૂપરેખા
1. ઈ રનો વૈભવ — 1:1-14
2. નનવે અને ઈ ર ું ન્યાયશાસન — 1:15-3:19

નનવે સામે પ્ર ુનો કોપ
1 નનવે વષે ઈ ર ું વચન. નાહૂમ એલ્કોશીના સંદશર્ન ું ુસ્તક.
2 યહોવાહ આવેશી ઈ ર છે અને બદલો લેનાર છે; યહોવાહ બદલો લે છે અને તે કોપાયમાન થયા છે; યહોવાહ પોતાના

દશુ્મનો પર વૈર વાળે છે, અને પોતાના દશુ્મનો માટે ુસ્સો સંઘર રાખે છે. 3યહોવાહ કોપ કરવામાં ધીમા અને સામથ્યર્માં પરાક્રમી
છે; તે ુનેગારોને નદ ષ ગણનાર નથી. યહોવાહ પોતાનો માગર્ વંટોળ યા તથા તોફાનમાં બનાવે છે, અને વાદળો તેમના ચરણોની
ૂળ સમાન છે.
4 તે સ ુદ્રને ધમકાવે છે અને તેને ૂકવી નાખે છે; તે બધી નદ ઓને પણ ૂકવી દે છે. બાશાન અને કામલના લીલાછમ પ્રાંતો
ુકાઈ જાય છે; લબાનોનનાં લો કરમાઈ જાય છે. 5 તેમની હાજર માં પવર્તો ૂજે છે, અને ડુગરો ઓગળ જાય છે*; તેમની

હાજર માં ૃથ્વી, હા, દુ નયા તથા તેમાં વસતા બધા લોકો હાલી ઊઠે છે.
6 તેમના ક્રોધ આગળ કોણ ઊભો રહ શકે? તેમના ઉગ્ર ક્રોધનો સામનો કોણ કર શકે? તેમનો ક્રોધ અ ની જમે ાપે છે,

અને તેમના કોપથી ખડકો ૂટ જાય છે.
7યહોવાહ સારા છે; સંકટના સમયમાં તે ગઢરૂપ છે; તેમના પર ભરોસો રાખનારને તે ઓળખે છે. 8પણ તે પ્રચંડ ૂરથી પોતાના

શ ુઓનો અંત લાવશે; તે તેઓને અંધારામાં ધકેલી દેશે.
9 ું તમે યહોવાહની વરુદ્ધ ષડયંત્ર રચો છો? તે સં ૂણર્પણે અંત લાવશ;ે બીજીવાર કશી વપ ઊભી થશે ન હ. 10 કેમ કે

તેઓના હાલ ૂંચવાયેલા કાંટા જવેા થશ;ે તેઓ પોતાના મદ્યપાનથી પલળ ગયા હશે; તેઓ સં ૂણર્પણે ૂકાઘાસની માફક નાશ
થઈજશે. 11 હે નનવે તારામાંથી જે નીકળ ને બહાર ગયો, તે યહોવાહની વરુદ્ધ દુ યોજના કરે છે, તે દુ તા કરવા ું પ્રોત્સાહન
આપે છે.

12 યહોવાહ આમ કહે છે, “જો કે તેઓ સં ૂણર્ બળવાન તથા સં ામાં ઘણાં હશ,ે તેમ છતાં તેઓ કપાઈ જશ;ે તેમના લોકો
પણ રહેશે ન હ. પણ ુ,ં યહૂદા જોકે મેં તને દઃુખી કય છે, તોપણ હવે પછ હુ તને દઃુખી ન હ કરુ†. 13હવે હુ તારા પરથી તેની
ઝંૂસર તોડ નાખીશ; હુ તાર સાંકળો તોડ નાખીશ.”

14યહોવાહે તારા વષેઆજ્ઞાઆપી છે, નનવ,ે વંશજો તારુ નામ ધારણ કરશે ન હ. તારા દેવોના મં દરોમાંથી ઘડલેી ૂ તઓનો
તથા ઢાળેલી પ્ર તમાઓનો હુ નાશ કર શ. હુ તાર કબર ખોદ શ, કેમ કે ું દુ છે.

* 1:5 1:5 બળે છે † 1:12 1:12 શાં ત
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15 જુઓ, સારા સમાચાર લાવનાર, શાં તની ખબર આપનારનાં પગલાં પવર્ત પર દેખાય છે; તે શાં તના સારા સમાચાર લાવી
ર ાં છે. હે યહૂ દયા, તારાં પવ પાળ, તાર માનતાઓ ૂર કર, કેમ કે હવે પછ કોઈ દુ તાર મધ્યે થઈને જશે ન હ; તેને
સં ૂણર્પણે કાપી નાખવામાં આ ો છે.

2
નનવે ુ પતન

1 જોરથી પછાડ ને ટુકડે ટુકડા કરનાર તાર સામે આ ો છે. તારા કલ્લાની રક્ષા કર, રસ્તાની ચોક કર, પોતાને મજ ૂત
બનાવ, તાર બધી સામથ્યર્ ભેગી કર. 2 કેમ કે યહોવાહ યાકૂબ ું ગૌરવ ઇઝરાયલના ગૌરવ જે ું ુન: ા પત કરશ,ે કેમ કે
ૂંટારાઓએ* તેમને ૂંટ લીધા છે અને તેમની દ્રાક્ષવેલાઓનો નાશ કય છે.
3 તેના યોદ્ધાઓની ઢાલોનો રગ લાલ છે, શ ક્તશાળ માણસોએ કરમજી રગનો પોષાક પહેય છે; તૈયાર ના દવસે રથો

પોલાદથી ઝગઝગે છે, સાયપ્રસના ભાલાઓ ભયંકર ર તે હલાવાઈ ર ા છે. 4 શેર ઓમાં રથો ગાંડા ૂર બનીને ૂમી ર ાં છે;
તેઓ ચોકમાં એકબીજાની સામે અથડાય છે. તેમનો દેખાવ મશાલના જવેો છે અને તેઓ વીજળ ની પેઠે દોડે છે.

5 તે પોતાના અ ધકાર ઓને ગોઠવે છે; તેઓ કૂચ કરતા ઠોકર ખાય છે, તેઓ કોટ પર હુમલો કરવા આગળ ધસે છે. હુમલો
કરનારાઓથી રક્ષણ મેળવવા ભાલા તૈયાર કરવામાં આ ા છે.

6 નદ ઓના દરવાજાઓ ૂલી ગયા છે, મહેલનો નાશ થયો છે. 7 નનવેની રાણીને નવર્ કર ને દૂર લઈ જવામાં આવી છે.
તેની દાસીઓ છાતી કૂટ ને ક ૂતરનાં જવેો વલાપ કરે છે.

8 નનવે પાણીના સરોવર જે ું છે, જમે પાણી વહ જાય છે તેમ તેનાથી લોકો દૂર નાસી જાય છે. તેઓ પોકારે છે, “ઊભા
રહો, ઊભા રહો,” પણ કોઈ પાછુ ફર ું નથી. 9 તમે ચાંદ ૂંટ લો, સો ું ૂંટ લો, કેમ કે ુંદર વસ્ ુઓનો ગૌરવનો ત્યાં કોઈ અંત
નથી. 10 નનવે નગર ઉજ્જડ અને ખાલી થઈ ગ ું છે. હૃદય પીગળ જાય છે, ૂંટણો એકબીજા સાથે અથડાય છે, દરેક જણનાં
શર રને પીડા થાય છે; દરેકના ચહેરા નસ્તેજ થઈ ગયા છે.

11 ાં સહ તથા સહણ તેઓનાં બચ્ચા સાથે ફરતાં હતાં અને તેઓને બીવડાવનાર કોઈ ન હ ું અને જે જગ્યાએ જુવાન
સહના બચ્ચાં ભક્ષ કરતાં હતાં તે સહની ુફા ાં છે? 12 સહ તેના બચ્ચાં માટે શકારને ફાડ ને ટુકડા કરે છે; તે પોતાની સહણ
માટે શકારને ૂંગળાવીને માર નાખતો, તે પોતાની ુફા શકારથી માર નાખેલાં પ્રાણીઓથી ભરતો હતો.

13સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે; “જો, હુ તાર વરુદ્ધ છુ.” “હુ તારા રથ બાળ ને ભસ્મ કર નાખીશ, તલવાર તારાં બચ્ચાઓનો
સંહાર કરશ.ે હુ ૃથ્વી પરથી તારા શકારનો નાશ કર શ, તારા સંદેશાવાહકનો અવાજ ફર કદ સંભળાશે ન હ†.”

3
1 ૂની નગરને અફસોસ! તે જૂઠથી તથા ૂંટથી ભરે ું છે; તેમાં શકાર કરવા ું બંધ થ ું નથી. 2 પણ હવે ત્યાં ચા ુકનો તથા

ગડગડતા પૈડાનો, કૂદતા ઘોડા તથા ઊછળતા રથોનો અવાજ સંભળાય છે.
3 ઘોડસેવારોની દોડાદોડ, ચમકતી તલવારો, તેજસ્વી ભાલાઓ, લાશોના તથા કતલ થયેલાઓના ઢગલા અને ૃતદેહોનો તો

કોઈ અંત જ નથી; તેઓ પર હુમલો કરનારાઓ ૃતદેહો પર થઈને જાય છે. 4 આ બધા ું કારણ એ છે કે, ુંદર ગ ણકાની
વષયવાસના, જે જાદુ ક્રયામાં પ્રવીણ, જે પોતાની ગ ણકાગીર થી પ્રજાઓને તથા લોકોને પોતાના જાદુ ક્રયાથી વેચી દે છે, તેના
ભચાર ુષ્કળ છે*.
5સૈન્યોનો ઈ ર યહોવાહ કહે છે, “જો, હુ તાર વરુદ્ધ છુ,” “હુ તારો ચ ણયો તારા ુખ પર ઉઠાવીશ અને તાર ન તા હુ

પ્રજાઓને દેખાડ શ, રા ોને તાર શરમ બતાવીશ. 6 હુ તારા પર કટાળાજનક ગંદક નાખીશ, અને તને ધ ારપાત્ર કર શ; હુ
તને હાસ્યસ્પદ બનાવીશ કે દરેક લોક તને જોઈ શકે. 7 ત્યારે એ ું થશે કે જે લોકો તને જોશે તેઓ તાર પાસેથી નાસી જશે અને
કહેશે, ‘ નનવેનો નાશ થયો છે; કોણ તેના માટે વલાપ કરશ?ે’ તને આ ાસનઆપનારને હુ ાં શો ુ?ં”

8 નનવ†ે, ું ું નોનો કરતાં પણ ઉ મ છે, જે નીલ નદ ને કનારે બાંધે ું હ ું, જનેી આસપાસ પાણી હ ું, સ ુદ્ર તેનો કલ્લો
હતો અને પાણી તેનો કોટ હતો? 9 કૂશ તથા મસર તે ું બળ હ ું, અને તે અનંત હ ું; ૂટ તથા ૂબીઓ તારા સાથીદારો હતા.

10 તેમ છતાં તે ું અપહરણ થ ું; તે ુલામગીર માં ગઈ; શેર ની ભાગળમાં તેનાં બાળકોને માર ને ટુકડા કરવામાં આ ા, તેના
માનવંતા માણસો માટે ચઠ્ઠ ઓનાખવામાંઆવી, તેના બધા માણસોને સાંકળોથી બાંધવામાંઆ ા. 11 હે નનવ,ે ું પણ નશાથી
ચક ૂર બનશ;ે ું પોતાને છુપાવશે; ું પણ શ ુને લીધે આશ્રય ાન શોધશ.ે

12 તારા બધા કલ્લાઓ તો પ્રથમ ફળના અંજીર જવેા થશ.ે જો કોઈ તેમને હલાવે તો તે ખાનારાના મોમાં પડે છે. 13જો,
તારામાં રહેનાર લોકો ીઓજવેા છે; તારા દેશની ભાગળો તારા શ ુ માટે ુલ્લી ૂકવામાં આવી છે; અ વડે તારા દરવાજાઓ
ભસ્મ કર નાખવામાં આ ા છે.

14 પોતાને સારુ ઘેરો માટે પાણીનો સંગ્રહ કર; તારા કલ્લાઓ મજ ૂત બનાવ, માટ માં ઊતર ને પગે ચાલીને ખાંડણી બનાવ
અને ઈંટના બીબાં બનાવ. 15અ તને ભસ્મ કર નાખશ,ે તલવાર તાર હત્યા કરશ.ે તે તને તીડની જમે ભસ્મ કર નાખશ.ે
તીડની તથા કાતરાઓની જમે તને વધારશ.ે

16 તમે આકાશના તારા કરતાં તમારા વેપાર ઓની સં ા વધાર છે, પણ તેઓ તીડના જવેા છે: તેઓ જમીનને ૂંટે છે અને
પછ ઊડ જાય છે. 17 તારા રાજકુમારો તીડ જવેા છે અને તારા સેનાપ તઓ તીડના ટોળાં જવેા છે, તેઓ ઠડ ના દવસોમાં
વાડોમાં છાવણી કરે છે પણ ૂરજ ઊગતાં જ તેઓ ઊડ જાય છે અને ાં ગયા તેની કોઈને ખબર પડતી નથી.

* 2:2 2:2 નાશ કરનારાઓ † 2:13 2:13 તમારા સૈ નકો ુદ્ધમાં માયાર્ જશે * 3:4 3:4અ વ ા ુ † 3:8 3:8એલેક્સા ન્દ્રયા



નાહૂમ 3:18 826 નાહૂમ 3:19

18 હેઆશ્ ૂરના રાજા, તારા પાળકો ઊંઘે છે; તારાઆગેવાનોઆરામ કરે છે. તારા લોકો પવર્તો પર વખેરાઈ ગયા છે, તેઓને
એકત્ર કરનાર કોઈ નથી. 19 તારો ઘા રુઝાઈ શકે એ ું શ નથી. તારો ઘા ભારે છે. તારા વષે ખબર સાંભળનારા‡ સવર્ તાર
પડતી જોઈને તાળ ઓ પાડે છે. કેમ કે એવો કોઈ છે કે જનેા પ્રત્યે તેં સખત દુ તા આચર ના હોય?

‡ 3:19 3:19 વનાશની સમાચાર
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હબા ુક
લેખક

હબા ુક આ ુસ્તકને હબા ુક પ્રબોધકના સંદશર્ન તર કે ઓળખાવે છે. તેના નામ સવાય આપણે તેના વષે ખાસ કર ને
વધારે કઈ પણજાણતા નથી. તેને ુસ્તકમાં ‘હબા ુક પ્રબોધક’ કહેવાયો છે જથેી એ ું ૂ ચત કર ું લાગે છે કે તે પ્રમાણમાં ૂબ
જાણીતો હતો અને તેને વધારે ઓળખની જરૂર નહોતી.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 612 થી 605 વચ્ચેનો છે.
હબા ુકે આ ુસ્તક દ ક્ષણના રા યહૂદાના પતનના બહુ થોડા સમય અગાઉ લ ું હશે.
વાંચકવગર્

યહૂદાના (દ ક્ષણના રા ના) લોકો અને ઈ રના દરેક જગ્યાના લોકો માટે સામાન્ય પત્ર.
હે ુ

હબા ુકને આ યર્ થ ું હ ું કે ઈ ર પોતાના પસંદ કરેલા લોકોને વતર્માનમાં તેઓના શ ુઓ દ્વારા પી ડત કેમ થવા દેતા
હતા. ઈ ર તેનો જવાબ આપે છે અને હબા ુકનો વ ાસ ુનઃ ા પત થાય છે. આ ુસ્તકનો હે ુ એ ઘો ષત કરવાનો છે કે
યહોવાહ, પોતાના લોકોના રક્ષક તર કે, જઓે તેમનામાં ભરોસો રાખે છે તેઓને ટકાવી રાખશે અને યહૂદાના સાવર્ભૌમ યોદ્ધા
તર કે એક દવસ બા બલના અન્યાયી લોકોનો ન્યાય કરશ.ે હબા ુક ું ુસ્તક આપણી સમક્ષ, ન્યાયીઓ ઈ ર પરના વ ાસ
દ્વારા જીવે છે અને અ ભમાની લોકોને નમ્ર બનાવવામાં આવે છે તે ું એક ચત્ર રજૂ કરે છે. (2:4).

ુદ્રાલેખ
સાવર્ભૌમ ઈ ર પર ભરોસો

રૂપરેખા
1. હબા ુકની ફ રયાદો — 1:1-2:20
2. હબા ુકની પ્રાથર્ના — 3:1-19
1હબાકુક પ્રબોધકને સંદશર્ન દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલો ઈ રનો વચન.
અન્યાય અંગે હબાકુકની ફ રયાદ

2 હે યહોવાહ, ાં ુધી હુ મદદ માટે પોકાર કર શ અને તમે સાંભળશો ન હ?
હસા વષે હુ પોકાર કરુ છુ, તો પણ તમે મને બચાવતા નથી.
3શા માટે તમે અન્યાયને માર નજરમાં લાવો છો અને ખરાબ કાય બતાવો છો?
વનાશ અને હસા માર આગળ છે; ઝઘડા અને તકરારો ચાલે છે.
4 તે માટેના કાયદાનો અમલ થતો નથી, તેથી કદ ઇનસાફ મળતો નથી.
કેમ કે ન્યાયી લોકોને દુ ોએ ઘેર લીધા છે; તેથી જૂઠા ન્યાય ુકાદા થાય છે.

ઈ રનો ઉ ર
5 પ્ર ુએ ક ું, “તમે પ્રજાઓ તરફ જુઓઅને લક્ષઆપો; તો તમે આ યર્ પામશો.
કેમ કે તમારા સમયમાં હુ ન ે એ ું કાયર્ કરવાનો છુ, જે તમને કહેવામાં આવશે પણ તમે વ ાસ કરવાના નથી.
6 કેમ કે જુઓ, એટલે કે ખાલદ ઓ જે કૂ્રર તથા ઉતાવળ પ્રજા છે તેઓને હુ ઊભા કરુ છુ,
જે ઘરો તેઓનાં પોતાના નથી તેનો કબજો કરવા તેઓ દેશના એક છેડાથી બીજા છેડા ુધી કૂચ કરે છે.
7 તેઓ ભયાનક અને બહામણા છે; તેઓનો વૈભવ તથા ન્યાય તેઓમાંથી જઆવે છે!
8 તેઓના ઘોડાઓ દ પડાઓ કરતાં વધારે જલદ છે, સાંજના વરુઓ કરતાં વકરાળ છે.
તેઓના ઘોડાઓ પર છાપ મારેલી છે,
અને તેઓના ઘોડસેવારો ઘણે દૂરથી આવે છે. તેઓ ઝડપથી ઊડતા ગરુડની માફક ભક્ષ કરવા માટે દોડે છે.
9 તેઓ સવર્ હસા માટે આવે છે,
તેઓના લોકો અરણ્યના પવન જવેા છે; તેઓ રેતીના કણ જટેલા બંદ વાનો એકઠા કરે છે.
10 તેઓ રાજાઓની મશ્કર કરે છે, સરદારો તો તેમની નજરમાં હાસ્યરૂપ છે.
તે દરેક કલ્લાઓની હાંસી ઉડાવે છે, કેમ કે તેઓ ૃથ્વી પરથી ૂળના ઢગલા કર તેને લઈ લે છે!
11 પછ પવનની માફક તેઓ ધસી જશ,ે જઓે પોતાના બળને પોતાનો દેવ ગણે છે, તે અપરાધી ઠરશે.”

હબાકુક ફર થી ફ રયાદ કરે છે
12 “યહોવાહ મારા ઈ ર, મારા પ વત્ર, ું તમે અના દકાળથી નથી? અમે માયાર્ જવાના નથી.
તમે ન્યાય માટે તે ું નમાર્ણ ક ુ છે, હે મારા ખડક, ુધારાને માટે મેં તેને ાપ્યો છે.
13 તમાર આંખો એટલી ુદ્ધ છે કે તમે અ ુદ્ધતા જોઈ શકતા નથી, અન્યાય જોવા તમે ઊભા રહ શકતા નથી.
તો પછ જઓે વ ાસઘાતી છે તેઓના પક્ષમાં તમે શા માટે જુઓ છો?
દુ માણસ પોતાના કરતાં ન્યાયી માણસને ગળ જાય છે, ત્યારે તમે શા માટે ૂપ રહો છો?
14 તમે માણસોને સ ુદ્રના માછલાં જવેા બનાવો છો, જઓેની ઉપર કોઈ અ ધકાર ન હોય તેવાં પેટે ચાલનારાં સજીવો જવેા તમે

માણસોના હાલ કરો છો.
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15 વ ાસઘાતી માણસો તેઓને ગલથી ઉપર લાવે છે, તેઓ માણસોને જોરથી ખેંચીને
જાળમાં ભેગા કરે છે તેથી તેઓઆનંદ કરે છે અને ુશીથી પોકાર કરે છે.
16 તે માટે તેઓ પોતાની જાળને બ લદાન આપે છે, પોતાની જાળની આગળ ૂપ બાળે છે;
કેમ કે ચરબીવાળાં જાનવરો તેઓનો હસ્સો છે, ચરબીવા ું માંસ તેઓનો ખોરાક છે.
17 તેથી ું તેઓ તેઓની જાળ ખાલી કરશ?ે અને દયા કે લાગણી વગર લોકોનો સતત સંહાર કરવા ું બંધ ન હ કરે?”

2
હબાકુકને ઈ રનો ઉ ર

1 હુ માર ચોક પર ઊભો રહ શ, અને હુ ુરજ પર ઊભો રહ ને ધ્યાનથી જોયા કર શ
કે તે માર સાથે ું બોલે છે અને માર ફ રયાદનો શો જવાબઆપે છે.
2 યહોવાહે મને જવાબઆપીને ક ું,
“આ દશર્નને લખ, તેને પાટ ઓ પર એવી ર તે લખ કે જે વાંચે તે દોડ.ે
3 કેમ કે સંદશર્ન ભ વષ્ય માટે છે અને તે ૂણર્ થવાને ઉતાવ ું થઈ ર ું છે અને તે ખોટુ પડશે ન હ.
જો તે વધારે સમય લે તોપણ તેની રાહ જો! કેમ કે તે વલંબ કયાર્ વના ન ે આવશે અને થોભશે ન હ.
4 જુઓ! માણસ ું મન ગ વ થ ું છે અને તેનામાં રતા નથી, પણ ન્યાયી માણસ તેના વ ાસથી જીવશે.

દુ ોના ૂરા હાલ
5 કેમ કે દ્રાક્ષારસ તો તેનો વ ાસઘાત કરે છે, તે ઘમંડ છે, જથેી તે ઘરે ન રહેતાં બહાર ભટકે છે,
તે પોતાની લાલસા વધાર ને કબર જવેી કરે છે, તે મોતની પેઠે કદ ૃપ્ત થતી નથી.
તે દરેક પ્રજાને અને લોકોને પોતાના માટે ભેગા કરે છે.
6 ું લોકો તેની વરુદ્ધ દ્ર ાંત આપીને તથા મહેણાં માર ને એ ું ન હ કહે કે,
‘જે પોતા ું નથી તેનો સંગ્રહ કરનારને અફસોસ? ાં ુધી ું ગીરવે લીધેલી વસ્ ુ ું વજન ઊંચકાવે છે?’

7 ું એકાએક એવા માણસો ઊભા ન હ થાય કે જઓે તમને કરડ ખાશે?
ું એવા ન હ જાગે કે જઓે તને હેરાન કરશ?ે

8 કેમ કે તેં ઘણાં પ્રજાઓને ૂંટ્યા છે, તેથી તે બાક રહેલા લોકો તને ૂંટશ,ે
માણસોના રક્તપાત અને દેશમાં થતી હસાને લીધે નગર તથા તેના સવર્ રહેવાસીઓને ૂંટ લેવાશ.ે

9જે દુ ના હાથમાંથી બચાવને સારુ,
પોતાનો માળો ઊંચે બાંધવાને સારુ અન્યાયના દ્ર થી પોતા ું ઘર ભરે છે તેને અફસોસ!’
10 ઘણાં લોકોનો સંહાર કરવાથી તેં તારા ઘરને શરમજનક ક ુ છે, તેં તારા પોતાના આત્માની વરુદ્ધ પાપ ક ુ છે.
11 કેમ કે દ વાલમાંથી પથ્થર પોકાર કરશ,ે છતમાંથી ભારોટ યા તેમને જવાબઆપશ.ે

12 ‘જે રક્તપાત કર ને શહેર બાંધે છે અને જે અન્યાયથી નગર વસાવે છે તેને ધ ાર છે.’
13 ું આ સૈન્યોના યહોવાહે ક ુ નથી?
લોકો અ ને સારુ પ રશ્રમ કરે છે અને પ્રજા નકામી બાબતો માટે પોતાને થકવી નાખે છે?
14 કેમ કે જમે સ ુદ્ર પાણીથી ભરેલો છે તેમ દેશ યહોવાહના ગૌરવના જ્ઞાનથી ભરાઈ જશે.

15 ું તારા પડોશીને મદ્યપાન કરાવે છે, ઝેર ઉમેર ને તેને નશાથી ૂર બનાવે છે
કે જથેી ું તેની વ હ ન અવ ા જોઈ શકે, તને અફસોસ!’
16 ું ક તને બદલે શરમથી ઘાયલ છે, ું પી અને તાર પોતાની વ હ ન અવ ાને પ્રગટ કર!
યહોવાહના જમણા હાથનો પ્યાલો તારા તરફ વળશ,ે તાર ક તને ૂંક નાખવામાં આવશે.
17લબાનોન પર કરેલી હસા તને ઢાંક દેશે, પ ુઓનો વનાશ તને ભયભીત બનાવી દેશે,
માણસોના રક્તપાતને કારણે અને દેશમા,ં નગરોમાં તથા બધા રહેવાસીઓ સાથે કરેલી હસાને કારણે એ પ્રમાણે થશ.ે

18 ૂ તકારે ૂ ત ઘડ છે. માણસે બનાવેલી ૂ તઓથી તથા ઢાળેલી ૂ તઓજે જુઠાણાનો શક્ષક છે; તેઓનાથી તને શો ફાયદો
છે?

કેમ કે તે પોતાના હાથના કામ પર વ ાસ કર ને આ ૂંગા દેવો બનાવે છે.
19જે મ ુષ્ય લાકડાને કહે છે જાગ. તથા પથ્થરને કહે છે ઊઠ.’ તેને અફસોસ! ું તે આ શીખવી શકે?
જુઓ, તે તો સોના અને ચાંદ થી મઢેલી છે, પણ તેની અંદર બલકુલ ાસ નથી.
20 પણ યહોવાહ તેમના પ વત્ર ઘરમાં છે! તેમની આગળઆખી ૃથ્વી શાંત રહો.

3
હબાકુકની પ્રાથર્ના

1હબાકુક પ્રબોધકની પ્રાથર્ના, રાગ શગ્યોનોથ.
2 હે યહોવાહ, તમારા વષે મેં બયાન સાંભ ું છે અને મને બીક લાગી.
યહોવાહ, ચાલ્યા જતા સમયોમાં તમારા કામ ું ુનજીર્ વન કરો; આવષ માં તેને પ્રગટ કરો;
તમારા ક્રોધમાં પણ દયાને યાદ કરો!
3ઈ ર તેમાનથી આવે છે, પ વત્ર દેવ પારાન પવર્તથી આવે છે.

સેલાહ
તેમનો વૈભવઆકાશોને ઢાંક દે છે અને ૃથ્વી તેમની સ્ ુ તથી ભર ૂર છે.
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4 તેમના હાથોમાંથી પ્રકાશની જમે કરણો ચમકે છે
ત્યાં જ તેમ ું સામથ્યર્ ુપ્ત રહે ું છે.
5 મહામાર તેમની આગળ ચાલે છે, મરક તેમના પગ પાછળથી જાય છે.
6 તે ઊભા રહ ને ૃથ્વીને હલાવે છે; તે નજર કર ને પ્રજાને વખેર નાખે છે.
અચળ પવર્તોના ટુકડે ટુકડા થઈ ગયા છે, સનાતન ટેકર ઓ નમી ગઈ છે!
તેમના માગ સનાતન છે.
7 મેં કૂશાનના તં ુઓને વપ માં જોયા છે, મેં મદ્યાન દેશની ઇમારતોને હાલતી જોઈ છે.
8 ું યહોવાહ નદ ઓ પર ુસ્સે થયા? ું તમારો ક્રોધ નદ ઓ વરુદ્ધ છે? ું તમારો પ્રકોપ સ ુદ્ર વરુદ્ધ છે કે
જનેે કારણે તમે ઘોડાઓ પર અને ુ ક્તના રથો પર સવાર કર ર ા છો?
9 તમે તમારુ ધ ુષ્ય બહાર કા ું છે, તમે તમારા ધ ુષ્ય પર બાણો ચઢા ાં છે.

સેલાહ
તમે નદ ઓથી ૃથ્વીના ભાગ કયાર્ છે.
10 પવર્તો તમને જોઈને થરથર ૂજે છે,
ત્યાં આગળ થઈને પાણીની રેલ ચડે છે; ઊંડાણ પોતાનો અવાજ કાઢે છે.
તેનાં મોજા કેવાં હેલે ચડે છે!
11 તમારા છૂટતાં બાણોના પ્રકાશથી અને તમારા ચકચકતા ભાલાના ચળકાટથી,
ૂયર્ તથા ચંદ્ર પોતપોતાના ાનમાં થંભી ગયા છે.

12 તમે ક્રોધમાં ૃથ્વી પર કૂચ કરો છો. અને કોપમાં તમે પ્રજાઓને ઝૂડ નાખો છો.
13 તમે તમારા લોકોના ઉદ્ધારને માટે, વળ તમારા અ ભ ષક્તના ઉદ્ધારને માટે સવાર કરો છો.
તમે દુ ના ઘરમાંથી શરને કાપી નાખો છો અને ગરદન ુધી તેના પાયા ઉઘાડા કર નાખો છો. સેલાહ
14 તમે લડવૈયાઓના માથાં તેઓના પોતાના જ ભાલાઓથી વીંધી નાખો છો તેઓ વાવાઝોડાની જમે અમને વેર વખેર કર

નાખવા આ ા હતા.
તેઓ ગર બને ુપ્ત ર તે ભસ્મ કરવામાં આનંદ માને છે.
15 તમે તમારા ઘોડાઓથી સ ુદ્ર તથા જળનાં મોજાઓ પર ુસાફર કર છે.
16એ સાંભળ ને મારા પેટમાં ધ્રાસકો પડ્યો. અવાજથી મારા હોઠ થથયાર્.
મારા હાડકાંમાં સડો લાગ્યો છે અને માર જગાએ હુ કાંપ્યો છુ.

ારે લોકો પર હુમલો કરવાને લશ્કર ચઢ આવે ત્યારે હુ એ સંકટના સમયે પણ ધીરજ રા ુ.ં
17જોકે અંજીર ને લતી કળ ઓ ન ટે, દ્રાક્ષવેલાને દ્રાક્ષા ન આવ;ે
જૈ ૂન ૃક્ષ પર ફળ ન થાય, ખેતરોમાં અ ન પાકે;
વાડામાંથી ટો ું નાશ પામે; અને ત્યાં કોઈ પણજાનવર ન રહે,

18 તોપણ હુ યહોવાહમાં આનંદ કર શ. હુ મારા ઉદ્ધારનાર ઈ રમાં હષર્ પામીશ.
19 યહોવાહ મારા પ્ર ુ તથા મારુ બળ છે;
તે મારા પગ હરણના પગ જવેા ચપળ કરે છે અને તે જ મને મારાં ઉચ્ચ ાનો પર ચલાવશે.

ુ ગાયક માટે તારવાળાં વા જત્ર સાથે ગાવા ું ગીત*.

* 3:19 3:19 યહોવાહ અદોનાઈ
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સફાન્યા
લેખક

સફાન્યામા,ં લેખક પોતાને “ હ ઝકયાના દ કરા અમાયાર્ના દ કરા ગદાલ્યાના દ કરા કૂશીનો દ કરો સફાન્યા” એ ર તેઓળખાવે
છે. સફાન્યા નામનો અથર્ “ઈ ર દ્વારા બચાવેલો” એવો થાય છે. ય મયાના ુસ્તકમાં આ નામનો એક જાણીતો યાજક હતો
(21:1; 29:25, 29; 37:3; 52:24) પણ તે અને આ સફાન્યા એક જ હતા એવી કોઈ કડ પ્રાપ્ય નથી. સફાન્યાની વંશાવળ ને
આધારે ઘણી વાર દાવો કરવામાં આવે છે કે તે રાજવંશી પ ાદ ૂ મકા ધરાવતો ક્ત હતો. સફાન્યા, યશાયા તથા મીખાહના
સમય બાદ યહૂદા વરુદ્ધ પ્રબોધ કરનારો પ્રથમ પ્રબોધક હતો.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. .ૂ 640 થી 607 વચ્ચેનો છે.
આ ુસ્તકમાં આપણને જણાવે છે કે સફાન્યાએ યહૂદાના રાજા યો શયાના રા કાળ દરમ્યાન પ્રબોધ કય હતો.
વાંચકવગર્

યહૂદાના (દ ક્ષણના રા ના) લોકો અને ઈ રના દરેક જગ્યાના લોકો માટે સામાન્ય પત્ર.
હે ુ

સફાન્યાના ન્યાયશાસન અને ઉ ેજનના સંદેશમાં ત્રણ ુ સદ્ધાંતો સમાયેલા છે. પ્રથમ, ઈ ર બધા જ દેશો પર સાવર્ભૌમ
છે. બીજુ, અં તમ ન્યાયના દવસે દુ ોને શક્ષા થશે અને ન્યાયીઓને સાચા સા બત કરવામાં આવશ.ે ત્રીજુ, જઓે પ ાતાપ
કરે છે અને ઈ રમાં ભરોસો રાખે છે તેઓને ઈ ર આશીવાર્દ આપે છે.

ુદ્રાલેખ
ઈ રનો મહાન દવસ

રૂપરેખા
1. ઈ રના મહાન દવસનો આવનારો વનાશ — 1:1-18
2. વચગાળાની આશા — 2:1-3
3. રા ોનો વનાશ — 2:4-15
4. યરુશાલેમનો વનાશ — 3:1-7
5. આશા ું ુનરાગમન — 3:8-20
1યહૂ દયાના રાજાની, એટલેઆમોનના દ કરા યો શયાની કાર કદ મા,ં હઝ કયાના દ કરા અમાયાર્ના દ કરા ગદાલ્યાના દ કરા

કૂશીના દ કરા સફાન્યા પાસે આ પ્રમાણે યહોવાહ ું વચનઆ ુ.ં
ઈ રના દવસનો ન્યાયદડ

2 યહોવાહ કહે છે કે, “હુ આ ૃથ્વીની સપાટ પરથી સવર્ વસ્ ુનો સં ૂણર્ નાશ કર શ*.
3 હુ માણસ તથા પ ુઓનો નાશ કર શ. હુ આકાશના પક્ષીઓને તથા સ ુદ્રની માછલીઓને પણ ન કર શ,
અને દુ ોની સાથે ઠોકર ખવડાવનાર વસ્ ુઓનો પણ વનાશ કર શ.
કેમ કે ૃથ્વીની સપાટ પરથી હુ માણસનો નાશ કર શ,” એ ું યહોવાહ કહે છે.
4 “હુ મારો હાથ યહૂ દયા તથા યરુશાલેમના બધા રહેવાસીઓ પર લંબાવીશ,
અને હુ આ જગ્યાએથી બઆલના શેષનો તથા ભચાર ઓના નામનો તથા યાજકોનો અંત લાવીશ.
5 તેઓ ઘરની અગાશી પર જઈને આકાશના સૈન્યની ભ ક્ત કરે છે,
અને યહોવાહની સેવા કરનારાઓ અને સમ ખાનારાઓ છતાં માલ્કામને નામે પણ સમ ખાય છે.
6જે લોકો યહોવાહને અ ુસરવાથી પાછા ફયાર્ છે, જઓે મને શોધતા કે માર સલાહ લેતા નથી તેઓનો હુ નાશ કર શ.”

7 પ્ર ુ યહોવાહની સં ુખ શાંત રહો, કેમ કે યહોવાહનો દવસ પાસે છે;
યહોવાહે યજ્ઞ તૈયાર કય છે તથા પોતાના અ ત થઓને પ વત્ર કયા છે.

8 “યહોવાહના યજ્ઞના દવસે એ ું થશે કે,
હુ અમલદારોને, રાજકુમારોને,
તેમ જ જઓેએ પરદેશી વ ો પહરેલાં હશે તે દરેકને શક્ષા કર શ.
9જઓે ઉંબરો કૂદ જઈન,ે
પોતાના મા લક ું ઘર હસાથી અને કપટથી ભરે છે તે સવર્ને હુ તે દવસે શક્ષા કર શ.”
10 યહોવાહ કહે છે કે,
“તે દવસે મચ્છ દરવાજથેી આપ ના પોકાર થશ,ે બીજા મહોલ્લામાં રુદન થશ,ે
અને ડુગરોમાંથી મોટા કડાકા સંભળાશે.
11 માખ્તેશના રહેવાસીઓ વલાપ કરો,
કેમ કે બધા વેપાર ઓ નાશ પામ્યા છે; ચાંદ થી લદાયેલા સવર્નો નાશ થશ.ે
12 તે સમયે એ ું થશે કે,
જઓે પોતાના દ્રાક્ષારસમાં ર થયા હશે અને પોતાના મનમાં કહેશે કે,
‘યહોવાહ અમારુ ક ું ખરાબ કે ભ ું ન હ કરે’ એ ું માનનારા માણસોને,

* 1:2 1:2 મજૂર
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તે વખતે હુ દ વો લઈને યરુશાલેમમાંથી શોધી કાઢ શ અને શક્ષા કર શ.
13 તેમ ું ધન ૂંટાઈ જશ,ે અને તેમનાં ઘરોનો નાશ થશ!ે
તેઓ ઘરો બાંધશે પણ તેમાં રહેવા પામશે ન હ, દ્રાક્ષવાડ ઓ રોપશે પણ તેનો દ્રાક્ષારસ પીવા પામશે ન હ!
14 યહોવાહનો મહાન દવસ નજીક છે, તે નજીક છે અને બહુ ઝડપથી આવે છે.
યહોવાહના દવસનો સાદ સંભળાય છે, તે વખતે યોદ્ધાઓ પોક ૂક ને રડે છે.
15 તે દવસ કોપનો દવસ, દ:ુખ તથા સંકટનો દવસ,
વનાશનો તથા આફતનો દવસ, અંધકાર તથા ૂંધળાપણાનો દવસ,
વાદળો તથા અંધકારનો દવસ છે.
16 કોટવાળાં નગરો વરુદ્ધ તથા ઊંચા ુરજો
વરુદ્ધ રણ શગડાનો તથા ભય ૂચક નાદનો દવસ છે.

17 કેમ કે હુ માણસો ઉપર એવી આપ લાવીશ કે, તેઓ દ્ર હ ન માણસની જમે ચાલશ,ે
કેમ કે તેઓએ યહોવાહની વરુદ્ધ પાપ ક ુર્ છે.
તેઓ ું લોહ ૂળની માફક વહેશે અને તેઓનાં શર ર છાણની જમે ફેંક દેવામાં આવશ.ે
18 યહોવાહના કોપના દવસે તેઓ ું સો ું કે ચાંદ તેઓને ઉગાર શકશે ન હ,
આખી ૃથ્વી યહોવાહના પ્રચંડ રોષના અ થી ભસ્મી ૂત થઈ જશ.ે
ૃથ્વી પરના સવર્ રહેવાસીઓનો અંતે, ઝડપી વનાશ થશ.ે”

2
પ ાતાપને માટે વનંતી

1 હે શરમ વગરની પ્રજા, તમે સાથે મળ એકત્ર થાઓ.
2 ુકાદાનો સમયઆવે તે અગાઉ અને ઊડ જતાં ફોતરાની જમે દવસ પસાર થઈ જાય તે અગાઉ,
યહોવાહનો પ્રચંડ ક્રોધ તમારા પર આવે તે અગાઉ!, યહોવાહના ક્રોધનો દવસ તમારા પર આવે તે પહેલા તમે એકત્ર થાઓ.
3 હે ૃથ્વી પરના સવર્ નમ્ર લોકો, જઓે તેમના વ ધઓ પાળે છે તેઓ યહોવાહને શોધો.
ન્યાયીપણું શોધો! નમ્રતા શોધો,
તો કદાચ તમે યહોવાહના ક્રોધના દવસે ુર ક્ષત રહો.

ઇઝરાયલની આસપાસની પ્રજાઓ પરઆફત
4 કેમ કે ગાઝાને તજી દેવામાં આવશે, આશ્કલોન વેરાન થઈ જશ.ે
આશ્દોદને તેઓ ખરે બપોરે નસાડ ૂકશે, એક્રોનને તેઓ ઉખેડ નાખશ.ે

5સ ુદ્ર કનારે રહેનારા કરેથીઓની પ્રજાને અફસોસ! યહોવાહ ું વચન તમાર વરુદ્ધ છે કે,
પ લસ્તીઓના દેશ, કનાન, હુ તારો એવી ર તે નાશ કર શ કે તારામાંનો કોઈ પણ નવાસી બચી રહેશે ન હ.
6સ ુદ્ર કનારા બીડો થઈ જશે અને ત્યાં ભરવાડોનાં રહેઠાણ તથા ટોળાંઓના વાડા થઈ જશ.ે
7 કનારાના પ્રદેશ પર યહૂ દયાના બાક ના લોકોનો કબજો થશ.ે
અને તેઓ ત્યાં ઘેટાંબકરાં ચરાવશે. તેઓના લોકો સાંજે આશ્કલોનના ઘરોમાં ૂઈ જશે,
કેમ કે યહોવાહ તેઓના ઈ ર તેઓની સંભાળ લેશે અને તેઓ ું ભા વ ફેરવી નાખશ.ે

8 “મોઆબનાં લોકોએ* મહેણાં માયાર્ છે અને આમ્મોન લોકોએ નદા કર છે†.
તેઓએ મારા લોકોને મહેણાં માયા, નદા કર અને તેઓની સરહદો પચાવી પાડ તે મેં સાંભ ું છે.
9 તેથી ઇઝરાયલના ઈ ર, સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે કે, મારા જીવના સમ,
મોઆબ સદોમ જે ું અને આમ્મોનના લોકો ગમોરાના જવેા થશે;
તે પ્રદેશ સદાને માટે ક્ષારની ખાણ તથા ઝાંખરાવાળા રણના પ્રદેશ જવેો બની જશ.ે
મારા બાક રહેલા લોકો તેઓને ૂંટશ,ે માર પ્રજાના બાક રહેલા લોકો તેઓનો વારસો થશ.ે”

10 તેઓના અ ભમાનને લીધે મોઆબ તથાઆમ્મોનને આવી શક્ષા થશ,ે કેમ કે તેઓએ સૈન્યોના યહોવાહના લોકોની મજાક
કર છે અને મહેણાં માયા છે. 11 હવે તેઓ યહોવાહથી બીશે અને તે આખી ૃથ્વીના બધા દેવોને મહેણાં મારશે. દરેક તેમની
આરાધના કરશ,ે દરેક પોતપોતાના ળેથી, હા, દરેક સ ુદ્ર કનારેથી તેમની આરાધના કરશ.ે
12 તમે કૂશીઓ પણ માર તલવારથી માયાર્ જશો.
13ઈ ર પોતાનો હાથ ઉ ર તરફ લંબાવીને આશ્ ૂરનો નાશ કરશ,ે
જથેી નનવેને વેરાન તથા રણના જે ું ૂકુ કર ને ત્યજી દેવામાં આવશ.ે
14જાનવરો, એટલે દરેક પ્રજાનાં પ્રાણીઓઆશ્ ૂરમાં પડ રહેશે,
તેના થાંભલાઓની ટોચ પર બગલાં તથા ુવડો માળા બાંધશ.ે
તેઓના સાદ ું ગાયન બાર માંથી સંભળાશે, ઉંબરાઓ ઉજ્જડ થઈ જશ,ે કેમ કે તેણે એરેજકા ના પાટડા ઉઘાડા કર ના ા

છે.
15આઆનંદ નગર ન ત રહે ું હ ું,
તે હૃદયમાં કહે છે કે, “હુ છુ અને મારા જે ું કોઈ પણ નથી.”

* 2:8 2:8 ૂની લોકો † 2:8 2:8 મોઆબ અને આમ્મોનના લોકો “સમગ્ર ૂવર્માં યદન નદ ના પેલે પારે યહૂદાના પડોશીઓ હતા. ઉ 19:30-38 ુજબ તેઓ
બંને યહૂદ લોકો હતા અને અબ્રાહમના વંશજો હતા. ભત્રીજા લોટ, તેમના સંબંધો ઇઝરાયલ લોકો સામાન્ય ર તે પ્ર તકૂળ હતા.
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તે કે ું વેરાન તથા પ ુઓના રહેવા ું ાન થઈ ગ ું છે.
તેની પાસે થઈને જનાર દરેક માણસ નસાસા સાથે પોતાનો હાથ હલાવશ.ે

3
યરુશાલેમ ું પાપ અને ઉદ્ધાર

1બંડખોર તથા ભ્ર થયેલી જુલમી નગર ને અફસોસ!
2 તેણે ઈ રનો અવાજ સાંભ ો ન હ અને યહોવાહની શખામણ માની ન હ.
તેને યહોવાહમાં વ ાસ ન હતો અને પોતાના ઈ રની નજીકઆવી ન હ.
3 તેની મધ્યે તેના સરદારો ગજના કરતા સહ જવેા છે!
તેના ન્યાયાધીશો સાંજે ફરતા વરુઓજવેા છે, જઓેઆવતીકાલ માટે કે સવાર ુધી ક ું રહેવા દેતા નથી!
4 તેના પ્રબોધકો ઉદ્ધત તથા રાજદ્રોહ માણસો છે.
તેના યાજકોએ જે પ વત્ર છે તેને અપ વત્ર ક ુ છે અને નયમશા નો ભંગ કય છે.

5 તેનામાં યહોવાહ ન્યાયી છે, તે અન્યાય કરતા નથી.
રોજ સવારે તે ન્યાય કરે છે તે કશી ૂક કરતા નથી, છતાં ુનેગાર લોકોને શરમઆવતી નથી.

6 “મેં પ્રજાઓનો નાશ કય છે; તેઓના ુરજો નાશ પામ્યા છે.
મેં તેઓની શેર ઓનો નાશ કર દ ધો છે કે તેથી ત્યાં થઈને કોઈ જ ું નથી.
તેઓનાં નગરો નાશ પામ્યાં છે તેથી કોઈ માણસ જોવા મળ ું નથી કે ત્યાં કોઈ રહે ું નથી.
7 મેં ક ું, ‘ ું ન ે માર બીક રાખશે, મારુ માનશે.
મેં તેને માટે જે યોજના કર હતી તે પ્રમાણે તેનાં ઘરોનો નાશ થશે ન હ!’
પણ તેઓએ વહેલા ઊઠ ને પોતાના સવર્ કામો ભ્ર કયા.”
8 માટે યહોવાહ કહે છે, માર રાહ જુઓ” હુ નાશ કરવા ઊભો થાઉં તે દવસ ુધી રાહ જુઓ.
કેમ કે મારો નણર્ય પ્રજાઓને એકત્ર તથા રા ોને ભેગા કર ન,ે
તેઓના પર મારો બધો રોષ અને પ્રચંડ ક્રોધ વરસાવવાનો છે.
જથેી આખી ૃથ્વી માર ઈષ્યાર્ના અ થી નાશ પામ.ે
9 પણ ત્યારે પછ હુ બધા લોકોને પ વત્ર હોઠ આપીશ,
જથેી તેઓ યહોવાહના નામની વનંતી કર ને એકમતના થઈને માર સેવા કરે.
10 મારા વેર વખેર થઈ ગયેલા મારા ભક્તો કૂશની નદ ની સામે પારથી મારે માટે અપર્ણ લાવશ.ે
11 તે દવસે તારાં સવર્ કૃત્યો જે તેં માર વરુદ્ધ કયા છે તેને માટે તારે શરમા ું ન હ પડ,ે
કેમ કે તે સમયે હુ તારામાંથી અ ભમાની તથા ઉદ્ધત માણસોને દૂર કર શ,
કેમ કે હવે પછ ું મારા પ વત્ર પવર્ત પર હ ણપતભ ુ કાયર્ કર શકશે ન હ.
12 પણ હુ તારામાં દ ન તથા ગર બ લોકોને રહેવા દઈશ,
તેઓ મારા નામ પર ભરોસો રાખશ.ે
13ઇઝરાયલના બાક રહેલા લોકો તે પછ અન્યાય કરશે ન હ કે જૂઠુ બોલશે ન હ,
તેમના ુખમાં કપટ જીભ મા ૂમ પડશે ન હ.
તેઓ ખાશે અને ૂઈ જશે અને કોઈ તેમને બીવડાવશે ન હ.”

હષર્ ું ગીત
14ઓ સયોનની દ કર ગાયન કર. હે ઇઝરાયલ ઉલ્લાસ કર.
હે યરુશાલેમની દ કર તારા ૂરા હૃદયથી ુશ થા અને આનંદ કર.
15 યહોવાહ તમાર શક્ષાનો અંત લા ા છે; તેમણે તમારા દશુ્મનોને કાઢ ૂ ાં છે;
ઇઝરાયલના રાજા યહોવાહ, તમારામાં છે. તમને ફર થી ારેય આપ નો ડર લાગશે ન હ.
16 તે દવસે તેઓ યરુશાલેમને કહેશે કે,
“હે સયોન, બીશ ન હ, તારા હાથો ઢ લા પડવા દઈશ ન હ.
17 યહોવાહ તારા ઈ ર તાર મધ્યે છે, શ ક્તશાળ ઈ ર તને બચાવશે;
તે તારા માટે હરખાશ.ે તે તારા પરના તેમના પ્રેમમાં શાંત રહેશે.
તે ગાતાં ગાતાં તારા પર આનંદ કરશ,ે
18 તારામાંના જઓે ુકરર ઉત્સવને સારુ દલગીર છે તેઓને હુ ભેગા કર શ અને તારા પરનો તેઓનો બોજો મહેણાંરૂપ થશ.ે
19જો! તે સમયે હુ તારા બધા જુલમગારોની ખબર લઈશ.
હુ અપંગને બચાવીશ અને જઓેને કાઢ ૂકવામાં આવી છે તેઓને એકત્ર કર શ;
આખી ૃથ્વીમાં ાં તેઓ શરમજનક બન્યા છે ત્યાં હુ તેઓને પ્રશંસનીય કર શ.
20 તે સમયે હુ તમને અંદર લાવીશ અને તે જ સમયે હુ તમને ભેગા કર શ,
કેમ કે યહોવાહ કહે છે કે, તાર નજરઆગળથી તાર ુલામગીર ફેરવી નાખીન,ે
હુ આખી ૃથ્વીના લોકો મધ્યે તને નામ આપીશ અને પ્રશંસારૂપ કર શ, એમ યહોવાહ કહે છે.
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હાગ્ગાય
લેખક

હાગ્ગાય 1:1 માં પ્રબોધક હાગ્ગાયને લેખક તર કે ઓળખાવે છે. હાગ્ગાય પ્રબોધકે યરુશાલેમના યહૂદ લોકોને આપેલા
ચાર સંદેશાઓને નોંધ્યા છે. હાગ્ગાય 2:3 ૂ ચત કર ું લાગે છે કે પ્રબોધકે ભ ક્ત ાનના વનાશ અને દેશ નકાલ અગાઉના
યરુશાલેમને જો ું હ ું, જનેો અથર્ એ થાય છે કે તે પોતાના લોકો દેશ નકાલની રાખમાંથી પાછા ઊઠે અને રા ો માટે ઈ રનો
પ્રકાશ હોવા ું ન્યાય ૂણર્ ાન પાછુ ધારણ કરે તે જોવાની પ્રબળ ઇચ્છા ધરાવતો, પોતાના રા ું ગૌરવ યાદ કરતો એક ુખ્ત

ક્ત અને પ્રબોધક હતો.
લખાણનો સમય અને ળ

લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 520 ની આસપાસનો છે.
આ દેશ નકાલ બાદ ું ુસ્તક છે જનેો અથર્ એ થાય છે કે તે બા બલના બંદ વાસ (દેશ નકાલ) પછ લખા ું હ ું.
વાંચકવગર્

યરુશાલેમમાં રહેતા લોકો તથા બંદ વાસથી પાછા ફરેલા લોકો.
હે ુ

પાછા ફરેલા શેષને તેમના દેશમાં પાછા ફરવાના ન ષ્ક્રય સંતોષમાંથી આરાધના અને ભ ક્ત ાનને રા ના ુ લક્ષ તર કે
ફર બાંધવાનો પ્રયાસ કરવા દ્વારા વ ાસની અ ભ ક્ત તરફ વળવા ઉ ેજનઆપ ુ.ં તેઓને ઉ ેજનઆપ ું કે ારે તેઓ
ભ ક્ત ાનને ફર બાંધવા આગળ વધે ત્યારે ઈ ર તેમને તથા તેમના દેશને આશીવાર્દ આપશ.ે પાછા ફરેલા શેષને ઉ ેજન
આપ ું કે તેમણે ૂતકાળમાં બળવો કય હતો તે છતાં યહોવાહ પાસે તેમના માટે ભ વષ્યમાં મહ વ ું ાન છે.

ુદ્રાલેખ
ભ ક્ત ાન ું ુનઃ નમાર્ણ.

રૂપરેખા
1. ભ ક્ત ાન નમાર્ણ કરવા ું તેડુ — 1:1-15
2. ઈ રમાં હમત — 2:1-9
3. જીવનની ુદ્ધતા માટે તેડુ — 2:10-19
4. ભ વષ્ય માટે આશા રાખવા ું તેડુ — 2:20-23

મં દર ફર થી બાંધવા પ્ર ુનો હુકમ
1 દાયાર્વેશ રાજાના બીજા વષર્ના છઠ્ઠા માસના પહેલા દવસ,ે યહૂ દયાના રાજકતાર્ શાલ્તીએલના દ કરા ઝરુબ્બાબેલ તથા

પ્ર ુખ યાજક યહોસાદાકના દ કરા યહો ુઆ પાસે હાગ્ગાય પ્રબોધકની મારફતે યહોવાહ ું વચન આ ું કે, 2 સૈન્યોના ઈ ર
યહોવાહ એ ું કહે છે, “આલોકો કહે છે કે, યહોવાહ ું સભા ાન બાંધવાનો સમય હજુ આ ો નથી.”

3 ત્યારે હાગ્ગાય પ્રબોધકની મારફતે યહોવાહ ું વચનઆ ું કે,
4 “જયારે આ સભા ાન ઉજ્જડ પડ રહે ું છે,
ત્યારે તમારે તમારાં છતવાળાં ઘરોમાં રહેવાનો આ સમય છે ું?”
5 માટે સૈન્યોના યહોવાહ આ કહે છે કે,
‘તમારા હૃદયનાં માગ વષે વચાર કરો!
6 “તમે ઘણું વા ું છે, પણ થોડ જ ફસલ લા ા છો; તમે ખાઓ છો, પણ ધરાઈને ન હ;
તમે પીઓ છો ખરા પણ ૃપ્ત થતા નથી. તમે વ ો પહેરો છો પણ તે તમને ગરમી આપતાં નથી;
જે માણસ કમાણી કરે છે તે માણસ પોતાની કમાણીને કાણી કોથળ માં નાખે છે!’
7સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે કે,
‘તમારા હૃદયનાં માગ વષે વચાર કરો!
8 પવર્તો પર જાઓ, લાકડાં લાવો, મારુ સભા ાન બાંધો;
તેનાથી હુ ુશ થઈશ અને હુ મ હમાવાન થઈશ!’
9 તમે ઘણાંની આશા રાખતા હતા, પણ જુઓ, તમે થોડુ જ લઈને ઘરે આ ા, કેમ કે મેં તેને ક માર ને ઉડાવી દ ુ.ં
શા માટે?’
‘કેમ કે ારે દરેક માણસ ુશીથી પોતપોતાના ઘરે જાય છે ત્યારે મારુ સભા ાન ઉજ્જડ પડ ર ું છે.
10 તમારે કારણે આકાશમાંથી ઝાકળ પડ ું બંધ થ ું છે અને ૃથ્વીની ઊપજ બંધ થઈ ગઈ છે.
11 હુ દેશ પર, પવર્તો પર, અનાજ પર,
દ્રાક્ષારસ, તેલ તથા ૃથ્વીની ફસલ પર,
માણસો પર અને પ ુઓ પર તથા તારા હાથનાં બધાં કામો પર દકુાળ લાવીશ એવી મેં આજ્ઞા કર છે.’ ”

લોકો પ્ર ુની આજ્ઞા પ્રમાણે કરે છે
12 ત્યારે શાલ્તીએલના દ કરા ઝરુબ્બાબેલ તથા પ્ર ુખ યાજક યહોસાદાકના દ કરા યહો ુઆએ તથા તેઓના બાક રહેલા

લોકોએ યહોવાહ તેઓના ઈ રનો અવાજ તથા યહોવાહ તેઓના ઈ રે મોકલેલા હાગ્ગાય પ્રબોધકનાં વચનો પા ા. અને
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લોકો યહોવાહના ુખથી ડર ગયા. 13 પછ યહોવાહના સંદેશવાહક હાગ્ગાયે યહોવાહનો સંદેશો લોકોને આપીને ક ું કે, “હુ
તમાર સાથે છુ’ આયહોવાહની ઘોષણા છે!”

14 ત્યારે યહોવાહે યહૂ દયાના રાજકતાર્ શાલ્તીએલના દ કરા ઝરુબ્બાબેલ તથા પ્ર ુખ યાજક યહોસાદાકના દ કરા યહો ુઆ ું
મન, તથા બાક રહેલા સવર્ લોકો ું મન જા ૃત ક ુ તેથી તેઓએ જઈને પોતાના ઈ ર સૈન્યોના યહોવાહના ઘરમાં કામ શરૂ ક ુ.
15 તે દાયાર્વેશ રાજાના બીજા વષર્ના છઠ્ઠા માસના ચોવીસમાં દવસે હ ું.

2
નવા મં દરની ભ તા

1 સાતમા માસના એકવીસમા દવસે હાગ્ગાય પ્રબોધકની* મારફતે યહોવાહ ું વચન આ ું કે, 2 હવે યહૂ દયાના રાજકતાર્
શાલ્તીએલના દ કરા ઝરુબ્બાબેલને તથા પ્ર ુખ યાજક યહોસાદાકના દ કરા યહો ુઆને તથા બાક રહેલા લોકોને કહે કે,
3 ‘ ું આ સભા ાનનો અગાઉનો વૈભવ જોનારાઓમાંનો કોઈ તમારામાં જીવતો ર ો છે?
હમણાં તમે તેને કેવી હાલતમાં જુઓ છો?
ું તે તમાર નજરમાં ૂન્યવત્ નથી?

4હવે, યહોવાહ કહે છે, હે ઝરુબ્બાબેલ, બળવાન થા’
હે યહોસાદાકના દ કરા પ્ર ુખ યાજક યહો ુઆ, ‘બળવાન થા;’
યહોવાહ કહે છે, હે દેશના સવર્ લોકો!’ તમે બળવાન થાઓ
‘અને કામ કરો કેમ કે હુ તમાર સાથે છુ,’ આસૈન્યોના યહોવાહ કહે છે.
5 ારે તમે મસરમાંથી બહાર આ ા ત્યારે તમાર સાથે કરાર કર ને જે વચનો ાપ્યાં તે પ્રમાણે,
મારો આત્મા તમાર મધ્યે છે. તમે બીશો ન હ.’
6 કેમ કે સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે, ‘થોડ જ વારમાં
હુ આકાશ, ૃથ્વી, સ ુદ્ર તથા ૂક ધરતીને હલા ું છુ.
7અને હુ બધી પ્રજાઓને હલાવીશ, દરેક પ્રજા તેઓની કમતી વસ્ ુઓ માર પાસે લાવશ,ે
અને આ સભા ાનને હુ ગૌરવથી ભર દઈશ. સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે.
8સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે, ચાંદ તથા સો ું મારુ છે.
9 ‘સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે, આસભા ાન ું ૂતકાળ ું ગૌરવ તેની શરૂઆતના ગૌરવ કરતાં વધારે હશે,
‘અને આ જગ્યામાં હુ ુલેહ શાં ત આપીશ. એ ું સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે.”

પ્રબોધક યાજકોને ૂછે છે
10 દાયાર્વેશના બીજા વષર્ના નવમા માસના ચોવીસમાં દવસે હાગ્ગાય પ્રબોધક મારફતે યહોવાહ ું વચનઆ ું કે, 11સૈન્યોના

યહોવાહ કહે છે ‘યાજકોને નયમશા વષે ૂછ. 12જો તમારામાંનો કોઈ પોતાના પહેરેલા વ માં પ વત્ર માંસને બાંધીને લઈ
જતો હોય અને જો તે રોટલી, ભાજી, દ્રાક્ષારસ, તેલ કે બીજા કોઈ ખોરાકને અડકે તો ું તે પ વત્ર થાય?” યાજકોએ જવાબ
આપ્યો કે, “ના.”

13 ત્યારે હાગ્ગાયે ક ું, “જો કોઈ માણસ શબને અડકવાથી અ ુદ્ધ થયો હોય અને આ વસ્ ુઓને અડે તો ું તે અ ુદ્ધ
ગણાય?” ત્યારે યાજકોએ જવાબઆપ્યો કે, “હા, તેઓઅ ુદ્ધ ગણાય.” 14હાગ્ગાયે ક ું, “યહોવાહ કહે છે કે “માર આગળ
આ લોકો અને આ પ્રજાએવા જ છે.’ તેઓના હાથનાં કામો એવાં જ છે, અને તેઓ જે કઈ અપર્ણ કરે છે તે અ ુદ્ધ છે.”

ઈ રઆશીવાર્દ આપવા વચનઆપે છે
15હવે, કૃપા કર ને આજથી માંડ ને વીતેલા વખતનો, એટલે યહોવાહના સભા ાનના પથ્થર પર પથ્થર ૂકવામાં આ ો હતો

તે અગાઉના વખતનો વચાર કરો, 16 ારે કોઈ વીસ માપ અનાજના ઢગલા પાસે આવતો, ત્યાં તેને માત્ર દશ જ માપ મળતાં,
ારે કોઈ દ્રાક્ષકુડ પાસે પચાસ માપ કાઢવા આવતો ત્યારે ત્યાંથી તેને માત્ર વીસ જ મળતાં. 17 યહોવાહ એ ું કહે છે કે તમારા

હાથોનાં બધાં કાય માં મેં તમને ૂથી તથા ઝાકળથી દઃુખી કયાર્, પણ તમે માર તરફ પાછા ફયાર્ ન હ.’ ”
18 ‘આજથી અગાઉના દવસોનો વચાર કરો, નવમા માસના ચોવીસમાં દવસ,ે એટલે કે જે દવસે યહોવાહના સભા ાનનો

પાયો નાખવામાં આ ો હતો. તેનો વચાર કરો! 19 ું હજી ુધી કોઠારમાં બી છે? દ્રાક્ષાવેલો, અંજીર ઓ, દાડમડ ઓ તથા
જૈ ૂનના ૃક્ષો હજી ફ ાં નથી, પણઆજથી હુ તમને આશીવાર્દ આપીશ.’ ”

ઝરુબ્બાબેલને વચન
20 તે જ માસના ચોવીસમાં દવસ,ે ફર વાર યહોવાહ ું વચન હાગ્ગાય પ્રબોધકની પાસે આ ું અને ક ું, 21 યહૂ દયાના

રાજકતાર્ ઝરુબ્બાબેલને કહે કે,
‘હુ આકાશોને તથા ૃથ્વીને હલાવીશ.
22 કેમ કે હુ રા ાસનો ઉથલાવી નાખીશ અને હુ પ્રજાઓનાં રા ોની શ ક્તનો નાશ કર શ.
હુ તેઓના રથોને તથા તેમાં સવાર કરનારાઓને ઉથલાવી નાખીશ. તેઓના ઘોડાઓતથા સવારો દરેક પોતાના ભાઈની તલવારથી

નીચે ઢળ પડશ.ે
23 તે દવસ’ે સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે’ મારા સેવક, શાલ્તીએલના દ કરા, ઝરુબ્બાબેલ હુ તને પસંદ કર શ.

‘હુ તને માર ુદ્રારૂપ બનાવીશ, કેમ કે મેં તને પસંદ કય છે.’
‘એ ું સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ કહે છે!”

* 2:1 2:1 હાથથી
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ઝખાયાર્
લેખક

ઝખાયાર્નાં ુસ્તકમાં લેખક તર કે ઇદ્દોના દ કરા બેરે ાના દ કરા ઝખાયાર્ પ્રબોધકને ઓળખાવે છે. ઇદ્દો દેશ નકાલ થયેલા
અને ત્યાંથી પાછા આવતા લોકો મધ્યેના એક યાજક ય કુટુબનો વડો હતો (નહેમ્યા 12:4,16) ારે તે ું કુટુબ યરુશાલેમ પાછુ
આ ું ત્યારે ઝખાયાર્ એક નાનો છોકરો હોવો જોઈએ. તેના કુટુબની વંશાવળ અ ુસાર ઝખાયાર્ પ્રબોધકની સાથે તે એક યાજક
પણ હતો. તેથી, જો કે તેણે ુનઃ ા પત થયેલો ભ ક્ત ાનમાં કદા પ સેવા કર નહોતી તો પણ, યહૂદ ઓનીઆરાધના પ્રથાઓ
સાથે તે ઘ ન ર તે પ ર ચત ર ો હશે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 520 થી 480 વચ્ચેનો છે.
બા બલના બંદ વાસમાંથી પાછાઆ ા બાદ તે લખા ું હ ું. ઝખાયાર્ પ્રબોધકે 1-8અધ્યાયો ભ ક્ત ાન ું બાંધકામ સમાપ્ત

થ ું તે અગાઉ લ ા હતા અને પછ 9-14અધ્યાયો તે સમાપ્ત થ ું ત્યાર બાદ લ ા હતા.

વાંચકવગર્
યરુશાલેમમાં રહેતા લોકો તથા બંદ વાસથી પાછા ફરેલા લોકો.
હે ુ

શેષ લોકોને ઝખાયાર્ ું ુસ્તક લખવાનો હે ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત કે જઓેઆવનાર મસીહા છે તેઓની રાહ જોવાનીઆશા તથા સમજ
આપવાનો હતો. ઝખાયાર્એ ભાર ૂ ો કે ઈ રે પોતાના પ્રબોધકોનો ઉપયોગ પોતાના લોકોને શીખવવા, ચેતવણીઆપવા તથા
ુધારવા કય હતો. દઃુખની વાત એ હતી કે તેઓએ સાંભળવાનો નકાર કય . તેઓ ું પાપ ઈ રની શક્ષા લા ું. આ ુસ્તક એ

પણ સા બતી આપે છે કે પ્રબોધવાણી પણ જૂઠ હોય શકે છે.

ુદ્રાલેખ
ઈ રનો છૂટકારો

રૂપરેખા
1. પ ાતાપ માટે તેડુ — 1:1-6
2. ઝખાયાર્નાં દશર્નો — 1:7-6:15
3. તથ્યો સંબં ધત સવાલો — 7:1-8:23
4. ભ વષ્ય સંબં ધત કાળજી — 9:1-14:21

પોતાના લોકોને પ્ર ુ પોતાની તરફ ફરવા કહે છે
1 દાયાર્વેશ* રાજાના શાસનના બીજા વષર્ના આઠમા મ હનામાં પ્રબોધક ઇદ્દોના દ કરા બેરે ાના દ કરા ઝખાયાર્ પાસે

યહોવાહ ું વચન આ ું કે, 2 હુ યહોવાહ તમારા પ ૃઓ પર અત્યંત નારાજ થયો હતો! 3 હવે, ‘સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે
કે,
“તમે માર તરફ પાછા ફરો!”
“તો હુ તમાર પાસે પાછો આવીશ,” સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે.

4 “તમારા પ ૃઓ જવેા ન થશો કે જઓેને અગાઉના પ્રબોધકો ૂમ પાડ ને કહેતા કે, સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે કે: તમારા
દુ માગ થી અને દષુ્કૃત્યોથી પાછા ફરો” પણ તેઓએ મારુ સાંભ ું ન હ કે મારા કહેવા પર ધ્યાન આપ્ ું ન હ.’ આ સૈન્યોના
યહોવાહની ઘોષણા છે.
5 “તમારા પ ૃઓ ાં છે? અને પ્રબોધકો ું સદા જીવે છે?
6 પણ જે વચનો તથા વ ધઓ મેં મારા સેવકો પ્રબોધકોને મારફતે ફરમા ાં હતા,ં
તેઓએ ું તમારા ૂવર્જોને પકડ પાડ્યા ન હ?
આથી તેઓએ પસ્તાવો કય અને ક ું, ‘સૈન્યોના યહોવાહે આપણાં કૃત્યો અને માગ પ્રમાણે આપણી સાથે જે કરવા ધા ુ હ ું
તે પ્રમાણે આપણી સાથે ક ુ છે.’ ”

પ્રબોધકને ઘોડાઓ સંબંધી સંદશર્ન
7 દાયાર્વેશ રાજાના બીજા વષર્ના અ ગયારમા મ હનાના, એટલે શબાટ મ હનાના, ચોવીસમાં દવસે ઇદ્દોના દ કરા બેરે ાના

દ કરા ઝખાયાર્ પ્રબોધકની પાસે યહોવાહ ું વચન આ ું કે, 8 “રાત્રે મને એક સંદશર્ન થ ું, લાલ ઘોડા પર સવાર થયેલો એક
માણસ ખીણમાં મેંદ ના છોડ વચ્ચે ઊભો હતો; તેની પાછળ લાલ, કાબરચીતરા અને સફેદ ઘોડાઓ હતા.” 9મેં ક ું, “મારા પ્ર ુ
આ ું છે?” ત્યારે માર સાથે જે દૂત વાત કરતો હતો તેણે મને ક ું, “આ ું છે તે હુ તને બતાવીશ.”

10 ત્યારે મેંદ ઓના છોડ વચ્ચે ઊભેલા માણસે જવાબમાં ક ું, “તેઓ એ છે કે જમેને યહોવાહે ૃથ્વી પર સવર્ત્ર આમતેમ
ફરવાને મોકલ્યા છે.” 11 તેઓએ મેંદ ના છોડ વચ્ચે ઊભેલા યહોવાહના દૂતને જવાબ આપીને ક ું, “અમે આખી ૃથ્વી પર
સવર્ત્ર ફર ને આ ા છે અને જો, આખી ૃથ્વી હજુ સ્વ બેઠ છે અને શાં તમાં છે.”

* 1:1 1:1 દાયાર્વેશ હસ્તાસ્પેસ નામનો રાજા હતો, જણેે ફારસ ઉપર 522-486 માં શાસન ક ુ હ ું. ફારસી ભાષામાં તે ું નામ દારા હ ુ.ં
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12 ત્યારે યહોવાહના દૂતે જવાબ આપ્યો કે, “હે સૈન્યોના યહોવાહ, તમે યરુશાલેમ તથા યહૂ દયાના નગરો ઉપર આ સ ેર
વષર્થી રોષે ભરાયેલા છો, અને ાં ુધી, તમે તેમના પર દયા ન હ કરો?” 13 ત્યારે માર સાથે વાત કરનાર દૂતને યહોવાહે સારાં
અને આ ાસનભયા વચનોથી જણા ુ.ં

14 તેથી માર સાથે વાત કરનાર દૂતે મને ક ું, “ ું પોકાર† કર ને કહે, સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે કે:
“હુ યરુશાલેમ તથા સયોન માટે અ તશય લાગણીથી આવેશી છુ.
15જે પ્રજાઓઆરામ ભોગવે છે તેઓના પર હુ ઘણો કોપાયમાન થયો છુ;
કેમ કે હુ તેઓનાથી થોડો ના ુશ થયો હતો પણ તેઓએ દઃુખમાં ૃ દ્ધ કર .”
16 તેથી સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે,
“હુ દયા સાથે યરુશાલેમમાં પાછો આ ો છુ. મારુ ઘર ત્યાં બંધાશે”
સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે કે, “અને માપવાની દોર યરુશાલેમ પર લંબાવવામાં આવશ.ે”
17 ફર થી પોકાર ને કહે કે,
‘સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે: ‘મારાં નગરો ફર થી સ ૃદ્ધ‡ થઈને ચારેબાજુ ૃ દ્ધ પામશ,ે
અને યહોવાહ ફર વાર સયોનને દલાસો આપશે, તે ફર એકવાર યરુશાલેમને પસંદ કરશ.ે”

શગડા વષે સંદશર્ન
18 પછ મેં માર આંખો ઊંચી કર ને જો ું, તો, મને ચાર શગડાં દેખાયા.ં 19 મેં માર સાથે વાત કરનાર દૂતને ૂ ું, “આ ું

છે?” તેણે મને જવાબઆપ્યો, “આતો યહૂ દયા, ઇઝરાયલ તથા યરુશાલેમને વેર વખેર કરનાર શગડાં છે§.”
20 પછ યહોવાહે મને ચાર ુહારો દેખાડ્યા. 21 મેં ક ું, “આ લોકો ું કરવા આ ા છે?” તેમણે જવાબ આપ્યો કે, “આ

શગડાંઓ એ છે કે જઓેએ યહૂ દયાના લોકોને એવા વેર વખેર કર ના ા કે કોઈ પણ માણસ પોતા ું મા ું ઊં ું કરવા પામ્યો
ન હ. પણઆલોકો પોતાને નસાડ કાઢવાને, જે પ્રજાઓએ પોતા ું શગડુ યહૂ દયા દેશની સામે ઉઠાવીને તેને વખેર ના ો છે,
તેઓનાં શગડાં પાડ નાખવા માટે આ ા છે.”

2
માપવાની દોર વષે સંદશર્ન

1 મેં માર આંખો ઉપર કર ને જો ું તો એક માણસ હાથમાં માપવાની દોર લઈને ઊભો હતો. 2 મેં ક ું, “ ું ાં જાય છે?”
ત્યારે તેણે મને ક ું, “યરુશાલેમની પહોળાઈ અને લંબાઈ કેટલી છે તે માપવા જાઉં છુ.”

3પછ માર સાથે વાત કરનાર દૂત ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો, અને બીજો એક દૂત તેને મળવા બહારઆ ો. 4બીજા દૂતે તેને ક ું,
“દોડ અને પેલા જુવાનને કહે કે,
‘યરુશાલેમમાં ુષ્કળ માણસો અને જાનવરો હોવાથી
તે કોટ વગરના નગરની જમે તેઓ તેમાં રહેશે.
5 કેમ કે, યહોવાહ કહે છે કે, ‘હુ પોતે તેની આસપાસ અ ના કોટરૂપ થઈશ,
અને હુ તેનામાં મ હમાવાન થઈશ.’ ”

બં દવાસીઓને પાછા લાવનાર ઈ ર
6 યહોવાહ કહે છે; અરે, ઉ રના દેશમાંથી નાસી જાઓ
‘વળ , યહોવાહ કહે છે કે મેં તમને આકાશના ચાર વા ુની જમે વખેર દ ધા છે.
7 ‘હે સયોન, બા બલની દ કર સાથે રહેનાર , ું નાસી જા!”
8 કેમ કે સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે કે, જે પ્રજાઓએ તમને ૂંટ્યા છે તેમની વરુદ્ધ સન્માન મેળવવા માટે તેમણે મને મોકલ્યો છે,
કેમ કે, જે તમને અડકે છે તે ઈ રની આંખની ક ક ને અડકે છે.
9 “યહોવાહ કહે છે કે, હુ મારો હાથ તેઓ પર હલાવીશ, અને તેઓ તેમના ુલામોને હાથે ૂંટાશે.”
ત્યારે તમે જાણશો કે સૈન્યોના યહોવાહે મને મોકલ્યો છે.
10 “ સયોનની દ કર , ગાયન તથા આનંદ કર,
કેમ કે, યહોવાહ કહે છે કે, હુ આ ું છુ, હુ તાર સાથે રહ શ.”
11 તે દવસે ઘણી પ્રજાઓ યહોવાહની સાથે જોડાશે. તે કહે છે, “તમે મારા લોક થશો;
અને હુ તમાર વચ્ચે રહ શ.” ત્યારે તમે જાણશો કે સૈન્યોના યહોવાહે મને તમાર પાસે મોકલ્યો છે.
12 કેમ કે યહોવાહ યહૂ દયાને પોતાના હકના કબજાની જમે પ વત્ર ૂ મમાં વારસા તર કે ગણી લેશ.ે
તે પોતાના માટે ફર થી યરુશાલેમને પસંદ કરશ.ે
13 હે સવર્ માણસો, યહોવાહની આગળ શાંત રહો, કેમ કે તે પોતાના નવાસ ાનમાંથી જા ૃત થયા છે!

3
વડા યાજક વષે સંદશર્ન

1પછ યહોવાહ મને પ્ર ુખ યાજક યહો ુઆને યહોવાહના દૂતઆગળઊભો રહેલો અને તેના જમણે હાથે તેના ઉપરઆરોપ
ૂકવા માટે શેતાનન*ેઊભો રહેલો દેખાડ્યો. 2યહોવાહના દૂતે શેતાનને ક ું, “યહોવાહ તને ઠપકોઆપો, ઓશેતાન; યરુશાલેમને

પસંદ કરનાર યહોવાહ તને ધમકાવો. ું ું અ માંથી ઉપાડ લીધેલા ખોયણા જવેો નથી?” 3 યહો ુઆ મ લન વ ો પહેર ને
દૂત પાસે ઊભેલો હતો.

† 1:14 1:14 રુદન ‡ 1:17 1:17 ૃ દ્ધ § 1:19 1:19 બળવાન પ્રજા * 3:1 3:1 દશુ્મન
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4 દૂતે પોતાની આગળ ઊભેલા માણસો સાથે વાત કર ને ક ું, “તેના અંગ પરથી મ લન વ ો ઉતાર નાખો.” પછ તેણે
યહો ુઆને ક ું, “જો, મેં તારા અન્યાયને તારાથી દૂર કયાર્ છે અને હુ તને ુંદર વ ો પહેરાવીશ.” 5 દૂતે તેઓને ક ું, “તેને
માથે ુંદર પાઘડ પહેરાવો.” તેથી તેઓએ યહો ુઆના માથે ુંદર પાઘડ અને તેને અંગે સ્વચ્છ વ ો પહેરા ાં, અને તે સમયે
યહોવાહનો દૂત તેની પાસે ઊભો હતો.

6 ત્યારબાદ યહોવાહના દૂતે યહો ુઆને પ્ર તજ્ઞા ૂવર્ક આપીને ક ું કે, 7સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે:
‘જો ું મારા માગ માં ચાલશે અને માર આજ્ઞાઓ પાળશે,
તો ું મારા ઘરનો નણર્ય કરનાર પણ થશે અને મારાં આંગણાં સંભાળશે;
કેમ કે હુ તને માર આગળ ઊભેલાઓની મધ્યેથી જવા આવવાની પરવાનગી આપીશ.
8 હે પ્ર ુખ યાજક યહો ુઆ, ું અને તાર સાથે રહેનાર તારા સાથીઓ, સાંભળો.
કેમ કે આ માણસો ચ રૂપ છે, કેમ કે હુ મારા સેવક જે અંકુર કહેવાય છે તેને લાવીશ.
9હવે જે પથ્થર મેં યહો ુઆઆગળ ૂ ો છે તે જુઓ. આએક પથ્થરને સાત આંખ છે,
સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે કે, હુ તેના પર કોતરણી કર શ,
‘આ દેશના પાપને હુ એક જ દવસમાં સમાપ્ત કર શ.

10સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે, તે દવસ’ે તમે દરેક માણસ પોતાના પડોશીને દ્રાક્ષાવેલા નીચે અને અંજીરના ઝાડ નીચે આરામ
માટે બોલાવશો.’ ”

4
દ પ ૃક્ષ વષે સંદશર્ન

1 માર સાથે જે દૂત વાત કરતો હતો તે પાછો આ ો અને જાગેલા માણસની પેઠે તેણે મને ઊંઘમાંથી ઉઠાડ્યો. 2 તેણે મને
ક ું, “ ું ું જુએ છે?” મેં ક ું, “હુ ૂરે ૂરુ સોના ું બને ું દ પ ૃક્ષ જોઉં છુ જનેી ટોચ પર કો ડ ું છે. તેના પર સાત દ વા છે અને
જે દ વા તેની ટોચે છે તે દરેકને સાત દવેટ છે. 3 તેની પાસે બે જૈ ૂનના ૃક્ષો છે, તેમાં ું એક કો ડયાની જમણી બાજુએ અને
બીજુ કો ડયાની ડાબી બાજુએ.”

4 ફર થી માર સાથે વાત કરનાર દૂતને મેં ક ું, “હે મારા મા લક, તેનો અથર્ શો થાય છે?” 5જે દૂત માર સાથે વાત કરતો હતો
તેણે જવાબઆપીને મને ક ું, “તેનો અથર્ શો છે તે ું ું જાણતો નથી?” મેં ક ું, “ના, મારા મા લક.”

ઝરુબ્બાબેલને પ્ર ુ ું વચન
6 તેણે મને જવાબઆપીને ક ું,

ત્યારે દૂતે મને ક ું, “ઝરુબ્બાબેલને યહોવાહ ું વચનઆ છે:
‘બળથી ન હ કે સામથ્યર્થી ન હ પણ મારા આત્માથી,’
સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે,”
7 “હે ઊંચા પવર્ત, ું કોણ છે? ઝરુબ્બાબેલ આગળ ું સપાટ થઈ જશે,
તેના પર ‘કૃપા થાઓ, કૃપા થાઓ, એવા પોકારસ હત ટોચના પથ્થરને બહાર લાવશ.ે”
8 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું,
9 “ઝરુબ્બાબેલના હાથથી આ પ વત્ર ાનનો પાયો નંખાયો છે અને તેના હાથથી તે ૂરુ થશ,ે
ત્યારે ું જાણશે કે સૈન્યોના યહોવાહે મને તાર પાસે મોકલ્યો છે, એ ું ઝરુબ્બાબેલ કહે છે,
10 નાના કામોના આ દવસને કોણે ધ ાય છે? આલોકો ઝરુબ્બાબેલના હાથમાં ઓળંબો જોઈને આનંદ કરશ.ે “યહોવાહની

આ સાત દ વારૂપી આંખો, આખી ૃથ્વી પર સવર્ત્ર ફરતી રહે છે.”
11 પછ મેં દૂતને ૂ ું, “દ પ ૃક્ષની જમણી બાજુએ અને તેની ડાબી બાજુએ બે જૈ ૂન ૃક્ષો છે તે ું છે?” 12 વળ મેં ફર થી

તેની સાથે વાત કર ને ક ું, “જૈ ૂન ૃક્ષની આ બે ડાળ ઓ કે જે સોનાની બે દવેટો છે. તેમાંથી તેલનો પ્રવાહ વહે છે તેઓ ું
છે?” 13 તેણે માર સાથે વાત કરવા ું ચા ું રા ું, “આ ું છે તે ું ું નથી જાણતો?” અને મેં ક ું, “ના, મારા મા લક.” 14 તેણે
ક ું, “તેઓ તો આખી ૃથ્વીના પ્ર ુ પાસે ઊભા રહેનાર બે અ ભ ષક્તો છે*.”

5
ઊડતા ઓ ળયા વષે સંદશર્ન

1 ત્યારે મેં પાછા ફર ને માર આંખો ઊંચી કર ને જો ુ,ં તો મેં એક ઊડ ું ઓ ળ ું જો ુ.ં 2 દૂતે મને ક ુ,ં “ ું ું જુએ છે? “મેં
જવાબઆપ્યો, “હુ એક ઊડ ું ઓ ળ ું જોઉં છુ, તે વીસ હાથ લાં ું અને દશ હાથ પહો ું છે.”

3 ત્યારે તેણે મને ક ું, “આતોઆખા દેશની સપાટ પરઆવનાર શાપ છે, કેમ કે, તેના ક ા પ્રમાણે ચોર કરનાર દરેકનો નાશ
કરવામાં આવશ,ે ખોટા સમ ખાનાર દરેક માણસને તેના ક ા પ્રમાણે નાશ કરવામાં આવશ.ે”
4સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે, ‘હુ તેને બહાર મોકલી દઈશ,’
‘તે ચોરના ઘરમાં અને મારા નામના જૂઠા સમ ખાનારના ઘરમાં પ્રવેશ કરશે.
મારો શાપ તેના ઘર પર રહેશે અને તેનો તેનાં લાકડાં તથા પથ્થરો સ હત નાશ કરશે.’ ”

એફાહની અંદરની ી વષે સંદશર્ન

* 4:14 4:14 તાજો તેલનો દ કરો
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5 પછ માર સાથે વાત કરનાર દૂતે બહાર આવીને મને ક ું, “તાર આંખો ઊંચી કર ને જો આ ું બહાર આવે છે? 6 મેં ક ું,
“તે ું છે?” તેણે ક ું, “ટોપલામાં જે આવે છે તે એફાહ છે. આ આખા દેશના લોકોનાં પાપો છે. 7 પછ ટોપલા પરથી સીસા ું
ઢાંકણ ઊં ું થ ું તો ટોપલાની અંદર બેઠેલી એક ી જોવામાં આવી.

8 દૂતે ક ું, “આ દુ તા છે.” અને તેણે તે ીને પાછ ટોપલાની અંદર નાખી દ ધી અને તેણે તેના પર સીસા ું ઢાંકણ* ૂક
દ ું. 9મેં માર આંખો ઊંચી કર ને જો ું તો જુઓબે ીઓ માર પાસેઆવતી હતી, તેઓની પાંખોમાં પવન હતો કેમ કે તેઓની
પાંખો બગલાની પાંખો જવેી હતી. તેઓએ તે ટોપલાને ૃથ્વી તથા આકાશની વચ્ચેથી ઊંચક લીધો.

10 પછ મેં માર સાથે વાત કરનાર દૂતને ક ું, “તેઓ ટોપલાને ાં લઈ જાય છે?” 11 તેણે મને ક ું, “ શનઆર દેશમાં†, ત્યાં
તેને માટે સભા ાન બાંધવા ું છે, ારે તે તૈયાર થશે ત્યારે તે ટોપલાને ત્યાં તેના તૈયાર કરેલા ાને ા પત કરશ.ે”

6
ચાર રથ વષે સંદશર્ન

1પછ મેં ફર થી મારો આંખો ઊચી કર ને ચાર રથોને બે પવર્તો વચ્ચેથી બહારઆવતા જોયા; બે પવર્તો કાંસાના બનેલા હતા.
2 પહેલા રથના ઘોડાઓ લાલ હતા, બીજા રથના ઘોડાઓ કાળાં હતા, 3 ત્રીજા રથના ઘોડાઓ સફેદ હતા તથા ચોથા રથના
ઘોડાઓ ૂરા ટપકાંવાળા હતા. 4 તેથી મેં માર સાથે વાત કરનાર દૂતને ૂ ું કે, “મારા મા લક, આ ું છે?”

5 દૂતે મને જવાબઆપ્યો, “આતોઆકાશના ચાર પવનો છે. તેઓઆખી ૃથ્વીના પ્ર ુનીઆગળઉપ ત થયા પછ ચાલ્યા
જાય છે. 6 કાળાં ઘોડાઓવાળો રથ ઉ ર પ્રદેશ તરફ જાય છે; સફેદ ઘોડાઓવાળો રથ પ મ દેશ તરફ જાય છે; ટપકાંવાળા
ઘોડાઓવાળો રથ દ ક્ષણ દેશ તરફ જાય છે.”

7 મજ ૂત ઘોડા બહાર આ ા અને ૃથ્વી પર ફરવાનો પોકાર કય , તેથી દૂતે ક ું, “જાઓ અને ૃથ્વી પર સવર્ત્ર ફરો.”
માટે તેઓ આખી ૃથ્વી પર ફયાર્. 8 પછ તેમણે હાંક માર ને મને બોલા ો અને માર સાથે વાત કર ને ક ું, “ઉ ર દેશ તરફ
જનારાઓને જો; તેઓએ ઉ ર દેશમાં મારા આત્માને આરામ આપ્યો છે.”

યહો ુઆને ુગટ પહેરાવવાનો હુકમ
9આથી યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું કે, 10 “દેશવટાથી પાછા આવેલાઓ પાસેથી, એટલે હેલ્દાયથી, ટો બયાથી તથા

યદાયા પાસેથી અપર્ણ લે અને તે જ દવસે તે લઈને ું સફાન્યાના દ કરા યો શયાના ઘરે જા, કેમ કે તેઓ બા બલથી આ ા છે.
11સો ું અને ચાંદ લઈને ુગટ બનાવ અને પ્ર ુખ યાજક યહોસાદાકના દ કરા યહો ુઆના માથે ૂક.

12 તેને કહે કે, સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે.
“આમાણસ જે ું નામ અંકુર છે! તે ાં છે ત્યાં ઊગી નીકળશે
અને યહોવાહ ું સભા ાન બાંધશ!ે
13 તે જ યહોવાહ ું સભા ાન બાંધશે અને પોતાનો વૈભવ ઊભો કરશ;ે પછ તે પોતાના સહાસન પર બેસીને રાજ કરશે.
તેના સહાસન પર યાજક બેસશે અને બ ે વચ્ચે શાં તની સલાહ રહેશે.

14 પછ તે ુગટ હેલ્દાય, ટો બયા, યદાયા તથા સફાન્યાના દ કરા હેનની યાદગીર તર કે યહોવાહના ઘરમાં ૂકવામાં આવશ.ે
15 દૂરથી માણસો આવીને યહોવાહ ું સભા ાન બાંધશે, ત્યારે તમે જાણશો કે સૈન્યોના યહોવાહે મને તમાર પાસે મોકલ્યો છે;
જો તમે યહોવાહ તમારા ઈ રનો અવાજ ખંતથી સાંભળશો તો આ બ ું ફળ ૂત થશ.ે”

7
પ્ર ુ પોકળ ઉપવાસને વખોડે છે

1 દાયાર્વેશ રાજાના ચોથા વષર્માં, તેના નવમા એટલે કે કસ્લેવ મ હનાના ચોથા દવસે યહોવાહ ું વચન ઝખાયાર્ પાસે
આ ુ.ં 2બેથેલના લોકો શારએસેરને તથા રેગેમ-મેલેખને અને તેઓના માણસોને યહોવાહની કૃપા માટે વનંતી કરવા મોકલ્યા.
3 યહોવાહના સભા ાનના યાજકોને તથા પ્રબોધકોને ૂછવા માટે મોકલ્યા હતા કે, “જમે હુ ઘણાં વષર્થી કરતો આ ો છુ તેમ
પાંચમા માસમાં મારે શોક* કરવો જોઈએ?”
4 ત્યારે સૈન્યોના યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું કે,
5 “દેશના સવર્ લોકોને તથા યાજકોને કહે કે,

ારે તમે પાંચમા અને સાતમા માસમાં ઉપવાસ અને શોક કય ,
વળ આ સ ેર વષ માં તમે સાચે જ મારા માટે ઉપવાસ કય હતો?
6અને ારે તમે ખાઓ છો પીઓ છો ત્યારે ું તમે પોતાને માટે જ ખાતાપીતા નથી?
7 ારે યરુશાલેમ તથા તેની આસપાસના નગરો વસ તવાળાં તથા આબાદ હતાં અને નેગેબમાં તથા દ ક્ષણની તળેટ માં વસેલા

હતા,ં
ત્યારે જે વચનો યહોવાહે અગાઉના પ્રબોધકોના ુખે પોકાયા હતાં તે એ જ ન હતા?ં”

બંદ વાસ ું કારણ બનાઆ કતપણું
8 યહોવાહ ું વચન ઝખાયાર્ પાસે આ ું અને ક ું,
9સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે: “સાચો ન્યાય કરો,
દરેક માણસ પોતાના ભાઈ પર દયા તથા કૃપા રાખો;
10 વધવા તથા અનાથ, વદેશીઓ તથા ગર બ પર જુલમ ન કરો,
અને તમારામાંનો કોઈ પણ પોતાના મનમાં પોતાના ભાઈ ું ુકસાન કરવા ું ષડ્યંત્ર ન રચે.’ ”

* 5:8 5:8 પથ્થર † 5:11 5:11 બા બલ * 7:3 7:3 ુદ્ધ કરવો
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11 પણ તેઓએ સાંભળવાનો ઇનકાર કય અને તેઓએ હઠ લા થઈને પીઠ ફેરવી†; મારુ વચન સાંભળે ન હ માટે તેઓએ
પોતાના કાન બંધ કયાર્. 12 નયમશા તથા જે વચનો સૈન્યોના યહોવાહે પોતાના આત્મા વડે અગાઉના પ્રબોધકો દ્વારા મોકલ્યાં
હતાં, તે તેઓ સાંભળે ન હ માટે તેઓએ તેમનાં હૃદયો વજ્ર જવેાં કઠણ બનાવી દ ધા.ં તેથી સૈન્યોના યહોવાહનો કોપ ઉગ્ર થયો.

13 ત્યારે એ ું થ ું કે ારે તેમણે પોકા ુ ત્યારે તેઓ સાંભ ું ન હ. સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે; ‘તે જ પ્રમાણે’, તેઓ પોકારશે
પણ હુ સાંભળ શ ન હ. 14 કેમ કે જે પ્રજાઓને તેઓજાણતા નથી તેઓમાં હુ તેઓને વંટો ળયાની સાથે વેર વખેર કર નાખીશ,
અને તેઓના ગયા પછ દેશ એવો ઉજ્જડ થઈ જશે કે તે દેશમાં થઈને કોઈ જ ું આવ ું ન રહેશે, કેમ કે તેઓએઆ ર ળયામણા
દેશને ઉજ્જડ કર ૂ ો હતો.’ ”

8
યરુશાલેમના જીણ દ્ધાર ું વચન

1સૈન્યોના યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું, 2 “સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે કે:
‘મને સયોન માટે ઘણો આવેશ છે,
તેથી મને તેના પર ઘણો ુસ્સો*આવે છે.’
3સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે કે:
હુ સયોનમાં પાછો આ ો છુ અને યરુશાલેમની મધ્યે રહ શ,
કેમ કે યરુશાલેમ સત્ય ું નગર કહેવાશે અને સૈન્યોના યહોવાહનો પ વત્ર પવર્ત કહેવાશે.’ ”
4સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ એ ું કહે છે કે,
‘યરુશાલેમમાંની ગલીઓમાં ફર થી ૃદ્ધ ુરુષો તથા ીઓ,
ઘણી ઉંમર થઈ ગઈ હોવાને લીધે હાથમાં લાકડ લઈને બેસશ.ે
5 નગરની શેર ઓ તે નગરમાં રમતાં
છોકરાઓ તથા છોકર ઓથી ભર ૂર થશ.ે’ ”
6સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ એ ું કહે છે કે;
‘જો તે આ દવસોના બાક રહેલા લોકોની નજરમાં અદ્ભત લાગે છે,
તો તે માર નજરમાં પણ અદ્દ ુત લાગ?ે” એ ું સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ કહે છે.
7સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ એ ું કહે છે કે,
‘જુઓ હુ મારા લોકોને ૂવર્ના તથા પ મના દેશમાંથી બચાવી લાવીશ!
8 હુ તેઓને પાછા લાવીશ, તેઓ યરુશાલેમની મધ્યે રહેશે,
તેઓ માર પ્રજા થશ,ે
હુ સત્યથી તથા ની તથી તેઓનો ઈ ર થઈશ!”
9સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ કહે છે કે:
‘ ારે સૈન્યોના યહોવાહ ું સભા ાન બાંધવા સારુ તેનો પાયો નાખવામાં આ ો,
ત્યારે પ્રબોધકોએ કહેલા વચનો સાંભળનારાઓ,
તમારા હાથ બળવાન કરો.
10 કેમ કે તે સમય અગાઉ
કોઈ માણસને પાક મળતો ન હતો, કે કોઈ જાનવરને પાક માટે મજૂર પણ મળતી ન હતી.
દશુ્મનને લીધે અંદર જનાર કે બહાર આવનારને કઈ શાં ત ન હતી.
મેં દરેક માણસોને પોતાના પડોશી વરુદ્ધ કર દ ધા હતા.
11 પણ હવે હુ આ લોકોના બચેલાઓની સાથે અગાઉની માફક વત શ ન હ.’
એ ું સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે.
12 “ત્યાં શાં ત ું બીજ દેખાશ.ે દ્રાક્ષાવેલો તેનાં ફળઆપશ,ે
અને ૃથ્વી પોતાની ઊપજઆપશે. આકાશોમાંથી ઓસ પડશ,ે
કેમ કે આ લોકોમાંના બાક રહેલાઓને હુ આ સવર્ વસ્ ુઓનો વારસો આપીશ.
13 હે યહૂ દયાના તથા ઇઝરાયલના વંશજો,
તમે જવેી ર તે પ્રજાઓમાં શાપરૂપ હતા,
પણ હવે તમે આશીવાર્દરૂપ થશો અને હુ તમારો ઉદ્ધાર કર શ.
ભયભીત ન થાઓ, પણ તમારા હાથ બળવાન થાઓ.’ ”

14 કેમ કે સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે કે, ‘તમારા પ ૃઓએ મને ુસ્સે કય હોવાથી મેં તમને ુકસાન પહોંચાડવાની યોજના
ઘડ હતી, અને તે વષે મને દયા આવી ન હ સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે, 15આસમયોમાં મેં યરુશાલેમ ું તથા યહૂ દયાના લોકો ું
ફર ભ ું કરવા ું ધા ુ છે! તમે ડરશો ન હ.

16 તમારે આ બાબતો કરવી: દરેક માણસ પોતાના પડોશી સાથે સા ું બોલો, અને અદાલતમાં સાચો ન્યાય કરો અને તમાર
ભાગળોમાં શાં ત રહે. 17 તમારામાંના કોઈએ પોતાના પડોશી વરુદ્ધ પોતાના હૃદયમાં દુ વચાર લાવવો ન હ, કે કોઈ જૂઠા સમ
ખાવાની આનંદ માણવા ન હ; કેમ કે હુ આ સવર્ બાબતોને ધ ારુ છુ,” એ ું સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે.
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18સૈન્યોના યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું કે, 19 “સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે કે: ચોથા, પાંચમા, સાતમા
અને દશમા મ હનાનો ઉપવાસ યહૂ દયાના લોકોને આનંદરૂપ, હષર્રૂપ તથા ુશકારક ઉત્સવો થશ!ે માટે સત્યતા તથા શાં તને પ્રેમ
કરો!”

20 સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે કે, ‘અન્ય લોકો તથા ઘણાં નગરોના રહેવાસીઓ આવશ.ે 21 એક નગરના રહેવાસીઓ
જઈને બીજા નગરના રહેવાસીઓને કહેશે કે, “ચાલો આપણે યહોવાહની કૃપાને માટે વનંતી કર એ અને સૈન્યોના યહોવાહને
જલ્દ શોધીએ! હુ પોતે પણ જઈશ!” 22 ઘણાં લોકો અને બળવાન પ્રજાઓ સૈન્યોના યહોવાહની શોધ કરવા યરુશાલેમમાં
આવશે અને તેમની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટે વનંતી કરશે.”

23સૈન્યોના યહોવાહએ ું કહે છે કે, ‘તે સમયે દરેક ભાષા બોલનાર પ્રજાઓમાંથી દસ માણસો તારા ઝભ્ભાની કનાર હાથમાં
લેશે અને કહેશે, “અમે તાર સાથે આવી ુ,ં કેમ કે અમે સાંભ ું છે કે ઈ ર તાર સાથે છે.”

9
પડોશી પ્રજાઓનો ન્યાય

1 યહોવાહ ું વચન હાદ્રાખ દેશ તથા દમસ્કસ જે તે ું વશ્રામ ાન છે તેના માટે છે: કેમ કે યહોવાહની નજર માનવજાત પર
ઇઝરાયલનાં કુળો પર છે. 2 દમસ્કસની સરહદ પરઆવે ું હમાથ, ૂર તથા સદોન બહુ ચ ુર છે છતાં: 3 ૂરે પોતાને માટે કલ્લો
બાંધ્યો છે, તેણે ૂળની જમે ચાંદ ના તથા ુદ્ધ સોનાની જમે મહોલ્લાની માટ ના ઢગલા કયા છે. 4 જુઓ! પણ પ્ર ુ તેની સંપ
છ નવી લેશે અને તેના બળને સ ુદ્રમાં નાખી દેશે, તે અ થી ભસ્મ થઈ જશ.ે

5 આશ્કલોન જોઈને બી જશ!ે ગાઝા પણ ભયથી ૂજી જશ!ે એક્રોનની આશાઓ નષ્ફળ થશ!ે ગાઝામાંથી રાજા નાશ
પામશે અને આશ્કલોનમાં વસ્તી થશે ન હ! 6આશ્દોદમાં અજાણી પ્રજા પોતાના ઘરો બનાવશે, હુ પ લસ્તીઓનો ગવર્ ઉતાર શ.
7 કેમ કે હુ તે ું લોહ તેના ુખમાંથી તથા તેની નફરત તેના દાંતો વચ્ચેથી દૂર કર શ. તે પણ આપણા ઈ રને માટે બાક રહેલા
યહૂ દયાના કુટુબ જવેો અને એક્રોન ય ૂસી જવેો થશ.ે

8 હુ દશુ્મનોની મારા સભા ાનની ચારેબાજુ છાવણી નાખીશ કે જથેી કોઈ અંદર આવજા કરે ન હ, કેમ કે હવે પછ કોઈ
જુલમગાર તેઓમાં થઈને જવા પામશે ન હ. કેમ કે હવે મેં માર પોતાની આંખોથી તેઓને જોયા છે.

ભા વ રાજા
9 હે સયોનની દ કર , મોટા આનંદથી પોકાર કર, હે યરુશાલેમની દ કર હષર્નાદ કર.
જો, તારો રાજા તાર પાસે ન્યાયીપણા સાથે આવે છે
તે તારણ લાવે છે. તે નમ્ર છે અને ગધેડાં પર એટલે ગધેડ ના વછેરા પર સવાર કર ને આવે છે.
10 હુ એફ્રાઇમમાંથી રથને તથા યરુશાલેમમાંથી ઘોડાને ના ૂદ કર શ, ુદ્ધમાંથી ધ ુષ્યને કાપી નાખીશ; કેમ કે તે પ્રજાઓને શાં તનો

બોધ કરશ,ે તેમ ું શાસન સ ુદ્રથી સ ુદ્ર ુધી અને નદ થી ૃથ્વીના અંત ુધી થશ!ે
ઇઝરાયલનો થનાર ઉદય

11તાર સાથે કરેલા કરારના રક્તને કારણે મેં તારા બંદ વાનોને પાણી વગરના ખાડામાંથી બહાર કાઢ ને ુક્ત કયા છે. 12આશા
રાખી રહેલા બંદ વાનો, કલ્લામાં પાછાઆવો. હુ આજેજાહેર કરુ છુ કે હુ તમને બમણો બદલોઆપીશ, 13 કેમ કે મેં મારા માટે
યહૂદાને ધ ુષ્ય ઠરા ું છે અને એફ્રાઇમ મારો બાણ થશ.ે હે સયોન, હુ તારા દ કરાઓને ગ્રીસના દ કરાઓ સામે લડવા જા ૃત
કર શ, હુ તને યોદ્ધાની તલવારરૂપ કર શ!

14યહોવાહ તેઓને દેખાશ,ે અને તે ું તીર વીજળ નીજમે છૂટશ.ે કેમ કે યહોવાહ મારા પ્ર ુ, રણ શગડુ વગાડશે અને દ ક્ષણના
વંટો ળયાની જમે કૂચ કરશે. 15સૈન્યોના યહોવાહ તેઓ ું રક્ષણ કરશ,ે તે તેમનો નાશ કરશે અને તેઓના ગોફણના પથ્થરોને પગ
નીચે કચડ નાખશ.ે તેઓ દ્રાક્ષારસ પીશે, દ્રાક્ષારસ પીધેલાની જમે ૂમો પાડશે. તેઓ કથરોટની જમે, વેદ ના ૂણાઓ પરની
કથરોટની જમે ભર ૂર થશ.ે

16 યહોવાહ તેમના ઈ ર પોતાના લોકોને ટોળાં તર કે બચાવશે; તેઓ ુગટમાં જડલેાં રત્નોની જમે તેના દેશ પર ચળકશ.ે
17 તે કેટ ું ુંદર અને કેટ ું સારુ છે! જુવાનોને અનાજ તથા કુમા રકાઓને દ્રાક્ષારસ હૃ ુ કરશ.ે

10
ઇઝરાયલનો થનાર ઉદય

1 વસંતઋ ુમાં વરસાદ માટે યહોવાહને પોકારો.
તે યહોવાહ છે જે માણસો તથા છોડને માટે વરસાદ મોકલે છે,
તે વીજળ ઓને ઉત્પ કરે છે.
2 કેમ કે ૂ તઓ જૂઠુ બોલે છે, અને ભ વષ્ય ભાખનારાઓ જૂઠાં ભ વષ્ય કથન કરે છે;
સ્વપ્ન જોનારાઓ ખોટાં સ્વપ્નો વણર્વે છે અને ખોટો દલાસો આપે છે;
તેથી લોકો ટોળાંની જમે રખડે છે, તેઓ દ:ુખી છે કેમ કે તેઓને દોરનાર કોઈ પાળક નથી.
3 મારો કોપ પાળકો વરુદ્ધ સળગ્યો છે; તે નર બકરાઓ, એટલે આગેવાનોને હુ શક્ષા કર શ; કેમ કે સૈન્યોના યહોવાહે યહૂદાને,
તેના પોતાના ટોળાંઓની ખબર લીધી છે, તે તેઓને પોતાના ુદ્ધના ઘોડા જવેા બનાવશે.

4 તેમાંથી ૂણાનો ુ પથ્થર, ખીલો, ુદ્ધધ ુષ્ય અને દરેક આગેવાનો બહાર આવશ.ે 5 તેઓ ુદ્ધમાં પોતાના દશુ્મનોને
શેર ઓના કાદવની જમે કચડ નાખનાર યોદ્ધાઓના જવેા થશ;ે તેઓ ુદ્ધ કરશે, કેમ કે યહોવાહ તેઓની સાથે છે, ઘોડસેવારો
ગભરાઈ જશ.ે

6 “હુ યહૂદાના કુટુબને બળવાન કર શઅને ૂસફના કુટુબનો ઉદ્ધાર કર શ, કેમ કે હુ તેઓને ુનઃ ા પત કર શઅને મને તેમના
પર દયા આવે છે. જાણે કે મેં તેઓને કદ તજી દ ધા ન હોય તેવા થશ,ે કેમ કે, હુ યહોવાહ, તેમનો ઈ ર છુ અને હુ તેઓની
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વનંતી સાંભળ શ. 7એફ્રાઇમના વંશજો યોદ્ધા જવેા થશ,ે તેમનાં હૃદય દ્રાક્ષારસ પીધો હોય એમઆનંદ કરશે, તેમના લોકો જોશે
અને તેઓને ુશી થશ.ે તેમના હૃદય યહોવાહમાં આનંદ પામશ.ે

8 હુ સીટ વગાડ ને તેઓને એકત્ર કર શ, કેમ કે મેં તેઓને બચા ા છે, અગાઉ જમે તેઓની ૃ દ્ધ થઈ હતી તેવી ર તે તેઓની
ૃ દ્ધ થશ.ે 9જો હુ તેમને પ્રજાઓ મધ્યે વાવીશ, તોપણ તેઓ દૂરના દેશોમાં મારુ સ્મરણ કરશ,ે તેઓ પોતાના બાળકો સ હત

જીવશે અને પાછાઆવશ.ે 10વળ હુ તેઓને મસર દેશમાંથી પાછા લાવીશ અને આશ્ ૂરમાંથી તેઓને એકત્ર કર શ. હુ તેઓને
ગલ્યાદ તથા લબાનોનની ૂ મમાં લાવીશ અને ત્યાં પણ તેઓની એટલી બધી ૃ દ્ધ થશે કે તેઓને ૂરતી જગ્યા મળશે ન હ.
11 તેઓ સંકટરૂપી સ ુદ્ર પાર કરશે; તેઓ મોજાંઓને હઠાવશ,ે નીલ નદ ના સવર્ ઊંડાણો ુકાઈ જશ,ે આશ્ ૂરનો ગવર્

ઉતારવામાં આવશે અને મસરનો રાજદડ તેઓની પાસેથી જતો રહેશે. 12 હુ તેઓને મારામાં બળવાન કર શ અને તેઓ મારે
નામે ચાલશે.” એ ું યહોવાહ કહે છે.

11
જુલમગારોનો નાશ

1 હે લબાનોન, તારા દરવાજા ઉઘાડ, કે અ તારાં દેવદાર ૃક્ષોને ભસ્મ કરે.
2 હે સરુના ૃક્ષો, વલાપ કરો, કેમ કે, દેવદાર ૃક્ષ પડ ગ ું છે! ભ ૃક્ષો ન થઈ ગયાં છે.
બાશાનનાં એલોન ૃક્ષો, વલાપ કરો, કેમ કે, ગાઢ જગલ જમીનદોસ્ત થઈ ગ ું છે.
3 ઘેટાંપાળકોની પોકનો અવાજ સંભળાય છે, કેમ કે તેઓનો વૈભવ ન થયો છે.
જુવાન સહના બચ્ચાની ગજનાનો અવાજ સંભળાય છે, કેમ કે, યદન નદ નો ગવર્ ન થયો છે.

બે પાળકો
4મારા ઈ ર યહોવાહે ક ું, “કતલ થઈજતા ટોળાં ું પાલન કરો. 5તેઓના ખર દનારા તેમની કતલ કરે છે અને પોતાને શક્ષાપાત્ર
ગણતા નથી, તેઓના વેચનારા કહે છે કે, યહોવાહને પ્રશં સત હો! કે અમે શ્રીમંત છ એ!’ કેમ કે તેઓના પોતાના પાળકો તેઓના
પર દયા રાખતા નથી. 6 યહોવાહ કહે છે, હવે હુ પણ દેશના રહેવાસીઓ પર દયા રાખીશ ન હ.” જો, હુ તેઓમાં સંઘષર્ પેદા
કર શ, કે દરેક માણસ પોતાના પાળકના હાથમાં અને પોતાના રાજાના હાથમાં પડશે, તેઓ દેશનો નાશ કરશ,ે હુ યહૂ દયાને તેઓના
હાથમાંથી છોડાવીશ ન હ.”

7 માટે કતલ થઈ જતા ટોળાં ું અને કગાલ ઘેટાં ું મેં પાલન ક ુ છે. મેં બે લાકડ લીધી. એક ું નામ મેં “કરુણા” પા ું અને
બીજી ું નામ “એકતા” રા ુ.ં અને મેં ટોળા ું પાલન ક ુ. 8એક મ હનામાં મેં ત્રણ પાળકોનો નાશ કય . હુ ઘેટાંના વેપાર ઓથી
હુ કટાળ ગયો હતો અને તેઓ મારાથી કટા ા હતા. 9 ત્યારે મેં ક ું, “હવેથી હુ તમારો પાળક રહ શ ન હ. જે મરવાના છે તે
ભલે મરે, જે નાશ પામે તે ભલે નાશ પામ.ે જઓે બાક ર ા તે ભલે પોતાના પડોશી ું માંસ ખાય.”

10 પછ મેં માર “કરુણા” નામની લાકડ લીધી અને મારાં બધાં કુળો સાથે જે કરાર મેં કય હતો તે રદ કરવા મેં તેને કાપી
નાખી. 11 તે દવસે તે કરાર રદ કરવામાં આ ો, અને ટોળાંના જે વેપાર ઓ મારા પર નજર રાખતા હતા તેઓએજાણ્ ું કે આ
યહોવાહ ું વચન છે. 12 મેં તેઓને ક ું; “જો તમને યોગ્ય લાગ ું હોય તો તમે મને માર મજૂર આપો. પણ જો ન લાગ ું હોય
તો રહેવા દો.” તેથી તેઓએ ચાંદ ના ત્રીસ સ ા વેતન તર કે આપ્યા.

13 પછ યહોવાહે મને ક ું, “ખજાનામાં ચાંદ ને ૂક દે, તેઓએ તારુ વશેષ ૂલ્યાંકન ક ુ છે!” તેથી મેં ચાંદ ના ત્રીસ સ ા
લઈને યહોવાહના સભા ાનના ખજાનામાં ૂક દ ધા. 14 પછ યહૂદા તથા ઇઝરાયલ વચ્ચેનો ભાઈચારાનો સંબંધ તોડ નાખવા
મેં માર બીજી લાકડ “એકતા” ને ભાંગી નાખી.

15 યહોવાહે મને ક ું, “ ું ફર થી ૂખર્ પાળકની જવાબદાર લઈ લ,ે 16 કેમ કે જુઓ, હુ આ દેશમાં એવો પાળક ઊભો કર શ
કે તે નાશ પામનારાં ઘેટાંની સંભાળ ન હ લેશ.ે તે આડે માગ ચાલનારાઓને શોધશે ન હ, અને અપંગોને સાજાં કરશે ન હ. તે
નીરોગીને પણ ખાવા ું ચારશે ન હ, પણ ચરબી ુક્ત ઘેટાં ું માંસ ખાશે અને તેમની ખર ઓ ફાડ નાખશ.ે
17 ટોળાંને તજી દેનાર નકામા પાળકને અફસોસ!
તેના જમણા હાથ તથા તેની જમણી આંખ વરુદ્ધ તલવાર આવશ.ે
તેનો જમણો હાથ ૂરે ૂરો ુકાઈ જશે અને તેની જમણી આંખ અંધ થઈ જશ.ે”

12
યરુશાલેમનો થનારો ઉદ્ધાર

1ઇઝરાયલ માટે યહોવાહ ું વચન.
આકાશોને વસ્તારનાર, ૃથ્વીનો પાયો નાખનાર તથા મ ુષ્યોના અંતર આત્માનાં સજનહાર યહોવાહ કહે છે: 2 “જુઓ, હુ

યરુશાલેમને તેની આસપાસના સવર્ લોકોને માટે લથ ડયાં ખવડાવનાર પ્યાલારૂપ કર શ, યરુશાલેમના ઘેરાની જમે યહૂ દયાના
એવા જ હાલ હવાલ થશ.ે 3 તે દવસે એ ું થશે કે હુ યરુશાલેમને સવર્ લોકોને માટે ભારે પથ્થરરૂપ થાય એ ું કર શ. જે કોઈ તેને
ઉપાડશે તે પોતે ઘાયલ થશ.ે ૃથ્વી પરની સવર્ પ્રજાઓ તેની વરુદ્ધ એકઠ થશ.ે

4 સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે કે, તે દવસ,ે” “હુ દરેક ઘોડાને ત્રાસથી અને દરેક સવારને ગાંડપણથી માર શ. કેમ કે હુ
યહૂ દયાના લોકો પર માર આંખ ઉઘાડ શ અને સૈન્યના દરેક ઘોડાને અંધ કર નાખીશ. 5 ત્યારે યહૂ દયાના આગેવાનો પોતાના
મનમાં કહેશે, ‘યરુશાલેમના રહેવાસીઓ ું બળ તેમના ઈ ર, સૈન્યોનો યહોવાહના કારણે જ છે!’ ”

6 તે દવસે હુ યહૂ દયાના આગેવાનોને લાકડામાં અ થી ભરેલા ઘડા જવેા અને ૂળ ઓમાં બળતી મશાલરૂપ કર શ, કેમ કે
તેઓ ચારેબાજુના એટલે જમણી તથા ડાબી બાજુના દશુ્મનોનો નાશ કરશ.ે યરુશાલેમના લોકો હજી પોતાની જગ્યાએ ફર થી
વસશે.
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7યહોવાહ પહેલાં યહૂ દયાના તં ુઓને બચાવશે,જથેી દાઉદના ઘરનોઆદર તથા યરુશાલેમમાં રહેનારાઓનોઆદરયહૂ દયા
કરતાં વધી નજાય. 8તે દવસે યહોવાહ યરુશાલેમના રહેવાસીઓ ું રક્ષણ કરશ,ે તે દવસે જે લડખડાતો હશે તે પણ દાઉદ જવેો
થશ.ે અને દાઉદનાં કુટુબો ઈ રના જવેા,ં યહોવાહના દૂતના જવેાં તેમની આગળ થશ.ે 9 તે દવસે જે બધી પ્રજાઓ યરુશાલેમ
વરુદ્ધ ચઢ આવશે તેઓનો નાશ કરવાનો નણર્ય હુ કર શ.”
10 “પણ હુ દાઉદના ઘર પર તથા યરુશાલેમના રહેવાસીઓ પર કરુણા અને વનંતીનો આત્મા રેડ શ, તેઓ મને, એટલે જનેે

તેઓએ વીંધ્યો છે તેને જોશ.ે જમે કોઈ પોતાના એકના એક દ કરા માટે શોક કરે તેમ તેઓ પોતાના સંતાન માટે શોક કરે છે, જમે
તેઓ પોતાના પ્રથમજ નત દ કરાના ૃત્ ુ માટે શોક કરતો હોય એવી ર તે તેઓ શોક કરશ.ે 11તે દવસે મ ગદ્દોના મેદાનમાં હદાદ
રમ્મોનના વલાપના જવેો ભારે વલાપ યરુશાલેમમાં થશ.ે 12 દેશનાં દરેક કુટુબ બીજા કુટુબોથી જુદાં પડ ને શોક કરશ.ે દાઉદ ું
કુટુબ અલગ થશ,ે અને તેઓની પત્નીઓ ુરુષોથી અલગ થશે; નાથાન ું કુટુબ અલગ થશ,ે અને તેઓની પત્નીઓ ુરુષોથી
અલગ થશ.ે 13લેવી ું કુટુબ અલગ થશે અને તેઓની પત્નીઓ ુરુષોથી અલગ થશ.ે શમઇ ું કુટુબ અલગ થશ;ે અને તેઓની
પત્નીઓ ુરુષોથી અલગ થશ.ે 14 બાક ના બધા કુટુબોમાં ું દરેક કુટુબ અલગ થશે અને તેઓની પત્નીઓ ુરુષોથી અલગ
થશ.ે”

13
1 તે દવસે દાઉદના ઘર પર તથા યરુશાલેમના રેહવાસીઓ પર તેઓનાં પાપ અને અ ુદ્ધતા માટે ઝરો ખોલવામાં આવશ.ે

2સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે કે “તે દવસે હુ દેશમાંથી ૂ તઓ ું નામ ના ૂદ કર શ કે ફર તેઓને યાદ કરવામાં આવે ન હ; હુ જૂઠા
પ્રબોધકોને તથા અ ુદ્ધ આત્માને દેશમાંથી દૂર કર શ.

3જો કોઈ માણસભ વષ્યવાણી કરવા ું ચા ુ રાખશે, તો તેને જન્મઆપનાર તેના માતા પતા તેને કહેશે કે, ‘ ું જીવતો રહેવાનો
નથી, કેમ કે, ું યહોવાહના નામથી જૂઠુ બોલે છે.’ તેને જન્મ આપનાર તેનાં માતા પતા ારે તે ભ વષ્યવાણી કરતો હશે ત્યારે
તેને વીંધી નાખશે.

4 તે દવસે એ ું થશે કે દરેક પ્રબોધક ભ વષ્યવાણી કહેતી વખતે પોતાના સંદશર્નને લીધે શરમાશે, તેઓ રૂઆંવાળા વ
પહેર ને લોકોને ઠગશે ન હ. 5 કેમ કે તે કહેશે, ‘હુ પ્રબોધક નથી. હુ જમીનમાં કામ કરનાર માણસ છુ, કેમ કે ારે હુ જુવાન
હતો ત્યારથી હુ જમીનમાં કામ કરતો આ ો છુ.’ 6 પણ જો કોઈ તેને કહેશે કે, ‘તારા હાથો પર આ ઘા શાના છે?’ તો તે જવાબ
આપશે કે, ‘તે ઘા તો મને મારા મત્રોના ઘરમાં પડ્યા હતા તે છે.’ ”

પ્ર ુના પાળકને સંહારવાની આ ા
7સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે,
“હે તલવાર મારા પાળક વરુદ્ધ,
તથા જે માણસ માર પાસે ઊભો છે તેની વરુદ્ધ જા ૃત થા.
પાળકને માર,
એટલે ટો ું વખેરાઈ જશ.ે
કેમ કે હુ મારો હાથ નાનાંઓ પર ફેરવીશ.
8 યહોવાહ કહે છે કે ત્યારે એ ું થશે કે આખા દેશમાંના”
બે ભાગ ન પામીને ના ૂદ થશ;ે
પણ ત્રીજો ભાગ બાક રહેશે.
9 ત્રીજા ભાગને હુ અ માં નાખીશ,
અને જમે ચાંદ ને ુદ્ધ કરવામાં આવે છે તેમ હુ તેને ુદ્ધ કર શ,
અને જમે સોનાને પરખવામાં આવે છે તેમ તેની પરખ કર શ. તેઓ મારુ નામ પોકારશ,ે
હુ તેઓને જણાવીશ કે, ‘આમારા લોકો છે.’
તેઓમાંનો દરેક કહેશે કે, ‘યહોવાહ અમારા ઈ ર છે.’ ”

14
યરુશાલેમ અને અન્ય પ્રજાઓ

1જો, યહોવાહનો એક એવો દવસ આવે છે કે, ારે તાર ૂંટ તાર મધ્યે વહેંચવામાં આવશ.ે 2 કેમ કે હુ બધી પ્રજાઓને
યરુશાલેમ વરુદ્ધ ુદ્ધ માટે એકત્ર કર શ, નગર કબજે કરવામાં આવશ.ે ઘરો ૂંટવામાં આવશે અને ીઓ પર બળાત્કાર
કરવામાં આવશ.ે અડ ું નગર બંદ ખાનામાં જશ,ે પણ બાક ના લોકો નગરમાંથી કાપી નાખવામાં આવશે ન હ.

3 પણ જમે યહોવાહ ુદ્ધના દવસે લડ્યા હતા તેમ તે પ્રજાઓની જમે લડશે. 4 તે દવસે તેમના પગ યરુશાલેમની ૂવર્માં
આવેલા જૈ ૂનના પવર્ત ઉપર ઊભા રહેશે. જૈ ૂન પવર્ત ૂવર્ તથા પ મ વચ્ચે અડધો અડધ વભા જત થઈજશે અને બહુ મોટ
ખીણ થઈ જશ,ે અડધો પવર્ત ઉ ર તરફ અને બાક નો અડધો દ ક્ષણ તરફ પાછો જશે.

5 તમે પવર્તોની ખીણમાં થઈને નાસી જશો, પવર્તોની ખીણઆસેલ ુધી પહોંચશ.ે યહૂ દયાના રાજા ઉ ઝયાના સમયમાં તમે
ધરતીકપ વખતે નાસી છૂટ્યા હતા તેમ તમે નાસશો. ત્યારે યહોવાહ મારા ઈ ર પોતાના સંતો સાથે આવશ.ે

6 તે દવસે એ ું થશે કે ત્યાં અજવા ુ*ં ઠડ કે હમ હશે ન હ. 7 તે દવસે કેવો હશે તે યહોવાહ જાણે છે, એટલે કે તે દવસ
પણ ન હ હોય અને રાત પણ ન હ હોય, કેમ કે સાંજના સમયે અજવા ું હશે. 8 તે દવસે યરુશાલેમમાંથી સતત પાણી વહેશે.
અડધો પ્રવાહ ૂવર્ સ ુદ્રમાં અને અડધો પ્રવાહ પ મ સ ુદ્ર તરફ જશ.ે ઉનાળો હશે કે શયાળો પણ એ ું જ થશ.ે

* 14:6 14:6 ગૌરવ
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9યહોવાહઆખી ૃથ્વી ઉપર રાજા થશ.ે તે દવસે યહોવાહ ઈ ર એક જ હશે અને તેમ ું નામ પણ એક જ હશે. 10સમગ્ર
પ્રદેશ ગેબાથી તે યરુશાલેમની દ ક્ષણે રમ્મોન ુધી અરાબાહ જવેો થઈ જશ.ે યરુશાલેમ બન્યામીનના દરવાજાથી પહેલા
દરવાજાની જગા ુધી, એટલે ૂણાના દરવાજા ુધી અને હનાનએલના ુરજથી તે રાજાના દ્રાક્ષકુડ ુધી ઊં ું કરવામાં આવશ.ે
11લોકો યરુશાલેમમાં રહેશે, તેના પર કદ શાપ ઊતરશે ન હ; યરુશાલેમ સહ સલામત રહેશે.

12જે લોકોએ યરુશાલેમ વરુદ્ધ ુદ્ધ ક ુ હશે તેઓને યહોવાહ મરક થી મારશે: તેઓ પોતાના પગ પર ઊભા હશે એટલામાં
તેમ ું માંસ સડ જશ.ે તેઓની આંખો તેઓના ખાડામાં સડ જશ,ે તેઓની જીભ તેમના મોંમાં સડ જશ.ે 13 તે સમયે યહોવાહ
તરફથી લોકોમાં મોટો કોલાહલ થશે અને દરેક માણસ પોતાના પડોશીનો હાથ પકડશ.ે દરેક હાથ પોતાના પડોશીની વરુદ્ધ
ઊઠશે.

14 અને યહૂ દયા યરુશાલેમની સામે ુદ્ધ કરશ,ે તેઓ આસપાસની બધી પ્રજાઓની સંપ , સો ુ,ં ચાંદ અને સારાં વ ો
મોટા જથામાં ભેગાં કરશે. 15 તે છાવણીઓમાંના ઘોડા, ખચ્ચરો, ઊંટો, ગધેડાં તથા બીજા બધાં પ ુઓનો મરક થી મરો થશ.ે

16 ત્યારે યરુશાલેમની વરુદ્ધ ચઢ આવેલી પ્રજાઓમાંથી બચેલો માણસ રાજાની, સૈન્યોના યહોવાહની આરાધના કરવા
તથા માંડવાપવર્ ઊજવવા દરવષ જશે. 17અને એ ું થશે કે જો ૃથ્વી પરનાં બધાં કુટુબોમાંથી જે કોઈ રાજાની, એટલે સૈન્યોના
યહોવાહની આરાધના કરવા યરુશાલેમ ન હ જાય, તો યહોવાહ તેઓના પર વરસાદ લાવશે ન હ. 18અને જો મસરનાં કુટુબો
ત્યાં જશે આવશે ન હ, તો તેઓ વરસાદ પ્રાપ્ત કરશે ન હ. જે પ્રજાઓ માંડવાપવર્ પાળવા જશે ન હ તેઓને યહોવાહ મરક થી
મારશે.

19 મસર તથા માંડવાપવર્ પાળવા ન હ જનાર સવર્ પ્રજાને આ શક્ષા કરવામાં આવશ†ે.
20 પણ તે દવસ,ે ઘોડાઓ પરની ઘંટડ ઓ કહેશે, “યહોવાહને સારુ પ વત્ર” અને યહોવાહના સભા ાનનાં તપેલાં વેદ

આગળના વાટકા જવેાં થશ.ે 21 કેમ કે યરુશાલેમ તથા યહૂ દયામા ું દરેક તપે ું સૈન્યોના યહોવાહને માટે પ વત્ર થશ,ે બ લદાન
લાવનાર સવર્ માણસો તેમાં બાફશે અને તેમાંથી ખાશ.ે તે દવસે સૈન્યોના યહોવાહના ઘરમાં કોઈ કનાની હશે ન હ.

† 14:19 14:19 પાપ
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માલાખી
લેખક

માલાખીના ુસ્તકમા,ં લેખક તર કે માલાખી પ્રબોધકને ઓળખાવે છે. હ ૂ ભાષામાં, આનામએક શ પરથીઆવે છે જનેો
અથર્ ‘સંદેશવાહક’ થાય છે, કે જે ઈ રનો સંદેશ ઈ રના લોકોને પહોંચાડતા પ્ર ુના પ્રબોધક તર કેની માલાખીની ૂ મકા તરફ
નદશ કરે છે. આમ, આપણને આ ુસ્તક આપવામાં માલાખી બમણાં અથર્માં સંદેશવાહક છે અને તેનો સંદેશ એ છે કે ઈ ર
ભ વષ્યમાં એ લયા પ્રબોધકના જવેો જ મહાન બીજો એક પ્રબોધક પ્ર ુના મહાન દવસ અગાઉ મોકલાશ.ે

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. .ૂ 430 ની આસપાસનો છે.
આ દેશ નકાલ બાદ ું ુસ્તક છે જનેો અથર્ એ થાય છે કે તે બા બલના બંદ વાસથી પાછાઆ ા બાદઆ ુસ્તક લખા ું હ ું.

વાંચકવગર્
યરુશાલેમમાં રહેતા યહૂદ લોકો તથા ઈ રના દરેક જગ્યાના લોકો માટે સામાન્ય પત્ર.

હે ુ
આ ુસ્તકનો હે ુ લોકોને યાદ કરાવવાનો છે કે ઈ ર પોતાના લોકોને બની શકે તેટલી મદદ કરશે અને ારે ઈ ર ન્યાયાધીશ

તર કે આવશે ત્યારે તેઓ તેમની દુ તા માટે તેઓને જવાબદાર ઠેરવશે. તેનો હે ુ લોકોને પોતાની દુ તા બદલ પ ાતાપ કરવા
અરજ કરવાનો છે કે જથેી કરારના આશીવાર્દો પ ર ૂણર્ થાય. માલાખી દ્વારા લોકોને ઈ ર તરફ પાછા ફરવા વષે આ ઈ રની
ચેતવણી હતી. જૂના કરાર ું અં તમ ુસ્તક સમાપ્ત થાય છે ત્યારે ઇઝરાયલીઓના કાનમાં ઈ રનો ન્યાય તથા મસીહનાઆગમન
દ્વારા ઈ રના ુનઃ ાપનાના વચનની ઘોષણા સંભળાઈ રહ છે.

ુદ્રાલેખ
ઔપચા રકતાવાદ ઠપકો

રૂપરેખા
1. યાજકોને ઈ ર ું સન્માન કરવા બોધ — 1:1-2:9
2. યહૂદાને વ ા ુ બનવા બોધ — 2:10-3:6
3. યહૂદાને ઈ ર પાસે પાછા ફરવા બોધ — 3:7-4:6

1 માલાખી મારફતે ઇઝરાયલી પ્રજાને પ્રગટ કરાયેલા યહોવાહનો વચન.
ઇઝરાયલ માટે યહોવાહનો પ્રેમ

2 યહોવાહ કહે છે કે, “મેં તને પ્રેમ કય છે,” પણ તમે ૂછો છો કે, “કઈ બાબતે તમે અમને પ્રેમ કય છે?” યહોવાહ કહે છે,
“ ું એસાવ યાકૂબનો ભાઈ ન હતો. “તોપણ મેં યાકૂબને પ્રેમ કય , 3 પણ મેં એસાવનો તરસ્કાર કય . મેં તેના પવર્તોને ઉજ્જડ
બનાવી દ ધા, તેના વારસાને મેં અરણ્યનાં શયાળો ું ાન બનાવી દ ું.”

4 જો અદોમ કહે કે, “અમારો વનાશ થઈ ગયો છે, પણ અમે પાછા ફર ને ઉજ્જડ જગાઓને બાંધી ું;” તોપણ સૈન્યોના
યહોવાહ કહે છે કે, “તેઓ બાંધશે, પણ હુ તેનો નાશ કર શ; અને લોકો તેને દુ તાનો દેશ અને લોકોને યહોવાહ જઓેના પર
હમેશા કોપાયમાન રહે છે’ એ ું કહેશે. 5તમે તમાર નજરે તે જોશો અને કહેશો કે, “ઇઝરાયલની સરહદોની પાર સવર્ત્ર યહોવાહ
મહાન છે.”

યાજકોને યહોવાહનો ઠપકો
6 “દ કરો પોતાના પતાનો આદર કરશે, અને ચાકર પોતાના મા લકનો આદર કરશે. જો, હુ તમારો પતા છુ તો, મારો આદર
ાં છે? અને જો મા લક છુ તો મારુ સન્માન ાં છે? એ ું મારા નામને ધ ારના યાજકો, યહોવાહ તમને ૂછે છે. પણ તમે

ક ું, ‘અમે તમારા નામને કેવી ર તે ધ ાર એ છ એ?’ 7 યહોવાહ કહે છે, “તમે માર વેદ પર અપ વત્ર રોટલી ચઢાવીને ૂછો
છો, “અમે તમને કેવી ર તે ભ્ર કયાર્?’ એ ું કહ ને કે યહોવાહ મેજને ધ ારપાત્ર છે.

8તમે અંધ પ ુઓ મને અપર્ણ કરો છો તે ું ખોટુ નથી? તમે અપંગ કે બીમાર પ ુઓઅપર્ણ કરો છો તે ું ખોટુ નથી? જો તમે
પ ુઓની તે ભેટ તમારા રાજકતાર્ને આપશો તો ું તે સ્વીકાર કરશે? ું તે તમારા પર પ્રસ થશ?ે” એ ું સૈન્યોના યહોવાહ કહે
છે. 9અને હવે તમે ઈ રને પ્રસ કરવાનો પ્રયત્ન કરો છો, કે જથેી તેઓ અમારા પર દયા કરે. “પણ તમારા આવાં જ અપર્ણોને
લીધે, ું તેઓ તમારામાંના કોઈને માયા ુપણે સ્વીકાર કરશ?ે” એ ું સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે.

10 “સભા ાનના દરવાજા બંધ કર દઈને માર વેદ પર નરથર્ક અ સળગાવવા ન દે એવો જો તમારામાં કોઈ હોત તો
ઓહ કે ું સારુ હોત! હુ તમારા પર જરાપણ પ્રસ નથી, એમ સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે, હુ તમારા હાથ ું એક પણ અપર્ણ
સ્વીકાર શ ન હ. 11સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે, કેમ કે ૂય દયથી ૂયાર્સ્ત ુધી પ્રજાઓ વચ્ચે મારુ નામ મહાન ગણાય છે; સવર્

ળે મારે નામે ૂપ તથા પ વત્ર અપર્ણ ચઢાવવામાં આવે છે. સવર્ પ્રજાઓ મધ્યે મારુ નામ મહાન ગણાય છે.” 12 પણ પ્ર ુની
મેજ અપ વત્ર છે, તેમ ું ફળ તથા અ ધ ારપાત્ર છે એ ું કહ ને તમે તેમ ું અપમાન કરો છો.

13 વળ તમે કહો છો, “આ કે ું કટાળાજનક છે,’ તમે તેની સામે છ ા છો,” એમ સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે. “તમે
જોરજુલમથી પડાવી લીધેલાં અપંગ અને માંદાં પ ુઓ લઈને આવો છો; અને એવાં બ લદાન મને ચઢાવો છો. તો ું હુ તમારા
હાથથી એવા અપર્ણોનો સ્વીકાર કરુ?” 14 “જે ઠગ માનતા માનીને પોતાના ટોળાંમાં નર જાનવર હોવા છતાં ખોડવાળાં પ ુને
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પ્ર ુ યહોવાહ માટે બ લદાનમાં ચઢાવે છે તે શા પત થાઓ! કેમ કે હુ મહાન રાજા છુ, “મારુ નામ પ્રજાઓ મધ્યે ભયાવહ છે.”
એ ું સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે.

2
1અને હવે, હે યાજકો, આઆજ્ઞા તમારા માટે છે. 2સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે, “જો તમે મને સાંભળો ન હ અને મારા નામને

મ હમા આપવા ું તમારા હૃદયમાં ન હ ઠસાવો, તો હુ તમારા પર શાપ મોકલીશ, અને તમારા આશીવાર્દોને શાપરૂપ કર નાખીશ.
ખરેખર, મેં તેમને શાપરૂપ કર દ ધા છે, કેમ કે માર આજ્ઞા તમે તમારા હૃદયમાં સમાવતા નથી.

3જો, હુ તમારા વંશજોને ઠપકો આપીશ, અને તમારા ુખ પર છાણ નાખીશ અને તમારા છાણના અપર્ણો સાથે તમને પણ
બહાર કાઢ ૂકવામાં આવશે. 4 ત્યારે તમે જાણશો કે મેં તમાર પાસે આઆજ્ઞા મોકલી છે, કે મારો કરાર લેવી સાથે થાય,” એ ું
સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે.

5 “તેની સાથેનો મારો કરાર જીવન તથા શાં ત આપવાનો હતો, અને તે મારો આદર કરે તે માટે મેં તેને તે આપ્યો. તે મારો
આદર કરતો હતો અને મારા નામનો ભય રાખતો હતો. 6સા ું શક્ષણ તેમના ુખમાં હ ું, તેમના હોઠમાંથી કદ અન્યાયીપણું
મા ૂમ પડ ું નહ ુ.ં તે માર સાથે શાં ત અને પ્રામા ણકપણે ચાલતો હતો, અને તે ઘણાંને પાપમાંથી પાછા ફેરવતો હતો*. 7 કેમ
કે યાજકના હોઠોમાં ડહાપણ હો ું જોઈએ, અને લોકો તેમના ુખમાંથી નયમ શોધવો જોઈએ, કેમ કે તે સૈન્યોના યહોવાહનો
સંદેશાવાહક છે.

8 પણ તમે સાચા માગર્માંથી ભટક ગયા છો. તમે ઘણાં લોકોને નયમનો આદર કરવા વષે ઠોકર ખવડા ા છો. તમે લેવીના
કરારને ભ્ર કય છે,” એ ું સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે. 9 “મેં તમને લોકોનીઆગળ ધ ારપાત્ર અને અધમ બનાવી દ ધા છે, કેમ
કે તમે મારા માગ ને વળગી ર ા નથી, પણ શક્ષણઆપવામાં તમે પક્ષપાત કય છે.”

લોકોના ઈ ર પ્રત્યે બેવફા
10 ું આપણા સવર્ના એક જ પતા નથી? ું એક જ ઈ રે આપણું સજન ક ુ નથી? તો શા માટે આપણે આપણા ભાઈઓ

સામે અ વ ા ુ રહ ને પ ૃઓના કરાર ું અપમાન કર એ? 11 યહૂદાએ અ વ ા ુ છે, અને ઇઝરાયલમાં તથા યરુશાલેમમાં
ધ ારપાત્ર કૃત્ય કરવામાં આ ું છે. કેમ કે યહોવાહ જનેે પ્રેમ કરતા હતા તે પ વત્ર ાનને યહૂદાએ અપ વત્ર ક ુ છે, અને તેણે
વદેશી દેવની દ કર સાથે લ ક ુ છે. 12 જે કોઈ વંશજોએ આ પ્રમાણે ક ુ હશે, તેમ જ સૈન્યોના યહોવાહને માટે અપર્ણ
લાવનારને પણ યહોવાહ યાકૂબના તં ુમાંથી ના ૂદ કરશે.

13અને તમે પણ આ ું કરો છો. તમે તમારાં આં ુઓથી, રુદનથી તથા શોકથી યહોવાહની વેદ ને ઢાંક દો છો, કેમ કે તેઓ
તમારાં અપર્ણો જોવાને તથા તમારા હાથથી તેનો સ્વીકાર કરવાને સહમત નથી.

14 પણ ું કહે છે, “શા માટે તે ન હ?” કેમ કે, યહોવાહ તાર અને તાર જુવાનીની પત્ની વચ્ચે સાક્ષી થયા છે, જોકે તે તાર
સાથી અને કરારની રૂએ તાર પત્ની હતી છતાં ું તેને અ વ ા ુ ર ો છે. 15 ું તેણે પોતાના આત્માનાં અંશ વડે તમને એક
બના ા નથી? અને શા માટે તેમણે તમને એક બના ા છે? કેમ કે તે ધા મક સંતાનની આશા રાખતા હતા? માટે તમારા આત્મા
વષે સાવધ રહો, કોઈ પણ પોતાની જુવાનીની પત્નીને અ વ ા ુ ન રહે. 16 કેમ કે ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહ કહે છે કે, “હુ
છૂટાછેડાને ધ ારુ છુ, સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે “જે પોતાની પત્ની પર જુલમ કરે છે તેને હુ ધ ારુ છુ. “માટે તમારા આત્મા
વષે સાવધ રહો અને અ વ ા ુ ન બનો.”

ન્યાયનો દવસ પાસે છે
17 તમે તમારા શ ોથી યહોવાહને કટાળો ઉપજા ો છે. પણ તમે કહો છો કે, “કેવી ર તે અમે તેમને કટાળો ઉપજા ો છે?

“દષુ્કમર્ કરનાર દરેક માણસ યહોવાહની નજરમાં સારો છે, તેનાથી તેઓ પ્રસ થાય છે; અથવા ઈ રનો ન્યાય ાં છે?” એ ું
કહ ને તમે તેમને કટાળો ઉપજા ો છે.

3
1 “જુઓ, હુ મારા સંદેશાવાહકને મોક ું છુ, તે માર આગળ માગર્ તૈયાર કરશ.ે અને જે પ્ર ુને તમે શોધો છો, તે અચાનક

પોતાના મં દરમાં આવશ;ે અને કરારનો સંદેશાવાહક જનેે જોવાને તમે ુશ છો, જુઓ, તેઆવી ર ો છે,” એ ું સૈન્યોના યહોવાહ
કહે છે.

2પણ તેમનાઆવવાનો દવસ કોણ સહન કર શકશ?ે અને ારે તે પ્રગટ થશે ત્યારે કોણઊભો રહ શકશ?ે કેમ કે તે ધા ુને
ુદ્ધ કરનાર અ સમાન તથા ધોબીના સા ુ સમાન છે. 3 તે ચાંદ ગાળનાર તથા ુદ્ધ કરનારની જમે ન્યાય કરવા બરાજશ.ે તે

લેવીના દ કરાઓને ુદ્ધ કરશ.ે તે તેમને સોના તથા ચાંદ જવેા ુદ્ધ કરશે, તેઓ યહોવાહને ન્યાયીપણા ું અપર્ણ ચઢાવશે.
4 ત્યારે પ્રાચીન કાળનાં વષ તથા જૂના દવસોની જમે યહૂ દયા તથા યરુશાલેમનાં અપર્ણો યહોવાહને પસંદ પડશે. 5 “પછ

હુ ન્યાય કરવા તમાર પાસે આવીશ. જાદગુરો, ભચાર ઓ અને જૂઠા સાક્ષીઓ વરુદ્ધ તથા મજૂર પર તેના વેતનમાં જુલમ
કરનારની વરુદ્ધ, વધવા તથા અનાથો પર જુલમ કરનારની વરુદ્ધ, પરદેશીનો હક પચાવી પાડનાર તથા મારો આદર ન હ
કરનારની વરુદ્ધ હુ સાક્ષી ૂરવા તત્પર રહ શ,” એમ સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે.

6 “કેમ કે હુ, યહોવાહ, બદલાતો નથી, તેથી હે યાકૂબના લોકો, તમારો સવર્નાશ થયો નથી.
દશાંશો આપવા વષે

7 તમારા પ ૃઓના સમયથી તમે મારા વ ધઓથી દૂર ફયાર્ છો અને તેઓને પા ા નથી. માર પાસે પાછા આવો, અને હુ
તમાર પાસે પાછો આવીશ,” એમ સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે. “પણ તમે કહો છો, ‘અમે કેવી ર તે પાછા ફર એ?’ ”

8 ું માણસ ઈ રને ૂંટ શકે છે? છતાં તમે મને ૂંટો છો. પણ તમે કહો છો, અમે કેવી ર તે તમને ૂંટ્યા? દશાંશોમાં તથા
અપર્ણોમાં. 9 તમે શાપથી શા પત થયા છો, કેમ કે તમાર આખી પ્રજાએ, મને ૂંટ્યો છે.

* 2:6 2:6 ખોટો ઉપદેશ
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10 દશાંશો ભયાર્ ૂરા ભંડારમાં લાવો, કે જથેી મારા ઘરમાં અ ની અછત રહે ન હ. અને તમે મને પારખો કે,” “જુઓ હુ તમારા
માટેઆકાશની બાર ઓખોલીને સમાવેશ કરવાની જગા ન હ હોય, એટલોઆશીવાર્દ તમારા પર મોક ું છુ કે ન હ, એ ું સૈન્યોના
યહોવાહ કહે છે. 11 તમારે સારુ હુ ભક્ષકોને ધમકાવીશ, જથેી તેઓ તમાર જમીનની ઊપજનો નાશ ન કરે; ખેતરમાં તમારા
દ્રાક્ષાવેલાઓનાં ફળ યોગ્ય સમય આ ા પહેલાં ખર પડશે ન હ,” એ ું સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે. 12 “સવર્ પ્રજાઓ તમને
આશીવાર્ દત કહેશે, કેમ કે તમારો દેશ ુશહાલ થશ,ે” એ ું સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે.

ઈ ર દયા દશાર્વનાર છે
13 યહોવાહ કહે છે, “તમે માર વરુદ્ધ કઠોર વચનો ક ાં છે,” પણ તમે કહો છો કે, ‘અમે તમાર વરુદ્ધ ું બોલ્યા છ એ?’

14તમે ક ું છે કે, ‘ઈ રની સેવા કરવી થર્ છે. અમે તેમના વ ધઓપા ા તથા સૈન્યોના યહોવાહનીઆગળશોક ૂવર્ક ચાલ્યા
તેથી અમને શો લાભ થયો? 15અને હવે અમે ઘમંડ લોકોને આશીવાર્ દત કહ એ છ એ. દરુાચાર ઓ ફક્ત આબાદ થતાં નથી,
પણ તેઓ, ઈ રને પારખે છે અને બચી જાય છે.’ ”

16 ત્યારે યહોવાહનો ભય રાખનારાઓએએકબીજાની સાથે વાત કર ; યહોવાહે તે ધ્યાનથી સાંભ ું અને ભય રાખનારાઓને
સારુ તથા તેમના નામ ું આદર રાખનારાઓને સારુ યાદ ું ુસ્તક તેમની હજૂરમાં લખવામાં આ ું.

17સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે, “તેઓ મારા થશ,ે” “જે દવસે હુ આ કર શ તે દવસ,ે તેઓ મારુ ખાસ દ્ર થશ;ે જમે પતા
પોતાની સેવા કરનાર દ કરા પર દયા રાખે, તેમ હુ તેમના પર દયા રાખીશ. 18 ત્યારે તમે ફર એકવાર ન્યાયી અને દુ વચ્ચેનો તથા
ઈ રની સેવા કરનાર અને સેવા ન હ કરનાર વચ્ચેનો ભેદ સમજશો.

4
પ્ર ુનો દવસઆવે છે

1 કેમ કે જુઓ, તે દવસ આવી ર ો છે, ભઠ્ઠ ની પેઠે બળે છે, ારે બધા અ ભમાની તથા દરુાચાર ઓ ૂસા સમાન થશ.ે
સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે કે, જે દવસ આવે છે તે તેઓને એવા બાળ નાખશે કે” “તેમ ું ૂળ કે ડાળ રહેશે ન હ. 2 પણ તમે
જઓે મારા નામનો ભય રાખો છો, તેઓના માટે ન્યાયીપણાનો ૂયર્ ઊગશે અને તેની પાંખોમાં સાજાપણું હશે. તમે બહારઆવીને
વાડામાંથી છૂટેલા વાછરડાની જમે કૂદશો. 3અને તમે દુ લોકોને તમારા પગ નીચે છૂદશો, સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે કે, “જે દવસે
હુ આ કર શ તે દવસે તેઓ તમારાં પગનાં ત ળયાં નીચે રાખ જવેા થશ.ે”

4 “મારા સેવક ૂસાનો નયમ, જે મેં હોરેબમાં સવર્ ઇઝરાયલને માટે ફરમા ો હતો, તે કા ૂનો તથા વ ધઓપાળવા યાદ રાખો.
5 જુઓ, યહોવાહનો મહાન તથા ભયંકર દવસ આવે તે પહેલાં, હુ તમાર પાસે એ લયા પ્રબોધકને મોકલીશ. 6 તે પતાઓનાં
હૃદયને દ કરા તરફ તથા દ કરાઓનાં હૃદયને પતાઓ તરફ ફેરવશે; રખેને હુ આવીને ૃથ્વીનો શાપથી વનાશ કરુ.”
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માથ્થીની લખેલી ુવાતાર્
લેખક

આ ુસ્તકનો લેખક માથ્થી કર ઉઘરાવનાર ક્ત હતો કે જણેે ઈ ુને અ ુસરવા પોતા ું કામ છોડ દ ું હ ું (9:9-13). માક
અને ૂક પોતાના ુસ્તકોમાં તેનો ઉલ્લેખ લેવી તર કે કરે છે. તેના નામનો અથર્ ઈ રની ભેટ એવો થાય છે. મંડળ ના શરૂઆતના
પ ૃઓ માથ્થી લેખક હતો તે વષે સવર્સંમત છે એટલે કે માથ્થી જે બાર શષ્યોમાંનો એક હતો તે આ ુસ્તકનો લેખક હતો.
માથ્થી ઈ ુના સેવાકાયર્ની ઘટનાઓને નજરે જોનાર સાક્ષી હતો. ુવાતાર્નાં બીજા હેવાલો સાથેનો માથ્થીની ુવાતાર્નો ુલનાત્મક
અભ્યાસ સા બત કરે છે કે ખ્રસ્તની પ્રેર તો દ્વારા અપાતી સાક્ષી એકબીજાથી અલગ નહ પણ સમાન હતી.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 50 થી 70 ની આસપાસનો છે.
જો કે ઘણા માને છે કે તેનો ઉદ્દભવ અંત્યોખમાં થયો હશે તો પણ માથ્થીની ુવાતાર્નાં યહૂદ લક્ષણોને જોતા,ં તે પેલ ટાઇન

કે સર યામાં લખાઈ હોવી જોઈએ.
વાંચકવગર્

તેની ુવાતાર્ ગ્રીક ભાષામાં લખાઈ હોવાથી, ગ્રીક બોલતા યહૂદ સ ુદાયના વાંચકો તરફ માથ્થી ું વલણ ર ું હોય શકે. તેના
ઘણા તત્વો યહૂદ વાંચકવગર્ તરફ ઇશારો કરે છે: જૂના કરારની પ ર ૂણર્તા સંબંધી માથ્થીની કાળજી, ઈ ુના ઉદ્દભવને ઇબ્રા હમ
ુધી ચતર ુ,ં (1:1-17); તેનો યહૂદ પ રભાષાનો ઉપયોગ ઉદાહરણતર કે, સ્વગર્ ું રા ાં સ્વગર્ શ યહૂદ ઓના ઈ રના

નામનો ઉપયોગ કરવાનો ખચકાટ પ્રગટ કરે છે; અને ઈ ુ દાઉદના ુત્ર હોવા પરનો તેનો ભાર (1:1; 9:27; 12:23; 15:22;
20:30-31; 21:9,15; 22:41-45) દશાર્વે છે કે માથ્થી યહૂદ સ ુદાય તરફ વધારે કે ન્દ્રત હતો.

હે ુ
આ ુવાતાર્ લખતી વખત,ે માથ્થીનો ઇરાદો યહૂદ વાંચકોને ઈ ુ ું મસીહા તર કે સમથર્ન કરવાનો છે. મ ુષ્યજાત માટે ઈ ર ું

રા લાવવા પરભાર ૂકવાની બાબતઅહ કેન્દ્ર ાન છે. તે ઈ ુના રાજાહોવા પરભાર ૂકે છે કે જે જૂના કરારની પ્રબોધવાણી
તથા અપેક્ષાઓ પ ર ૂણર્ કરે છે. (1:1; 16:16; 20:28.)

ુદ્રાલેખ
ઈ ુ યહૂદ ઓના રાજા

રૂપરેખા
1. ઈ ુનો જન્મ — 1:1-2:23
2. ઈ ુની ગાલીલમાંની સેવા — 3:1-18:35
3. ઈ ુની યહૂ દયામાંની સેવા — 19:1-20:34
4. યહૂ દયામાંના અં તમ દવસો — 19:1-20:34
5. અં તમ ઘટનાઓ — 28:1-20

ઈ ુ ખ્રસ્તની વંશાવળ
ૂક 3:23-38

1 ઈ ુ ખ્રસ્ત જે ઇબ્રા હમનાં દ કરા, જે દાઉદના દ કરા, તેમની વંશાવળ . 2 ઇબ્રા હમ ઇસહાકનો પતા, ઇસહાક યાકૂબનો
પતા, યાકૂબ યહૂદા તથા તેના ભાઈઓનો પતા, 3 યહૂદા તથા તામારથી થયેલા પેરેસ અને ઝેરાહ, પેરેસ હેસ્રોનનો પતા, હેસ્રોન
આરામનો પતા.

4 આરામ આમ્મીનાદાબનો પતા, આમ્મીનાદાબ નાહશોનનો પતા, નાહશોન સલ્મોનનો પતા, 5 સલ્મોન બોઆઝનો પતા
અને રાહાબ તેની માતા, બોઆઝ ઓબેદનો પતા અને રૂથ તેની માતા, ઓબેદ યશાઈનો પતા અને 6 યશાઈ દાઉદ રાજાનો
પતા હતો. દાઉદ ુલેમાનનો પતા હતો જનેી મા પહેલા ઉ રયાની પત્ની હતી.
7 ુલેમાન રહાબામનો પતા, રહાબામ અ બયાનો પતા, અ બયા આસાનો પતા, 8આસા યહોશાફાટનો પતા, યહોશાફાટ

યોરામનો પતા, યોરામ ઉ ઝયાનો પતા હતો.
9 ઉ ઝયા યોથામનો પતા, યોથામ આહાઝનો પતા, આહાઝ હઝ કયાનો પતા, 10 હઝ કયા મનાશ્શાનો પતા, મનાશ્શા

આમોનનો પતા, આમોન યો શયાનો પતા, અને 11બા બલના બંદ વાસને સમયે યો શયા યખોન્યા તથા તેના ભાઈઓનો પતા
હતો.

12 અને બા બલના બંદ વાસ પછ , યખોન્યા શાલ્તીએલનો પતા, શાલ્તીએલ ઝરુબ્બાબેલનો પતા, 13 ઝરુબ્બાબેલ
અબીઉદનો પતા, અબીઉદ એ લયાક મનો પતા, એ લયાક મઆઝોરનો પતા, 14આઝોર સાદોકનો પતા, સાદોક આખીમનો
પતા, આખીમ અ લ ુદનો પતા.
15અ લ ુદ એલાઝારનો પતા, એલાઝાર મથ્થાનનો પતા, મથ્થાન યાકૂબનો પતા, અને 16 યાકૂબ ૂસફનો પતા, ૂસફ જે

મ રયમનો પ ત હતો; અને મ રયમથી ઈ ુ જે ખ્રસ્ત કહેવાય છે તે જનમ્યા.ં 17 ઇબ્રા હમથી દાઉદ ુધી બધી મળ ને ચૌદ પેઢ
થઈ, દાઉદથી બા બલના બંદ વાસ ુધી ચૌદ પેઢ , અને બા બલના બંદ વાસથી ખ્રસ્તનાં સમય ુધી ચૌદ પેઢ થઈ.

ઈ ુ ખ્રસ્તનો જન્મ
ૂક 2:1-7



માથ્થી 1:18 848 માથ્થી 3:3

18 ઈ ુ ખ્રસ્તનો જન્મ આ પ્રમાણે થયો. તેમની મા મ રયમની સગાઈ ૂસફ સાથે થયા પછ , તેઓનો શાર રક સંબંધ થયા
અગાઉ તે પ વત્ર આત્માથી ગભર્વતી થયેલી જણાઈ. 19 તેનો પ ત ૂસફ એક પ્રામા ણક માણસ હતો, પણ તે જાહેરમાં તે ું
અપમાન કરવા ન ચાહતો હતો. તેથી તેણે ુપ્ત ર તે તેની સાથે સગાઈ તોડ નાખવાનો નણર્ય કય .

20જયારે તે એ બાબત વશે વચારતો હતો, ત્યારે પ્ર ુનો દૂત તેને સ્વપ્નમાં દેખાયો અને ક ું કે, “ ૂસફ, દાઉદના દ કરા, ું
તાર પત્ની મ રયમને તેડ લાવવાને બીશ ન હ; કેમ કે તેના ગભર્માં જે બાળક છે તે પ વત્રઆત્માથી છે. 21 તેને દ કરો થશે અને
ું તેમ ું નામ ઈ ુ પાડશ,ે કેમ કે તે પોતાના લોકોને તેઓનાં પાપથી ઉદ્ધાર કરશ.ે”
22 હવે એ બ ું એ માટે થ ું કે, પ્ર ુએ પ્રબોધક દ્વારા જે ક ું હ ું તે ૂરુ થાય, એટલે, 23 “જુઓ, કુવાર ગભર્વતી થશ,ે તેને

દ કરો થશે અને તે ું નામ તેઓ ઇમ્મા ુએલ પાડશ,ે જનેો અથર્ એ છે કે, ‘ઈ રઆપણી સાથ.ે”
24 ત્યારે ૂસફે ઊંઘમાંથી ઊઠ ને જમે પ્ર ુના સ્વગર્દૂતે તેને આજ્ઞા આપી હતી તેમ ક ુ; તે પોતાની પત્નીને તેડ લા ો.

25 મ રયમને દ કરો થયો ત્યાં ુધી ૂસફે મ રયમની સાથે શાર રક સંબંધ કય ન હ; અને તેણે તેમ ું નામ ઈ ુ પા ું.

2
ૂવર્ના જ્ઞાનીઓની ુલાકાત

1 હેરોદ રાજાના સમયમાં યહૂ દયાના બેથલેહેમમાં ઈ ુ જનમ્યાં ત્યારે, જ્ઞાની માણસોએ ૂવર્થી યરુશાલેમમાં આવીને ૂ ું
કે, 2 “જે બાળક જનેો જન્મ થયો છે, જે યહૂદ ઓના રાજા છે, તે ાં છે? કેમ કે ૂવર્માં તેમનો તારો જોઈન,ે અમે તેમ ું ભજન
કરવાને આ ા છ એ.” 3એ સાંભળ ને હેરોદ રાજા ગભરાયો અને તેની સાથે આ ું યરુશાલેમ પણ ગભરા ુ.ં

4 ત્યાર પછ હેરોદ રાજાએ સવર્ ુ યાજકોને તથા શા ીઓને એકત્ર કર ને તેઓને ૂ ું કે, “ ખ્રસ્તનો જન્મ ાં થવો
જોઈએ?” 5 તેઓએ તેને જવાબ આપ્યો કે, “યહૂ દયાના બેથલેહેમમાં, કેમ કે પ્રબોધકે એમ લ ું છે કે, 6 ‘ઓ યહૂ દયા દેશના
બેથલેહેમ, ું યહૂ દયાના ૂબાઓમાં કોઈ પ્રકારે સવર્થી ના ું નથી, કેમ કે તારામાંથી એક અ ધપ ત નીકળશે, જે મારા ઇઝરાયલી
લોકોના પાળક થશ.ે’ ”

7 ત્યારે હેરોદ રાજાએ તે જ્ઞાનીઓને ુપ્તમાં બોલાવીને, તારો કયા સમયે દેખાયો, તે વષે તેઓ પાસેથી ચોકસાઈથી ખબર
મેળવી. 8 તેણે તેઓને બેથલેહેમમાં મોકલતાં ક ું કે, “તમે જઈને તે બાળક સંબંધી સાર ર તે શોધ કરો અને જયારે તમને મળશે
ત્યાર પછ મને જણાવો, એ માટે કે હુ પણઆવીને તે બાળક ું ભજન કરુ.”

9 તેઓ રાજા ું કહે ું સાંભળ ને ગયા અને જે તારો તેઓએ ૂવર્માં જોયો હતો તે તેઓની આગળ ચાલતો ગયો અને ાં
બાળક હતો તે જગ્યા પર આવીને અટક ગયો. 10 તેઓ તારાને જોઈને ઘણા આનંદથી હરખાયા.

11 ઘરમાં જઈને તેઓએ બાળકને તેની મા મ રયમની પાસે જો ું; પગે પડ ને તે ું ભજન ક ુ. પછ તેઓએ પોતાની ઝોળ
ખોલીને સો ું, લોબાન તથા બોળ ું તેમને નજરાણું ક ુ. 12 હેરોદ પાસે પાછા જ ું ન હ, એવી ચેતવણી સ્વપ્નમાં મ ાથી તેઓ
બીજે માગ પોતાના દેશમાં પાછા ગયા.

મસરમાં પ્રયાણ
13 તેઓના પાછા ગયા પછ , પ્ર ુના સ્વગર્દૂતે સ્વપ્નમાં ૂસફને ક ું કે, “ઊઠ, બાળક તથા તેની માને લઈને મસરમાં નાસી

જા. હુ તને કહુ ત્યાં ુધી ત્યાં જ રહેજ,ે કેમ કે બાળકને માર નાખવા સારુ હેરોદ તેની શોધ કરવાનો છે.” 14તે રાત્રે ૂસફ ઊઠ ને
બાળક તથા તેની માને લઈને મસરમાં ગયો. 15અને હેરોદના મરણ ુધી ત્યાં ર ો, એ માટે કે પ્ર ુએ પ્રબોધક દ્વારા જે ક ું હ ું
તે ૂરુ થાય કે, “ મસરમાંથી મેં મારા દ કરાને બોલા ો.”

બાળકોની હત્યા
16જયારે હેરોદને મા ૂમ પ ું કે જ્ઞાનીઓએ તેને છેતય છે, ત્યારે તે ઘણો ુસ્સે થયો અને માણસો મોકલીને જે વેળા સંબંધી

તેણે જ્ઞાનીઓની પાસેથી ચોકસાઈથી ખબર મેળવી હતી, તે વેળા પ્રમાણે બે વષર્નાં તથા તેથી નાનાં સવર્ નર બાળકો જઓે
બેથલેહેમમાં તથા તેના આસપાસના વસ્તારમાં હતા,ં તેઓને માર નંખા ા.ં

17 ત્યારે ય મયા પ્રબોધકે જે ક ું હ ું તે ૂરુ થ ું કે, 18 “રામાની ીઓ રુદન તથા મોટા વલાપ કરે છે. એટલે તે ીઓની
ૂવર્જ રાહેલ પોતાનાં બાળકો માટે રડે છે પણ દલાસો પામવા ઇચ્છતી નહોતી, કેમ કે તેના સંતાન ર ાં ન હતા.”

મસરમાંથી પાછા ફર ું
19 હેરોદના મરણ પછ , પ્ર ુના સ્વગર્દૂતે મસરમાં ૂસફને સ્વપ્નમાં આવીને ક ું કે, 20 “ઊઠ, બાળક તથા તેની માને લઈને

ઇઝરાયલ દેશમાં જા કેમ કે જઓે બાળકનો જીવ લેવા ઇચ્છતા હતા, તેઓ ૃત્ ુ પામ્યા છે.” 21 ત્યારે ૂસફ બાળક તથા તેની
માને લઈને ઇઝરાયલ દેશમાં આ ો.

22 પણ આ ખલાઉસ પોતાના પતા હેરોદને ાને યહૂ દયામાં રાજ કરે છે, એ સાંભળ ને તે ત્યાં જતા ગભરાયો. તોપણ
સ્વપ્નમાં ચેતવણી પામીને ગાલીલના પ્રાંત તરફ વ ો 23અને નાસરેથ નામના નગરમાં આવીને ર ો. આમ એટલા માટે થ ું,
જથેી પ્રબોધકો ું કહે ું ૂરુ થાય કે તે નાઝ ર કહેવાશે.

3
યોહાન બા પ્તસ્ત ું શક્ષણ
માક 1:1-8; ૂક 3:1-18; યોહ. 1:9-28

1તે દવસોમાં યોહાન બા પ્તસ્મા કરનાર યહૂ દયાના અરણ્યમાં ઉપદેશઆપતા એમ કહેતો હતો કે, 2 “પસ્તાવો, કેમ કે સ્વગર્ ું
રા પાસે આ ું છે.” 3 કારણ કે તે એ જ છે, જનેાં વષે યશાયા પ્રબોધકે ક ું હ ું કે, “અરણ્યમાં પોકારનારની એવી વાણી
છે, ‘પ્ર ુનો માગર્ તૈયાર કરો, તેમના રસ્તા સીધા કરો.’ ”



માથ્થી 3:4 849 માથ્થી 4:20

4 યોહાનનાં વ ો ઊંટના વાળનાં હતા,ં તેની કમરે ચામડાનો પટ્ટો હતો અને તીડ તથા રાની મધ તેનો ખોરાક હતા. 5 ત્યારે
યરુશાલેમના, યહૂ દયાના તથા યદનના આસપાસના સવર્ પ્રદેશના લોકો તેની પાસે ગયા. 6 તેઓ પોતાનાં પાપો ક ૂલ કર ને યદન
નદ માં તેનાથી બા પ્તસ્મા પામ્યા.

7 પણ ફરોશીઓમાંના તથા સદૂક ઓમાંના ઘણાંને પોતાથી બા પ્તસ્મા પામવા માટે આવતા જોઈને યોહાને તેઓને ક ું કે,
“ઓ સપ ના વંશ, આવનાર કોપથી નાસવાને તમને કોણે ચેત ા?ં 8 પસ્તાવો કરનારાને શોભે તેવા ફળ આપો. 9 તમારા મનમાં
એમ કહેવા ું ન ધારો કે, ‘ઇબ્રા હમ અમારા પતા છે’, કેમ કે હુ તમને કહુ છુ કે, આ પથ્થરોમાંથી ઈ ર ઇબ્રા હમને માટે સંતાનો
ઉત્પ કર શકે છે.

10 ૃક્ષોના ૂળ પર કુહાડો પહેલેથી જ ુકાયો છે. માટે દરેક ૃક્ષ જે સારુ ફળ નથીઆપ ું તે કપાય છેઅને અ માં નંખાય છે.
11માટે પસ્તાવાને સારુ હુ પાણીથી તમારુ બા પ્તસ્મા કરુ છુ ખરો, પણ જે માર પાછળઆવનાર છે તે મારા કરતાં સામથ્યર્વાન
છે, હુ તેમના ચંપલ ઊંચકવાને યોગ્ય નથી; તે તમારુ બા પ્તસ્મા પ વત્ર આત્માથી તથા અ થી કરશ.ે 12 તેમ ું ૂપડુ તેમના
હાથમાં છે, તે પોતાની ખળ ને ૂરે ૂર સાફ કરશે અને પોતાના ઘઉં વખારમાં ભરશ,ે પણ ૂ ું, ન હોલવાનાર અ માં બાળ
નાખશે.”

ઈ ુ ું બા પ્તસ્મા
માક 1:9-11; ૂક 3:21-22

13 ત્યારે ઈ ુ યોહાનથી બા પ્તસ્મા પામવા માટે ગાલીલથી યદન નદ એ તેની પાસે આ ા. 14 પણ યોહાને તેમને અટકાવતાં
ક ું કે, “તમારાથી તો મારે બા પ્તસ્મા પામ ું જોઈએ અને ું તમે માર પાસે આવો છો?” 15 પછ ઈ ુએ ઉ રઆપતાં ક ું કે,
“હમણાં એમ થવા દે, કેમ કે સવર્ ન્યાયીપણું એવી ર તે ૂરુ કર ું તે આપણને ઉ ચત છે.” ત્યારે યોહાને તેમને બા પ્તસ્મા
આપ્ ુ.ં

16 જયારે ઈ ુ બા પ્તસ્મા પામીને તરત પાણીમાંથી બહાર આ ા, અને જુઓ, તેમને સારુ સ્વગર્ ઉઘાડા ું અને ઈ રના
આત્માને ક ૂતર રૂપે ઊતરતા તથા પોતા પરઆવતા તેમણે જોયા. 17 જુઓ, સ્વગર્માંથી એવી વાણી થઈ કે, “આમારો વહાલો
દ કરો છે, તેના પર હુ પ્રસ છુ.”

4
ઈ ુ ું પર ક્ષણ
માક 1:12-13; ૂક 4:1-13

1 પછ ઈ ુ ું પર ક્ષણ શેતાનથી થાય એ માટે આત્મા તેમને અરણ્યમાં લઈ ગયા. 2 ચાળ સ રાત દવસ ઉપવાસ કયાર્ પછ
તેમને ૂખ લાગી. 3પર ક્ષણ કરનારે તેમની પાસે આવીને ક ું કે, “જો ું ઈ રનો દ કરો છે, તોઆ પથ્થરોને કહે કે, તેઓ રોટલી
થઈ જાય.” 4 પણ ઈ ુએ ઉ ર આપતા ક ું કે, “એમ લખે ું છે કે, ‘માણસ એકલી રોટલીથી ન હ, પણ દરેક શ જે
ઈ રના ુખમાંથી નીકળે છે તેથી જીવશ.ે’ ”

5 ત્યારે શેતાન તેમને પ વત્ર નગરમાં લઈ ગયો અને ભ ક્ત ાનના ુરજ પર તેમને ઊભા રા ા, 6અને તેમને ક ું કે, “જો ું
ઈ રનો દ કરો છે, તો પોતાને નીચે પાડ નાખ; કેમ કે એમ લખે ું છે કે, ‘ઈ ર પોતાના સ્વગર્દૂતોને તારા સંબંધી આજ્ઞા કરશ;ે
અને દૂતો તને પોતાના હાથો પર ધર લેશ,ે જથેી તારો પગ પથ્થર સાથે ન અફળાય.”

7ઈ ુએ તેને ક ું, “એમ પણ લખે ું છે કે, ‘પ્ર ુ તારા ઈ ર ું ું પર ક્ષણ ન કર.’
8 ફર થી શેતાન તેમને ઘણાં ઊંચા પહાડ ઉપર લઈ ગયો અને દુ નયાના સઘળાં રા ો તથા તેઓનો વૈભવ તેમને બતા ા.

9અને તેમને ક ું કે, “જો ું પગે પડ ને મારુ ભજન કરશે, તો આ સઘળાં હુ તને આપીશ.”
10 ત્યારે ઈ ુએ તેને ક ું કે, “અરે શેતાન, દૂર જા! કેમ કે લખે ું છે કે, ‘પ્ર ુ તારા ઈ ર ું ભજન કર અને એકલા

તેમની જ સેવા કર.’ ”
11 ત્યારે શેતાન તેમને ૂક ને ગયો; અને સ્વગર્દૂતોએ તેમની પાસે આવીને તેમની સેવા કર .

પ્ર ુ ઈ ુ ગાલીલમાં પોતાની સેવા શરુ કરે છે
માક 1:14-15; ૂક 4:14-15

12 યોહાન બંદ વાન કરાયો છે, એ ું સાંભળ ને ઈ ુ ગાલીલમાં પાછા આ ા. 13 પછ નાસરેથ ૂક ને ઝ ુલોનના તથા
નફતાલીના પ્રદેશમાંના સ ુદ્ર પાસેના કપરનાહૂમમાં તે આવીને ર ા.

14એ માટે કે પ્રબોધક યશાયાએ જે ક ું હ ું તે ૂરુ થાય કે, 15 “ઝ ુલોનના પ્રાંત, નફતાલીના પ્રાંત, યદન નદ ની પેલે પાર,
એટલે બનયહૂદ ઓના ગાલીલ! 16જે લોકો અંધકારમાં જીવતા હતા, તેઓએ મોટુ અજવા ું જો ું અને તે વસ્તારમાં તથા
મરણની છાયામાં જઓે બેઠેલા હતા, તેમના પર અજવા ું પ્રકાશ્ ુ.ં”

17 ત્યાર પછ ઈ ુ ઉપદેશઆપતા કહેવા લાગ્યા કે, “પસ્તાવો, કેમ કે સ્વગર્ ું રા પાસે આ ું છે.”

પ્રથમ શષ્યો ું તેડુ
માક 1:16-20; ૂક 5:1-11

18 ઈ ુ ગાલીલના સ ુદ્રને કનારે ચાલતા હતા ત્યારે તેમણે બે ભાઈઓન,ે એટલે સમોન જે પતર કહેવાય છે તેને તથા તેના
ભાઈ આ ન્દ્રયાને સ ુદ્રમાં જાળ નાખતા જોયા, કેમ કે તેઓ માછ માર હતા. 19 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘માર પાછળ
આવો અને હુ તમને માણસોના પકડનારા કર શ.’ 20 તેઓ તરત જાળો ૂક ને તેમની પાછળ ગયા.



માથ્થી 4:21 850 માથ્થી 5:22

21 ત્યાંથી આગળ જતા તેમણે બીજા બે ભાઈઓન,ે એટલે ઝબદ ના દ કરા યાકૂબને તથા તેના ભાઈ યોહાનને, તેઓના પતા
સાથે વહાણમાં પોતાની જાળો સાંધતા જોયા. તેમણે તેઓને બોલા ા, 22અને તેઓ તરત વહાણને તથા પોતાના પતાને ૂક ને
તેમની પાછળ ગયા.

ઈ ુ શીખવે છે, પ્રચાર કરે છે અને સાજાં કરે છે
ૂક 6:17-19

23ઈ ુ સભા ાનોમાં શક્ષણઆપતા, રા ની ુવાતાર્નો ઉપદેશઆપતાઅને લોકોમાં દરેક પ્રકારના રોગ તથા દઃુખ મટાડતા,
આખા ગાલીલમાં ફયાર્. 24 ત્યારે આખા સ રયામાં તેમની ક ત ફેલાઈ ગઈ, અને લોકો તેમની પાસે સઘળાં માંદાઓને, અનેક
જાતનાં રોગીઓઅને દદ ઓને, દુ ાત્મા વળગેલાંઓન,ે વાઈ તથા લકવાગ્રસ્તથી પીડાતાઓને લા ા; અને તેમણે તેઓને સાજાં
કયાર્. 25ગાલીલથી, દસનગરથી, યરુશાલેમથી, યહૂ દયાથી તથા યદનને પેલે પારથી લોકોનાં ટોળેટોળાં તેમની પાછળ ગયા.

5
ગ રપ્રવચન

1 ત્યારે ઘણાં લોકને જોઈને ઈ ુ પહાડ પર ચઢ્યા;ં ત્યાં તેમના બેઠા પછ તેમના શષ્યો તેમની પાસે આ ા. 2 તેમણે પોતા ું
ુખ ઉઘાડ ને તેઓને ઉપદેશ કરતાં ક ું કે.

પરમ ુખ
ૂક 6:20-23

3 “આત્મામાં જેઓ નધર્ન છે તેઓઆશીવાર્ દત છે; કેમ કે સ્વગર્ ું રા તેઓ ું છે.
4 જેઓ શોક કરે છે તેઓઆશીવાર્ દત છે;
કેમ કે તેઓ દલાસો પામશ.ે
5 જેઓ નમ્ર છે તેઓઆશીવાર્ દત છે;

કેમ કે તેઓ ૃથ્વી ું વતન પામશે.
6 જેઓને ન્યાયીપણાની ૂખ તથા તરસ છે તેઓઆશીવાર્ દત છે;

કેમ કે તેઓ ૃપ્ત થશ.ે
7 દયા ુઓઆશીવાર્ દત છે;

કેમ કે તેઓ દયા પામશ.ે
8મનમાં જેઓ ુદ્ધ છે તેઓઆશીવાર્ દત છે;

કેમ કે તેઓ ઈ રને જોશ.ે
9 ુલેહ કરાવનારાંઓઆશીવાર્ દત છે;

કેમ કે તેઓ ઈ રના દ કરા કહેવાશે.
10 ન્યાયીપણાને લીધે જેઓની સતાવણી કરાઈ છે તેઓઆશીવાર્ દત છે;
કેમ કે સ્વગર્ ું રા તેઓ ું છે.

11 જયારે લોકો તમાર નદા કરશે અને તમને સતાવશે તથા મારે લીધે તમાર વરુદ્ધ જાત જાતની ખોટ વાત
અસત્યતાથી કહેશે, ત્યારે તમેઆશીવાર્ દત છો. 12તમેઆનંદ કરો તથા ૂબ હરખાઓ, કેમ કે સ્વગર્માં તમારો બદલો
મોટો છે. તમાર અગાઉનાં પ્રબોધકોની સાથે લોકોએઆ ર તે જુલમ કયાર્ હતા.

જગત ું મીઠુ અને દુ નયાના દ વા
માક 9:50; ૂક 14:34-35

13તમે માનવજગત ું મીઠુ છો; પણજો મીઠુ બેસ્વાદ થ ું તો તે શાથી ખારુ કરાશ?ે બહાર ફેંકાવા તથા માણસોના
પગ નીચે છુદાવા વગર તે કશા કામ ું નથી. 14તમે માનવજગત ું અજવા ું છો. પહાડ પર વસાવે ું નગર સંતાઈ રહ
શક ું નથી.

15 દ વો કર ને તેને વાસણ નીચે ન હ, પણ દ વી પર ૂકવામાં આવે છે, ત્યારે ઘરમાંના બધાને તે અજવા ું આપે છે.
16તેમ જ તમે તમારુ અજવા ું લોકોનીઆગળએ ું પ્રકાશવા દો કે તેઓ તમારાં સદકૃત્યો જોઈને સ્વગર્માંનાં તમારા
પતાનો મ હમા કરે.

નયમશા સંબંધી શક્ષણ
17એમ ન ધારો કે હુ નયમશા અથવા પ્રબોધકોની વાતોનો નાશ કરવાને આ ો છુ; હુ નાશ કરવા ન હ, પણ
ૂણર્ કરવા આ ો છુ. 18 કેમ કે હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, આકાશ તથા ૃથ્વી જતા રહે ત્યાં ુધી સઘળાં ૂરાં થયા

વગર નયમશા માંથી એક કાનો અથવા માત્રા જતી રહેશે ન હ.
19એ માટે આ સૌથી નાની આજ્ઞાઓમાંની એકને જો કોઈ તોડશે અથવા માણસોને એ ું કરવા ું શીખવશે, તો તે

સ્વગર્ના રા માં સૌથી નાનો કહેવાશે. પણ જો કોઈ તે પાળશે અને શીખવશે તે સ્વગર્ના રા માં મોટો કહેવાશે.
20 કેમ કે હુ તમને કહુ છુ કે શા ીઓના તથા ફરોશીઓના ન્યાયીપણા કરતાં જો તમારુ ન્યાયીપણું વધારે ન હોય, તો
સ્વગર્ના રા માં તમે પ્રવેશ ન હ જ કરશો.

ક્રોધ સંબંધી શક્ષણ
21 ‘હત્યા ન કર’,અને ‘જે કોઈ હત્યા કરે તે અપરાધી ઠરવાના જોખમમાં આવશે,’ એમ પહેલાંના સમયનાં લોકોએ

ક ું હ ુ,ં તે તમે સાંભ ું છે. 22 પણ હવે હુ તમને કહુ છુ કે, જે કોઈ પોતાના ભાઈ પર કારણ વગર ક્રોધ કરે છે, તે
અપરાધી ઠરવાનાજોખમમાંઆવશે; જે પોતાનાભાઈને ‘બેવકૂફ’ કહેશે,તે ન્યાયસભામાંઅપરાધી ઠરવાનાજોખમમાં
આવશે; જે તેને કહેશે કે ‘ ું ૂખર્ છે’, તે નરકા ના જોખમમાં આવશે.
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23એમાટે જો ું તારુ અપર્ણ યજ્ઞવેદ પાસે લાવે અને જો ત્યાં તને યાદઆવે કે મારા ભાઈને માર વરુદ્ધ કઈક છે,
24તો ત્યાં યજ્ઞવેદ આગળ તારુઅપર્ણ ૂક ને જા, પ્રથમ તારા ભાઈની સાથે ુલેહ કર અને ત્યાર પછ આવીને તારુ
અપર્ણ ચઢાવ.

25 ાં ુધી ું તારા દશુ્મનની સાથે માગર્માં છે, ત્યાં ુધી તેની સાથે ત્વ રત સમાધાન કર; રખેને તારો દશુ્મન તને
ન્યાયાધીશને સોંપ,ે ન્યાયાધીશ તને સપાઈને સોંપે અને તને જેલમાં ૂરવામાં આવે. 26ખરેખર હુ તમને કહુ છુ કે, તમે
ૂરે ૂરો દડ ૂકવશો ન હ, ત્યાં ુધી તમે ત્યાંથી નીકળશો ન હ.

ભચાર અંગે શક્ષણ
27 ‘ ભચાર ન કરો’,એમ ક ું હ ુ,ં તે તમે સાંભ ું છે. 28પણ હુ તમને કહુ છુ કે, ી ઉપર જે કોઈ ખોટ નજર

કરે છે, તેણે એટલામાં જ પોતાના મનમાં તેની સાથે ભચાર કય છે.
29જો તાર જમણી આંખ તને પાપ કરવા પ્રેરે, તો તેને કાઢ નાખીને તાર પાસેથી ફેંક દે, કેમ કે તારા અંગોમાંના

એકનો નાશ થાય, અને તારુઆ ું શર ર નકમાં ન નંખાય, એ તને ુણકારક છે. 30જો તારો જમણો હાથ તને પાપ
કરવા પ્રેરે, તો તેને કાપી નાખીને તાર પાસેથી ફેંક દે, કેમ કે તારા અંગોમાંના એકનો નાશ થાય, અને તારુઆ ું શર ર
નકમાં ન નંખાય, એ તને ુણકારક છે.

ફારગતી વષે શક્ષણ
માથ. 19:9; માક 10:11-12; ૂક 16:18

31 ‘જે કોઈ પોતાની પત્નીને છોડ દે તે તેને છૂટાછેડા લખી આપે’,એમ પણ કહે ું હ ું. 32 પણ હુ તમને કહુ છુ કે,
ભચારના કારણ વગર જે કોઈ પોતાની ીને છોડ દે, તે તેની પાસે ભચાર કરાવે છે; અને જે કોઈ તે ત્યજી

દ ધેલી ી સાથે લ કરે છે તે પણ ભચાર કરે છે.
સમ ખાવા વષે શક્ષણ

33 વળ , ‘ ું જૂઠા સમ ન ખા, પણ પ્ર ુ પ્રત્યે તારા સમ ૂરા કર’,એમ પહેલાના સમયમાં લોકોને કહે ું હ ું, તે તમે
સાંભ ું છે. 34 પણ હુ તમને કહુ છુ કે, કોઈ પણ પ્રકારના સમ ન ખાઓ; સ્વગર્ના ન હ, કેમ કે તે ઈ ર ું રા ાસન
છે; 35 ૃથ્વીના ન હ, કેમ કે તે તેમ ું પાયાસન છે; અને યરુશાલેમના ન હ, કેમ કે તે મોટા રાજા ું નગર છે.

36તમે તમારા માથાના પણસમ નખાઓ, કેમ કે તમે એક વાળને પણ સફેદ અથવા કાળો કર શકતા નથી. 37પણ
તમારુ બોલ ું તે ‘હા’ તે ‘હા’ અને ‘ના’ તે ‘ના’ હોય, કેમ કે એ કરતાં અ ધક જે કઈ છે તે દુ તરફથી છે.

બદલો લેવા વષે
ૂક 6:29-30

38 ‘આંખને બદલે આંખ અને દાંતને બદલે દાંત’, તેમ કહે ું હ ુ,ં તે તમે સાંભ ું છે. 39 પણ હુ તમને કહુ છુ કે જે
દજુન હોય તેમની સામા ન થાઓ; પણ જે કોઈ તારા જમણાં ગાલ પર તમાચો મારે, તેની તરફ બીજો પણ ફેરવ.

40 જે તારો કોટ લેવા માટેનો દાવો કર ને તને ન્યાયસભામાં લઈ જવા ઇચ્છે, તેને તારુ પહેરણ પણ લેવા દે. 41 જે
કોઈ તને બળજબર થી એક માઇલ લઈ જાય, તો તેની સાથે બે માઇલ જા. 42 જે કોઈ તાર પાસે માગે તેને ું આપ
અને તાર પાસે જે ઉછ ું લેવા ચાહે, તેનાથી મોં ન ફેરવ.

વૈર ઓ પર પ્રેમ રાખો
ૂક 6:27-28,32-36

43 ‘ ું તારા પડોશી પર પ્રેમ કરઅને તારા દશુ્મન પર દ્વેષ કર’, તેમ કહે ું હ ુ,ં તે તમે સાંભ ું છે. 44પણ હુ તમને કહુ
છુ કે તમે તમારા દશુ્મનો પર પ્રેમ કરો અને જેઓ તમને સતાવે છે તેઓને માટે પ્રાથર્ના કરો, 45એમાટે કે તમે સ્વગર્માંના
તમારા પતાના દ કરા થાઓ. કેમ કે તે ૂયર્ને દુ તથા ભલા પર ઉગાવે છે અને ન્યાયી તથા અન્યાયી પર વરસાદ
મોકલે છે.

46 કેમ કે જેઓ તમારા પર પ્રેમ કરે છે, તેઓ પર જો તમે પ્રેમ કરો છો, તો તમને શો બદલો મળે? દાણીઓ પણ ું
એમ નથી કરતા? 47જો તમે કેવળ તમારા ભાઈઓને સલામ કરો છો, તો તમે વશેષ ું કરો છો? દેવ વગરના લોકો
પણ ું એમ નથી કરતાં? 48એ માટે જેવા તમારા સ્વગર્માંના પતા સં ૂણર્ છે તેવા તમે પણ સં ૂણર્ થાઓ.

6
દાનધમર્ વષે શક્ષણ

1 માણસો તમને જુએ તે હે ુથી તેઓની આગળ તમારાં ન્યાયી કૃત્યો કરવાથી સાવધાન રહો; ન હ તો સ્વગર્માંના
તમારા પતાથી તમને બદલો મળશે ન હ. 2 માટે જયારે તમે દાનધમર્ કરો, ત્યારે જેમ ઢોંગીઓ સભા ાનોમાં તથા
રસ્તાઓમાં માણસોથી વખાણ પામવાને કરે છે, તેમ પોતાની આગળ રણ શગડુ ન વગાડો. હુ તમને ન ે કહુ છુ કે
તેઓ પોતાનો બદલો પામી ૂ ા છે.

3પણ તમે જયારે દાનધમર્ કરો, ત્યારે જે તમારો જમણો હાથ કરે તે તમારો ડાબો હાથ નજાણ,ે 4એમાટે કે તમારા
દાનધમર્ ુપ્તમાં થાય; ુપ્તમાં જોનાર તમારા પતા તમને બદલોઆપશે.

પ્રાથર્ના વષે શક્ષણ
ૂક 11:2-4

5જયારે તમે પ્રાથર્ના કરો, ત્યારે ઢોંગીઓનાં જેવા ન થાઓ, કેમ કે માણસો તેઓને જુએ, માટે તેઓ સભા ાનોમાં
તથા રસ્તાઓનાં નાકાંઓ પર ઊભા રહ ને પ્રાથર્ના કરવા ું ચાહે છે. હુ તમને ન ે કહુ છુ કે તેઓ પોતાનો બદલો
પામી ૂ ા છે. 6 પણ જયારે તમે પ્રાથર્ના કરો, ત્યારે તમાર ઓરડ માં જાઓ, બારણું બંધ કર ને ુપ્તમાં તમારા
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પતાને પ્રાથર્ના કરો; અને ુપ્તમાં જોનાર તમારા પતા તમને બદલો આપશે. 7 તમે પ્રાથર્ના કરતાં બનયહૂદ ઓની
જેમ બકવાસ ન કરો; કેમ કે તેઓ ધારે છે કે અમારા ઘણાં બોલવાથી અમારુ સાંભળવામાં આવશે.

8એમાટે તમે તેઓના જેવા ન થાઓ, કેમ કે જેની તમને જરૂર છે, તે તેમની પાસે માગ્યા અગાઉ તમારા પતાજાણે
છે. 9માટે તમે આ ર તે પ્રાથર્ના કરો:
“ઓસ્વગર્માંના અમારા પતા, તમારુ નામ પ વત્ર મનાઓ.
10તમારુ રા આવો.

જેમ સ્વગર્માં તેમ ૃથ્વી પર તમાર ઇચ્છા ૂર થાઓ.
11 દવસનીઅમાર રોટલીઆજઅમનેઆપો. 12જેમઅમેઅમારાઅપરાધીને માફ કયાર્ છે, તેમ તમેઅમારાઅપરાધ

અમને માફ કરો.
13અમને પર ક્ષણમાં પડવા ન દો,

પણ દુ થી અમારો છુટકારો કરો.”
14 કેમ કે જો તમે માણસોના અપરાધો તેઓને માફ કરો, તો તમારા સ્વગર્માંના પતા પણ તમને માફ કરશ.ે 15 પણ

જો તમે માણસોને તેઓના અપરાધો માફ ન હ કરો, તો તમારા પતા તમારા અપરાધો પણ માફ ન હ કરે.
ઉપવાસ સંબંધી શક્ષણ

16 વળ જયારે તમે ઉપવાસ કરો, ત્યારે ઢોંગીઓની માફક ઊતર ગયેલા ચહેરાવાળાં ન થાઓ, કેમ કે લોકોને
ઉપવાસી દેખાવા માટે તેઓ પોતાના મોં પડ ગયેલા બતાવે છે. હુ તમને ન ે કહુ છુ કે તેઓ પોતાનો બદલો પામી
ૂ ા છે. 17 પણ જયારે તમે ઉપવાસ કરો, ત્યારે તમારા માથા પર તેલ લગાવો અને તમારો ચહેરો ધોઓ, 18એ માટે

કે ફક્ત માણસો ન જાણે કે તમે ઉપવાસ કર ર ા છો, પણ તમારા પતા જે ુપ્તમાં છે તેમને તમે ઉપવાસી દેખાવ.
અને ુપ્તમાં જોનાર તમારા પતા તમને બદલોઆપશે.

સ્વગર્માં દ્ર એકત્ર કરો
ૂક 12:33-34

19 ૃથ્વી પર પોતાને સારુ દ્ર એકત્ર ન કરો, ત્યાં તો ક ડા તથા કાટ નાશ કરે છે અને ચોરો દ વાલ તોડ ને ચોર
જાય છે. 20 પણ તમે પોતાને સારુ સ્વગર્માં દ્ર એકત્ર કરો, ાં ક ડા અથવા કાટ નાશ નથી કરતા અને ાં ચોરો
દ વાલ તોડ ને ચોર જતા નથી. 21 કેમ કે ાં તમારુ દ્ર છે, ત્યાં જ તમારુ ચ પણ રહેશે.

શર રનો દ વો
ૂક 11:34-36

22શર રનો દ વો તેઆંખ છે. એમાટે જો તમાર દ્ર સાર હોય, તો તમારુઆ ું શર ર પ્રકાશે ભરે ું થશે. 23પણ
જો તમાર દ્ર ખરાબ હોય, તો તમારુ આ ું શર ર અંધકારથી ભરે ું થશ.ે માટે તમારામાં જે અજવા ું છે, તે જો
અંધકારરૂપ હોય, તો તે અંધકાર કેટલો મોટો!

ઈ ર અને મલકત
ૂક 16:13; 12:22-31

24 કોઈ ચાકર બે મા લકોની ચાકર કર શકતો નથી, કેમ કે તે એકનો દ્વેષ કરશ,ે ને બીજા પર પ્રેમ કરશ,ે અથવા તે
એકના પક્ષનો થશ,ે ને બીજાનો તરસ્કાર કરશ.ે એકસાથે તમે ઈ રની તથા દ્ર ની ચાકર કર શકો ન હ. 25એમાટે
હુ તમને કહુ છુ કે તમારા જીવને સારુ ચતા ન કરો કે, અમે ું ખાઈ ું અથવા ું પી ું; તેમ જ તમારા શર રને માટે
ચતા ન કરો કે,અમે ું પહેર ું? ું જીવખોરાક કરતાં અને શર ર વ ો કરતાં અ ધક નથી? 26આકાશના પક્ષીઓને
જુઓ! તેઓ તો વાવતાં નથી, કાપતાં નથી અને વખારોમાં ભરતાં નથી, તોપણ તમારા સ્વગ ય પતા તેઓ ું પોષણ
કરે છે. તો તેઓ કરતાં તમે અ ધક ૂલ્યવાન નથી ુ?ં

27 ચતા કરવાથી તમારામાંનો કોણ પોતાનાજીવનકાળમાં એકાદ પળનો વધારો કર શકે છે? 28વળ વ ો સંબંધી
તમે ચતા કેમ કરો છો? ખેતરનાં લઝાડોનો વચાર કરો કે, તેઓ કેવાં વધે છે; તેઓ મહેનત કરતા નથી અને કાંતતાં
પણ નથી. 29 તોપણ હુ તમને કહુ છુ કે ુલેમાન પણ પોતાના સઘળા વૈભવમાં તેઓમાંના એકના જેવો પહેરેલો ન
હતો.

30 એ માટે ખેતર ું ઘાસ જે આજે છે અને કાલે ભઠ્ઠ માં નંખાય છે, તેને જો ઈ ર એ ું પહેરાવે છે, તો, ઓ
અલ્પ વ ાસીઓ, તમને ું તેથી વશેષ ન હ પહેરાવે? 31 માટે ‘અમે ું ખાઈ ુ?ં’, ‘ ું પી ુ?ં’ અથવા ‘ ું પહેર ું?’
એમ કહેતાં ચતા ન કરો.

32 કારણ કે એ સઘળાં વાનાં અ વ ાસીઓ શોધે છે; કેમ કે સ્વગર્માંના તમારા પતા જાણે છે કે એ બધાની તમને
જરૂર છે. 33 પણ તમે પ્રથમ તેમના રા ને તથા તેમના ન્યાયીપણાને શોધો અને એ બધાં વાનાં પણ તમને અપાશે.
34તે માટેઆવતી કાલને સારુ ચતા ન કરો, કેમ કેઆવતી કાલ પોતાની વાતોની ચતા કરશ.ે દવસને સારુ તે દવસ ું
દઃુખ બસ છે.

7
બીજાનો ન્યાય કરશો ન હ
ૂક 6:37-38,41-42

1 કોઈનો ન્યાય ન કરો અને તમારો ન્યાય ન હ કરાશે. 2 કેમ કે જે ન્યાય પ્રમાણે તમે ન્યાય કરો તે પ્રમાણે તમારો
ન્યાય થશ.ે જે માપથી તમે માપી આપો છો, તે જ પ્રમાણે તમને માપી અપાશે.

3 ું તારા ભાઈની આંખમાં ું ફોતરુ ધ્યાનમાં લે છે, અને તાર પોતાની આંખમાંનો ભારોટ યો કેમ જોતો નથી?
4 અથવા ું તારા ભાઈને કેવી ર તે કહ શકે કે ‘મને તાર આંખમાંથી ફોતરુ કાઢવા દે’; પણ જો, તાર પોતાની જ
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આંખમાં ભારોટ યો છે? 5ઓ ઢોંગી! પ્રથમ ું પોતાની જ આંખમાંથી ભારોટ યો કાઢ, ત્યાર પછ તને તારા ભાઈની
આંખમાંથી ફોતરુ કાઢવાને સાર ર તે દેખાશ.ે

6 જે પ વત્ર છે તે કૂતરાઓનીઆગળન નાખો, તમારાં મોતી ૂંડોનીઆગળન ફેંકો;એમનથાય કે તેઓતે પોતાના
પગ તળે છૂદે અને તમને ફાડ નાખે.

માગો, શોધો, ખટખટાવો
ૂક 11:9-13

7 માગો તો તમને અપાશે; શોધો, તો તમને જડશ;ે ખટખટાવો, તો તમારે સારુ ઉઘાડાશે. 8 કેમ કે જે દરેક માગે
છે તેઓ પામે છે; જે શોધે છે તેઓને જડે છે; અને જે કોઈ ખટખટાવે છે, તેઓને માટે દરવાજા ઉઘાડવામાં આવશ.ે
9 તમારામાં એવી કઈ ક્ત છે કે, જો તેનો દ કરો તેની પાસે રોટલી માગે, તો તે તેને પથ્થર આપશે? 10અથવા જો
માછલી માગ,ે તો તે તેને સાપઆપશે?

11 માટે જો તમે ખરાબ હોવા છતાં, જો પોતાના બાળકોને સારાં વાનાં આપવા જાણો છો, તો તમારા સ્વગર્માંના
પતાની પાસે જેઓ માગે છે તેઓને કેટલી વશેષે કર ને સારાં વાનાં આપશે? 12 માટે જે કઈ તમે ઇચ્છો છો કે બીજા
લોકો તમારા પ્રત્યે કરે, તે ું તમે પણ તેઓ પ્રત્યે કરો; કેમ કે નયમશા તથા પ્રબોધકોની વાતોનો સાર તે છે.

સાંકડુ બારણું
ૂક 13:24

13 તમે સાંકડે બારણેથી અંદર પ્રવેશો; કેમ કે જે માગર્ નાશમાં પહોંચાડે છે, તે ું બારણું પહો ું છે અને ઘણાં તેમાં
થઈને પ્રવેશે છે. 14 જે માગર્ જીવનમાં પહોંચાડે છે, તે સાંકડો છે, તે ું બારણું સાંકડુ છે અને જેઓને તે જડે છે તેઓ
થોડા જ છે.

ઝાડ અને તે ું ફળ
ૂક 6:43-44

15 જે જૂઠાં પ્રબોધકો ઘેટાંને વેશે તમાર પાસેઆવે છે, પણઅંદરથી ફાડ ખાનાર વરુના જેવા છે, તેઓસંબંધી તમે
સાવધાન રહો. 16 તેઓનાં ફળથી તમે તેઓને ઓળખશો. ું લોકો કાંટાનાં ઝાડ પરથી દ્રાક્ષ અથવા ઝાંખરાં પરથી
અંજીર તોડે છે? 17તેમ જ દરેક સારુ ઝાડ સારાં ફળઆપે છે અને ખરાબ ઝાડ ખરાબ ફળઆપે છે.

18સારુ ઝાડ ખરાબ ફળ આપી શક ું નથી અને ખરાબ ઝાડ સારાં ફળ આપી શક ું નથી. 19 દરેક ઝાડ જે સારુ
ફળ નથીઆપ ું તે કપાય છે અને અ માં નંખાય છે. 20તેથી તેઓનાં ફળથી તમે તેઓને ઓળખશો.

મેં તમને કદ પણઓળ ા નથી
ૂક 13:25-27

21 જેઓમને ‘પ્ર ુ, પ્ર ુ,’ કહે છે, તેઓસવર્ સ્વગર્ના રા માં પ્રવેશશે એમ તો ન હ, પણ જેઓમારાઆકાશમાંના
પતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કરે છે તેઓજ પ્રવેશશ.ે 22તે દવસે ઘણાં મને કહેશે કે, ‘પ્ર ,ુ પ્ર ,ુ’ ું અમે તમારે નામે પ્રબોધ
કય નહોતો? તમારે નામે દુ ાત્માઓને કાઢયાં નહોતા?ં અને તમારે નામે ઘણાં પરાક્રમી કામો કયાર્ નહોતા?ં 23 ત્યારે
હુ તેઓને સ્પ કહ શ કે, ‘મેં તમને કદ પણઓળ ા ન હ; ઓદુ કમ ઓ, તમે માર પાસેથી દૂર જાઓ!’ ”

બે ઘર બાંધનારા
ૂક 6:47-49

24એ માટે, જે કોઈ માર આ વાતો સાંભળે છે અને પાળે છે, તે એક ડા ા માણસની જેમ છે, જેણે પોતા ું ઘર
ખડક પર બાંધ્ ુ.ં 25વરસાદ વરસ્યો, ૂર આ ું, વાવાઝોડાં થયાં અને તે ઘર પર સપાટા લાગ્યા; પણ તેનો પાયો ખડક
પર નાખેલો હોવાથી તે પ ું ન હ.

26 જે કોઈ માર આ વાતો સાંભળે છે પણ પાળતો નથી, તે એક ૂખર્ માણસની જેમ છે, જેણે પોતા ું ઘર રેતી પર
બાંધ્ ુ.ં 27 વરસાદ વરસ્યો, ૂર આ ુ,ં વાવાઝોડાં થયા,ં તે ઘર પર સપાટા લાગ્યા અને તે પડ ગ ુ;ં અને તેનો નાશ
મોટો થયો.

ઈ ુનો અ ધકાર
28ઈ ુ એ વાતો કહ ર ા પછ , એમ થ ું કે, લોકો તેમના ઉપદેશથી આ યર્ પામ્યા, 29 કેમ કે શા ીઓની જમે ન હ, પણ

જનેે અ ધકાર હોય છે તેવી ર તે તે તેઓને ઉપદેશ કરતા હતા.

8
ઈ ુ એક માણસને સાજો કરે છે
માક 1:40-45; ૂક 5:12-16

1જયારે ઈ ુ પહાડ પરથી ઊતયાર્, ત્યારે અ ત ઘણાં લોક તેમની પાછળ ગયા. 2અને જુઓ, એક કુ રોગીએઆવીને તેમને
પગે પડ ને ક ું કે, “ઓ પ્ર ુ, જો તમાર ઇચ્છા હોય તો તમે મને ુદ્ધ કર શકો છો.” 3 ત્યારે ઈ ુએ પોતાનો હાથ લાંબો કય ,
અને તેને સ્પશ ને ક ું, “હુ ચાહુ છુ, ું ુદ્ધ થા.” અને તરત તે પોતાના કુ રોગથી ુદ્ધ થયો.

4 પછ ઈ ુએ તેને ક ું કે, “જોજે, ું કોઈને કહ શ ન હ; પણજા, યાજકને જઈને પોતાને બતાવ અને તેઓને માટે
સાક્ષી તર કે જે અપર્ણ ૂસાનાં ફરમા ાં પ્રમાણે છે તે ચઢાવ.”

ઈ ુ રોમન અમલદારના ચાકરને સાજો કરે છે
ૂક 7:1-10
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5ઈ ુ કપરનાહૂમમાં આ ા, પછ એક શતપ ત તેમની પાસે આવીને વનંતી કર કે, 6 “ઓપ્ર ુ, મારો ચાકર ઘરમાં પક્ષઘાતી
થઈને પડલેો છે, તેને ભારે પીડા થાય છે.” 7 ત્યારે ઈ ુએ તેને ક ું કે, “હુ આવીને તેને સાજો કર શ.”

8શતપ તએ ઉ રઆપતાં ક ું કે, “ઓપ્ર ુ, તમે મારા છાપરા હેઠળઆવો એવો હુ યોગ્ય નથી; પણ તમે કેવળ શ કહો,
એટલે મારો ચાકર સાજો થશે. 9 કેમ કે હુ પણ કોઈનાં અ ધકાર હેઠળ છુ અને સપાઈઓ મારે સ્વાધીન છે. એકને હુ કહુ છુ
કે, ‘જા’, ને તે જાય છે; બીજાને કહુ છુ કે, ‘આવ’ અને તે આવે છે; અને મારા દાસને કહુ છુ કે, ‘એ પ્રમાણે કર’, ને તે કરે છે.”
10 ત્યારે ઈ ુને તે સાંભળ ને આ યર્ થ ું, પાછળ આવનારાઓને તેમણે ક ું, “હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, આવો વ ાસ મેં
ઇઝરાયલમાં પણ જોયો નથી.

11 હુ તમને કહુ છુ કે ૂવર્થી તથા પ મથી ઘણાં લોકો આવશે અને ઇબ્રા હમની, ઇસહાકની તથા યાકૂબની સાથે
સ્વગર્ના રા માં જમવા બેસશે. 12 પણ રા ના દ કરાઓ બહારના અંધકારમાં નંખાશે કે, ાં રડ ું અને દાંત
પીસ ું થશ.ે” 13ઈ ુએ તે શતપ તને ક ું કે, “જા! જેવો તેં વ ાસ કય તે ું જ તને થાઓ.” તે જ ઘડ તેનો ચાકર સાજો
થયો.

ઈ ુ ઘણાં લોકોને સાજાકરે છે
માક 1:29-34; ૂક 4:38-41

14 ઈ ુ પતરના ઘરમાં આ ા, ત્યાં તેમણે તેની સા ુને તાવે બમાર પડલેી જોઈ. 15 ઈ ુ તેના હાથને સ્પશ્યાર્, એટલે તેનો
તાવ જતો ર ો અને તેણે ઊઠ ને તેમની સેવા કર .

16 સાંજ પડ ત્યારે લોકોએ ઘણાં દુ ાત્મા વળગેલાંઓને તેમની પાસે લા ા અને તેમણે શ થી તે દુ ાત્માઓને બહાર
કાઢ્યા,ં અને સઘળાં માંદાઓને સાજાં કયા. 17એ માટે કે યશાયા પ્રબોધકે જે ક ું હ ું તે ૂરુ થાય કે, “તેમણે પોતે આપણી
માંદગીઓ લીધી અને આપણા રોગો ભોગ ા.”

ઈ ુને અ ુસરવાની ઇચ્છા
ૂક 9:57-62

18 ઈ ુએ લોકોની મોટ ભીડ પોતાની આસપાસ એકત્ર થયેલી જોય, ત્યારે તેમણે સરોવરની પેલે પાર જવાની આજ્ઞા કર .
19એક શા ીએ પાસે આવીને તેમને ક ું કે, “ઓ ઉપદેશક, ાં કહ તમે જશો ત્યાં હુ તમાર પાછળ આવીશ.” 20 ત્યારે
ઈ ુએ તેને ક ું કે, “ શયાળોને દર હોય છે અને આકાશના પક્ષીઓને માળા હોય છે, પણ માણસના દ કરાને મા ું
ૂકવાની જગ્યા નથી.”
21તેમના શષ્યોમાંથી બીજાએતેમને ક ું કે, “પ્ર ુ, મને રજાઆપો કે હુ જઈને પહેલાં મારા પતાને દફનાવીનેઆ ુ.ં” 22પણ

ઈ ુએ તેને ક ું કે, “ ું માર પાછળઆવ, મરણ પામેલાંઓને પોતાનાં મરણ પામેલાંઓને દફનાવવા દો.”

ઈ ુ તોફાનને શાંત કરે છે
માક 4:35-41; ૂક 8:22-25

23જયારે ઈ ુ હોડ પર ચઢ્યાં, ત્યારે તેમના શષ્યો તેમની પાછળ ગયા. 24 જુઓ, સ ુદ્રમાં એ ું મોટુ તોફાન થ ું, જથેી હોડ
મોજાંઓથી ઢકાઈ ગઈ; પણ ઈ ુ પોતે ઊંઘતા હતા. 25 ત્યારે શષ્યોએ તેમની પાસે આવીને તેમને જગાડ ને ક ું કે, “ઓપ્ર ુ,
અમને બચાવો, અમે નાશ પામીએ છ એ!”

26પછ ઈ ુ તેઓને ક ું કે, “ઓઅલ્પ વ ાસીઓ, તમે શા માટે ભયભીત થયા છો?” પછ તેમણે ઊઠ ને પવનને તથા
સ ુદ્રને ધમકા ા;ં અને મહાશાં ત થઈ. 27 ત્યારે તે માણસોએ આ યર્ પામીને ક ું કે, “એ કયા પ્રકારના માણસ છે કે પવન
તથા સ ુદ્ર પણ તેમ ું માને છે?”

ઈ ુ દુ ાત્મા વળગેલા બેને સાજાં કરે છે
માક 5:1-20; ૂક 8:26-39

28જયારે ઈ ુ પેલે પાર ગાડરેનેસના દેશમાં પહોંચ્યા ત્યારે દુ ાત્મા વળગેલાં બે માણસ કબરોમાંથી નીકળતા તેમને મ ા;
તેઓએવા બહામણા હતા કે તે માગ કોઈથી જવા ું નહો ું. 29 જુઓ, તેઓએ ૂમ પાડતાં ક ું કે, “ઓઈ રના દ કરા, અમારે
ને તમારે ું છે? ન ત સમય અગાઉ તમે અમને પીડા દેવાને અહ આ ા છો ુ?ં”

30 હવે તેઓથી થોડકે દૂર ઘણાં ૂંડો ું એક ટો ું ચર ું હ ું. 31 દુ ાત્માઓએ તેમને વનંતી કરતાં ક ું કે, “જો તમે અમને
કાઢો તો ૂંડોના ટોળાંમાં અમને મોકલો.” 32 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘જાઓ!’ પછ તેઓ નીકળ ને ૂંડોમાં પેઠાં; અને જુઓ,
આ ું ટો ું ટેકર ની ધાર પરથી સ ુદ્રમાં ઘસી પ ું અને પાણીમાં ડૂબી મ .ુ

33 ત્યારે ચરાવનારા ભાગ્યા, તેઓએ નગરમાં જઈને સઘ ું કહ સંભળા ું; સાથે દુ ાત્મા વળગેલાંઓને ું થ ું તે પણ ક ું.
34 ત્યારે જુઓ, આ ું નગર ઈ ુને મળવાને બહારઆ ું. તેમને જોઈને તેઓએ તેમને વનંતી કર કે, અમારા પ્રદેશમાંથી ચાલ્યા
જાઓ.

9
ઈ ુએ પક્ષધાતીને સાજો કય
માક 2:1-12; ૂક 5:17-20

1 ત્યારે હોડ માં બેસીને ઈ ુ પેલે પાર ગયા, ત્યાર પછ પોતાના નગરમાં આ ા. 2 ત્યાં જુઓ, ખાટલે પડલેા એક લકવાગ્રસ્તને
લોકો તેમની પાસે લા ા. ઈ ુએ તેઓનો વ ાસ જોઈને પક્ષઘાતીને ક ું કે, “દ કરા, હમત રાખ, તારાં પાપ તને માફ થયા
છે.”
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3 ત્યારે શા ીઓમાંના કેટલાકે પોતાના મનમાં ક ું કે, “એ દભુાર્ષણ કરે છે.” 4ઈ ુએ તેઓના વચાર જાણીને ક ું કે, “તમે
તમારા મનમાં શા માટે દુ વચાર કરો છો? 5 કેમ કે એ બેમાં ું વધારે સહે ું ક ું છે, એમ કહે ું કે ‘તારાં પાપ તને માફ
થયાં છે,’ અથવા એમ કહે ું કે ‘ઊઠ ને ચાલ્યો જા?’ 6 પણ માણસના દ કરાને ૃથ્વી પર પાપોની માફ આપવાનો
અ ધકાર છે, એ તમે જાણો,” તેથી ઈ ુએ લકવાગ્રસ્ત માણસને ક ું કે “ઊઠ, તારો ખાટલો ઊંચક ને તારે ઘરે ચાલ્યો
જા.”

7અને તે ઊઠ ને પોતાને ઘરે ગયો. 8તે જોઈને લોકો આ યર્ચ કત થયા, અને ઈ રે માણસોને એવો અ ધકારઆપ્યો છે, એ
માટે તેઓએ તેમનો મ હમા કય .

માથ્થી ું શષ્ય તર કે તેડુ
માક 2:13-17; ૂક 5:27-32

9ઈ ુએ ત્યાંથી જતા માથ્થી નામના એક માણસને જકાત લેવાની ચોક પર બેઠેલો જોયો; તેમણે તેને ક ું કે, ‘ ું માર પાછળ
આવ.’ ત્યારે તે ઊઠ ને તેમની પાછળ ગયો.

10 ત્યાર પછ એમ થ ું કે, ઈ ુ માથ્થીના ઘરે જમવા બેઠા ત્યારે જુઓ, ઘણાં જકાત લેનારાઓ તથા પાપીઓ આવીને
ઈ ુની તથા તેમના શષ્યોની સાથે બેઠા. 11 ફરોશીઓએ એ જોઈને તેમના શષ્યોને ક ું કે, “તમારો ઉપદેશક દાણીઓની તથા
પાપીઓની સાથે કેમ ખાય છે?”

12ઈ ુએ એ સાંભળ ને તેઓને ક ું કે, “જેઓ તંદરુસ્ત છે તેઓને વૈદની અગત્ય નથી, પણ જેઓ બમાર છે તેઓને
છે. 13 પણ, ‘બ લદાન કરતાં હુ દયા ચાહુ છુ,’ એનો શો અથર્ છે, તે જઈને શીખો; કેમ કે ન્યાયીઓને ન હ, પણ
પાપીઓને બોલાવવા હુ આ ો છુ.”

ઉપવાસ સંબંધી પ્ર
માક 2:18-22; ૂક 5:33-39

14 ત્યારે યોહાનના શષ્યોએ તેમની પાસે આવીને ક ું કે “અમે તથા ફરોશીઓ ઘણીવાર ઉપવાસ કર એ છ એ, પણ તમારા
શષ્યો ઉપવાસ કરતા નથી. એ ું કારણ ુ?ં” 15 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “ ાં ુધી વરરાજાજાનૈયાઓની સાથે છે,
ત્યાં ુધી ું તેઓ શોક કર શકે છે? પણ એવા દવસો આવશે કે વરરાજા તેઓની પાસેથી લઈ લેવાશે, ત્યારે તેઓ
ઉપવાસ કરશ.ે

16 વળ નવા વ ો ું થીંગડુ જૂના વ ોમાં કોઈ માર ું નથી, કેમ કે તે થીંગડાથી તે વ ો ખેંચાય છે, અને તે વધારે
ફાટ જાય છે.

17વળ નવો દ્રાક્ષારસ જૂની મશકોમાં કોઈ ભર ું નથી; જો ભરે તો મશકો ફાટ જાય છે, દ્રાક્ષારસ ઢોળાઈજાય છે,
અને મશકોનો નાશ થાય છે. પણ નવો દ્રાક્ષારસ નવી મશકોમાં ભરવામાં આવે છે, જેથી બ ે ું રક્ષણ થાય છે.”

અ ધકાર ની દ કર સાજી કરાઈ, ઈ ુના ઝભ્ભાની કોરને અડકનાર સાજી થઈ
માક 5:21-43; ૂક 8:40-56

18 ઈ ુ તેઓને આ વાત કહેતાં હતા, ત્યારે જુઓ, એક અ ધકાર આવીને તેમને પગે પડ ને ક ું કે, “માર દ કર હમણાં જ
ૃત્ ુ પામી છે, પણ તમે આવીને તમારો હાથ તેના પર ૂકો એટલે તે જીવતી થશ.ે” 19 ત્યારે ઈ ુ ઊઠ ને પોતાના શષ્યો સ હત

તેની પાછળ ગયા.
20 ત્યારે જુઓ, એક ી જનેે બાર વષર્થી સખત લોહ વા હતો, તે ઈ ુની પાછળઆવીને તેમના વ ોની કોરને અડક ; 21 કેમ

કે તેણે પોતાના મનમાં વચા ુ કે, “જો હુ માત્ર તેમના વ ને અડકુ તો હુ સાજી થઈ જઈશ.” 22 ત્યારે ઈ ુએ પાછા ફર ને તથા
તેને જોઈને ક ું કે, “દ કર , હમત રાખ, તારા વ ાસે તને સાજી કર છે;” અને તે ી તે જ ઘડ થી સાજી થઈ.

23 પછ જયારે ઈ ુએ તે અ ધકાર ના ઘરમાં આવીને વાંસળ વગાડનારાઓને તથા લોકોને કકળાટ કરતા જોયા; 24 ત્યારે
તેમણે ક ું કે, “અહ થી ચાલ્યાજાઓ; કેમ કે છોકર મર ગઈ નથી, પણઊંઘે છે.” અને તેઓએ ઈ ુની વાતને મજાકમાં
કાઢ .

25લોકોને બહાર કાઢ્યાં પછ , તેમણે અંદર જઈને તેનો હાથ પકડ્યો; અને તે છોકર ઊઠ . 26તે વાતની ચચાર્ આખા પ્રદેશમાં
ફેલાઈ ગઈ.

ઈ ુ આંધળાઓને દ્ર આપે છે
27ઈ ુ ત્યાંથી જતા હતા, તેવામાં બે અંધજનોએ તેમની પાછળ જઈને ૂમ પાડતાં ક ું કે, “ઓ દાઉદના દ કરા, અમારા પર

દયા કરો!” 28 ઈ ુ ઘરમાં આ ા, ત્યારે તે અંધજનો તેમની પાસે આ ા. ઈ ુએ તેઓને ક ું છે કે, “હુ એ કર શકુ છુ એવો
તમને વ ાસ છે ુ?ં” તેઓ તેમને ક ું કે, ‘હા પ્ર ુ.’ ”

29 ત્યારે ઈ ુએ તેઓનીઆંખોને અડક ને ક ું કે, “તમારા વ ાસ પ્રમાણે તમને થાઓ.” 30 તે જ સમયે તેઓનીઆંખો
ઊઘડ ગઈ. પછ ઈ ુએ તેઓને કડક આજ્ઞા આપીને ક ું કે, “જોજો, કોઈઆ વષે જાણે ન હ.” 31 પણ તેઓએ બહાર
જઈને આખા દેશમાં તેમની ક ત ફેલાવી.

ઈ ુ એક ૂંગાને સાજો કરે છે
32 તેઓ બહાર ગયા ત્યારે જુઓ, દુ ાત્મા વળગેલાં એક ૂંગા માણસને લોકો તેમની પાસે લા ા. 33 દુ ાત્મા કાઢવામાં

આ ો ત્યારે તે ૂંગો માણસ બોલ્યો અને લોકોએ આ યર્ પામીને ક ું કે, “ઇઝરાયલમાં આ ું કદ જોવામાં આ ું નથી!”
34 પણ ફરોશીઓએ ક ું કે, “તે દુ ાત્માઓનાં સરદારથી જ દુ ાત્માઓ કાઢે છે.”

ઈ ુને લોકો પર દયા આવી
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35 ઈ ુ તેઓનાં સભા ાનોમાં બોધ કરતા, રા ની ુવાતાર્ પ્રગટ કરતા, દરેક પ્રકારનો રોગ તથા દરેક પ્રકારની બીમાર
મટાડતા; સઘળાં નગરોમાં તથા ગામોમાં ફરતા ગયા. 36 લોકોને જોઈને તેમને તેઓ પર અ ુકપા આવી, કેમ કે તેઓ પાળક
વગરનાં ઘેટાંના જવેા હેરાન તથા નરાધાર હતા.

37 ત્યારે ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને ક ું કે, “ફસલ ુષ્કળ છેખર , પણમજૂરો થોડા છે. 38એમાટે તમે ફસલના મા લકને
પ્રાથર્ના કરો કે, તે પોતાની ફસલને માટે મજૂરો મોકલ.ે”

10
બાર પ્રે રતોને અ ધકાર આપ્યો
માક 3:13-19; ૂક 6:12-16

1 પછ ઈ ુએ પોતાના બાર શષ્યોને પાસે બોલાવીને અ ુદ્ધ આત્માઓને કાઢવાનો, તથા દરેક પ્રકારનો મંદવાડ તથા દરેક
જાતનો રોગ મટાડવાનો અ ધકાર તેઓને આપ્યો.

2 તે બાર પ્રે રતોનાં નામઆ છે. પહેલો સમોન જે પતર કહેવાય છે, અને તેનો ભાઈઆ ન્દ્રયા; ઝબદ નો દ કરો યાકૂબ, તથા
તેનો ભાઈ યોહાન; 3 ફ લપ તથા બથ લ્મી; થોમા તથા માથ્થી દાણી; અલ્ફ નો દ કરો યાકૂબ તથા થદ ; 4 સમોન જે અ ત ઝ ૂની
માણસ હતો તથા યહૂદા ઇશ્કા રયોત, જે ઈ ુને પરસ્વાધીન કરનાર હતો.

બાર પ્રે રતોને સોંપે ું સેવા કાયર્
માક 6:7-13; ૂક 9:1-6

5 ઈ ુએ તે બાર શષ્યોને મોકલીને એવી આજ્ઞા આપી કે, “તમે વદેશીઓને માગ ન જાઓ અને સમરૂનીઓના કોઈ
નગરમાં ન પેસો. 6 પણ તેના કરતાં ઇઝરાયલના ઘરનાં ખોવાયેલાં ઘેટાંની પાસે જાઓ. 7 તમે જતા જતા એમ પ્રગટ
કરો કે, ‘સ્વગર્ ું રા પાસે આ ું છે.’ ”

8 માંદાઓને સાજાં કરો, ૂએલાંઓને સજીવન કરો, રક્ત પ ના રોગીઓને ુદ્ધ કરો, અને દુ ાત્માઓને કાઢો.
તમે મફત પામ્યા છો, મફતઆપો. 9સો ું, ચાંદ કે પ ળ તમારા કમરબંધમાં ન રાખો; 10 ુસાફર ને સારુ થેલો, બે
અંગરખા, ચંપલ, લાકડ પણ ન લો; કેમ કે મજૂર પોતાના વેતનને યોગ્ય છે.

11 જે જે નગરમાં કે ગામમાં તમે જાઓ, તેમાં યોગ્ય કોણ છે એની તપાસ કરો, ત્યાંથી નીકળતાં ુધી તેને ત્યાં રહો.
12ઘરમાં જઈને તેઓને સલામ કહો. 13જો તે ઘર યોગ્ય હોય તો તમાર શાં ત તેના પર રહેશે; પણ જો તે ઘર યોગ્ય
ન હોય તો તમાર શાં ત તમારા પર પાછ રહેશ.ે

14જો કોઈ તમારોઆવકાર ન હ કરે તથા તમાર વાતો ન હ સાંભળે તો તે ઘરમાંથી અથવા તે નગરમાંથી નીકળતાં
તમે તેની ૂળ તમારા પગ પરથી ખંખેર નાખો. 15 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, ન્યાયકાળે સદોમ તથા ગમોરા દેશના હાલ
તે નગરના કરતાં સહેલ થશે.

આવનાર સતાવણીઓ
માક 13:9-13; ૂક 21:12-17

16 જુઓ, વરુઓમાં ઘેટાંના જેવા હુ તમને મોક ું છુ; માટે તમે સાપના જેવા હો શયાર, તથા ક ૂતરનાં જેવા સાલસ
થાઓ. 17 તમે માણસોથી સાવધાન રહો; કેમ કે તેઓ તમને ન્યાયસભાને સોંપશે, અને તેઓનાં સભા ાનોમાં તમને
કોરડા મારશ.ે 18 તેઓને તથા બનયહૂદ ઓને માટે સાક્ષીને અથ મારે લીધે તમને અ ધકાર ઓની તથા રાજાઓની
આગળ લઈ જવાશે.

19 પણ જયારે તેઓ તમને સોંપશે ત્યારે તમે ચતા ન કરો કે શી ર તે અથવા ું બોલીએ; કેમ કે ું બોલ ું તે તે જ
ઘડ એ તમને અપાશે. 20 કેમ કે જે બોલે છે તે તો તમે નથી, પણ પતાનોઆત્મા તમારા દ્વારા બોલે છે.

21ભાઈભાઈને તથા પતાબાળકને માર નંખાવવાને સોંપી દેશેઅને બાળકો માતા પતાનીસામેઊઠ ને તેઓને માર
નંખાવશ.ે 22 મારા નામને કારણે સહુ તમારો દ્વેષ કરશ,ે પણ જે કોઈ અંત ુધી ટકશે તે જ ઉદ્ધાર પામશ.ે 23જયારે
તેઓ તમને એક નગરમાં સતાવણી કરે ત્યારે તમે બીજામાં ભાગી જાઓ, કેમ કે હુ તમને ન ે કહુ છુ કે માણસનો
દ કરો આવે ત્યાં ુધી ઇઝરાયલનાં સઘળાં નગરોમાં તમે ફર ન હ વળશો.

24 શષ્ય ુરુ કરતાં મોટો નથી અને નોકર પોતાના શેઠ કરતાં મોટો નથી. 25 શષ્ય પોતાના ુરુ જેવો અને નોકર
પોતાના શેઠ જેવો હોય તો તે જ ઘણું છે. જો ઘરના મા લકને તેઓએ બાલઝ ૂલ ક ો છે, તો તેના ઘરના લોકોને
કેટ ું વશેષે કર ને તેઓએમ જ કહેશે!

કોની બીક રાખવી?
ૂક 12:2-7

26તે માટે તેઓથી તમે ગભરાશો ન હ, કેમ કે ઉઘાડુ ન હ કરાશે એ ું કઈ ઢાંકે ું નથી, અને પ્રગટ ન હ થશે એ ું ક ું
ુપ્ત નથી. 27 હુ તમને અંધારામાં જે કહુ છુ તે તમે અજવાળામાં કહો, તમે કાને જે સાંભળો છો તે ધાબાઓ પરથી

પ્રગટ કરો.
28શર રને જેઓમાર નાખે છે, પણઆત્માને માર નાખી શકતા નથી, તેઓથી બીહો મા. પણએના કરતાંઆત્મા

તથા શર રએબ ેનો નાશ નકમાં કર શકે છે તેનાથી ગભરાઓ. 29 ું ચકલીઓબે પૈસે વેચાતી નથી? તોપણ તમારા
પતાની ઇચ્છા વગર તેમાંથી એક પણ જમીન પર પડનાર નથી. 30 તમારા માથાના બધા વાળ પણ ગણેલા છે. 31 તે
માટે ગભરાશો ન હ; ઘણી ચકલીઓ કરતાં તમે ૂલ્યવાન છો.

ખ્રસ્તનો સ્વીકાર અને નકાર
ૂક 12:8-9
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32 માટે માણસોની આગળ જે કોઈ મને ક ૂલ કરશ,ે તેને હુ પણ મારા સ્વગર્માંના પતાની આગળ ક ૂલ કર શ;
33 પણ માણસોનીઆગળ જે કોઈ મારો ઇનકાર કરશ,ે તેનો હુ પણ મારા સ્વગર્માંના પતાનીઆગળ ઇનકાર કર શ.

શાં ત ન હ, સંઘષર્ લા ું છુ
ૂક 12:51-53; 14:26-27

34એમ ન ધારો કે હુ ૃથ્વી પર શાં ત લાવવા આ ો છુ; શાં ત તો ન હ, પણ તલવાર લઈને આ ો છુ. 35 કેમ
કે ુત્રને તેના પતાની વરુદ્ધ, દ કર ને તેની માની વરુદ્ધ તથા ુત્રવ ૂને તેની સા ુની વરુદ્ધ કરવાને હુ આ ો છુ.
36માણસના દશુ્મન તેના ઘરનાં થશે.

37 મારા કરતાં જે પોતાની મા અથવા પોતાના પતા પર વધારે પ્રેમ કરે છે તે મારે યોગ્ય નથી; અને દ કરા કે દ કર
પર જે મારા કરતાં વધારે પ્રેમ કરે છે, તે પણ મારે યોગ્ય નથી. 38 જે પોતાનો વધસ્તંભ ઊંચક ને માર પાછળઆવતો
નથી તે મારે યોગ્ય નથી. 39 જે પોતા ું જીવન બચાવે છે તે તેને ખોશ,ે મારે લીધે જે પોતા ું જીવન ુમાવે છે તે તેને
બચાવશે.

બદલો
માક 9:41

40 જે તમારોઆવકાર કરે છે તે મારોઆવકાર કરે છે, જે મારોઆવકાર કરે છે તે મારા મોકલનારનો પણઆવકાર
કરે છે. 41 જે કોઈ ક્ત પ્રબોધકનોઆવકાર કરે છે, કેમ કે તે પ્રબોધક છે, તે પ્રબોધકનો બદલો પામશે; અને જે કોઈ

ક્ત ન્યાયીનોઆવકાર કરે છે, કેમ કે તે ન્યાયી છે, તે ન્યાયીનો બદલો પામશ.ે
42 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે શષ્યને નામે જે કોઈ આ નાનામાંના એકને માત્ર ઠડા પાણી ું પ્યા ું પીવાને આપશે તે

તેનો બદલો પામ્યા વના રહેશે જ ન હ.”

11
યોહાન બા પ્તસ્ત તરફથી સંદેશો
ૂક 7:18-35

1ઈ ુ પોતાના બાર શષ્યોને આજ્ઞાઆપી ૂ ા, ત્યારે એમ થ ું કે શીખવવા તથા ઉપદેશઆપવા તે ત્યાંથી તેઓનાં નગરોમાં
ગયા. 2 હવે યોહાને જલેમાં ખ્રસ્તનાં કાય સંબંધી સાંભળ ને પોતાના શષ્યોને મોકલીને 3 તેમને ુછા ું કે, “જે આવનાર છે તે
તમે જ છો કે, અમે બીજાની રાહ જોઈએ?”

4 ત્યારે ઈ ુએ ઉ રઆપતાં તેઓને ક ું કે, “તમે જે જે સાંભળો છો તથા જુઓછો, તે જઈને યોહાનને કહ બતાવો.
5અંધજનો દેખતા થાય છે, અપંગો ચાલતા થાય છે, રક્ત પ ના રોગીઓ ુદ્ધ કરાય છે, બહેરાઓ સાંભળતાં થાય
છે; ૃત્ ુ પામેલાઓ સજીવન થાય છે, તથા દ રદ્ર ઓને ુવાતાર્ પ્રગટ કરાય છે. 6 જે કોઈ મારાથી દૂર ન થાય તે
આશીવાર્ દત છે.”

7જયારે તેઓ જતા હતા ત્યારે ઈ ુ યોહાન સંબંધી લોકોને કહેવા લાગ્યા કે, “તમે અરણ્યમાં ું જોવા ગયા હતા? ું
પવનથી હાલતા ઘાસન?ે 8પણ તમે ું જોવા નીક ા? ું ુલાયમ વ ો પહેરેલા માણસને? ખરેખર, જે એવાં વ ો
પહેરે છે તેઓ તો રાજમહેલોમાં છે.

9તો તમે ું જોવા નીક ા? ું પ્રબોધકન?ે હુ તમને કહુ છુ કે, હા, પ્રબોધક કરતાં જે ઘણાં અ ધક છે તેન.ે 10 જેનાં
સંબંધી એમ લખે ું છે કે, ‘જો, હુ મારા સંદેશવાહકને તાર આગળ મોક ું છુ, જે તાર આગળ તારો માગર્ તૈયાર
કરશે.’ ”

11 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, જેટલાં ીઓથીજનમ્યાં છે, તેઓમાં યોહાનબા પ્તસ્મા કરનાર કરતાં કોઈ મોટો ઉત્પ
થયો નથી, તોપણ સ્વગર્ના રા માં જે સૌથી નાનો છે તે પણ તેના કરતાં મોટો છે. 12 યોહાન બા પ્તસ્મા કરનારનાં
સમયથી તે અત્યાર ુધી સ્વગર્ના રા પર બળજબર થાય છે, તથા બળજબર કરનારાઓ તેને છ નવી લે છે.

13 કેમ કે બધા પ્રબોધકોએ તથા નયમશા ે યોહાન ુધી પ્રબોધ કય છે. 14જો તમે માનવા ચાહો તો એ લયા જે
આવનાર છે તે એ જ છે. 15 જેને સાંભળવાને કાન છે તે સાંભળે.

16 પણઆ પેઢ ને હુ શાની સાથે સરખા ું? તે છોકરાંનાં જેવી છે કે, જેઓ બજારોમાં બેસીને પોતાના સાથીઓને
હાંક મારતાં કહે છે કે 17 ‘અમે તમાર આગળ વાંસળ વગાડ , પણ તમે નાચ્યા ન હ; ‘અમે શોક કય , પણ તમે રડ્યા
ન હ.’ ”

18 કેમ કે યોહાન ખાતો પીતો નથી આ ો, અને તેઓ કહે છે કે,’ તેને દુ ાત્મા વળગ્યો છે.’ 19 માણસનો દ કરો
ખાતો પીતોઆ ો, તો તેઓ કહે છે કે, ‘જુઓ, ખાઉધરો અને દારૂબાજ માણસ, દાણીઓનો તથા પાપીઓનો મત્ર!
પણ જ્ઞાન પોતાનાં કૃત્યોથી યથાથર્ ઠરે છે.’ ”

અ વ ાસી ગામોની નઠોરતા
ૂક 7:18-35

20 ત્યારે જે નગરોમાં તેમના પરાક્રમી કામો ઘણાં થયાં હતા,ં તેઓએપસ્તાવો ન હ કય , માટે તેમણે તેઓની ટ કા કર . 21“ઓ
ખોરાજીન, તને હાય! ઓબેથસાઈદા તને હાય! કેમ કે તમારામાં જે પરાક્રમી કામ થયાં છે, તે જો ૂર તથા સદોનમાં
થયાં હોત, તો તેઓએ ટાટ તથા રાખમાં બેસીને ારનોય પસ્તાવો કય હોત. 22 વળ હુ તમને કહુ છુ કે ન્યાયકાળે
ૂર તથા સદોનને તમારા કરતાં સહેલ થશ.ે
23 ઓ કપરનાહૂમ, ું સ્વગર્ ુધી ઊં ું કરાશે ુ?ં તને પાતાળ ુધી ની ું કર નંખાશે; કેમ કે જે પરાક્રમી કામો

તારામાં થયાં તે જો સદોમમાં થયાં હોત, તો તેઆજ ુધી રહેત. 24વળ હુ તમને કહુ કે, ન્યાયકાળે સદોમ દેશને તારા
કરતાં સહેલ થશ.ે”



માથ્થી 11:25 858 માથ્થી 12:32

માર પાસે આવીને આરામ પામો
ૂક 10:21-22

25 તે વેળા ઈ ુએ ક ું કે, “ઓ પતા, આકાશ તથા ૃથ્વીના પ્ર ,ુ હુ તમાર સ્ ુ ત કરુ છુ, કેમ કે જ્ઞાનીઓ તથા
સમજણાઓથી તમે એ વાતો ુપ્ત રાખી તથા બાળકોની આગળ પ્રગટ કર છે. 26 હા, પતા, કેમ કે તમને તે સારુ
લાગ્ ુ.ં 27મારા પતાએ મને સઘ ું સોંપ્ ું છે, પતા સવાય દ કરાને કોઈજાણ ું નથી અને દ કરા સવાય પતાને કોઈ
જાણ ું નથી, તથા જેમને દ કરો પ્રગટ કરવા ચાહે તેને જ પતા જાણે છે.

28ઓવૈતરુ કરનારાઓ તથા ભારથી લદાયેલાઓ, તમે સઘળા માર પાસે આવો, અને હુ તમને વસામોઆપીશ.
29 માર ઝંૂસર તમે પોતા પર લો, અને માર પાસેથી શીખો, કેમ કે હુ મનમાં નમ્ર તથા દ ન છુ, તમે તમારા જીવમાં
વસામો પામશો. 30 કેમ કે માર ઝંૂસર સહેલી અને મારો બોજો હલકો છે.”

12
વશ્રામવારના પાલનનો પ્ર
માક 2:23-28; ૂક 6:1-5

1 તે વેળાએ ઈ ુ વશ્રામવારે અનાજના ખેતરોમાં થઈને જતા હતા, ત્યારે તેમના શષ્યોને ૂખ લાગી, તેઓ કણસલાં તોડવા
તથા ખાવા લાગ્યા. 2 ફરોશીઓએ તે જોઈને ઈ ુને ક ું કે, “જો, વશ્રામવારે જે કર ું ઉ ચત નથી તે તમારા શષ્યો કરે છે.”

3પણ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “જયારે દાઉદ તથા તેના સાથીઓ ૂ ા હતા, ત્યારે તેણે જે ક ુ તે ું તમે વાંચ્ ું નથી?
4 તેણે ઈ રના ઘરમાં પેસીને અપર્ણ કરેલી રોટલી, જે તેને તથા તેના સાથીઓને ખાવી ઉ ચત ન હતી, પણ એકલા
યાજકોને ઉ ચત હતી, તે તેણે ખાધી.

5અથવા ું નયમશા માં તમે એ નથી વાંચ્ ું કે, વશ્રામવારે ભ ક્ત ાનમાં યાજકોએ વશ્રામવારને અપ વત્ર કયાર્
છતાં પણ નદ ષ છે? 6 પણ હુ તમને કહુ છુ કે ભ ક્ત ાન કરતાં અહ એક મોટો છે.

7વળ ‘બ લદાન કરતાં હુ દયા ચાહુ છુ,’ એનો અથર્ જો તમે જાણતા હોત તો નદ ષને તમે દો ષત ન ઠરાવત. 8 કેમ
કે માણસનો દ કરો વશ્રામવારનો પ્ર ુ છે.”

ુકાઈ ગયેલા હાથવાળો માણસ
માક 3:1-6; ૂક 6:6-11

9ઈ ુ ત્યાંથી નીકળ ને તેઓના સભા ાનમાં આ ા. 10 ત્યારે જુઓ, ત્યાં એક માણસ હતો, જનેો હાથ ુકાઈ ગયેલો હતો.
ઈ ુ પર દોષ ૂકવા સારુ ફરોશીઓએ તેમને ૂ ું કે, “ ું વશ્રામવારે સાજુ કર ું ઉ ચત છે?”

11 ત્યારે તેમણે તેઓને ક ું કે, “તમારામાં કયો માણસએવો છે કે, જેને એક ઘેટુ હોય,અને વશ્રામવારે જો તે ખાડામાં
પડે તો તેને પકડ ને બહાર ન હ કાઢે? 12 તો માણસ ઘેટાં કરતાં કેટ ું ૂલ્યવાન છે! એ માટે વશ્રામવારે સારુ કર ું
ઉ ચત છે.”

13 ત્યારે પેલા માણસને ઈ ુએ ક ું કે, “તારો હાથ લાંબો કર.” તેણે તે લાંબો કય , તરત તેનો હાથ બીજા હાથનાં જવેો
સાજો થયો. 14 ત્યારે ફરોશીઓએ નીકળ ને તેમને માર નાખવાને માટે તેમની વરુદ્ધ મસલત કર .

ઈ રનો મનપસંદ સેવક
15પણ ઈ ુ એજાણીને ત્યાંથી નીકળ ગયા. ઘણાં લોકો તેમની પાછળ ગયા, અને તેમણે બધાને સાજાં કયાર્. 16તેઓને કડક

આજ્ઞા આપી કે, ‘તમારે મને પ્રગટ કરવો ન હ’, 17એ માટે કે પ્રબોધક યશાયાએ જે ક ું હ ું તે ૂરુ થાય કે, 18 “જુઓ, મારો
સેવક, જનેે મેં પસંદ કય ; મારો પ્રય, જનેાં પર મારો જીવ પ્રસ છે. તેના પર હુ મારો આત્મા ૂક શ, અને તે બધી જજા તઓનો
ન્યાય ુકાદો પ્રગટ કરશ.ે 19 તે ઝઘડો ન હ કરશે, ૂમ ન હ પાડશે; તેની વાણી રસ્તાઓમાં કોઈ ન હ સાંભળશે. 20 ાં ુધી
ન્યાય ુકાદાને તે જયમાં ન હ પહોંચાડ,ે ત્યાં ુધી છૂદે ું બરુ તે ભાંગી ન હ નાખશ,ે ુમા ું શણ પણ તે ન હ હોલવશ.ે 21બધા
જ દેશના લોકો તેમના નામ પર આશા રાખશે.”

ઈ ુ અને બાલઝ ૂલ
માક 3:20-30; ૂક 11:14-23

22 ત્યારે દુ ાત્મા વળગેલાં કોઈ અંધ અને ૂંગા માણસને તેઓ તેમની પાસે લા ા; તેમણે તેને સાજો કય , એટલે જે અંધ
તથા ૂંગો હતો તે બોલવા અને જોવા લાગ્યો. 23સવર્ લોકોએઆ યર્ પામીને ક ું કે, “ ું આ દાઉદનો દ કરો હોઈ શકે?”

24 પણ ફરોશીઓએ તે સાંભળ ને ક ું કે, “દુ ાત્માના સરદાર બાલઝ ૂલની મદદથી જ તે દુ ાત્માઓને કાઢે છે.” 25 ત્યારે
ઈ ુએ તેઓનો વચાર જાણીને તેઓને ક ું કે, “દરેક રા જે ભાગલા પાડે, તે ૂટ પડે છે; તથા દરેક નગર અથવા ઘર
જે ભાગલા પાડે, તે ર ન હ રહેશ.ે

26 જો શેતાન શેતાનને કાઢે તો તે પોતે પોતાની સામે થયો; તો પછ તે ું રા શી ર તે ર રહેશે? 27 જો હુ
બાલઝ ૂલની મદદથી દુ ાત્માઓને કાઢુ છુ, તો તમારા લોકો કોની મદદથી કાઢે છે? માટે તેઓ તમારા ન્યાયાધીશો
થશ.ે

28 પણ જો હુ ઈ રના આત્માથી દુ ાત્માઓને કાઢુ છુ, તો ઈ ર ું રા તમાર પાસે આ ું છે એમ સમજો.
29વળ બળવાનના ઘરમાં જઈને તે બળવાનને પહેલાં બાંધ્યા વના તેનો સામાન કોઈથી કેમ ુટાય? પણ તેને બાંધ્યા
પછ તે તે ું ઘર ૂંટ લેશે. 30 જે મારા પક્ષનો નથી તે માર વરુદ્ધ છે, જે માર સાથે સંગ્રહ નથી કરતો, તે વખેર નાખે
છે.

31 એ માટે હુ તમને કહુ છુ કે, દરેક પાપ તથા દભુાર્ષણ માણસોને માફ કરાશ;ે પણ પ વત્ર આત્માની વરુદ્ધ જે
દભુાર્ષણ કરે તે માણસને માફ ન હ કરાશે. 32 માણસના દ કરા વરુદ્ધ જે કોઈ કઈ કહેશે, તે તેને માફ કરાશે; પણ
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પ વત્રઆત્માની વરુદ્ધ જે કોઈ કઈ કહેશે, તે તેને માફ ન હ કરાશ;ે આ ુગમાં પણ ન હ, અનેઆવનાર ુગમાં પણ
ન હ.

જે ું ઝાડ તે ું ફળ
ૂક 6:43-45

33ઝાડ સારુ કરો અને તે ું ફળ સારુ થશ,ે અથવા ઝાડ ખરાબ કરો અને તે ું ફળ ખરાબ થશ;ે કેમ કે ઝાડ ફળથી
ઓળખાય છે. 34 ઓ ઝેર સપ ના વંશ, તમે દુ છતાં સાર વાતો તમારાથી શી ર તે કહ શકાય? કેમ કે મનના
ભર ૂર પણામાંથી મોં બોલે છે. 35સારુ માણસ મનના સારા ભંડારમાંથી સારુ કાઢે છે, ખરાબ માણસ મનના ખરાબ
ભંડારમાંથી ખરાબ કાઢે છે.

36વળ હુ તમને કહુ છુ કે, માણસો જે દરેક નકામી વાત બોલશ,ે તે સંબંધી ન્યાયકાળે તેઓને જવાબઆપવો પડશ.ે
37 કેમ કે તાર વાતોથી ું ન્યાયી ઠરાવાશ;ે અને તાર વાતોથી અન્યાયી ઠરાવાશ.ે”

નશાનીની માંગણી અને નકાર
માક 8:11-12; ૂક 11:29-32

38 ત્યારે કેટલાક શા ીઓએ તથા ફરોશીઓએ તેમને ઉ ર આપતાં ક ું કે, “ઓઉપદેશક, અમે તમાર પાસેથી ચમત્કા રક
ચ જોવા ચાહ એછ એ.” 39પણ ઈ ુએ ઉ ર દેતાં તેઓને ક ું કે, “દુ તથા બેવફા પેઢ ચમત્કા રક ચ માગે છે, પણ
ૂના પ્રબોધકનાં ચમત્કા રક ચ સવાય કોઈ ચમત્કા રક ચ તેને અપાશે ન હ. 40 કેમ કે જેમ ૂના ત્રણ રાત દવસ

મોટ માછલીના પેટમાં ર ો હતો, તેમ માણસનો દ કરો પણ ત્રણ રાત દવસ ૃથ્વીના પેટાળમાં રહેશે.
41 ન્યાયકાળે નનવેહના માણસ આ પેઢ સાથે ઊઠ ને ઊભા રહેશે અને તેને અપરાધી ઠરાવશ;ે કેમ કે ૂનાનો

ઉપદેશ સાંભળ ને તેઓએ પસ્તાવો કય , પણ જુઓ, ૂના કરતાં અહ એક મોટો છે.
42 દ ક્ષણની રાણી આ પેઢ ની સાથે ન્યાયકાળે ઊઠ ને એને અપરાધી ઠરાવશ;ે કેમ કે ૃથ્વીને છેડેથી ુલેમાન ું

જ્ઞાન સાંભળવાને તે આવી; અને જુઓ, અહ જે છે તે ુલેમાન કરતાં મહાન છે.

અ ુદ્ધઆત્મા પાછો આ ો
ૂક 11:24-26

43 જયારે અ ુદ્ધ આત્મા માણસમાંથી નીકળે છે ત્યારે તે ઉજ્જડ જગ્યામાં વસામો શોધતો ફરે છે, પણ નથી
પામતો. 44 ત્યારે તે કહે છે કે, ‘જે ઘરમાંથી હુ નીક ો તેમાં જ હુ પાછો જઈશ;’ અને આવીને જુએ છે ત્યારે તો
ઘર વાળે ું ખાલી તથા શોભાયમાન કરે ું હોય છે. 45 પછ તે જઈને પોતા કરતાં વધારે દુ એવા સાત દુ ાત્માઓને
પોતાની સાથે લાવે છે, અને તેઓ તેમાં પેસીને ત્યાં રહે છે, ત્યારે તે માણસની છેલ્લી અવ ા પહેલીના કરતાં વધારે
ખરાબ થાય છે. તેમઆ દુ પેઢ ને પણ થશે.”

ઈ ુનાં મા અને ભાઈઓ
માક 3:31-35; ૂક 8:19-21

46ઈ ુ લોકોને હજુ વાત કહેતાં હતા એટલામાં જુઓ, તેમની મા તથા તેમના ભાઈઓબહારઆવીને ઊભા હતા,ં અને તેમની
સાથે વાત કરવા ચાહતા હતા.ં 47 ત્યારે કોઈએ તેમને ક ું કે, “જુઓ, તમાર મા તથા તમારા ભાઈઓ બહાર ઊભા છે, તેઓ
તમાર સાથે વાત કરવા ચાહે છે.”

48 પણ પેલા કહેનારને તેમણે ઉ ર દેતાં ક ું કે, “માર મા કોણ છે? અને મારા ભાઈઓ કોણ છે?” 49 તેમણે પોતાના
શષ્યોની તરફ પોતાનો હાથ લંબાવીને ક ું કે, “જુઓ માર મા તથા મારા ભાઈઓ! 50 કેમ કે મારા સ્વગર્માંના પતાની
ઇચ્છા પ્રમાણે જે કોઈ કરે, તે જ મારો ભાઈ, બહેન તથા મા છે.”

13
બી વાવનાર ું દ્ર ાંત
માક 4:1-9; ૂક 8:4-8

1તે જ દવસે ઈ ુ ઘરમાંથી નીકળ ને સ ુદ્રને કનારે બેઠા. 2અ ત ઘણાં લોક તેમની પાસે એકઠા થયા, માટે તે હોડ પર ચઢ ને
બેઠા; અને સવર્ લોક કનારે ઊભા ર ા.

3 ઈ ુએ દ્ર ાંતોમાં તેઓને ઘણી વાતો કહેતાં ક ું કે, “જુઓ, વાવનાર વાવવાને બહાર ગયો. 4 તે વાવતો હતો ત્યારે
કેટલાક બીજ રસ્તાના કનારે પડ્યાં; એટલે પક્ષીઓઆવીને તે ખાઈ ગયા. 5 કેટલાક પથ્થરવાળ જમીન પર પડ્યા,ં

ાં ઘણી માટ ન હતી; તેને માટ ું ઊંડાણ ન હ ું માટે તે વહેલાં ઊગી નીક ા.ં 6 પણ જયારે ૂયર્ ઊગ્યો ત્યારે તે
ચીમળાઈ ગયા, તેને જડ ન હોવાથી તે ુકાઈ ગયા.

7 કેટલાક કાંટાનાં ઝાડવામાં પડ્યાં; કાંટાનાં ઝાડવાએ વધીને તેને દબાવી ના ાં. 8બીજાં સાર જમીન પર પડ્યા,ં
તેઓએ ફળ આપ્યા;ં કેટલાકે સોગણાં, કેટલાકે સાંઠગણા,ં અને કેટલાક ત્રીસગણા.ં 9 જેને સાંભળવાને કાન છે તે
સાંભળે.”

દ્ર ાંતો વાપરવાનો હે ુ
માક 4:10-12; ૂક 8:9-10

10 પછ શષ્યોએ પાસે આવીને તેમને ક ું કે, “તમે તેઓની સાથે દ્ર ાંતોમાં શા માટે બોલો છો?” 11 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને
ઉ ર આપતાં ક ું કે, “સ્વગર્ના રા ના મમ જાણવા ું તમને આપે ું છે, પણ તેઓને આપે ું નથી. 12 કેમ કે જેની
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પાસે સમજ છે તેને અપાશે, અને તેની પાસે ુષ્કળ થશ;ે પણ જેની પાસે સમજ નથી તેની પાસે જે છે, તે પણ તેની
પાસેથી લઈ લેવાશે.

13એ માટે હુ તેઓને દ્ર ાંતોમાં બો ું છુ; કેમ કે જોતાં તેઓ જોતાં નથી, સાંભળતાં તેઓ સાંભળતાં નથી, અને
સમજતાપણનથી. 14યશાયાનીભ વષ્યવાણીતેઓનાસંબંધમાં ૂર થઈ છે, જે કહે છે કે, ‘તમે સાંભળતાં સાંભળશો,
પણ સમજશો ન હ; અને જોતાં જોશો, પણ તમને ૂઝશે ન હ. 15 કેમ કે એ લોકોનાં મન જડ થઈ ગયા છે, તેઓના
કાન બહેર માર ગયા છે, તેઓએ પોતાની આંખો બંધ રાખી છે, એમ ન થાય કે, તેઓને આંખે દેખાય, તેઓ કાને
સાંભળે, મનથી સમજે, પ ાતાપ કરે અને હુ તેઓને સાજાં કરુ.’ ”

16પણતમાર આંખોઆશીવાર્ દત છે, કેમ કે તેઓ જુએ છે;અને તમારા કાનોઆશીવાર્ દત છે, કેમ કે તેઓસાંભળે
છે. 17 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, તમે જે જે જુઓ છો, તે ઘણાં પ્રબોધકોએ તથા ન્યાયીઓએજોવા ચા ું, પણ જો ું
ન હ; તમે જે જે સાંભળો છો તે સાંભળવા ચા ું, પણ સાંભ ું ન હ.

ઈ ુ બી વાવનાર ું દ્ર ાંત સમજાવે છે
માક 4:13-20; ૂક 8:11-15

18 હવે વાવનાર ું દ્ર ાંત સાંભળો. 19 ‘જયારે રા ું વચન કોઈ સાંભળે છે, પણ સમજતો નથી, ત્યારે શેતાન
આવીને તેના મનમાં જે વાવે ું તે છ નવી લઈજાય છે; રસ્તાની કોરે જે બીજ વાવે ું તે એ જ છે.

20પથ્થરવાળ જમીન પર જે બીજ વાવે ું તે એ છે કે, તે વચનસાંભળ ને તરત હષર્થી તેને સ્વીકાર લે છે; 21તોપણ
તેના પોતામાં જડ ન હ હોવાથી તે થોડ જ વાર ટકે છે, જયારે વચનને લીધે વપ અથવા સતાવણીઆવે છે, ત્યારે
તરત તે પાછા પડે છે.

22 કાંટાનાં જાળાંમાં જે બીજ વાવે ું તે એ છે કે, તે વચન સાંભળે છે, પણઆભૌ તક જગતની ચતા તથા દ્ર ની
માયા વચનને દબાવી નાખે છે, અને તે નષ્ફળ થઈજાય છે. 23સાર જમીન પર જે બીજ વાવે ું તે એ છે કે, તે વચન
સાંભળે છે,સમજે છે,અને તેને ન ે ફળ લાગે છે,એટલે કોઈને સોગણાં, તો કોઈને સાંઠગણા,ંઅને કોઈને ત્રીસગણાં
લાગે છે.”

ઘઉં અને કડવા દાણા
24 ઈ ુએ તેઓની આગળ બીજુ દ્ર ાંત પ્રગટ કરતાં ક ું કે, “સ્વગર્ ું રા એવા માણસના જે ું છે કે જેણે પોતાના

ખેતરમાં સારુ બી વા ુ.ં 25પણ માણસો ઊંઘતા હતા તેવામાં તેનો દશુ્મનઆવીને ઘઉંમાં કડવા દાણા વાવીને ચાલ્યો
ગયો. 26 પણજયારે છોડવા ઊગ્યા, તેમને કણસલાં આ ા,ં ત્યારે કડવા દાણા પણ દેખાયા.

27 ત્યારે તે મા લકના ચાકરોએ પાસે આવીને તેને ક ું કે, ‘સાહેબ, તમે ું તમારા ખેતરમાં સારુ બી વા ું નહો ું?
તો તેમાં કડવા દાણા ાંથી આ ા?’ 28 તેણે તેઓને ક ું કે, ‘કોઈ દશુ્મને એ ક ુ છે.’ ત્યારે ચાકરોએ તેને ક ું કે,
‘તાર મરજી હોય તો અમે જઈને તેને એકઠા કર એ?’ ”

29 પણ તેણે ક ું, ‘ના, એમ ના થાય કે તમે કડવા દાણા એકઠા કરતાં ઘઉંને પણ તેની સાથે ઉખેડો. 30 કાપણી
ુધી બ ેને સાથે વધવા દો. કાપણીની મોસમમાં હુ કાપનારાઓને કહ શ કે, “તમે પહેલાં કડવા દાણાને એકઠા કરો,

બાળવા સારુ તેના ભારા બાંધો, પણ ઘઉં માર વખારમાં ભરો.”
રાઈના બીજ ું દ્ર ાંત
માક 4:30-32; ૂક 13:18-19

31 ઈ ુએ તેઓની આગળ બીજુ દ્ર ાંત પ્રગટ કરતાં ક ું કે, “સ્વગર્ ું રા રાઈના બીજ જે ું છે, જેને એક ક્તએ
લઈને પોતાના ખેતરમાં વા ુ.ં 32તે સઘળાં બીજ કરતાં ના ું છે, પણ વધ્યા પછ છોડવા કરતાં તે મોટુ થાય છે, તે એ ું
ઝાડ પણ થાય છે કે આકાશના પક્ષીઓઆવીને તેની ડાળ ઓ પર વાસો કરે છે.”

ખમીર ું દ્ર ાંત
ૂક 13:20-21

33તેમણે તેઓને બીજુ દ્ર ાંત ક ું કે, “સ્વગર્ ું રા ખમીર જે ું છે કે, જેને એક ીએલઈને ત્રણમાપ લોટમાં મેળવી
દ ું, એટલે ુધી કે તે બધો ખમીરવાળો થઈ ગયો.”

દ્ર ાંતોનો ઉપયોગ
માક 4:33-34

34એબધી વાતો ઈ ુએ લોકોને દ્ર ાંતોમાં કહ ; દ્ર ાંત વગર તેમણે તેઓને કઈ ક ું ન હ. 35એ માટે કે પ્રબોધકે જે ક ું હ ું
તે ૂરુ થાય કે, “હુ મારુ ુખ ઉઘાડ ને દ્ર ાંતો કહ શ, ૃ નો પાયો ના ાના વખતથી જે ૂપ રખાયાં છે તે હુ પ્રગટ કર શ.”

ઈ ુ કડવા દાણા ું દ્ર ાંત સમજાવે છે
36 ત્યારે લોકોને ૂક ને ઈ ુ ઘરમાં ગયા; પછ તેમના શષ્યોએ તેમની પાસે આવીને ક ું કે, “ખેતરનાં કડવા દાણાના દ્ર ાંતનો

અથર્ અમને કહો.” 37 ત્યારે ઈ ુએ ઉ રઆપતાં તેઓને ક ું કે, “સારુ બીજ જે વાવે છે તે માણસનો દ કરો છે. 38ખેતર
દુ નયા છે; સારાં બી રા ના સંતાન છે, પણ કડવા દાણા શેતાનના સંતાન છે; 39 જેણે વા ાં તે દશુ્મન શેતાન છે.
કાપણી જગતનો અંત છે, અને કાપનારા સ્વગર્દૂતો છે.

40 એ માટે જેમ કડવા દાણા એકઠા કરાય છે, અને અ માં બાળ નંખાય છે, તેમ આ જગતના અંતે થશ.ે
41 માણસનો દ કરો પોતાના સ્વગર્દૂતોને મોકલશે, પાપમાં પાડનાર બધી વસ્ ુઓને તથા દુ તા કરનારાંઓને તેમના
રા માંથી તેઓ એકઠા કરશ,ે 42 અને તેઓને બળતી ભઠ્ઠ માં નાખી દેશે, ત્યાં રડ ું ને દાંત પીસ ું થશે. 43 ત્યારે
ન્યાયીઓ પોતાના પતાના રા માં ૂયર્ની જેમ પ્રકાશશ.ે જેને સાંભળવાને કાન છે તે સાંભળે.



માથ્થી 13:44 861 માથ્થી 14:21

સંતાડલેા દ્ર ું દ્ર ાંત
44 વળ સ્વગર્ ું રા ખેતરમાં સંતાડેલા દ્ર જે ું છે; કે જે એક માણસને મ ું, પછ તેણે તે સંતાડ રા ું. તેના

હષર્ને લીધે જઈને પોતા ું સવર્સ્વ વેચી નાખીને તે ખેતર વેચા ું લી ું.

મોતી ું દ્ર ાંત
45વળ સ્વગર્ ું રા સારાં મોતી શોધનાર કોઈ એક વેપાર ના જે ું છે. 46જયારે તેને અ ત ૂલ્યવાન મોતી મ ુ,ં

ત્યાર પછ જઈને તેણે પોતા ું સવર્સ્વ વેચી નાખીને તે ખર દ લી ું.
જાળ ું દ્ર ાંત

47વળ સ્વગર્ ું રા જાળના જે ું છે, જેને સ ુદ્રમાં નાખવામાંઆ ુ,ંઅને દરેકજાતનાં સ ુદ્રજીવો તેમાં સમેટાયા.
48જયારે તે ભરાઈ ગઈ ત્યારે તેઓ તેને કનારે ખેંચી લા ા, બેસીને જે સારુ હ ું તે તેઓએ વાસણમાં એકઠુ ક ,ુ
પણ નર ું ફેંક દ ું.

49એમજજગતને અંતે પણ થશ;ે સ્વગર્દૂતોઆવીને ન્યાયીઓમાંથી ૂંડાઓને જુદાં પાડશે, 50અને તેઓ તેઓને
બળતી ભઠ્ઠ માં ફેંક દેશે; ત્યાં રડ ું ને દાંત પીસ ું થશ.ે

જૂનાં અને નવાં સત્યો
51 ું તમે એ બધી વાતો સમ ા?” તેઓએ ઈ ુને ક ું કે, “હા.” 52 ત્યારે તેમણે તેઓને ક ું કે, “દરેક શા ી જે

સ્વગર્ના રા નો શષ્ય થયો છે તે એક ઘરમા લક કે જે પોતાના ભંડારમાંથી નવી તથા જૂની વસ્ ુઓ કાઢે છે તેના
જેવો છે.”

નાસરેથમાં ઈ ુનો નકાર
માક 6:1-6; ૂક 4:16-30

53 ત્યારે એમ થ ું કે ઈ ુ એ દ્ર ાંતો કહ ર ા, ત્યારે તે ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. 54પછ પોતાના પ્રદેશમાં આવીને તેમણે તેઓના
સભા ાનમાં તેઓને એવો બોધ કય કે, તેઓ આ યર્ચ કત થઈને બોલ્યા કે, “આ માણસની પાસે આ ું જ્ઞાન તથા આવાં
પરાક્રમી કામો ાંથી? 55 ું એ ુથારના દ કરા નથી? ું એમની મા ું નામ મ રયમ નથી? ું યાકૂબ, ૂસફ, સમોન તથા યહૂદા
તેમના ભાઈઓ નથી? 56 ું એમની સઘળ બહેનો આપણી સાથે નથી? તો આ માણસની પાસે આ બ ું ાંથી?”

57 તેઓએ તેમનો સ્વીકાર કય ન હ. પણ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “પ્રબોધક પોતાના વતનમાં તથા પોતાના ઘર સવાય
બીજે ઠેકાણે માન વગરનો નથી.” 58 તેઓના અ વ ાસને લીધે તેમણે ત્યાં ઘણાં પરાક્રમી કામ કયાર્ ન હ.

14
યોહાન બા પ્તસ્તનો શરચ્છેદ
માક 6:14-29; ૂક 9:7-9

1 તે સમયે ગાલીલના રા કતાર્ હેરોદે ઈ ુની ક ત સાંભળ . 2 તેમણે પોતાના ચાકરોને ક ું કે, “આ તો યોહાન બા પ્તસ્મા
કરનાર છે; તે ૃત્ ુમાંથી સજીવન થયો છે, એ માટે એવાં પરાક્રમી કામો તેનાથી થાય છે.”

3 કેમ કે હેરોદે તેના ભાઈ ફ લપની પત્ની હેરો દયાને લીધે યોહાનને પકડ્યો હતો અને તેને બાંધીને જલેમાં ના ો હતો. 4 કેમ
કે યોહાને તેને ક ું હ ું કે, “તેને તારે પત્ની તર કે રાખવી યોગ્ય નથી.” 5 હેરોદ તેને માર નાખવા ઇચ્છતો હતો, પણ લોકોથી તે
બીતો હતો, કેમ કે તેઓ તેને પ્રબોધક ગણતા હતા.

6પણ હેરોદની વષર્ગાંઠઆવી, ત્યારે હેરો દયાની દ કર એ તેઓનીઆગળ નાચીને હેરોદને ુશ કય . 7 ત્યારે તેણે સમ ખાઈને
વચનઆપ્ ું કે જે કઈ તે માગશે તે તેને અપાશ.ે

8 ત્યારે તેની માની ૂચના પ્રમાણે તે બોલી કે, “યોહાન બા પ્તસ્મા કરનાર ું મા ું મને થાળમાં આપો.” 9 હવે રાજા દલગીર
થયો, તોપણ પોતે સમ ખાધા હતા તેને લીધે તથા તેની સાથે જમવા બેઠેલાઓને લીધે, તેણે તે આપવાનો હુકમ કય .

10 તેણે માણસોને મોકલીને યોહાન ું મા ું જલેમાં કપા ુ.ં 11અને થાળમાં તે ું મા ું લાવીને છોકર ને આપ્ ુ;ં અને છોકર એ
પોતાની માને તે આપ્ ુ.ં 12 ત્યારે તેના શષ્યોએ પાસે આવીને તેનો ૃતદેહ ઉઠાવી લઈ જઈને તેને દફના ો અને જઈને ઈ ુને
ખબરઆપી.

ઈ ુ પાંચ હજારને જમાડે છે
માક 6:30-44; ૂક 9:10-17; યોહ. 6:1-14

13 ત્યારે ઈ ુ એ સાંભળ ને ત્યાંથી હોડ માં એકાંત જગ્યાએ ગયા. લોકો તે સાંભળ ને નગરોમાંથી પગરસ્તે તેમની પાછળ
ગયા. 14 ઈ ુએ નીકળ ને ઘણાં લોકોને જોયા, ત્યારે તેઓ પર તેમને અ ુકપા આવી; અને તેમણે તેઓમાંનાં માંદાઓને સાજાં
કયાર્.

15સાંજ પડ ત્યારે તેમના શષ્યોએ તેમની પાસે આવીને ક ું કે, “આજગ્યા ઉજ્જડ છે, હવે સમય થઈ ગયો છે, માટે લોકોને
વદાય કરો કે તેઓઆસપાસનાં પ્રદેશમાં તથા ગામોમાં જઈને પોતાને સારુ ખાવા ું વેચા ું લ.ે”
16 પણ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “તેઓને જવાની જરૂર નથી, તમે તેઓને જમવા ું આપો.” 17 તેઓએ તેમને ક ું કે,

“અહ અમાર પાસે માત્ર પાંચ રોટલી અને બે માછલી છે.” 18 ત્યારે ઈ ુએ ક ું કે, “તે અહ માર પાસે લાવો.”
19પછ તેમણે લોકોને ઘાસ પર બેસવાનીઆજ્ઞાઆપી. અને તે પાંચ રોટલી તથા બે માછલી લઈ સ્વગર્ તરફજોઈનેઆશીવાર્દ

માગ્યો અને રોટલી ભાંગીને શષ્યોને આપી અને શષ્યોએ લોકોને આપી. 20 તેઓ સવર્ જમીને ધરાયાં; પછ ભાણામાં વધેલા
કકડાઓની બાર ટોપલી ભરાઈ. 21જઓે જમ્યાં તેઓ ીઓઅને બાળકો ઉપરાંત આશરે પાંચ હજાર ુરુષ હતા.
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ઈ ુ પાણી પર ચાલે છે
માક 6:45-52; યોહ. 6:15-21

22 પછ તરત તેમણે શષ્યોને આગ્રહથી હોડ માં બેસાડ્યા અને તેઓને પોતાની આગળ પેલે પાર મોકલ્યા અને તેણે પોતે
લોકોને વદાય કયાર્. 23 લોકોને વદાય કયાર્ પછ , ઈ ુ પ્રાથર્ના કરવાને પહાડ પર એકાંતમાં ગયા અને સાંજ પડ ત્યારે ઈ ુ ત્યાં
એકલા હતા. 24 પણ તે સમયે હોડ સ ુદ્ર મધ્યે મોજાંઓથી ડામાડોળ થતી હતી, કેમ કે પવન સામો હતો.

25 રાતના ચોથા પહોરે ઈ ુ સ ુદ્ર પર ચાલતા તેઓની પાસેઆ ા. 26 શષ્યોએ તેમને સ ુદ્ર પર ચાલતા જોયા, ત્યારે તેઓએ
ગભરાઈને ક ું, “એ તો કોઈ ૂત છે” અને બીકથી તેઓએ ૂમ પાડ . 27 પણ તરત ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “ હમત રાખો! એ
તો હુ છુ! ગભરાશો ન હ.”

28 ત્યારે પતરે તેમને ઉ ર આપતાં ક ું કે, “પ્ર ુ, એ જો તમે હો, તો મને આજ્ઞા આપો કે હુ પાણી પર ચાલીને તમાર પાસે
આ ુ.ં” 29ઈ ુએ ક ું કે “આવ.” ત્યારે પતર હોડ માંથી ઊતર ને ઈ ુ પાસે જવાને પાણી પર ચાલવા લાગ્યો. 30 પણ પવનને
જોઈને તે ગભરાયો અને ડૂબવા લાગ્યો, તેથી તેણે ૂમ પાડતાં ક ું કે, “ઓપ્ર ુ, મને બચાવો.”

31ઈ ુએ તરત જ હાથ લાંબો કર ને તેને પકડ લીધો અને તેને ક ું કે, “અરે અલ્પ વ ાસી, તેં શંકા કેમ કર ?” 32 પછ
જયારે ઈ ુ અને પતર હોડ માં ચઢ્યાં એટલે તરત જ પવન બંધ થયો. 33 હોડ માં જઓે હતા તેઓએ તેમ ું ભજન કરતાં ક ું
કે, “ખરેખર તમે ઈ રના દ કરા છો.”

ઈ ુ ગ ેસારેતમાં માંદાને સાજાં કરે છે
માક 6:53-56

34 તેઓ પાર ઊતર ને ગ ેસારેત દેશમાં આ ા. 35 જયારે તે જગ્યાનાં લોકોએ તેમને ઓળ ા, ત્યારે તેઓએ તે આખા
દેશમાં ચોતરફ માણસોને મોકલીને બધા માંદાઓને તેમની પાસે લા ા. 36 તેઓએ ઈ ુને વનંતી કર કે ‘કેવળ તમારાં વ ોની
કોરને જ તમે અમને અડકવા દો;’ અને જટેલાં અડ ા તેટલાં સાજાં થયા.

15
ૂવર્જો ું શક્ષણ

માક 7:1-13
1 તે પ્રસંગે યરુશાલેમથી ફરોશીઓ તથા શા ીઓએ ઈ ુની પાસે આવીને ક ું કે, 2 “તમારા શષ્યો વડ લોના રવાજો ું

ઉલ્લંઘન કેમ કરે છે? કેમ કે તેઓ હાથ ધોયા વગર ભોજન કરે છે.” 3 પણ ઈ ુએ તેઓને જવાબ આપ્યો કે, “તમે તમારા
રવાજોથી ઈ રનીઆજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન કેમ કરો છો?”
4 કેમ કે ઈ રે ક ું છે કે, ‘તમે તમારા માતા પતા ું સન્માન કરો’ અને ‘જે કોઈ પોતાના માતા પતાની નદા કરે તે

ન ે માય જાય.’ 5 પણ તમે કહો છો કે, ‘જે કોઈ પોતાના માતા પતાને કહેશે કે, “જે વડે મારાથી તમને લાભ થયો
હોત તે ઈ રને અ પત છે,’ ” 6તો તેઓભલે પોતાના માતા પતા ું સન્માન ન કરે;એમતમે તમારા રવાજથી ઈ રની
આજ્ઞાને રદ કર છે.

7ઓ ઢોંગીઓ, યશાયા પ્રબોધકે તમારા સંબંધી ઠ ક જ ક ું છે કે, 8 ‘આ લોકો પોતાના હોઠોથી મને માન આપે
છે, પણ તેઓનાં હૃદય મારાથી વેગળાં જ રહે છે. 9 તેઓની ભ ક્ત નરથર્ક છે, કેમ કે તેઓ પોતાના સદ્ધાંત પ્રમાણે
માણસોનીઆજ્ઞાઓશીખવે છે.’ ”

માણસને વટાળનાર વાનાં
માક 7:14-23

10 પછ ઈ ુએ લોકોને પાસે બોલાવીને ક ું કે, “સાંભળો અને સમજો. 11 ુખમાં જે જાય છે તે માણસને ભ્ર કર ું
નથી, પણ ુખમાંથી જે નીકળે છે તે જ માણસને ભ્ર કરે છે.”

12 ત્યારે ઈ ુના શષ્યોએ પાસે આવીને તેમને ક ું કે, “આ વાત સાંભળ ને ફરોશીઓ નારાજ છે, એ ું તમે જાણો છો?”
13 પણ ઈ ુએ જવાબ આપતાં ક ું કે, ‘જે રોપા મારા સ્વગ ય પતાએ રોપ્યા નથી, તે દરેક ઉખેડ નંખાશે. 14 તેઓને
રહેવા દો, તેઓઅંધ માગર્દશર્કો છે; અને જો અંધ ક્ત બીજીઅંધ ક્તને દોરે તો તેઓ બ ે ખાડામાં પડશે.

15 ત્યારે પતરે ઈ ુને જવાબ આપતાં ક ું કે, “આ દ્ર ાંતનો અથર્ અમને કહો.” 16 ઈ ુએ ક ું કે, “ ું હજી ુધી તમે
પણ અણસમજુ છો? 17 ું તમે હજી નથી સમજતા કે ુખમાં જે કઈ ભોજન લઈએ છ એ, તે પેટમાં જાય છે તેનો
બનઉપયોગી કચરો નીકળ જાય છે?
18પણ ુખમાંથી જે બાબતો નીકળે છે, તે મનમાંથીઆવે છે,અને તે માણસને ભ્ર કરે છે. 19 કેમ કે દુ કલ્પનાઓ,

હત્યાઓ, ભચારો, જાતીય ભ્ર તા, ચોર ઓ, જૂઠ સાક્ષીઓ, તથા દભુાર્ષણો હૃદયમાંથી નીકળે છે. 20 માણસને
જે ભ્ર કરે છે તે એ જ છે; પણ હાથ ધોયા વગર ભોજન કર ું એ માણસને ભ્ર કર ું નથી.”

બનયહૂદ ીનો વ ાસ
માક 7:24-30

21ઈ ુ ત્યાંથી નીકળ ને ૂર તથા સદોનના પ્રદેશમાં ગયા. 22 જુઓ, એક કનાની ીએ તે વસ્તારમાંથીઆવીને ઊંચે અવાજે
ક ું કે, “ઓ પ્ર ુ, દાઉદના દ કરા, મારા પર દયા કરો; માર દ કર દુ ાત્માથી બહુ પીડા પામે છે.” 23 પણ ઈ ુએ તે ીને કઈ
જવાબ આપ્યો ન હ. તેમના શષ્યોએ આવીને તેમને વનંતી કરતાં ક ું કે, “તે ીને મોકલી દો, કેમ કે તે આપણી પાછળ ૂમ
પાડયા કરે છે.”

24 તેમણે તે ીને ઉ ર આપ્યો કે, “ઇઝરાયલના ઘરનાં ખોવાયેલાં ઘેટાં સવાય બીજા કોઈની પાસે મને મોકવામાં
આ ો નથી.” 25 પછ તે ીએ ઈ ુની પાસે આવીને તેમને પગે પડ ને ક ું કે, “ઓ પ્ર ુ, મને મદદ કરો.” 26 તેમણે ઉ ર
આપતાં ક ું કે, “છોકરાંની રોટલી લઈને કૂતરાંને નાખવી તે ઉ ચત નથી.”
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27 તે ીએ ક ું કે, “ખરુ, પ્ર ,ુ પર ુ કૂતરાં પણ પોતાના મા લકોની મેજ પરથી જે કકડા પડે છે તે ખાય છે.” 28 ઈ ુએ
ઉ ર આપતાં તેને ક ું કે, “ઓબહેન, તારો વ ાસ મોટો છે જે ું ું ચાહે છે તે ું તને થાઓ.” તે જ સમયે તેની દ કર ને
સાજાંપણું મ ુ.ં

ઈ ુ ઘણાંને સાજાં કરે છે
29પછ ઈ ુ ત્યાંથી નીકળ ને ગાલીલના સ ુદ્ર પાસે આ ા; અને પહાડ પર ચઢ ને બેઠા. 30 ત્યારે કેટલાક પં ુઓ, અંધજનો,
ૂંગાંઓ, પગે અપંગ તથા બીજાં ઘણાંઓને લોકો તેમની પાસે લઈને આ ા અને ઈ ુના પગ પાસે તેઓને લા ા અને તેમણે

તેઓને સાજાંપણું આપ્ ુ.ં 31જયારે લોકોએ જો ું કે ૂંગાઓ બોલતાં થયાં છે, અપંગો સાજાં થયાં છે, પાંગળાઓ ચાલતાં થયા
છે તથા અંધજનો દેખતા થયાં છે, ત્યારે તેઓએઆ યર્ પામીને ઇઝરાયલના ઈ રનો મ હમા કય .

ઈ ુ ચાર હજારને જમાડે છે
માક 8:1-10

32 ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને પાસે બોલાવીને ક ું કે, “આ લોકો પર મને અ ુકપા આવે છે, કેમ કે ત્રણ દવસથી તેઓ
માર સાથે ર ા છે, તેઓની પાસે કઈ ખાવા માટે નથી. તેઓને ૂ ા વદાય કરવા ું હુ ઇચ્છતો નથી, એમ ન થાય કે
તેઓ રસ્તામાં બેહોશ થઈજાય.” 33 શષ્યોએ તેમને ક ું કે, આટલા બધા લોકો ભોજનથી ૃપ્ત થાય તેટ ું ભોજન અમે આ
અરણ્યમાં ાંથી લાવીએ? 34 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “તમાર પાસે કેટલી રોટલી છે?” તેઓએ ક ું કે, “સાત રોટલી
અને થોડ એક નાની માછલીઓ છે.” 35 તેમણે લોકોને જમીન પર બેસવાની આજ્ઞા કર .

36તેમણે તે સાત રોટલી તથા માછલી લઈ સ્ ુ ત કર ને ભાંગીઅને પોતાના શષ્યોનેઆપી, શષ્યોએલોકોનેઆપી. 37સઘળાં
ખાઈને ૃપ્ત થયા;ં પછ વધેલા કકડાની તેઓએ સાત ટોપલી ભર . 38જઓે જમ્યાં તેઓ ીઓ તથા બાળકો ઉપરાંત ચાર
હજાર ુરુષ હતા. 39લોકોને વદાય કયાર્ પછ ઈ ુ હોડ માં બેસીને મગદાનના પ્રદેશમાં આ ા.

16
ફર નશાનીની માગણી
માક 8:11-13; ૂક 12:54-56

1 ફરોશીઓએ તથા સદૂક ઓએઆવીને ઈ ુ ું પર ક્ષણ કરતાં સ્વગર્થી કોઈ ચમત્કા રક ચ કર બતાવવાની માંગણી કર .
2 પણ તેમણે ઉ ર આપતાં તેઓને ક ું કે, “સાંજ પડે છે ત્યારે તમે કહો છો કે ‘હવામાન સારુ થશ,ે કેમ કે આકાશ લાલ
છે.’ ”

3સવારે તમે કહો છો કે, ‘આજે વરસાદ પડશે, કેમ કે આકાશ લાલ તથા અંધરાયે ું છે.’ તમે આકાશ ું રૂપ પારખી
જાણો છો ખરા, પણ સમયોના ચ તમે પારખી નથી શકતા. 4 દુ તથા બેવફા પેઢ ચમત્કા રક ચ માગે છે, પણ
ૂનાના ચમત્કા રક ચ વગર બીજુ કોઈ ચમત્કા રક ચ તેઓને અપાશે ન હ.” ત્યાર પછ ઈ ુ તેઓને ૂક ને ચાલ્યા

ગયા.
ફરોશીઓ અને સદૂક ઓ ું ખમીર
માક 8:14-21

5 શષ્યો સરોવરને પેલે પાર ગયા, પર ુ તેઓ રોટલી લેવા ું ૂલી ગયા હતા. 6 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “ફરોશીઓના તથા
સદૂક ઓના ખમીર વષે તમે સાવધાન થાઓઅને સચેત રહો.” 7 ત્યારે તેઓએ પરસ્પર વચાર કય કે, “આપણે રોટલી
નથી લા ા માટે ઈ ુ એમ કહે છે.” 8 ઈ ુએ તેમના વચાર જાણીને તેઓને ક ું કે, “ઓ અલ્પ વ ાસીઓ, તમાર પાસે
રોટલી નથી તે માટે તમે પરસ્પર કેમ વચારો છો?

9 ું હજી ુધી તમે નથી સમજતા? પેલા પાંચ હજાર ુરુષ માટે પાંચ રોટલી હતી અને તમે કેટલી ટોપલી ઉઠાવી,
તે ું ું તમને સ્મરણ નથી? 10વળ પેલા ચાર હજાર ુરુષ માટે સાત રોટલી હતી અને તમે કેટલી ટોપલી ઉઠાવી, તે ું
પણ ું તમને સ્મરણ નથી?

11તમે કેમ નથી સમજતા કે મેં તમને રોટલી સંબંધી ક ું નહો ુ,ં પણ ફરોશીઓના તથા સદૂક ઓના ખમીર વષે તમે
સાવધાન રહો એમ મેં ક ું હ ું.” 12 ત્યારે તેઓ સમ ા કે રોટલીના ખમીર સંબંધી ન હ, પર ુ ફરોશીઓના તથા સદૂક ઓના
ઉપદેશ વષે સાવધાન રહેવા ું તેમણે ક ું હ ું.

ઈ ુ વષે પતરની ક ૂલાત
માક 8:27-30; ૂક 9:18-21

13ઈ ુએ કાઈસા રયા ફ લ પીના વસ્તારમાંઆવીને પોતાના શષ્યોને ૂ ું કે, “માણસનો દ કરો કોણ છે,એ વષે લોકો
ું કહે છે?” 14 ત્યારે તેઓએ ક ું કે, “કેટલાક કહે છે, યોહાન બા પ્તસ્મા કરનાર, કેટલાક એ લયા, કેટલાક ય મયા, અથવા

પ્રબોધકોમાંના એક.” 15 ઈ ુએ તેઓને ૂ ું, “પણ હુ કોણ છુ, તે વષે તમે ું કહો છો?” 16 ત્યારે સમોન પતરે જવાબ
આપતાં ક ું કે, “તમે ખ્રસ્ત, જીવતા ઈ રના દ કરા છો.”

17ઈ ુએ જવાબઆપતાં સમોન પતરને ક ું કે, સમોન ૂના ુત્ર, “ ું આશીવાર્ દત છે કેમ કે માંસે તથા લોહ એ ન હ,
પણ સ્વગર્માંના મારા પતાએ તને એ જણા ું છે. 18 હુ પણ તને કહુ છુ કે ું પતર છે અને આ પથ્થર પર હુ માર
મંડળ ાપીશ, તેની વરુદ્ધ પાતાળની સ ા ું જોર ચાલશે નહ .

19આકાશના રા ની ચાવીઓ હુ તનેઆપીશ, ૃથ્વી પર જે કઈ ું બાંધીશ, તે સ્વગર્માં બંધાશ;ે અને ૃથ્વી પર ું
જે કઈ છોડ શ, તે સ્વગર્માં પણછોડાશ.ે” 20તે ખ્રસ્ત છે તે ું કોઈને પણ ન હ જણાવવા ઈ ુએ તેના શષ્યોને આજ્ઞાઆપી.



માથ્થી 16:21 864 માથ્થી 17:25

ઈ ુની પોતાનાં દઃુખો અને ૃત્ ુ વષેની જાહેરાત
માક 8:31-9:1; ૂક 9:22-27

21 ત્યારથી માંડ ને ઈ ુ પોતાના શષ્યોને જણાવવાં લાગ્યા કે, તેણે યરુશાલેમમાં જ ું પડશ.ે વડ લો, ુ યાજકો તથા
શા ીઓને હાથે ઘણું દઃુખ સહન કર ું પડશ,ે માય જશે અને ત્રીજે દવસે પાછા ૃત્ ુમાંથી સજીવન થશ.ે 22 પતર તેમને એક
બાજુ પર લઈ જઈને ઠપકો દેવા લાગ્યો અને ક ું કે, “અરે પ્ર ,ુ એ તમારાથી દૂર રહે; એ ું તમને કદા પ ન થાઓ.” 23 પણ
તેમણે પાછળ ફર ને પતરને ક ું કે, “અરે શેતાન, માર પછવાડે જા! ું મને અડચણરૂપ છે; કેમ કે ઈ રની વાતો પર
ન હ, પણ માણસોની વાતો પર ું મન લગાડે છે.”

24 પછ ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને ક ું કે, “જો કોઈ મને અ ુસરવા ચાહે, તો તેણે પોતાનો નકાર કરવો અને પોતાનો
વધસ્તંભ ઊંચક ને માર પાછળ ચાલ ુ.ં 25 કેમ કે જે કોઈ પોતા ું જીવન બચાવવા ચાહે છે, તે તેને ુમાવશ;ે પણ જે
કોઈ મારે લીધે પોતા ું જીવન ુમાવશ,ે તે તેને બચાવશે. 26 કેમ કે જો માણસઆ ું ભૌ તક જગત મેળવે અને પોતા ું
જીવન ુમાવે, તો તેને શો લાભ થશ?ે વળ માણસ પોતાના જીવનને બદલે ું આપશે?

27 કેમ કે માણસનો દ કરો પોતાના પતાના મ હમામાં પોતાના સ્વગર્દૂતો સ હતઆવશે, ત્યારે તે દરેકને તેમના કાય
પ્રમાણે બદલો ભર આપશે. 28 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, અહ જેઓ ઊભા છે તેઓમાંના કેટલાક એવા છે કે જે
માણસના દ કરાને તેના રા માં આવતો દેખશે ત્યાં ુધી મરણ પામશે જ ન હ.”

17
ઈ ુ ું રૂપાંતર
માક 9:2-13; ૂક 9:28-36

1છ દવસ પછ ઈ ુ પતર, યાકૂબ તથા તેના ભાઈ યોહાનને લઈને એક ઊંચા પહાડ પર ચાલ્યા ગયા. 2 તેઓની આગળ
તેમ ું રૂપાંતર થ ું, એટલે તેમ ું ુખ ૂયર્ના જે ું તેજસ્વી થ ું અને તેમના વ અજવાળાનાં જવેા ેત થયા.

3 જુઓ, ૂસા તથા એ લયા તેમની સાથે વાતો કરતાં તેઓને દેખાયા. 4 પતરે ઈ ુને ક ું કે, “પ્ર ુ, આપણે અહ રહ એ તે
સારુ છે. જો તમાર ઇચ્છા હોય તો હુ અહ ત્રણ મંડપ બાં ુ; એક તમારે માટે, એક ૂસાને માટે અને એક એ લયાને માટે.”

5 તે બોલતો હતો એટલામા,ં જુઓ, એક ચળકતી વાદળ તેઓ પર આચ્છા દત થઈ; અને વાદળ માંથી એવી વાણી થઈ કે,
“આમારો વહાલો દ કરો છે, તેના પર હુ પ્રસ છુ, તે ું સાંભળો.” 6 શષ્યો એ સાંભળ ને બહુ ગભરાયા, અને ઊંધે મોઢે જમીન
પર પડયા. 7 ઈ ુએ તેઓની પાસે આવીને તેઓને સ્પશર્ કર ને ક ું કે, “ઊઠો, અને બીશો ન હ.” 8 તેઓએ પોતાની નજર
ઊંચી કર તો એકલા ઈ ુ વના તેઓએઅન્ય કોઈને જોયા ન હ.

9જયારે તેઓ પહાડ પરથી ઊતરતા હતા, ત્યારે ઈ ુએ તેઓને આજ્ઞા કર કે, “આજે તમે જો ું તે ાં ુધી માણસનો
દ કરો મરણમાંથી પાછો સજીવન થાય ત્યાં ુધી કોઈને કહેશો ન હ.” 10 તેમના શષ્યોએ તેમને ૂ ું કે, “શા ીઓ કેમ
કહે છે કે, એ લયાએ પ્રથમઆવ ું જોઈએ?”

11 ઈ ુએ તેઓને જવાબ આપ્યો કે, “એ લયા ખરેખરઆવશે અને સઘ ું વ ત કરશ.ે 12 પણ હુ તમને કહુ છુ
કે, “એ લયાઆવી ૂ ા છે, તોપણ તેઓએ તેને ઓળ ા ન હ, પણ જેમ તેઓએચા ું તેમ તેઓએ તેને ક ુ; તેમ
જ માણસનો દ કરો પણ તેઓથી દઃુખ સહન કરશે.” 13 ત્યારે શષ્યો સમ ા કે યોહાન બા પ્તસ્મા કરનાર સંબંધી તેમણે
તેઓને ક ું હ ું.

દુ ાત્મા વળગેલા એક છોકરાંને ઈ ુ સાજો કરે છે
માક 9:14-29; ૂક 9:37-43

14જયારે તેઓ લોકોની ભીડ પાસે આ ા, ત્યારે એક ક્તએ ઈ ુની પાસે આવીને તેમની આગળ ૂંટણે પડ ને ક ું કે,
15 “ઓપ્ર ુ, મારા દ કરા પર દયા કરો; કેમ કે તેને વાઈ ુ દદ છે, તેથી તે ઘણો પીડાય છે; અને તે ઘણીવાર અ માં તથા પાણીમાં
પડે છે. 16 તેને હુ તમારા શષ્યોની પાસે લા ો હતો, પણ તેઓ તેને સાજો કર શ ા નહ .”

17 ત્યારે ઈ ુએ જવાબ આપ્યો કે, “ઓઅ વ ાસી તથા ભ્ર પેઢ , ાં ુધી હુ તમાર સાથે રહ શ? ાં ુધી હુ
તમારુ સહન કર શ? તેને માર પાસે લાવો.” 18 પછ ઈ ુએ તે દુ ાત્માને ધમકા ો, અને તે તેનામાંથી નીકળ ગયો; તે જ
સમયે તે છોકરો સાજો થયો.

19 પછ શષ્યોએ એકાંતમાં ઈ ુની પાસે આવીને ક ું કે, “અમે તેને કેમ કાઢ ન શ ા?” 20 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું કે,
“તમારા અ વ ાસને લીધે; કેમ કે હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, જો તમને રાઈના દાણા જેટલો વ ાસ હોય તો તમે આ
પહાડને કહેશો કે, ‘ ું અહ થી ત્યાં ખસી જા’ અને તે ખસી જશ;ે અને તમારા માટે કઈ અશ ન હ હોય. 21 (પણ
પ્રાથર્ના તથા ઉપવાસ વગર એજાત નીકળતી નથી.”)

ઈ ુ પોતાના ૃત્ ુ સંબંધી ફર આગાહ કરે છે
માક 9:30-32; ૂક 9:43-45

22 જયારે તેઓ ગાલીલમાં રહેતા હતા ત્યારે ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને ક ું કે, “માણસનો દ કરો માણસોના હાથમાં
સોંપાશ;ે 23તેઓ તેને માર નાખશે, પણ ત્રણ દવસ પછ તે પાછો ઊઠશે.” ત્યારે શષ્યો બહુ દલગીર થયા.

સભા ાનનો કર ભરે છે
24પછ તેઓ કપરનાહૂમમાં આ ા ત્યારે કર લેનારાઓએ પતરની પાસે આવીને ક ું કે, “ ું તમારો ઉપદેશક ભ ક્ત ાનના

કરનાં પૈસા નથી આપતા?” 25 પતરે ક ું કે, “હા.” અને તે ઘરમાં આ ો ત્યારે તેના બોલવા અગાઉ ઈ ુએ ક ું કે, “ સમોન,
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તને ું લાગે છે, દુ નયાના રાજાઓ કોની પાસેથી જકાત અથવા કર લે છે? પોતાના દ કરાઓ પાસેથી કે પરદેશીઓ
પાસેથી?”

26 પતરે ઈ ુને ક ું કે, “પરદેશીઓ પાસેથી.” ત્યારે ઈ ુએ તેને ક ું કે, “તો પછ દ કરાઓ તો કર ુક્ત છે. 27 રખેને
આપણે તેઓ ું અપમાન કર એ, ું સ ુદ્ર કનારે જઈને ગલ નાખ; અને જે માછલી પહેલી આવે તેને પકડ લ,ે જયારે
ું તે ું ુખ ઉઘાડશે ત્યારે તેમાંથી તને પૈસા મળશે, તે લઈને મારે અને તારે માટે તેઓને આપ.”

18
સૌથી મોટુ કોણ?
માક 9:33-37; ૂક 9:46-48

1 તે જ સમયે શષ્યોએ ઈ ુની પાસે આવીને ક ું કે, “સ્વગર્ના રા માં સૌથી મોટુ કોણ છે?” 2 ત્યારે ઈ ુએ એક બાળકને
પોતાની પાસે બોલાવીને તેને તેઓની વચ્ચે ઊ ું રાખીને 3તેઓને ક ું કે, “હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, જો તમે તમારુ બદલાણ
ન હ કરો, અને બાળકોના જેવા ન હ થાઓ તો સ્વગર્ના રા માં તમે પ્રવેશ ન હ કર શકો.

4માટે જે કોઈ પોતાને આ બાળકના જેવો નમ્ર કરશ,ે તે સ્વગર્ના રા માં સૌથી મોટો છે. 5 વળ જે કોઈ મારે નામે
એવા એક બાળકનો સ્વીકાર કરે છે તે મારો પણ સ્વીકાર કરે છે.

નાનાઓમાંથી એકને ઠોકર ખવડાવવા વષે
માક 9:42-48; ૂક 17:1-2

6પણઆનાનાંઓ જેઓ મારા પર વ ાસ કરે છે, તેઓમાંના એકને જે ક્ત પાપ કરવા પ્રેરે, તે કરતાં તેના ગળે
ભારે પથ્થર બંધાયઅને સ ુદ્રના ઊંડાણમાં ડુબાડાય એ તેને માટે સારુ છે. 7માનવજગતને અફસોસ છે! કારણ કે જે
વસ્ ુઓને કારણે લોકો પાપ કરે છેઆવી વસ્ ુઓ તો બનવાની અગત્ય છે. પણ તે ક્તને અફસોસ છે જે બીજાને
પાપ કરાવવા જવાબદાર છે! 8માટે જો તારો હાથ અથવા પગ તને પાપ કરવા પ્રેરે, તો તેને કાપી નાખીને તાર પાસેથી
ફેંક દે. તારા બે હાથ અથવા બે પગ છતાં ું અનંતઅ માં નંખાય, તેના કરતાં હાથ અથવા પગે અપંગ થઈજીવનમાં
પેસ ું એ તારે માટે સારુ છે.

9જો તાર આંખ તને પાપ કરવા પ્રેરે, તો તેને કાઢ નાખીને તાર પાસેથી ફેંક દે. બ ે આંખ છતાં ું નરકા માં
નંખાય, તેના કરતાં એકઆંખ સાથે જીવનમાં પેસ ું એ તારે માટે સારુ છે.

ખોવાયેલાં ઘેટાં ું દ્ર ાંત
ૂક 15:3-7

10સાવધાન રહો કે આ નાનાઓમાંના એકનો પણ અનાદર તમે ન કરો, કેમ કે હુ તમને કહુ છુ કે સ્વગર્માં તેઓના
સ્વગર્દૂત મારા સ્વગર્માંના પતા ું ુખ સદા જુએ છે. 11 (કેમ કે જે ખોવાયે ું છે તેને બચાવવાને માણસનો દ કરો ઈ ુઆ ો
છે.)

12 તમે ું ધારો છો? જો કોઈ ક્તની પાસે સો ધેટાં હોય અને તેમાંથી એક ૂ ું પડે, તો ું નવ્વાણુંને પહાડ પર
ૂક ને તે ૂલાં પડેલાં ઘેટાંને શોધવા જતો નથી? 13જો તે તેને મળે તો હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, જે નવ્વાણું ૂલાં પડેલાં

ન હતાં, તેઓના કરતાં તેને લીધે તે વધારે ુશ થાય છે. 14એમ આ નાનાંઓમાંથી એકનો નાશ થાય, એવી તમારા
સ્વગર્માંના પતાની ઇચ્છા નથી.

ભાઈના આ ત્મક જીવનની કાળજી
15 વળ જો તારો ભાઈ તાર વરુદ્ધ અપરાધ કરે, તો જા અને તેને એકાંતમાં લઈ જઈને તેનો દોષ તેને કહે. જો તે

તારુ સાંભળે, તો તેં તારા ભાઈને મેળવી લીધો છે. 16 પણ જો તે ન સાંભળે, તો બીજા એક બે માણસને તાર સાથે
લે, એ માટે કે દરેક બાબત બે અથવા ત્રણ સાક્ષીઓના ુખથી સા બત થાય.

17 જો તે તેઓ ું માન્ય ન રાખે, તો મંડળ ને કહે અને જો તે વ ાસી સ ુદાય ુ પણ માન્ય ન રાખે તો તેને
બનયહૂદ ઓ તથા દાણીઓનાં જેવો ગણ.

એક ચ ના થઈને માગો
18 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, જે કઈ તમે ૃથ્વી પર બાંધશો, તે સ્વગર્માં બંધાશે; અને જે કઈ તમે ૃથ્વી પર છોડશો,

તે સ્વગર્માં છોડાશ.ે 19 વળ હુ તમને સાચે જ કહુ છુ કે, જો ૃથ્વી પર તમારામાંના બે જણ કઈ પણ બાબત સંબંધી
એક ચ ના થઈને માગશ,ે તો મારા સ્વગર્માંના પતા તેઓને માટે એ ું કરશ.ે 20 કેમ કે ાં બે અથવા ત્રણ મારે નામે
એકઠા થયેલા હોય ત્યાં તેઓની મધ્યે હુ છુ.”

માફ ન કરનાર ચકાર ુ દ્ર ાંત
21 ત્યારે પતરે ઈ ુની પાસે આવીને ક ું કે, “ઓપ્ર ુ, મારો ભાઈ માર વરુદ્ધ કેટલી વાર અપરાધ કરે અને હુ તેને માફ કરુ?
ું સાત વાર ુધી?” 22 ઈ ુએ તેને ક ું કે, “સાત વાર ુધી ું હુ તને કહેતો નથી, પણ સ ેરગણી સાત વાર ુધી કહુ

છુ.
23એ માટે સ્વગર્ના રા ને એક રાજાની ઉપમા અપાય છે કે જેણે પોતાના ચાકરોની પાસે હસાબ માગ્યો. 24 તે

હસાબ લેવા લાગ્યો ત્યારે તેઓએક દેવાદારને તેમની પાસે લા ા જેણે જીવનભર કમાય તો પણ ના ભર શકે તેટ ું
દે ું હ ું. 25 પણ પાછુ આપવા ું તેની પાસે કઈ ન હ હોવાથી, તેના મા લકે તેને, તેની પત્ની, તેનાં બાળકોને તથા તેની
પાસે જે હ ું તે સઘ ું વેચીને દે ું ૂકવવાનીઆજ્ઞા કર .

26 એ માટે તે ચાકરે તેને પગે પડ ને વનંતી કરતાં ક ું કે, ‘મા લક, ધીરજ રાખો અને હુ તમારુ બ ું દે ું ૂકવી
આપીશ.’ 27 ત્યારે તે ચાકરનાં મા લકને અ ુકપાઆવી તેથી તેણે તેને જવા દ ધો અને તે ું દે ું માફ ક ુ.
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28 પણ તે જ ચાકરે બહાર જઈને પોતાના સાથી ચાકરોમાંના એકને જોયો જેને, ત્રણ મ હનાના પગાર જેટ ું દે ું
હ ું, ત્યારે તેણે તે ું ગ ું પકડ ને ક ું કે, ‘તારુ દે ું ૂકવ.’ 29 ત્યારે તેના સાથી ચાકરે તેને પગે પડ ને વનંતી કરતાં ક ું
કે, ‘ધીરજ રાખ અને હુ તારુ દે ું ૂકવી આપીશ.’ ”

30 તેણે તે ું માન્ ું ન હ, પણ જઈને દે ું ૂકવે ન હ ત્યાં ુધી તેણે તેને જેલમાં ુરા ો. 31 ત્યારે જે થ ું તે જોઈને
તેના સાથી ચાકરો ઘણાં દલગીર થયા, તેઓએજઈને તે સઘ ું પોતાના મા લકને કહ સંભળા ુ.ં

32 ત્યારે તેના મા લકે તેને બોલાવીને ક ું કે, ‘અરે દુ ચાકર, તેં મને વનંતી કર , માટે મેં તારુ તે બ ું દે ું માફ ક ુ.
33મેં તારા પર જેવી દયા કર તેવી દયા ું તારે પણ તારા સાથી ચાકર પર કરવી ઘ ટત નહોતી?’ ”

34 તેના મા લકે ુસ્સે થઈને તે ું બ ું દે ું ૂકવે ત્યાં ુધી તેને પીડા આપનારાઓને સોંપ્યો. 35એ પ્રમાણે જો તમે
પોતપોતાનાં ભાઈઓના અપરાધ તમારાં હૃદય ૂવર્ક માફ ન હ કરો, તો મારા સ્વગ ય પતા પણ તમને એમ જ કરશે.”

19
ઈ ુ છૂટાછેડા વષે ચેતવે છે

1ઈ ુએએ વાતો ૂર કયાર્ પછ એમ થ ું કે, તે ગાલીલથી નીકળ ને યદન નદ ને પેલે પાર યહૂ દયાના પ્રદેશમાં આ ા. 2અ ત
ઘણાં લોક તેમની પાછળ ગયા અને ત્યાં તેમણે તેઓને સાજાં કયાર્.

3 ફરોશીઓએ તેમની પાસે આવીને તેમ ું પર ક્ષણ કરતાં ૂ ું કે, “કોઈ પણ કારણને લીધે ું ુરુષે પત્નીને છોડ દેવી ઉ ચત
છે?” 4ઈ ુએ જવાબઆપતાં ક ું કે, “ ું તમે એમ નથી વાંચ્ ું કે, જેમણે તેઓને ઉત્પ કયા, તેમણે તેઓને આરભથી
નરનાર ઉત્પ કયાર્?

5અને ક ું કે ‘તે કારણને લીધે ુરુષ પોતાનાં માતા પતાને ૂક ને પોતાની પત્નીને વળગી રહેશ,ે અને તે બ ે એક
દેહ થશ?ે’ 6 માટે તેઓ હવેથી બે નથી, પણ એક દેહ છે. એ માટે ઈ રે જેમને જોડ્યાં છે તેમને માણસોએ જુદા ન
પાડવાં.”

7 તેઓએ ઈ ુને ક ું કે, “તો ૂસાએ એવી આજ્ઞા કેમ આપી કે, ફારગતી ું પ્રમાણપત્ર આપીને તેને ૂક દેવી?” 8 ઈ ુએ
તેઓને ક ું કે, “ ૂસાએ તમારાં હૃદયની કઠોરતાને લીધે તમને તમાર પત્નીઓને ૂક દેવા દ ધી, પણઆરભથી એ ું
ન હ ું. 9 હુ તમને કહુ છુ કે ભચારના કારણ વગર જે કોઈ પોતાની પત્નીને ત્યજીને બીજી ી સાથે લ કરે, તો
તે ભચાર કરે છે; અને જો કોઈ ત્યજી દ ધેલી ી સાથે લ કરે તો તે પણ ભચાર કરે છે.”

10તેમના શષ્યોએ તેમને ક ું કે, “જો ુરુષની તેની પત્ની સંબંધીઆ ત હોય, તો લ કર ું સારુ નથી.” 11 ત્યારે ઈ ુએ
તેઓને ક ું કે, “બધાથી એ વાત પળાતી નથી, પણ જેઓને તે આપે ું છે તેઓથી જ. 12 કેમ કે કેટલાક ન ુંશક છે કે
જેઓ પોતાની માતાઓથી જ એવા જન્મેલાં છે. કેટલાક એવા છે કે જેઓને માણસોએ ન ુંશક બના ા છે; વળ
કેટલાક એવા છે કે જેઓએ સ્વગર્ના રા ને લીધે પોતાનીજાતને જ ન ુંશક તર કે કયાર્ છે. જે સ્વીકાર શકે છે તેઆ
વાત સ્વીકારે.”

ઈ ુ બાળકોને આશીવાર્દ આપે છે
માક 10:13-16; ૂક 18:15-17

13 ત્યાર પછ તેઓ બાળકોને તેમની પાસે લા ા, એ માટે કે તે તેઓ પર હાથ ૂક ને પ્રાથર્ના કરે; પણ શષ્યોએ તેઓને
ધમકા ાં. 14 પણ ઈ ુએ ક ું કે, “બાળકોને માર પાસે આવવા દો, તેઓને રોકો ન હ, કેમ કે સ્વગર્ ું રા એવાઓ ું
છે.” 15 તેઓ પર હાથ ૂ ા પછ તે ત્યાંથી ગયા.

એક ધનવાન જુવાન
માક 10:17-31; ૂક 18:18-30

16 ત્યાર પછ , કોઈકે ઈ ુની પાસે આવીને ક ું કે, “ઉપદેશક, અનંતજીવન પામવા માટે હુ ું સારુ કરુ?” 17 ત્યારે તેમણે તે
ક્તને ક ું, “ ું મને સારાં વષે કેમ ૂછે છે? સારો તો એક જ છે, પણ જો ું જીવનનાં માગર્માં પ્રવેશવા ચાહે છે, તો

આજ્ઞાઓ પાળ.”
18 તે ક્તએ ઈ ુને ક ું કે, ‘કઈઆજ્ઞાઓ?’ ત્યારે ઈ ુએ ક ું કે, “ ું હત્યા ન કર, ું ભચાર ન કર, ું ચોર ન કર,
ું જૂઠ સાક્ષી ન ૂર, 19 પોતાનાં માતા પતાને માનઆપ, પોતાના પડોશી પર પોતાના જેવો પ્રેમ કર.”
20 તે જુવાને તેમને ક ું કે, “એ બધી આજ્ઞાઓ તો હુ પાળતો આ ો છુ; હજી મારામાં ું ૂટે છે?” 21 ઈ ુએ તે જુવાનને

ક ું કે, “જો ું સં ૂણર્ થવા ચાહે છે, તો જઈને તારુ જે છે તે વેચી નાખ અને ગર બોને આપી દે, એટલે સ્વગર્માં તને
દ્ર મળશ;ે અનેઆવીને માર પાછળ ચાલ.” 22પણ તે જુવાન એ વાત સાંભળ ને દલગીર થઈને ચાલ્યો ગયો, કેમ કે તેની
મલકત ઘણી હતી.
23 ત્યારે ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને ક ું કે, “હુ તમને ન ે કહુ છુ કે ધનવાનને સ્વગર્ના રા માં પ્રવેશ ું ુશ્કેલ છે.

24વળ હુ તમને ફર કહુ છુ કે ‘ધનવાનને ઈ રના રા માં પ્રવેશવા કરતાં ઊંટને સોયના નાકામાંથી પસાર થ ું સહે ું
છે.”

25 ત્યારે તેમના શષ્યોએ તે સાંભળ ને ઘણાં અચરત થયા અને કહેવા લાગ્યા કે, “તો કોણ ઉદ્ધાર પામી શકે?” 26પણ ઈ ુએ
તેઓની તરફ જોઈને ક ું કે, “માણસોને તો એ અશ છે, પણ ઈ રને સવર્ શ છે.” 27 ત્યારે પતરે ઈ ુને જવાબ
આપ્યો કે, “અમે બ ું ૂક ને તમાર પાછળઆ ા છ એ, તો અમને ું મળશે?”

28 ઈ ુએ તેઓને ક ું, “હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, જયારે ુનઃઆગમનમાં માણસનો દ કરો પોતાના મ હમાના
રા ાસન પર બેસશે, ત્યારે તમે, માર પાછળ આવનારા, ઇઝરાયલનાં બાર કુળનો ન્યાય કરતાં બાર રા ાસનો
પર બરાજશો.
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29 જે કોઈએ ઘરોને, ભાઈઓન,ે બહેનોને, પતાઓન,ે માતાઓન,ે બાળકોન,ે કે ખેતરોને મારા નામને લીધે પાછળ
ૂક દ ધાં છે, તે સોગણાં પામશે અને અનંતજીવનનો વારસો પામશ.ે 30 પણ ઘણાં જેઓ પ્રથમ તેઓ છેલ્લાં થશ;ે

અને જેઓ છેલ્લાં તેઓ પ્રથમ થશ.ે”

20
દ્રાક્ષાવાડ ના મજૂરોને સર ું વેતન

1 કેમ કે સ્વગર્ ું રા એક જમીનદાર જે ું છે, જે પોતાની દ્રાક્ષાવાડ ને માટે મજૂરો ન કરવાને વહેલી સવારે
બહાર ગયો. 2તેણે મજૂરોની સાથે રોજનો એક દ નાર ન કર ને પોતાની દ્રાક્ષાવાડ માં તેઓને મોકલ્યા.

3તે દવસનાઆશરેસવારના ત્રણકલાકે બહારજઈને તેણે ચોકમાં બીજાઓને કામની શોધમાં ઊભા રહેલાજોયા.
4 ત્યારે મા લકે તેઓને ક ું કે, ‘તમે પણ દ્રાક્ષાવાડ માં જાઓ અને જે કઈ ઉ ચત હશે, તે હુ તમને આપીશ.’ ત્યારે
તેઓ ગયા.

5 વળ તે જ દવસે આશરે બાર કલાકે અને ત્રણ કલાકે ફર થી બહાર જઈને તેણે તે જ પ્રમાણે ક .ુ 6 ત્યાર પછ
આશરેઅ ગયારમાં કલાકે પણતેણે બહારજઈને બીજાઓને કામ મળવાની રાહમાં ઊભેલાજોયા; તે મા લકે તેઓને
ક ું કે, ‘આખો દવસતમે કેમઅહ કામ વગરનાં ઊભા રહો છો?’ 7તેઓએતેને ક ું કે, ‘કેમ કે કોઈએઅમને મજૂર એ
રા ા નથી.’ તેણે તેઓને ક ું કે, ‘તમે પણ દ્રાક્ષાવાડ માં જાઓ.’ ”

8સાંજ પડ ત્યારે દ્રાક્ષાવાડ નો મા લકે પોતાના કારભાર ને ક ું કે, ‘મજૂરોને બોલાવીને છેલ્લી ક્તથી માંડ ને
તે પહેલી ક્ત ુધીનાઓને તેઓ ું વેતન આપ.’ 9 જેઓને આશરે અ ગયારમાં કલાકે કામ પર રા ા હતા, તેઓ
જયારે આ ા ત્યારે તેઓને એક એક દ નાર આપવામાં આ ો. 10 પછ જેઓ પહેલા આ ા હતા, તેઓ ધારતા
હતા કે અમને વધારે મળશે; પર ુ તેઓને પણ એક દ નાર અપાયો.

11 ત્યારે તે લઈને તેઓએજમીનદારની વરુદ્ધ કચકચ કર . 12અને ક ું કે, ‘આમોડેથીઆવનારાઓએ માત્રએક
જ કલાક કામ ક ુ છે અને અમેઆખા દવસનો બોજો તથા ૂ સહન કર , તેમ છતાં તેં તેઓને અમાર બરોબર ગણ્યા
છે.’ ”

13પણતેણે તેઓમાંના એકને જવાબઆપ્યો કે, મત્ર, હુ તને કશો અન્યાય નથી કરતો; ું તે માર સાથે એક દ નાર
ન કય નહોતો? 14 તારુ જે છે તે લઈને ચાલ્યો જા; જેટ ું તને તેટ ું આ છેલ્લાઓને પણઆપવાની માર મરજી
છે.

15 જે મારુ છે તે માર મરજી પ્રમાણે વાપરવાનો ું મને હક નથી? અથવા હુ સારો છુ માટે તાર આંખ દુ છે ુ?ં’
16એમ જેઓ છેલ્લાં તેઓ પહેલાં અને જેઓ પહેલાં તેઓ છેલ્લાં થશ.ે”

ઈ ુએ પોતાના ૃત્ ુની કરેલી ત્રીજીઆગાહ
માક 10:32-34; ૂક 18:31-34

17 ઈ ુએ યરુશાલેમ જતા, રસ્તા પર બાર શષ્યોને એકાંતમાં લઈ જઈને તેઓને ક ું કે, 18 જુઓ, “આપણે યરુશાલેમ
જઈએ છ એ, માણસના દ કરાને ુ યાજકોને તથા શા ીઓને હાથે પરાધીન કરાશે અને તેઓ તેના પર ૃત્ ુદડ
ઠરાવશે 19અને ઠઠ્ઠામશ્કર કરવાન,ે કોરડા મારવાને, વધસ્તંભે જડવાને તેઓતેમને બનયહૂદ ઓને સોંપશ;ેઅને ત્રીજે
દવસે તે પાછો સજીવન થશે.”

એક માતાની માગણી
માક 10:35-45

20 ત્યારે ઝબદ ના દ કરાઓની માએ પોતાના દ કરાઓની સાથે ઈ ુની પાસેઆવીને તથા પગે પડ ને તેમની પાસે કઈક માગણી
કર . 21 ઈ ુએ તેમને ક ું કે, “તમે ું ચાહો છો?” તેણે તેમને ક ું કે, “તમારા રા માં આ મારા બે દ કરામાંનો એક તમારે
જમણે હાથે અને બીજો તમારે ડાબે હાથે બેસે, એવી આજ્ઞા તમે કરો.”

22 પણ ઈ ુએ તેઓને ઉ ર આપ્યો કે, “તમે જે માગો છો તે તમે સમજતા નથી; જે પ્યાલો હુ પીવાનો છુ તે તમે પી
શકો છો?” તેઓએ તેમને ક ું કે, “અમે પી શક એ છ એ.” 23 તેમણે તેઓને ક ું કે, “તમે મારો પ્યાલો પીશો ખરા, પણ
જેઓને માટે મારા પતાએ તૈયાર કરે ું છે તેઓના વગર બીજાઓને મારે જમણે હાથે અને ડાબે હાથે બેસવા દેવા એ
મારા અ ધકારમાં નથી.” 24જયારે બીજા દસ શષ્યોએ તે સાંભ ું ત્યારે તેઓ બ ે ભાઈઓ પર ુસ્સે થયા.

25પણ ઈ ુએ તેઓને પાસે બોલાવીને ક ું કે, “તમે જાણો છો કે વદેશીઓના કતાર્ઓ તેઓ પર સ ા ચલાવે છે. અને
જે મોટા છે તેઓ તેઓના પર અ ધકાર ચલાવે છે. 26 પણ તમારામાં એ ું ન થાય. તમારામાં જે કોઈ મોટો થવા ચાહે,
તે તમારો ચાકર થાય; 27અને જે કોઈ તમારામાં ુ થવા ચાહે, તે તમારો દાસ થાય; 28 જેમ માણસનો દ કરો સેવા
કરાવવા ન હ, પણ સેવા કરવાને, તથા ઘણાં લોકોના ુ ક્ત ૂલ્યને સારુ પોતાનો જીવઆપવાને આ ો છે તેમ.”

ઈ ુ બે દ્ર હનોને સાજાં કરે છે
માક 10:46-52; ૂક 18:35-43

29જયારે તેઓ યર ખોમાંથી નીકળતા હતા, ત્યારે લોકોનો મોટો સ ુદાય તેમની પાછળ ચાલતો હતો. 30 જુઓ, બે અંધજનો
રસ્તાની બાજુએ બેઠા હતા, ઈ ુ તેઓની પાસે થઈને જાય છે તે સાંભળ ને તેઓએ ઊંચા અવાજે ક ું કે, “ઓ પ્ર ુ, દાઉદના
દ કરા, અમારા પર દયા કરો.” 31 પણ લોકોએ તેઓને ધમકાવીને ૂપ રહેવા ક ું, પણ તેઓએ વધારે મોટેથી ૂમ પાડતાં ક ું
કે, “ઓપ્ર ુ, દાઉદના દ કરા, અમારા ઉપર દયા કરો.”
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32 ત્યારે ઈ ુએઊભા રહ ને તેઓને બોલાવીને ક ું કે, “હુ તમારે માટે ું કરુ,એ વષે તમાર શી ઇચ્છા છે?” 33તેઓએ
તેમને ક ું કે, “પ્ર ,ુ અમાર આંખો ઉઘાડો.” 34 ત્યારે ઈ ુને અ ુકપા આવી, અને તે તેઓની આંખોને અડ ા અને તરત તેઓ
દેખતા થયા અને તેઓ ઈ ુની પાછળ ચાલ્યા.

21
યરુશાલેમમાં વજયવંત પ્રવેશ
માક 11:1-11; ૂક 19:28-40; યોહ. 12:12-19

1 જયારે તેઓ યરુશાલેમની નજીક આ ા અને તેઓ જૈ ૂન નામના પહાડ પાસે બેથફાગે ુધી પહોંચ્યા, ત્યારે ઈ ુએ બે
શષ્યોને મોકલીને 2 ક ું કે, “તમે સામેના ગામમાં જાઓ, તેમાં પ્રવેશતા જ તમને બાંધેલી એક ગધેડ તથા તેની પાસે
બચ્ ું જોવા મળશે; તેઓને છોડ ને માર પાસે લાવો. 3જો કોઈ તમને કઈ કહે તો તમારે કહે ું કે, ‘પ્ર ુને તેઓની જરૂર
છે,’ એટલે તે તેઓને તરત જ મોકલી દેશે.”

4હવે આએટલા માટે થ ું કે પ્રબોધકે જે ક ું હ ું તે ૂરુ થાય કે, 5 “ સયોનની દ કર ને એમ કહો કે, જુઓ, તારો રાજા તાર
પાસે આવે છે, તે નમ્ર છે, તથા ગધેડા પર, હા, ખોલા પર, એટલે ગધેડ ના વછેરા પર, સવાર થઈને આવે છે.”

6 ત્યારે શષ્યોએ જઈને ઈ ુએ તેઓને જે ફરમા ું હ ું તેમ ક ુ. 7 તેઓ ગધેડ ને બચ્ચા સ હત લા ા અને પોતાના વ
તેઓ પર ના ાં, અને ઈ ુ તેના પર સવાર થયા. 8 લોકોમાંના ઘણાંખરાએ પોતાના વ રસ્તામાં પાથયાર્, બીજાઓએ ૃક્ષો
પરથી ડાળ ઓ કાપીને રસ્તામાં પાથર .

9 હવે આગળ ચાલનાર તથા પાછળ આવનાર લોકે પોકા ુ કે, “દાઉદના દ કરાને હોસા ા, પ્ર ુને નામે જે આવે છે તે
આશીવાર્ દત છે; પરમ ઊંચામાં હોસા ા!” 10 તેઓ જયારે યરુશાલેમમાં આ ા ત્યારે આખા નગરે ખળભળ ઊઠ ને ક ું
કે, ‘એ કોણ છે?’ 11 ત્યારે લોકોએ ક ું કે, “ઈ ુ પ્રબોધક, જે ગાલીલના નાસરેથના, તે એ છે.”

ઈ ુ ભ ક્ત ાને જાય છે
માક 11:15-19; ૂક 19:45-48; યોહ. 2:13-22

12 પછ ઈ ુ ઈ રના ભ ક્ત ાનમાં ગયા. ત્યાં જઓે વેચતા તથા ખર દતા હતા, તે સવર્ને તેમણે કાઢ ૂ ા; અને
નાણાવટ ઓનાં બાજઠ, તથા ક ૂતર વેચનારાઓનાં આસનો ઊંધા વા ાં. 13 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “મારુ ઘર પ્રાથર્ના ું
ઘર કહેવાશે,’ એમ લખે ું છે, પણ તમે એને ૂંટારાઓ ું કોતર બના ું છે.” 14 ત્યાર પછ અંધજનો તથા અપંગો તેમની
પાસે ભ ક્ત ાનમાં આ ા અને તેમણે તેઓને સાજાં કયાર્.

15 પણ જે ચમત્કારો તેમણે કયાર્, તથા જે બાળકો ભ ક્ત ાનમાં મોટા અવાજે ‘દાઉદના દ કરાને હોસા ા’ પોકારતા હતા,ં
તેઓને જયારે ુ યાજકોએ તથા શા ીઓએ જોયા, ત્યારે તેઓ બહુ ુસ્સે થયા. 16 તેઓએ ઈ ુને ક ું કે, “તેઓ ું કહે
છે, તે ું ું સાંભળે છે?” ત્યારે ઈ ુ તેઓને કહે છે કે, ‘હા!’ “બાળકોના તથા નવજાત શ ુઓના ુખથી તેં સ્ ુ ત સં ૂણર્
કરાવી છે, એ ું તમે કદ નથી વાંચ્ ુ?ં” 17 પછ તેઓને ૂક ને નગર બહાર બેથા નયામાં જઈને ઈ ુએ રાતવાસો કય .

ઈ ુએ અંજીર ને શાપ આપ્યો
માક 11:12-14,20-24

18 હવે સવારે નગરમાં પાછા આવતા ઈ ુને ૂખ લાગી. 19 રસ્તાની બાજુમાં એક અંજીર જોઈને ઈ ુ તેની પાસે ગયા, પણ
તેના પર એકલાં પાંદડાં વગર બીજુ કઈ ન મળવાથી તેમણે તેને ક ું કે, “હવેથી તારા પર કદ ફળ ન લાગો;” અને એકાએક
તે અંજીર ુકાઈ ગઈ.

20 તે જોઈને શષ્યો આ યર્ પામીને બોલ્યા કે, “અંજીર કેવી ર તે એકાએક ુકાઈ ગઈ?” 21 ત્યારે ઈ ુએ ઉ ર આપતા
તેઓને ક ું કે, “હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, જો તમને વ ાસ હોય અને સંદેહ ન લાવો, તોઆઅંજીર ને જે થ ું તે તમે
કરશો, એટ ું જ ન હ પણજો તમે આ પહાડને કહેશો કે, ‘ ું ઊંચકાઈને સ ુદ્રમાં પડ,’ તો તેમ જ થશ.ે 22 જે કઈ તમે
વ ાસ રાખીને પ્રાથર્નામાં માગશો, તે સઘ ું તમે પામશો.”

ઈ ુના અ ધકારનો પ્ર
માક 11:27-33; ૂક 20:1-8

23પછ ભ ક્ત ાનમાં આવીને ઈ ુ બોધ કરતા હતા, એટલામાં ુ યાજકોએ તથા લોકોનાં વડ લોએ તેમની પાસે આવીને
ક ું કે, “ ું કયા અ ધકારથી એ કામો કરે છે? અને તે અ ધકાર તને કોણે આપ્યો?” 24 ત્યારે ઈ ુએ ઉ ર આપતાં તેઓને ક ું
કે, “હુ પણ તમને એક વાત ૂછ શ. તેનો જવાબ જો તમે આપશો તો હુ કયા અ ધકારથી એ કામો કરુ છુ, તે હુ પણ
તમને કહ શ.

25 જે બા પ્તસ્મા યોહાન આપતો હતો તે ાંથી હ ું સ્વગર્થી કે માણસોથી?” ત્યારે તેઓએ પરસ્પર વચાર કર ને
ક ું, “જો આપણે કહ એ કે ‘સ્વગર્થી,’ તો ઈ ુ આપણને કહેશે કે, ત્યારે તમે તેના પર કેમ વ ાસ કય ન હ? 26અથવા જો
આપણે કહ એ કે ‘માણસોથી,’ તો લોકોથી આપણને બીક છે, કેમ કે સહુ યોહાનને પ્રબોધક માને છે.” 27 પછ તેઓએ ઈ ુને
ઉ રઆપતાં ક ું કે, ‘અમે નથી જાણતા’. તેમણે પણ તેઓને ક ું કે, “હુ કયા અ ધકારથી એ કામો કરુ છુ તે હુ પણ તમને
કહેતો નથી.

બે દ કરા ું દ્ર ાંત
28 પણ તમે ું ધારો છો? એક ક્તને બે દ કરા હતા; તેણે પહેલાની પાસે આવીને ક ું કે, ‘દ કરા, ું આજ

દ્રાક્ષાવાડ માં જઈને કામ કર.’ 29 ત્યારે તેણે ઉ ર આપ્યો કે, ‘હુ નથી જવાનો;’ તોપણ પછ થી તે પસ્તાઈને ગયો.
30અને બીજા પાસે આવીને તેણે તેમ જ ક ું, ત્યારે તેણે ઉ રઆપ્યો કે ‘હુ જાઉં છુ, સાહેબ,’ તોપણ તે ગયો ન હ.
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31તો તે બ ેમાંથી કોણે પોતાના પતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ક ુ? તેઓએ ઈ ુને ક ું કે, ‘પહેલાએ.’ ઈ ુ તેઓને કહે છે કે,
“હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, દાણીઓ તથા કસબણો તમાર અગાઉ ઈ રના રા માં પ્રવેશ કરશ.ે 32 કેમ કે યોહાન
ન્યાયીપણાને માગ તમાર પાસે આ ો, તોપણ તમે તેના ઉપર વ ાસ ન કય પણ દાણીઓએ તથા વારગનાઓ
તેના પર વ ાસ કય ; એજોયા પછ પણ તમે પસ્તાવો કય ન હ કે તમે તેના પર વ ાસ કરો.

ખેડૂતોને ભાડે આપેલી દ્રાક્ષાવાડ ું દ્ર ાંત
માક 12:1-12; ૂક 20:9-19

33એકબીજુ દ્ર ાંત સાંભળો. એકજમીનદાર હતો, તેણે દ્રાક્ષાવાડ રોપી, તેનીઆસપાસ વાડ કર , તેમાં દ્રાક્ષાકુડ
ખોદ્યો અને ુરજ બના ો, પછ ખેડૂતોને તે ઈજારેઆપી, તે પરદેશ ગયો. 34 ફળની ઋ ુ પાસેઆવી ત્યારે તેણે ફળ
લેવા સારુ પોતાના ચાકરોને તે ખેડૂતો પાસે મોકલ્યા.

35 ત્યારે ખેડૂતોએ તેના ચાકરોને પકડ ને એકને માય ,બીજાને માર ના ો અને ત્રીજાને પથ્થરે માય . 36પછ તેણે
અગાઉ કરતાં બીજાવધારે ચાકરોને મોકલ્યા, પણતેઓએતેઓને એ ું જ ક ુ. 37પછ તેણે પોતાના દ કરાને તેઓની
પાસે મોકલતાં ક ું કે, ‘તેઓ મારા દ કરા ું માન રાખશે.’ ”

38 પણ ખેડૂતોએ દ કરાને જોઈને પરસ્પર ક ું કે, ‘એ તો વારસ છે, ચાલો, આપણે એને માર નાખીએ અને તેનો
વારસો લઈ લઈએ.’ 39 ત્યારે તેઓએ તેને પકડ્યો અને દ્રાક્ષાવાડ માંથી બહાર કાઢ ને તેને માર ના ો.

40એ માટે જયારે દ્રાક્ષાવાડ નો મા લકઆવશે ત્યારે તે ખેડૂતો ું ું કરશ?ે” 41 તેઓએ ઈ ુને ક ું કે, “તે દુ ોનો ૂરો
નાશ કરશ;ે અને બીજા ખેડૂતો કે જઓે મોસમે તેને ફળ પહોંચાડ,ે તેઓને દ્રાક્ષાવાડ ઈજારે આપશે.”

42 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “જે પથ્થરનો નકાર ઘર બાંધનારાઓએ કય , તે જ ૂણાનો ુ પથ્થર થયો. તે પ્ર ુથી
બન્ ું અને આપણી નજરમાં આ યર્કારક છે,’ એ ું તમે શા વચનોમાં કદ નથી વાંચ્ ુ?ં

43એ માટે હુ તમને કહુ છુ કે, ઈ ર ું રા તમાર પાસેથી લઈ લેવાશે અને જે પ્રજા તેનાં ફળઆપશે, તેઓને તે
અપાશે. 44આપથ્થર પર જે પડશે તેના ટુકડેટુકડાં થઈ જશ,ે પણ જેનાં પર તે પડશે, તેને તે કચડ નાખશ.ે”

45 ુ યાજકો તથા ફરોશીઓતેમના દ્ર ાંતો સાંભળ ને સમ ા કે તેઓઅમારા સંબંધી બોલે છે. 46તેઓઈ ુને પકડવાનો
રસ્તો શોધતા હતા પણ તેઓ લોકોથી ડર ગયા, કેમ કે લોકો ઈ ુને પ્રબોધક માનતા હતા.

22
લ જમણ ું દ્ર ાંત
ૂક 14:15-24

1ઈ ુએ ફર થી તેઓને દ્ર ાંતમાં ક ું કે, 2 “સ્વગર્ ું રા એક રાજાના જે ું છે, જેણે પોતાના દ કરાના લ નો ભોજન
સમારભ યો ો. 3ભોજન માટે આમં ત્રતોને બોલાવવા તેણે પોતાના ચાકરોને મોકલ્યા, પણ તેઓએઆવવા ચા ું
ન હ.

4 ફર તેણે બીજા ચાકરોને મોકલીને ક ું કે, ‘આમં ત્રતોને કહો, “જુઓ, મેં મારુ ભોજન તૈયાર ક ુ છે, મારા બળદો
તથા ુ પ્રાણીઓ કાપ્યાં છે અને સઘળ ચીજો તૈયાર છે, લ માં આવો.’ ”

5પણ તેઓએતે ગણકા ુ ન હ; તેઓ પોતપોતાને માગ ચાલ્યા ગયા, કોઈ તેના પોતાના ખેતરમાં અને કોઈ પોતાના
વેપાર પર. 6બાક નાઓએ તેના ચાકરોને પકડ્યા અને તેમ ું અપમાન કર ને તેમને માર ના ા. 7 તેથી રાજા ુસ્સે
થયો, તેણે પોતા ું લશ્કર મોકલીને તે હત્યારાઓનો નાશ કય અને તેઓ ું નગર બાળ ના ુ.ં

8 પછ તેણે પોતાના ચાકરોને ક ું કે, ‘લ ું ભોજન તૈયાર છે ખરુ, પણઆમં ત્રતો યોગ્ય નહોતા. 9એ માટે તમે
રસ્તાઓનાં નાકા પર જાઓ અને જેટલાં તમને મળે તેટલાંને ભોજન સમારભમાં બોલાવો.’ 10 તે ચાકરોએ બહાર
રસ્તાઓમાં જઈને સારા-ંનરસાં જેટલાં તેઓને મ ા તે સવર્ને એકત્ર કયાર્, એટલે મહેમાનોથી ભોજન સમારભભરાઈ
ગયો.

11મહેમાનોને જોવા સારુ રાજાઅંદરઆ ા, ત્યારે તેમણે ત્યાં લ ના વ ો પહેયાર્ વગરના એક માણસને જોયો.
12 ત્યારે તે તેને કહે છે કે, ‘ઓ મત્ર, ું લ નો પોશાક પહેયાર્ વના અહ કેમઆ ો?’ તે ૂપ ર ો.

13 ત્યારે રાજાએ ચાકરોને ક ું કે, ‘તેના હાથપગ બાંધીને તેને બહારના અંધકારમાં ફેંક દો; ત્યાં રડ ું અને દાંત
પીસ ું થશ.ે’ 14 કેમ કે નમં ત્રત ઘણાં છે, પણ પસંદ કરેલા થોડા છે.”

કાઈસારને કર ભરવો કે ન હ
માક 12:13-17; ૂક 20:20-26

15 ત્યાર પછ ફરોશીઓએજઈને ઈ ુને શી ર તે વાતમાં ફસાવવા, એસંબંધી મન ૂબો કય . 16પછ તેઓએપોતાના શષ્યોને
હેરોદ ઓ સ હત તેમની પાસે મોકલીને કહેવડા ું કે, “ઉપદેશક, અમે જાણીએ છ એ કે, તમે સાચા છો, સત્યથી ઈ રનો માગર્
શીખવો છો અને તમે કોઈની પરવા કરતા નથી, કેમ કે તમે માણસો વચ્ચે પક્ષપાત કરતા નથી. 17માટે તમે ું ધારો છો? કાઈસારને
કર આપવો ઉ ચત છે કે ન હ, તે અમને કહો?”

18 પણ ઈ ુએ તેઓનો દુ ઇરાદો જાણીને ક ું કે, “ઓ ઢોંગીઓ, તમે માર પર ક્ષા કેમ કરો છો? 19 કર ું નાણું મને
બતાવો.” ત્યારે તેઓ એક દ નાર તેમની પાસે લા ા.

20 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “આ ચત્ર તથા લેખ કોનાં છે?” 21 તેઓએ તેમને ક ું કે, ‘કાઈસારનાં.’ ત્યારે ઈ ુએ તેઓને
ક ું કે, જે કાઈસારનાં તે કાઈસારન,ે તથા જે ઈ રનાં તે ઈ રને ભર આપો. 22એસાંભળ ને તેઓઆ યર્ પામ્યા, અને
તેમને ૂક ને ચાલ્યા ગયા.
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ુનરુત્થાન વષે પ્ર
માક 12:18-27; ૂક 20:27-40

23 તે જ દવસે સદૂક ઓ, જઓે કહે છે કે ૃત્ ુ બાદ ુનરુત્થાન નથી, તેઓએ તેમની પાસે આવીને ૂ ું, 24 “ઓઉપદેશક,
ૂસાએ ક ું છે કે, ‘જો કોઈ ુરુષ નઃસંતાન મર જાય, તો તેનો ભાઈ તેની ીની સાથે લ કર ને પોતાના ભાઈને સારુ વંશ

ઉપજાવે.’ ”
25 તો અમારામાં સાત ભાઈ હતા, અને પ્રથમ લ કર ને મરણ પામ્યો. તે નઃસંતાન હોવાથી પોતાના ભાઈને સારુ પોતાની

પત્ની ૂક ગયો. 26 તે પ્રમાણે બીજો તથા ત્રીજો એમ સાતેય મરણ પામ્યા. 27 સહુથી છેલ્લે તે ી પણ મરણ પામી. 28એ
માટે ુનરુત્થાન પામેલા પેલા સાતમાંથી તે કોની પત્ની થશ?ે કેમ કે તે બધા ભાઈઓની પત્ની થઈ હતી.”

29 ત્યારે ઈ ુએ ઉ રઆપ્યો કે, “પ વત્રશા તથા ઈ ર ું પરાક્રમ ન હજાણ્યાંને લીધે તમે ૂલ ખાઓછો. 30 કેમ
કે ુનરુત્થાન બાદ તેઓ લ કરતા કે કરાવતાં નથી, પણ તેઓ સ્વગર્માંના સ્વગર્દૂતો જેવા હોય છે.

31 પણ મરણ પામેલાંઓના ુનરુત્થાન સંબંધી, ઈ રે જે તમને ક ું તે ું તમે નથી વાંચ્ ુ?ં 32 ‘હુ ઇબ્રા હમનો,
ઇસહાકનો તથાયાકૂબનોઈ ર છુ;’ તેઓમરણપામેલાઓનાન હપણજીવતાંઓનાઈ ર છે.” 33લોકો તે સાંભળ ને
તેમના બોધથી આ યર્ પામ્યા.

સૌથી મોટ આજ્ઞા
માક 12:28-34; ૂક 10:25-28

34જયારે ફરોશીઓએ સાંભ ું કે તેમણે સદૂક ઓના મોં બંધ કયાર્ ત્યારે તેઓ એકઠા થયા. 35 તેઓમાંથી એક શા ીએ
તેમની પર ક્ષા કરવા સારુ તેમને ૂ ું કે, 36 “ઓઉપદેશક, નયમશા માં સૌથી મોટ આજ્ઞા કઈ છે?”

37 ત્યારે ઈ ુએ તેને ક ું કે, “પ્ર ુ તારા ઈ ર પર ું તારા ૂરા હૃદયથી, તારા ૂરા જીવથી તથા તારા ૂરા મનથી પ્રેમ
કર.’ 38 પહેલી અને મોટ આજ્ઞા તે છે.

39બીજીઆજ્ઞાએના જેવી જ છે, એટલે ‘જેવો સ્વયં પર તેવો પોતાના પડોશી પર ું પ્રેમ કર.’ 40આબેઆજ્ઞાઓ
સં ૂણર્ નયમશા તથા પ્રબોધકોનો પાયો છે.”

મસીહ સંબંધી તમે ું ધારો છો?
માક 12:35-37; ૂક 20:41-44

41 હવે ફરોશીઓ એકઠા મળેલા હતા, ત્યારે ઈ ુએ તેઓને એ ું ૂ ું કે, 42 “ ખ્રસ્ત સંબંધી તમે ું ધારો છો? તે કોનો
દ કરો છે?” તેઓએ તેમને ક ું કે, ‘દાઉદનો.’ ”

43ઈ ુએ તેઓને ક ું, “તો પ વત્રઆત્મા વડે દાઉદ તેમને પ્ર ુ કેમ કહે છે?’ 44 જેમ કે, ‘પ્ર ુ ઈ રે મારા પ્ર ુને ક ું
કે, તારા શ ુઓને હુ તારુ પાયાસન કરુ ત્યાં ુધી ું મારે જમણે હાથે બેસ.’ ”

45 હવે જો દાઉદ તેમને ‘પ્ર ુ’ કહે છે, તો તે કેવી ર તે તેનો દ કરો કહેવાય?” 46 એક પણ શ નો ઉ ર કોઈ તેમને
આપી શક ું ન હ, વળ તે દવસથી કોઈએ તેમને કઈ ૂછવાની હમત કર ન હ.

23
ફરોશીઓ અને શા ીઓના શક્ષણ સંબંધી સાવધાન
માક 12:38-39; ૂક 11:43,46; 20:45-46

1 ત્યારે ઈ ુએ લોકોને તથા પોતાના શષ્યોને ક ું કે, 2 “શા ીઓ તથા ફરોશીઓ ૂસાના આસન પર બેસે છે; 3એ
માટે જે કઈ તેઓ તમને ફરમાવ,ે તે કરો તથા પાળો; પણ તેઓનાં કાય ને ન અ ુસરો, કેમ કે તેઓ કહે છે, તે પ્રમાણે
કરતા નથી.

4 કેમ કે ભારે અને પાળવા ુશ્કેલ પડે એવા બોજા તેઓ માણસોની પીઠ પર ચઢાવે છે, પણ તેઓ પોતે પોતાની
આંગળ થી પણ તેને ખસેડવા ઇચ્છતા નથી.’ 5લોકો તેઓને જુએ તે હે ુથી તેઓ પોતાનાં સઘળાં કામ કરે છે; તેઓ
પોતાનાં સ્મરણપત્રોની પેટ પહોળ બનાવે છે તથા પોતાનાં વ ોની કોરની ઝાલર વધારે છે.

6વળ જમણવારોમાં ુ જગ્યાઓ, સભા ાનોમાં ુ આસનો, 7તથા ચોકમાં સલામો તથા માણસો તેઓને
‘ ુરુ’ કહે, તે ું તેઓ ચાહે છે.

8 પણ તમે પોતાને ‘ ુરુ’ ન કહેવડાવો; કેમ કે તમારો એક જ ુરુ છે અને તમે સઘળાં ભાઈઓ છો. 9 ૃથ્વી પર
તમે કોઈ માણસને તમારા પતા ન કહો, કેમ કે એક જે સ્વગર્માં છે, તે તમારા પતા છે. 10 તમે પોતાને ‘ શક્ષક’ પણ ન
કહેવડાવો, કેમ કે એક, જે ખ્રસ્ત, તે તમારા શક્ષક છે.

11પણ તમારામાં જે મોટો છે તે તમારો ચાકર થશ.ે 12 જે કોઈ પોતાને ઊંચો કરશ,ે તેને નીચો કરાશ;ે જે કોઈ પોતાને
નીચો કરશ,ે તેને ઊંચો કરાશે.

ઈ ુ તેઓના ઢોંગને વખોડે છે
માક 12:40; ૂક 11:39-42,44,52; 20:47

13ઓશા ીઓ તથા ફરોશીઓ, ઢોંગીઓ, તમને અફસોસ છે! કેમ કે લોકોની સામે તમે સ્વગર્ ું રા બંધ કરો
છો; કેમ કે તેમાં તમે પોતે પેસતા નથી, અને જેઓ પ્રવેશવા ચાહે છે તેઓને તમે પ્રવેશવા દેતા નથી. 14 (ઓ શા ીઓ
તથા ફરોશીઓ, ઢોંગીઓ, તમને અફસોસ છે! કેમ કે તમે વધવાઓનાં ઘર ખાઈ જાઓ છો, દેખાડા માટે લાંબી પ્રાથર્નાઓ કરો
છો, તે માટે તમે મોટ સજાભોગવશો.) 15ઓશા ીઓતથા ફરોશીઓ, ઢોંગીઓ, તમને અફસોસ છે! કેમ કે એક શષ્ય
બનાવવા સારુ તમે સ ુદ્ર તથા ૃથ્વીમાં ફયાર્ કરો છો; અને તે ું થાય છે ત્યારે તમે તેને તમારા કરતાં બમણો નરકનો
દ કરો બનાવો છો.
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ઓઆંધળા દોરાનારાઓ!
16ઓ અંધજનોને દોરનારાઓ, તમને અફસોસ છે; તમે કહો છો કે, ‘જો કોઈ ભ ક્ત ાનના સમ ખાય, તો તેમાં

કઈ ન હ; પણજો કોઈ ભ ક્ત ાનના સોનાનાં સમ ખાય તો તેથી બંધાયેલો છે.’ 17ઓ ૂખ તથા અંધજનો, વશેષ
મોટુ ક ુ?ં સો ું કે સોનાને પ વત્ર કરનારુ ભ ક્ત ાન?

18અને તમે કહો છો કે, ‘જો કોઈ યજ્ઞવેદ ના સમ ખાય તો તેમાં કઈ ન હ; પણ જો કોઈ તે પરના અપર્ણના સમ
ખાય તો તે તેથી બંધાયલો છે.’ 19ઓઅંધજનો, વશેષ મોટુ ક ું? અપર્ણ કે અપર્ણને પ વત્ર કરનાર યજ્ઞવેદ ?

20એ માટે જે કોઈ યજ્ઞવેદ ના સમ ખાય છે, તે તેના તથા જે બ ું તેના પર છે તેના પણ સમ ખાય છે. 21 જે કોઈ
ભ ક્ત ાનના સમ ખાય છે, તે તેના તથા તેમાં જે રહે છે તેના પણ સમ ખાય છે. 22 જે સ્વગર્ના સમ ખાય છે, તે
ઈ રના રા ાસનના તથા તે પર બરાજનારના પણ સમ ખાય છે.

23ઓશા ીઓ, ફરોશીઓ, ઢોંગીઓ, તમને અફસોસ છે! કેમ કે દ નાનો, ૂવાનો તથાજીરાનો દસમો ભાગ તમે
આપો છો; પણ નયમશા ની અગત્યની વાતો, એટલે ન્યાય, દયા તથા વ ાસ, તે તમે પડતાં ૂ ાં છે; તમારે આ
કરવાં, અને એની સાથે તે પણ પડતાં ૂકવા જોઈતાં ન હતાં. 24ઓ અંધજનોને દોરનારાઓ, તમે માખીને દૂર કાઢો
છો, પણઊંટને ગળ જાઓછો!

25ઓશા ીઓતથા ફરોશીઓ, ઢોંગીઓતમનેઅફસોસ છે! કેમ કે તમે થાળ અને વાટકો બહારથી સાફ કરો છો,
પણ તેમની અંદર જુલમ તથા ભોગ વલાસ ભરેલા છે. 26ઓઆંધળા ફરોશી, ું પહેલાં થાળ અને વાટકો અંદરથી
સાફ કર કે, જેથી તે બહારથી પણ સાફ થઈજાય.

27ઓશા ીઓતથા ફરોશીઓ, ઢોંગીઓ, તમને અફસોસ છે! કેમ કે તમે ધોળેલી કબરના જેવા છો, જે બહારથી
શોભાયમાન દેખાય છે ખર , પણ અંદર ૃતકનાં હાડકાં તથા દરેક અ ુ દ્ધથી ભરેલી છે. 28 તેમ તમે પણ માણસોની
આગળ બહારથી ન્યાયી દેખાઓ છો ખરા, પણઅંદર ઢોંગથી તથા દુ તાથી ભરેલા છો.

તેઓને થનાર શક્ષાની આગાહ
ૂક 11:47-51

29 ઓ શા ીઓ તથા ફરોશીઓ, ઢોંગીઓ, તમને અફસોસ છે! કેમ કે તમે પ્રબોધકોની કબરો બાંધો છો અને
ન્યાયીઓની કબરો શણગારો છો. 30 તમે કહો છો કે, ‘જો અમે અમારા ૂવર્જોના સમયોમાં હોત, તો તેઓની
સાથે પ્રબોધકોની હત્યામાં ભાગીદાર ન થાત.’ 31 તેથી તમે પોતાના સંબંધી સાક્ષી આપો છો કે પ્રબોધકોને માર
નાખનારાઓના દ કરા તમે જ છો.

32તો તમારા ૂવર્જોના બાક રહેલાં માપ ૂરા કરો. 33ઓસપ ,સાપોના વંશ, નકની શક્ષાથી તમે કેવી ર તે બચશો?
34 તેથી જુઓ, પ્રબોધકોન,ે જ્ઞાનીઓને તથા શા ીઓને હુ તમાર પાસે મોક ું છુ, તમે તેઓમાંના કેટલાકને માર

નાખશો, વધસ્તંભે જડશો, તેઓમાંના કેટલાકને તમારાં સભા ાનોમાં કોરડા મારશો અને નગરેનગર તેઓની પાછળ
લાગશો. 35 કે ન્યાયી હાબેલના લોહ થી તે બારા ાના દ કરા ઝખાયાર્, જેને મં દરની તથા યજ્ઞવેદ ની વચ્ચે તમે માર
ના ો હતો, તેના લોહ ુધી જે બધા ન્યાયીઓ ું લોહ ૃથ્વી પર વહેવડાવવામાંઆ ું છે, તે તમારા પરઆવે. 36 હુ
તમને ન ે કહુ છુ કે, એબ ું આ પેઢ ને શરે આવશે.

યરુશાલેમ માટે ઈ ુનો પ્રેમ
ૂક 13:34-35

37ઓ યરુશાલેમ, યરુશાલેમ, પ્રબોધકોને માર નાખનાર, તાર પાસે મોકલેલાઓને પથ્થરે મારનાર! જેમ મરઘી
પોતાનાં બચ્ચાંને પાંખો તળે એકઠાં કરે છે, તેમ તારાં છોકરાંને એકઠાં કરવા ું મેં કેટલી વાર ચા ું, પણ તમે ચા ું ન હ!
38 જુઓ, તમારે સારુ તમારુ ઘર ઉજ્જડ કર દ ું. 39 કેમ કે હુ તમને કહુ છુ કે, ‘ ાં ુધી તમે એમ ન હ કહો કે,
‘પ્ર ુને નામે જે આવે છે તે આશીવાર્ દત છે, ત્યાં ુધી હવેથી તમે મને ન હ જ દેખશો.’ ”

24
ભ ક્ત ાનના નાશ સંબંધી ઈ ુની આગાહ
માક 13:1-2; ૂક 21:5-6

1ઈ ુ ભ ક્ત ાનમાંથી નીકળ ને માગ ચાલતા હતા, ત્યારે તેમના શષ્યો તેમને ભ ક્ત ાનમાંનાં બાંધકામો બતાવવાને પાસે
આ ા. 2 ત્યારે તેમણે તેઓને ક ું કે, “ ું તમે એ બધા નથી જોતા?ં હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, આબ ું તોડ નાખવામાં
આવશે, એક પણ પથ્થર બીજા પર અહ રહેવા દેવાશે ન હ.”

ુશ્કેલીઓ અને સતાવણી
માક 13:3-13; ૂક 21:7-19

3પછ જૈ ૂનનાં પહાડ પર ઈ ુ બેઠા હતા, ત્યારે શષ્યોએએકાંતમાં તેમની પાસે આવીને ક ું કે, “એબ ું ારે થશ?ે તમારા
આવવાની તથા જગતના અંતની શી નશાની થશ?ે તે અમને કહો.” 4 ત્યારે ઈ ુએ ઉ ર આપતાં તેઓને ક ું કે, “તમને કોઈ
ન ુલાવે માટે સાવધાન રહો. 5 કેમ કે મારે નામે ઘણાં એમ કહેતાં આવશે કે, ‘હુ ખ્રસ્ત છુ;’ અને ઘણાંને છેતરશે.

6 ુધ્ધો તથા ુધ્ધોની અફવાઓતમે સાંભળશો, ત્યારે જોજો,ગભરાતા ના; કેમ કે એબ ું થવાની અગત્ય છે, પણ
એટલેથી જ અંત ન હઆવ.ે 7 કેમ કે પ્રજા પ્રજાની વરુદ્ધ તથા રા રા ની વરુદ્ધ ઊઠશે, દષુ્કાળો તથા જગ્યા
જગ્યાએ ધરતીકપો થશ.ે 8 પણઆબધાં તો માત્ર મહાદઃુખનોઆરભ છે.

9 ત્યારે તેઓ તમને શક્ષા માટે સોંપશે અને તમને માર નાખશે. મારા નામને લીધે સઘળ પ્રજાઓતમારો દ્વેષ કરશ.ે
10 અને તે સમયે ઘણાં લોકો વ ાસ ુમાવશે, અને એકબીજાને પરાધીન કરાવશે અને એકબીજા પર વૈર કરશ.ે
11ઘણાં જૂઠાં પ્રબોધકો ઊઠશે, અને ઘણાંને ુલાવામાં નાખશે.
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12દુ તા વધીજવાના કારણથી ઘણાંખરાનો પ્રેમ ઠડો થઈજશ.ે 13પણ જેઅંત ુધી ટકશે તે ઉદ્ધાર પામશ.ે 14સવર્
પ્રજાઓને સાક્ષીરૂપ થવા માટે ઈ રના રા ની આ ુવાતાર્ આખી દુ નયામાં પ્રગટ કરાશે; ત્યારે અંતઆવશે.

પાયમાલીની ધ ારપાત્રતા
માક 13:14-23; ૂક 21:20-24

15 માટે પાયમાલીની ધ ારપાત્રતા જે સંબંધી દા નયેલ પ્રબોધકે કહે ું છે, તેને જયારે તમે પ વત્ર ાને ઊભેલી
જુઓ (વાચક તેનો અથર્ સમજે), 16 ત્યારે જેઓ યહૂ દયામાં હોય તેઓ પહાડો પર નાસી જાય, 17અગાશી પર જે
હોય તે પોતાના ઘરનો સામાન લેવાને ન ઊતરે, 18અને જે ખેતરમાં હોય તે પોતાનાં વ લેવાને પાછો નઆવ.ે

19 તે દવસોમાં જેઓ સગભાર્ હોય અને જેઓ સ્તનપાન કરાવતી હોય, તેઓને અફસોસ છે! 20 પણ તમારુ
નાસવા ું શયાળામાં કે વશ્રામવારે ન થાય, તે માટે તમે પ્રાથર્ના કરો. 21 કેમ કે તે સમયે એવી મોટ વપ આવી
પડશે કે તેના જેવી ૃ નાઆરભથી તેઆજ ુધીઆવી નથી, અને કદ આવશે પણ ન હ. 22જો તે દવસોઓછા
કરવામાં નઆવત તો કોઈ માણસ બચી ન શકત; પણ પસંદ કરેલાઓની ખાતર તે દવસોઓછા કરાશે.

23 ત્યારે જો કોઈ તમને કહે કે, ‘જુઓ, ખ્રસ્ત અહ છે!’ અથવા ‘ ખ્રસ્ત ત્યાં છે!’ તો તમે માનશો ન હ. 24 કેમ કે
જૂઠા મસીહ તથા જૂઠાં પ્રબોધકો ઊઠશે, અને મોટા ચમત્કા રક ચ ો તથાઆ યર્કમ કર બતાવશે કે જો બની શકે
તો પસંદ કરેલાઓને પણ તેઓ ુલાવી શકે. 25 જુઓ, મેં અગાઉથી તમને ક ું છે.

26એમાટે જો તેઓ તમને કહે કે, ‘જુઓ, તે અરણ્યમાં છે,’ તો બહાર જતા નહ ; કે જુઓ, તેઓરડ ઓમાં છે,’ તો
માનતા ન હ. 27 કેમ કે જેમ વીજળ ૂવર્થી નીકળ ને પ મ ુધી ચમકે છે, તેમ જ માણસના દ કરા ું આગમન થશ.ે
28 ાં ૃતદેહ હોય, ત્યાં ગીધો એકઠાં થશ.ે

મનાવ ુત્ર ું આગમન
માક 13:24-27; ૂક 21:25-28

29 તે દવસોની વપ પછ , તરત ૂયર્ અંધકારરૂપ થઈ જશે, ચંદ્ર પોતા ું અજવા ું ન હ આપે અને આકાશથી
તારા ખરશે, તથાઆકાશના પરાક્રમો હલાવાશ.ે

30પછ માણસના દ કરાની નશાનીઆકાશમાં દેખાશ,ે ત્યારે ૃથ્વી પરનાં સઘળાં કુળો શોક કરશ;ે અને માણસના
દ કરાને પરાક્રમ તથા મહા મ હમા સ હત તેઓઆકાશના વાદળ પરઆવતા જોશે. 31 રણ શગડાના મોટા અવાજ
સ હત તે પોતાના સ્વગર્દૂતોને મોકલશે, તેઓ ચારે દશામાંથી, આકાશના એક છેડાથી તે બીજા છેડા ુધી, તેમના
પસંદ કરેલાઓને એકત્ર કરશ.ે

અંજીર પરથી બોધપાઠ
માક 13:28-31; ૂક 21:29-33

32 હવે અંજીર પરથી તે ું દ્ર ાંત શીખો. જયારે તેની ડાળ કુમળ થઈ હોય છે અને પાંદડાં ટ નીકળે છે, ત્યારે
તમે જાણો છો કે ઉનાળો પાસે છે. 33એમ જ તમે પણ જયારે તે બધાં થતાં જુઓ, ત્યારે તમારે જાણ ું કે, તે પાસે
એટલે બારણાઆગળજ છે.

34 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, તે બધાં ૂરાં ન હ થશે ત્યાં ુધી આ પેઢ મરણ પામશે ન હ. 35આકાશ તથા ૃથ્વી
નાશ પામશ,ે પણ માર વાતો ૂણર્ થયા વના રહેશે ન હ.

તે દવસ કે તે ઘડ સંબંધી કોઈને ખબર નથી
માક 13:32-37; ૂક 17:26-30,34-36

36પણતે દવસો તથા તે ઘડ સંબંધી પતા વગર કોઈ પણજાણ ું નથી,આકાશમાંના સ્વગર્દૂતો ન હ તેમજ દ કરો
પણ ન હ.

37 જેમ ૂહના સમયમાં થ ુ,ં તેમ જ માણસના દ કરા ું આગમન પણ થશ.ે 38 કેમ કે જેમ જળપ્રલયની અગાઉ
ૂહ વહાણમાં બેઠો ત્યાં ુધી તેઓખાતા, પીતા, પરણતા, પરણાવતા હતા; 39અને જળપ્રલયઆવીને બધાને તાણી

લઈ ગયો, ત્યાં ુધી તેઓ ન સમ ા, તેમ જ માણસના દ કરા ું આવ ું પણ થશ.ે
40તે સમયે બે માણસખેતરમાં હશે તેમાંનો એક લેવાશે તથા બીજો પડતો ુકાશ.ે 41બે ીઓઘંટ એ દળતી હશે

તેમાંની એક લેવાશે અને બીજી પડતી ુકાશે. 42માટે જાગતા રહો, કેમ કે તમે જાણતા નથી કે કયા દવસે તમારા પ્ર ુ
આવી ર ા છે.

43 પણ જાણો કે ચોર કયા પહોરે આવશે એ જો ઘરનો મા લક જાણતો હોત, તો તે જાગતો રહેત અને પોતાના
ઘરમાં તેને ચોર કરવા ન દેત. 44એ માટે તમે પણ તૈયાર રહો; કેમ કે જે સમયે તમે ધારતા નથી તે જ સમયે માણસનો
દ કરો આવશે.

વફાદાર કે બનવફાદાર ચાકર
ૂક 12:41-48

45 તો જે ચાકરને તેના મા લકે પોતાના ઘરનાને સમયસર ખાવા ું આપવા સારુ પોતાના ઘરનો કારભાર ઠરા ો
છે, તેવો વ ા ુ તથા ુ દ્ધમાન ચાકર કોણ છે? 46 જે ચાકરને તેનો મા લક આવીને એમ કરતો જોશે, તે ચાકર
આશીવાર્ દત છે. 47 હુ તમને સા ું કહુ છુ કે, તે તેને પોતાની બધી સંપ નો કારભાર ઠરાવશ.ે

48પણજો કોઈ દુ ચાકર પોતાના મનમાં કહે કે, ‘મારા મા લકનેઆવવાની વાર છે;’ 49અને તે બીજાદાસોને મારવા
તથા છાકટાઓની સાથે ખાવાપીવા લાગે; 50તો જે દવસે તે તેની રાહ જોતો ન હ હોયઅને જે સમય તેજાણતો ન હ
હોય તે જ સમયે તેનો મા લક આવશ.ે 51 તે તેને ખરાબ ર તે સજા કરશે તથા તેનો ભાગ ઢોંગીઓની સાથે ઠરાવશ,ે
ત્યાં રડવા ું તથા દાંત પીસવા ું થશ.ે
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25
દસ કુમાર કાઓ ું દ્ર ાંત

1 તો સ્વગર્ ું રા દસ કુમા રકાઓ જે ું છે, જેઓ પોતાની મશાલો લઈને વરરાજાને મળવા સારુ બહાર ગઈ.
2તેઓમાંની પાંચ ૂખર્ હતીઅને પાંચ ુ દ્ધમાન હતી. 3 ૂખર્ કુમા રકાઓએપોતાની મશાલો લીધી ખર , પણતેઓએ
સાથે તેલ લી ું ન હ; 4 પણ ુ દ્ધવંતીઓએ પોતાની મશાલો સાથે કુ પીમાં તેલ લી ું.

5વરરાજાનેઆવતાં વાર લાગીએટલામાં તેઓસવર્ ઝોકાં ખાઈને નદ્રાવશ થઈ. 6મધરાતેજાહેરાત થઈ કે, ‘જુઓ,
વરરાજાઆ ો છે! તેને મળવાને નીકળો.’ ”

7 ત્યારે તે સવર્ કુમા રકાઓએ ઊઠ ને પોતાની મશાલો તૈયાર કર . 8 ૂખ ઓએ ુ દ્ધવંતીઓને ક ું કે, ‘તમારા
તેલમાંથી અમને આપો, કેમ કે અમાર મશાલો હોલવાઈ જાય છે.’ 9 પણ ુ દ્ધવંતીઓએ ઉ ર આપતાં ક ું કે,
‘કદાચ અમને તથા તમને ૂરુ ન હ પડે, માટે તમે વેચનારાઓની પાસે જઈને પોતાને સારુ તેલ વેચા ું લો.’ ”

10 તેઓ તેલ ખર દવા ગઈ એટલામાં વરરાજાઆવી પહોંચ્યા, જેઓ તૈયાર હતી તેઓ તેમની સાથે લ જમણમાં
ગઈ અને બારણું બંધ કરવામાં આ ું. 11પછ ૂખર્ કુમા રકાઓએઆવીને ક ું કે, ‘ઓસ્વામી, સ્વામી, અમારે સારુ
ઉઘાડો.’ 12 પણ તેણે ઉ ર દેતાં ક ું, ‘હુ તમને ન ે કહુ છુ કે હુ તમને ઓળખતો નથી.’ 13 માટે તમે જાગતા રહો,
કેમ કે તે દવસ અથવા તે ઘડ તમે જાણતા નથી.

ત્રણ સેવકોને સોંપેલા તાલંત
ૂક 19:11-27

14 કેમ કે તેમ ું આવ ું એક માણસના જે ું છે, જેણે પરદેશજતી વખતે પોતાના ચાકરોને બોલાવીને પોતાની સંપ
તેઓને સોંપી. 15એકને તેણે પાંચ તાલંત, બીજાને બે, ત્રીજાને એક એમ દરેકને તેઓની શ ક્ત પ્રમાણેઆપ્ ુ;ં અને તે
પરદેશ ગયો. 16 પછ જેને પાંચ તાલંત મ ા હતા, તે તરત જઈને વેપાર કર ને તે વડે બીજા પાંચ તાલંત કમાયો.

17 તેમ જ જેને બ,ે તે પણ બીજા બે તાલંત કમાયો. 18 પણ જેને એક તાલંત મ ો હતો તેણે જઈને જમીનમાં
ખોદ ને પોતાના મા લક ું નાણું દાટ રા ુ.ં

19હવે લાંબી ુદત પછ તે ચાકરોનો મા લકઆ ો, ત્યારે તેણે તેઓની પાસેથી હસાબ માગ્યો. 20 ત્યારે જેને પાંચ
તાલંત મ ા હતા તે બીજા પાંચ તાલંત પણ લેતો આ ો, તેણે ક ું કે, ‘મા લક, તમે મને પાંચ તાલંત સોંપ્યાં હતા;
જુઓ, હુ તે ઉપરાંત બીજા પાંચ તાલંત કમાયો છુ.’ 21 ત્યારે તેના મા લકે તેને ક ું કે, ‘શાબાશ, સારાં તથા વ ા ુ
ચાકર! ું થોડામાં વ ા ુ મા ૂમ પડ્યો છે; હુ તને ઘણાં પર ઠરાવીશ. તારા મા લકનાઆનંદમાં પ્રવેશ કર.’ ”

22 જેને બે તાલંત મ ા હતા, તેણે પણ પાસે આવીને ક ું કે, ‘મા લક, તેં મને બે તાલંત સોંપ્યાં હતા; જો, હુ તે
ઉપરાંત બીજા બે તાલંત કમાયો છુ.’ 23 તેના મા લકે તેને ક ું કે, ‘શાબાશ, સારાં તથા વ ા ુ ચાકર! ું થોડામાં
વ ા ુ મા ૂમ પડ્યો છે; હુ તને ઘણાં પર ઠરાવીશ. તારા મા લકનાઆનંદમાં પ્રવેશ કર.’ ”
24પછ જેને એક તાલંત મ ો હતો, તેણે પણ પાસેઆવીને ક ું કે, ‘મા લક મેં જો ું કે ું એવો કઠોર માણસ છે કે,
ાં તેં નથી વા ું ત્યાંથી ું કાપનાર અને ાં તેં નથી વે ુ ત્યાંથી ું એકઠુ કરનાર છે. 25 માટે મને બીક લાગી અને

જઈને તારા તાલંતને મેં જમીનમાં દાટ રા ુ.ં જો, તને તારુ તાલંત પાછુ પહોંચ્ ું છે.
26તેના મા લકે ઉ ર દેતાં તેને ક ું કે, અરે દુ તથાઆળ ુ ચાકર ાં મેં નથી વા ું ત્યાંથી હુ કા ું છુ અને ાં

મેં નથી વે ુ ત્યાંથી હુ એકઠુ કરુ છુ, એમ ું જાણતો હતો; 27તો તારે મારાં નાણાં શાહુકારોને આપવા જોઈતાં હતા કે
હુ આ ું ત્યારે મને ાજ સાથે પાછા મળત.

28એમાટે તેની પાસેથી તાલંત લઈને જેની પાસે દસ તાલંત છે તેને તેઆપો. 29 કેમ કે જેની પાસે છે તે દરેકને અપાશે
અને તેની પાસે ુષ્કળ થશ;ે પણ જેની પાસે નથી, તેની પાસે જે છે તે પણ લઈ લેવાશ.ે 30તે નકામા ચાકરને બહારના
અંધકારમાં ફેંક દો. ત્યાં તેણે રડવા ું તથા દાંત પીસવા ું થશે.’ ”

દેશજા તઓનો ન્યાય
31 જયારે માણસના દ કરા પોતાના મ હમામાં સવર્ પ વત્ર સ્વગર્દૂતો સાથે આવશે, ત્યારે તે પોતાના મ હમાના

રા ાસન પર બેસશે. 32સવર્ દેશજા તઓ તેમનીઆગળએકઠ કરાશ;ે અને જેમ ઘેટાંપાળક ઘેટાંને બકરાંથી જુદાં
પાડે છે, તેમ તે તેઓને એકબીજાથી જુદા પાડશે. 33ઘેટાંને તે પોતાને જમણે હાથ,ે પણ બકરાંને ડાબે હાથે રાખશે.

34 ત્યારે રાજા પોતાની જમણી તરફનાઓને કહેશે કે, ‘મારા પતાના આશીવાર્ દતો તમે આવો, જે રા ૃ નો
પાયો ના ા અગાઉ તમારે સારુ તૈયાર કરે ું છે તેનો વારસો લો. 35 કેમ કે હુ ૂ ો હતો, ત્યારે તમે મને ખવડા ુ;ં હુ
તરસ્યો હતો, ત્યારે તમે મને કઈક પીવા માટેઆપ્ ુ;ં હુ પારકો હતો; ત્યારે તમે મને અ ત થ તર કે રા ો; 36 હુ નવર્
હતો, ત્યારે તમે મને વ પહેરા ા;ં હુ માંદો હતો ત્યારે તમે માર ચાકર કર ; હુ જેલમાં હતો, ત્યારે તમે મને મળવા
આ ા.’ ”

37 ત્યારે ન્યાયીઓ તેમને ઉ ર આપશે કે, ‘પ્ર ,ુ ારે અમે તમને ૂ ા જોઈને ખવડા ું, તરસ્યા જોઈને કઈક
પીવા માટે આપ્ ુ?ં 38 ારે અમે તમને પારકા જોઈને અ ત થ રા ા, નવર્ જોઈને વ પહેરા ાં? 39 ારે અમે
તમને માંદા અથવા જેલમાં જોઈને તમને મળવાઆ ા?’ 40 ત્યારે રાજા તેઓને ઉ રઆપશે, ‘હુ તમને ન ે કહુ છુ
કે, ‘આમારા ભાઈઓમાંના બહુ નાનાંઓમાંથી એકને તમે તે ક ુ એટલે તે મને ક ુ.’ ”

41પછ ડાબી તરફનાઓને પણ તે કહેશે કે, ‘ઓશા પતો, જેઅનંતઅ શેતાન તથા તેના દૂતોને સારુ તૈયાર કરેલો
છે, તેમાં તમે માર આગળથીજાઓ, 42 કેમ કે હુ ૂ ો હતો, પણ તમે મને ખવડા ું ન હ, હુ તરસ્યો હતો, પણ તમે
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મને કઈક પીવા માટે આપ્ ું ન હ; 43 હુ પારકો હતો, પણ તમે મને અ ત થ રા ો ન હ; નવર્ હતો, પણ તમે મને
વ પહેરા ાં ન હ; માંદો તથા જેલમાં હતો, પણ તમે માર ચાકર કર ન હ.’ ”

44 ત્યારે તેઓ પણ તેમને ઉ રઆપશે કે, ‘પ્ર ,ુ ારે અમે તમને ૂ ા, તરસ્યા, પારકા, નવર્ , માંદા કે જેલમાં
જોઈને તમાર સેવા નથી કર ?’ 45 ત્યારે ઈ ુ તેઓને ઉ રઆપશે કે, ‘હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, ‘આબહુ નાનાઓમાંથી
એકને તમે તે ક ુ ન હ, એટલે તે મને ક ુ ન હ.’ 46તેઓઅનંતકા ળક સજામાટે જશ,ે પણ ન્યાયીઓઅનંતજીવનમાં
પ્રવેશશ.ે”

26
ઈ ુની વરુદ્ધ કાવતરુ
માક 14:1-2; ૂક 22:1-2; યોહ. 11:45-53

1ઈ ુએ સવર્ વાતો ૂર કર ત્યારે એમ થ ું કે તેમણે પોતાના શષ્યોને ક ું, 2 “તમે જાણો છો બે દવસ પછ પાસ્ખાપવર્
છે, અને માણસના દ કરાને વધસ્તંભે જડાવા સારુ પરાધીન કરાશ.ે”

3 પછ ુ યાજકો તથા લોકોના વડ લો કાયાફા નામે પ્ર ુખ યાજકની કચેર માં એકત્ર થયા. 4 ઈ ુને કપટથી પકડ ને માર
નાખવા માટે તેઓએ સંકલ્પ કય . 5 પણ તેઓએ ક ું કે, “પવર્માં ન હ, રખેને લોકોમાં હુલ્લડ થાય.”

બેથા નયામાં ઈ ુનો અ ભષેક
માક 14:3-9; યોહ. 12:1-8

6 ઈ ુ બેથા નયામાં સમોન કુ રોગીના ઘરમાં હતા, 7 તેઓ જમવા બેઠા હતા ત્યારે એક ી અ ત ૂલ્યવાન અ રની
સંગેમરમરની ડબ્બી લઈને તેમની પાસે આવી, અને તેમના માથા ઉપર અ ર રે ું. 8 જયારે તેમના શષ્યોએ તે જો ું ત્યારે
તેઓએ ુસ્સે થઈને ક ું કે, “એ બગાડ શા માટે કય ? 9 કેમ કે એ અ ર ઘણે ૂલ્યે વેચાત અને ગર બોને અપાત.”

10 ત્યારે ઈ ુએ તે જાણીને તેઓને ક ું કે, “એ ીને તમે કેમ સતાવો છો? કેમ કે તેણે તો મારા પ્રત્યે ઉ મ કામ ક ુ
છે. 11 કેમ કે ગર બો સદા તમાર સાથે છે, પણ હુ સદા તમાર સાથે નથી.

12 તેણીએ અ ર મારા શર ર પર રે ું તે કામ તો મારા દફનની તૈયાર ને સારુ ક ુ છે. 13 હુ તમને ન ે કહુ છુ
કે, ‘આ ુવાતાર્ આખી દુ નયામાં ાં કહ પ્રગટ કરાશે ત્યાં એણે જે ક ુ છે તે પણ તેની યાદગીર ને અથ કહેવામાં
આવશે.”

ઈ ુને પકડાવી દેવા યહૂદાની સમં ત
માક 14:10-11; ૂક 22:3-6

14 ત્યારે યહૂદા ઇશ્કા રયોત નામે બાર શષ્યોમાંના એકે ુ યાજકોની પાસે જઈને ક ું કે, 15 “તેને હુ તમારે સ્વાધીન કરુ
તો તમે મને ું આપવા રાજી છો?” તેઓએ તેને ચાંદ ના ત્રીસ સ ા ૂકવી આપ્યા. 16 ત્યારથી તે ઈ ુને પરસ્વાધીન કરવાની
તક શોધતો ર ો.

પોતાના શષ્યો સાથે પાસ્ખા ભોજન
માક 14:12-21; ૂક 22:7-13,21-23; યોહ. 13:21-30

17બેખમીર રોટલીના પવર્ને પહેલે દવસે શષ્યોએ ઈ ુની પાસે આવીને ક ું કે, “અમે તમારે માટે પાસ્ખા ખાવાની તૈયાર ાં
કર એ? તમાર શી ઇચ્છા છે?” 18 ત્યારે ઈ ુએ ક ું કે, “નગરમાં ફલાણાની પાસે જઈને તેને કહો, ‘ઉપદેશક કહે છે કે
“મારો સમય પાસે આ ો છે, હુ મારા શષ્યો સાથે તારે ઘેર પાસ્ખા પાળ શ.’ ” 19 ઈ ુએ શષ્યોને જવેી આજ્ઞા આપી
હતી, તે ું તેઓએ ક ુ અને પાસ્ખા તૈયાર ક ુ.

20સાંજ પડ ત્યારે બાર શષ્યોની સાથે ઈ ુ જમવા બેઠા હતા. 21 તેઓ જમતા હતા ત્યારે તેમણે ક ું કે, “હુ તમને ન ે
કહુ છુ કે, તમારામાંથી એક મને પરસ્વાધીન કરશ.ે” 22 ત્યારે તેઓ ઘણાં દઃુખી થયા અને તેઓમાંનો દરેક તેમને કહેવા લાગ્યો
કે, “પ્ર ુ, ું તે હુ છુ?”

23ઈ ુએ ઉ ર દેતાં ક ું કે, “જેણે માર સાથે થાળ માં હાથ ૂ ો છે તે જ મને પરાધીન કરશ.ે 24માણસના દ કરા
સંબંધી જેમ લખે ું છે તેમ તે જાય છે ખરો; પણ જે માણસથી માણસનો દ કરો પરાધીન કરાય છે, તેને અફસોસ છે!
જો તે માણસજન્મ્યો ન હોત, તો તેને માટે વધારે સારુ હોત.” 25 ત્યારે તેને પરસ્વાધીન કરનાર યહૂદાએ ૂ ું કે, “ ુરુજી,
ું તે હુ છુ?” ઈ ુએ તેને ક ું કે, “તેં પોતે જ ક ું છે.”

પ્ર ુ ભોજનની ાપના
માક 14:22-26; ૂક 22:14-20; 1 ક ર. 11:23-25

26તેઓભોજન કરતા હતા ત્યારે ઈ ુએ રોટલી લઈન,ે આશીવાર્દ માગીને ભાંગી અને શષ્યોને આપીને ક ું કે, “લો,ખાઓ,
આમારુ શર ર છે.”

27 પછ ઈ ુએ પ્યાલો લઈને આભાર માન્યો અને તેઓને આપતાં ક ું કે, “તમે બધા એમાંથી પીઓ,” 28 કેમ કે એ નવા
કરાર ું મારુ રક્ત છે, જે પાપોની માફ ને અથ ઘણાંઓને માટે વહેવડાવવામાં આવે છે. 29 હુ તમને કહુ છુ કે, હુ મારા
પતાના રા માં તમાર સાથે નવો દ્રાક્ષારસ ન હ પીઉં, તે દવસ ુધી હુ હવેથી તે પીનાર જ નથી.”

પતરના નકાર વષે ઈ ુની આગાહ
માક 14:27-31; ૂક 22:31-34; યોહ. 13:36-38
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30 તેઓ ગીત ગાયા પછ જૈ ૂનનાં પહાડ પર ગયા. 31 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “તમે બધાઆજ રાત્રે મારાથી દૂર થઈ
જશો, કેમ કે એમ લખે ું છે કે ‘હુ ઘેટાંપાળકને માર શ અને ટોળાંનાં ઘેટાં વખેરાઈ જશ.ે’ 32પણ મારા ઊઠ્યા પછ હુ
તમાર અગાઉ ગાલીલમાં જઈશ.”

33 ત્યારે પતરે ઉ ર દેતાં ઈ ુને ક ું કે, “જો બધા તમને ત્યજી દેશે, તોપણ હુ તમારાથી દૂર થઈશ ન હ.” 34ઈ ુએ તેને ક ું,
“હુ તને ન ે કહુ છુ કે, આજ રાત્રે મરઘો બોલ્યા અગાઉ, ત્રણ વાર ું મારો નકાર કર શ.” 35 પતરે તેને ક ું કે, “જો
મારે તમાર સાથે મર ું પડે તોપણ હુ તમારો નકાર ન હ જ કર શ.” બધાં શષ્યોએ પણ તેમ જ ક ું.

ગેથસેમાનેમાં ઈ ુની પ્રાથર્ના
માક 14:32-42; ૂક 22:39-46

36 ત્યારે ઈ ુ તેઓની સાથે ગેથસેમાને નામની જગ્યાએઆ ા અને શષ્યોને ક ું કે, “હુ ત્યાં જઈને પ્રાથર્ના કરુ ત્યાં ુધી
તમે અહ બેસો.” 37 પતરને તથા ઝબદ ના બે દ કરાઓને સાથે લઈને ઈ ુ પોતે શોકા ુર તથા ઉદાસ થવા લાગ્યા. 38 પછ
ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “મારો જીવ મરવા જેવો ઘણો દઃુખી છે, તમે અહ રહ ને માર સાથે જાગતા રહો.”

39 પછ તેમણે થોડે દૂર જઈને ુખ નમાવીને પ્રાથર્ના કરતાં ક ું કે, “ઓમારા પતા, જો બની શકે તોઆ પ્યાલો મારાથી
દૂર કરો; તોપણ માર ઇચ્છા પ્રમાણે ન હ, પણ તમાર ઇચ્છા પ્રમાણે થાઓ.” 40 પછ ઈ ુ શષ્યોની પાસે આ ા અને
તેઓને ઊંઘતા જોઈને પતરને ક ું કે, “ ું તમે એક કલાક પણ માર સાથે જાગતા રહ નથી શકતા? 41 તમે જાગતા
રહો અને પ્રાથર્ના કરો કે પર ક્ષણમાં ન પડો; આત્મા તત્પર છે ખરો, પણ શર ર નબર્ળ છે.”

42બીજી વાર ઈ ુએ જઈને પ્રાથર્ના કરતા ક ું કે, “ઓમારા પતા, જોઆ પ્યાલો મારા પીધા વગર માર પાસેથી દૂર
થઈ ન શકે તો તમાર ઇચ્છા પ્રમાણે થાઓ.” 43 ઈ ુએ બીજી વાર આવીને તેઓને ઊંઘતા જોયા; કેમ કે તેઓની આંખો
ઊંઘથી ભારે થઈ હતી. 44ઈ ુ ફર થી શષ્યોને ૂક ને પ્રાથર્ના કરવા ગયા, અને ત્રીજી વાર એ જ વાત કહેતાં તેમણે પ્રાથર્ના કર .

45 ત્યારે તેમણે પોતાના શષ્યોની પાસે આવીને તેઓને ક ું કે, “હજુ પણ તમે ઊંઘો છો અને આરામ કરો છો? જુઓ,
સમય પાસે આ ો છે, માણસનો દ કરો પાપીઓના હાથમાં પરાધીન કરાય છે. 46ઊઠોઆપણે જઈએ; જુઓ, મને
પકડાવનારઆવી પહોંચ્યો છે.”

ઈ ુની ધરપકડ
માક 14:43-50; ૂક 22:47-53; યોહ. 18:3-12

47 તે હજી બોલતા હતા, એટલામાં જુઓ, બાર શષ્યમાંનો એક, એટલે યહૂદા, આ ો; તેની સાથે ુ યાજકોની તથા
લોકોના વડ લોની પાસેથી ઘણાં લોક તલવારો તથા લાકડ ઓ લઈને આ ા. 48 હવે તેમને પરાધીન કરનારે તેઓને નશાની
આપી હતી કે, “હુ જનેે ુંબન કરુ તે જ તે છે; તેને પકડ લેજો.”

49 તરત તેણે ઈ ુ પાસે આવીને ક ું, ‘ ુરુજી સલામ!’ અને તે તેમને ૂમ્યો. 50 ઈ ુએ તેને ક ું કે, “ મત્ર, જે કરવાને ું
આ ો છે તે કર.” ત્યારે તેઓએ પાસે આવીન,ે ઈ ુ પર હાથ નાખીન,ે તેમની ધરપકડ કર .

51 પછ જુઓ, ઈ ુના સાથીઓમાંના એકે હાથ લાંબો કર ને પોતાની તલવાર ખેંચી કાઢ અને પ્ર ુખ યાજકના ચાકર પર
હુમલો કર ને તેનો કાન કાપી ના ો. 52 ત્યારે ઈ ુએ તેને ક ું કે, “તાર તલવાર મ્યાનમાં પાછ ૂક; કેમ કે જેઓ તલવાર
પકડે છે તેઓ તલવારથી જ નાશ પામશ.ે 53 ું ું ધારે છે કે હુ પતાની પાસે એ ું નથી માગી શકતો કે તે હમણાં જ
સૈન્યના બાર જૂથો કરતાં વધારે સ્વગર્દૂતોને માર પાસે મોકલી દે? 54 તો શા વચનોમાં જે લખે ું છે કે, એ ું થ ું
જોઈએ, તે કેમ ૂરુ થશ?ે”

55 તે જ સમયે ઈ ુએ લોકોને ક ું કે, “તમે તલવારો તથા લાકડ ઓ લઈને જેમ ચોરને પકડો તેમ મને પકડવા નીકળ
આ ા છો ુ?ં હુ રોજ ભ ક્ત ાનમાં બેસીને બોધ કરતો હતો; ત્યારે તમે મને પકડ્યો ન હતો. 56 પણ પ્રબોધકોના
લેખો ૂણર્ થાય માટે આ બ ું થ ું છે.” ત્યારે બધા શષ્યો ઈ ુને ૂક ને જતા ર ા.

ન્યાયાસભા સમક્ષ ઈ ુ
માક 14:53-65; ૂક 22:54-55,63-71; યોહ. 18:13-14,19-24

57પછ જઓેએ ઈ ુને પકડ્યા, તેઓ ાં શા ીઓ તથા વડ લો એકઠા થયા હતા ત્યાં કાયાફા પ્ર ુખ યાજકની પાસે તેમને
લઈ ગયા. 58 પતર દૂરથી તેમની પાછળ પ્ર ુખ યાજકની આંગણા ુધી ચાલ્યો અને અંદર જઈને ઈ ુને ું કરશે તે જોવાને
ચોક દારોની સાથે બેઠો.

59 ુ યાજકોએ તથા આખી ન્યાયસભાએ, ઈ ુને માર નાખવાને, તેમની વરુદ્ધ જૂઠ શાહેદ શોધી. 60જોકે ઘણાં જૂઠા
સાક્ષીઓ આ ા, પણ તેઓની સાક્ષીઓથી તેઓ સહમત થયા ન હ. પણ પાછળથી બે માણસો આવીને બોલ્યા કે, 61 “આ
માણસે ક ું હ ું કે, ‘હુ ઈ રના સભા ાનને પાડ નાખવાને તથા ત્રણ દવસમાં તેને પાછુ બાંધવાને સમથર્ છુ.’ ”

62 ત્યારે પ્ર ુખ યાજકે ઊભા થઈને તેને ક ું, “ ું ું કઈ ઉ ર નથી દેતો? તેઓ તાર વરુદ્ધ સાક્ષી આપે છે.” 63 પણ ઈ ુ
મૌન ર ા. ત્યારે પ્ર ુખ યાજકે ઈ ુને ક ું, “હુ તને જીવતા ઈ રના સમ આ ું છુ કે, ઈ રનો દ કરો જે ખ્રસ્ત છે તે ું જ છે
કે ન હ, એ અમને કહે.” 64 ઈ ુએ તેને ક ું કે, “તેં જ ક ું છે, પર ુ હુ તમને કહુ છુ કે, હવે પછ તમે માણસના દ કરાને
પરાક્રમના જમણાં હાથ પર બેઠેલા તથાઆકાશના વાદળો પરઆવતા નહાળશો.”

65 ત્યારે પ્ર ુખ યાજકે પોતાના વ ફાડ ને ક ું કે, “તેણે દભુાર્ષણ ક ુ છે. આપણને બીજા સાક્ષીઓની શી જરૂર છે? જુઓ,
હવે તમે એ દભુાર્ષણ સાંભ ું છે. 66 તમે ું વચારો છો?” તેઓએ ઉ ર દેતાં ક ું કે, “તે ૃત્ ુદડને પાત્ર છે.”

67 ત્યારે તેઓએ તેમના ુખ પર ૂંક ને તેમને ુ ઓ માર , અને તેને થ પડો મારતાં ક ું કે, 68 “ઓ ખ્રસ્ત, તને કોણે મા ુ
એ અમને કહ બતાવ.”
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પતરે કરેલો નકાર
માક 14:66-72; ૂક 22:56-62; યોહ. 18:15-18,25-27

69 પતર બહારઆંગણમાં બેઠો હતો, ત્યારે એક સે વકાએ તેની પાસે આવીને ક ું કે, “ ું પણ ગાલીલના ઈ ુની સાથે હતો.”
70 પણ તેણે સહુની આગળ નકાર કરતાં ક ું કે, “ ું જે કહે છે તે હુ જાણતો નથી.”

71 તે બહાર પરસાળમાં ગયો ત્યારે બીજી દાસીએ તેને જોઈને જઓે ત્યાં હતા તેઓને ક ું કે, “એ પણ નાસરેથના ઈ ુની
સંગાથે હતો.” 72 પણ તેણે સમ ખાતાં ફર થી નકાર કય કે, “હુ તે માણસને ઓળખતો નથી.”

73 થોડ વાર પછ પાસે ઊભેલાઓએ આવીને પતરને ક ું કે, “ખરેખર ું પણ તેઓમાંનો એક છે, કેમ કે તાર બોલીથી ું
ઓળખાય છે.” 74 ત્યારે તે શાપ દેવા તથા સમ ખાવા લાગ્યો કે, “હુ તે માણસને ઓળખતો નથી.” તરત જ મરઘો બોલ્યો. 75જે
વાત ઈ ુએ પતરને કહ હતી કે, “મરઘો બોલ્યા અગાઉ ત્રણ વાર ું મારો નકાર કર શ,” તે તેને યાદ આવી; ત્યારે બહાર
જઈને તે બહુ રડ્યો.

27
ઈ ુ પલાતની સમક્ષ
માક 15:1; ૂક 23:1-2; યોહ. 18:28-32

1હવે સવાર થઈ, ત્યારે સવર્ ુ યાજકોએ તથા લોકોનાં વડ લોએ ઈ ુને માર નાખવા માટે તેની વરુદ્ધ કાવતરુ ક ુ. 2પછ
તેઓએ ઈ ુને બાંધ્યા અને તેમને લઈ જઈને પલાત રા પાલને સોંપ્યા.ં

યહૂદાનો આપઘાત
પ્ર.ેકૃ. 1:18-19

3જયારે યહૂદાએ, જણેે તેમને પરાધીન કયા હતા તેણે જો ું કે ઈ ુને અપરાધી ઠરાવાયા છે, ત્યારે તેને ખેદ થયો, અને તેણે
ચાંદ ના ત્રીસ સ ા ુ યાજકોની તથા વડ લોની પાસે પાછા લાવીને ક ું કે, 4 “ નરપરાધી લોહ પરસ્વાધીન કયાર્થી મેં પાપ
ક ુ છે.” ત્યારે તેઓએ ક ું કે, “તેમાં અમારે ું? તે તાર ચતા છે.” 5 પછ સ ાઓ ભ ક્ત ાનમાં ફેંક દઈને તે ગયો; અને
જઈને ગળે ફાંસો ખાધો.

6 ુ યાજકોએ તે રૂ પયા લઈને ક ું કે, “એ લોહ ું ૂલ્ય છે માટે ભંડારમાં ૂકવા ઉ ચત નથી.” 7 તેઓએ ચચાર્ કર ને
પરદેશીઓને દફનાવવા સારુ એ રૂ પયાથી કુભાર ું ખેતર વેચા ું લી ુ.ં 8 તે માટે આજ ુધી તે ખેતર ‘લોહ ું ખેતર’ કહેવાય છે.

9 ત્યારે ય મયા પ્રબોધકે જે ક ું હ ું તે ૂરુ થ ું કે, “જે ું ૂલ્ય ઇઝરાયલ ુત્રોએ તેના જીવન માટે ઠરા ું હ ું, તે ચાંદ ના ત્રીસ
સ ા તેઓએ લીધા, 10અને જમે પ્ર ુએ મને હુકમ કય , તેમ કુભારના ખેતરને માટે આપ્યા.”

પલાત ઈ ુને પ્ર ો ૂછે છે
માક 15:2-5; ૂક 23:3-5; યોહ. 18:33-38

11અને ઈ ુ રા પાલનીઆગળઊભા ર ા અને રા પાલે તેમને ૂ ું કે, “ ું ું યહૂદ ઓનો રાજા છે?” ઈ ુએ તેને ક ું
કે, “ ું પોતે કહે છે.” 12 ુ યાજકોએ તથા વડ લોએ તેમના પર આરોપ ૂ ો છતાં તેમણે કઈ ઉ રઆપ્યો ન હ. 13 ત્યારે
પલાતે તેમને ક ું કે, “તાર વરુદ્ધ તેઓ કેટલા આરોપો ૂકે છે એ ું ું નથી સાંભળતો?” 14 ઈ ુએ તેને એક પણ શ નો
ઉ ર આપ્યો ન હ તેથી રા પાલને ઘણું આ યર્ લાગ્ ુ.ં

ઈ ુને ૃત્ ુની સજા
માક 15:6-15; ૂક 23:13-15; યોહ. 18:39-19:16

15હવે પવર્માં રા પાલનો એક રવાજ હતો કે જે એક બંદ વાનને લોકો માગે, તેને તેઓને માટે છોડ દેતો હતો. 16 તે વખતે
બરાબાસ નામનો એક પ્ર ાત બંદ વાન હતો.

17તેથી તેઓએકઠા થયા પછ પલાતે તેઓને ક ું કે, “હુ તમારે માટે કોને છોડ દઉં, તે વષે તમાર શી મરજી છે? બરાબાસન,ે
કે ઈ ુ જે ખ્રસ્ત કહેવાય છે તેને?” 18 કેમ કે તે જાણતો હતો કે તેઓએ અદેખાઇના કારણે ઈ ુને સોંપ્યો હતો. 19જયારે તે
ન્યાયાસન પર બેઠો હતો, ત્યારે તેની પત્નીએ તેને કહેવડા ું કે, “તે નદ ષ માણસને ું કઈ કરતો ન હ, કેમ કેઆજ મને સ્વપ્નમાં
તેને લીધે ઘણું દઃુખ થ ું છે.”

20 હવે ુ યાજકોએ તથા વડ લોએ લોકોને સમજા ા,ં કે તેઓ બરાબાસને માગે અને ઈ ુને માર નંખાવે. 21 પણ
રા પાલે તેઓને ક ું કે, “તે બેમાંથી હુ કોને તમારે માટે છોડ દઉં, તમાર શી મરજી છે?” તેઓને ક ું કે ‘બરાબાસન.ે’
22 પલાતે તેઓને ક ું કે, “તો ઈ ુ જે ખ્રસ્ત કહેવાય છે તેને હુ ું કરુ?” સઘળાંએ તેને ક ું કે, ‘તેને વધસ્તંભે જડાવો.’ ”

23 ત્યારે તેણે ક ું, “શા માટે? તેણે શો અપરાધ કય છે?” પણ તેઓએ વધારે ઊંચા અવાજે ક ું કે, ‘તેને વધસ્તંભે જડાવો.’
24જયારે પલાતે જો ું કે તે કઈ કર શકે તેમ નથી, પણ તેને બદલે વધારે ગડબડ થાય છે, ત્યારે તેણે પાણી લઈને લોકોનીઆગળ
પોતાના હાથ ધોઈને ક ું કે, “એ ન્યાયીના રક્ત સંબંધી હુ નદ ષ છુ; હવે એ તમાર ચતા છે.”

25 ત્યારે સવર્ લોકોએ ઉ ર દેતાં ક ું કે, “એ ું રક્ત અમારે માથે તથા અમારા સંતાનને માથે આવ.ે” 26 ત્યારે તેણે બરાબાસને
તેઓને માટે છોડ દ ધો, અને ઈ ુને કોરડા મરાવીને વધસ્તંભે જડાવા સારુ સોંપ્યો.

સપાઈઓ ઈ ુની મશ્કર કરે છે
માક 15:16-20; યોહ. 19:2-3

27 ત્યારે રા પાલના સપાઈઓઈ ુને મહેલમાં લઈ ગયા અનેઆખી પલટણ તેનીઆસપાસએકઠ કર . 28પછ તેઓએ
તેમના વ ો ઉતાર ને લાલ ઝભ્ભો પહેરા ો. 29તેમના માથા પર કાંટાનો ુગટ ૂંથીને ૂ ો, તેમના જમણાં હાથમાં સોટ આપી
અને તેમની આગળ ૂંટણ ટેક ને તેમના ઠઠ્ઠામશ્કર કરતાં ક ું કે, “હે યહૂદ ઓના રાજા, સલામ!”
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30 પછ તેઓ તેમના પર ૂં ાં અને સોટ લઈને તેમના માથામાં માર . 31 તેમની ઠઠ્ઠામશ્કર કર ર ા પછ તેઓએ તેમનો
ઝભ્ભો ઉતાર ને તેમના પોતાના જ વ ો તેમને પહેરા ાં અને વધસ્તંભે જડવાને તેઓ તેમને લઈ ગયા.

ઈ ુને કૂ્રસે જડ્યાં
માક 15:21-32; ૂક 23:26-43; યોહ. 19:17-27

32 તેઓ બહાર ગયા ત્યારે કુરેનીનો સમોન નામે એક માણસ તેઓને મ ો, જનેી પાસે તેઓએ તેમનો વધસ્તંભ
બળજબર ૂવર્ક ઊંચકા ો. 33તેઓગલગથાએટલે કે, ‘ખોપર ની જગ્યા’ કહેવાય છે, ત્યાં પહોંચ્યા. 34તેઓએ પ ભેળવેલો
સરકો તેમને પીવાને આપ્યો, પણ ચા ાં પછ તેમણે પીવાની ના પાડ .

35 ઈ ુને વધસ્તંભે જડ્યાં પછ તેઓએ ચઠ્ઠ નાખીને તેમના વ ો અંદરોઅંદર વહેંચી લીધાં; 36અને તેઓએ ત્યાં બેસીને
તેમની ચોક કર . 37 ‘ઈ ુ જે યહૂદ ઓનો રાજા, તે એ જ છે.’ એ ું તેમના વરુદ્ધ ું આરોપના ું તેમના માથાની ઉપર ુકા ું.

38તેઓએ તેમની સાથે બે ચોરને વધસ્તંભે જડ્યા,ં એકને જમણી તરફ અને બીજાને ડાબી તરફ. 39પાસે થઈને જનારાંઓએ
પોતાના માથાં હલાવતાં તથા તેમ ું અપમાન કરતાં ક ું કે, 40 “અરે મં દરને પાડ નાખનાર તથા તેને ત્રણ દવસમાં બાંધનાર, ું
પોતાને બચાવ; જો ું ઈ રનો દ કરો છે તો વધસ્તંભ પરથી ઊતર આવ.”

41તે જ ર તે ુ યાજકોએ પણ શા ીઓ તથા વડ લો સાથે ઠઠ્ઠામશ્કર કરતાં ક ું કે, 42 “તેણે બીજાઓને બચા ા, પણ
તે પોતાને બચાવી નથી શક્તો; એ તો ઇઝરાયલનો રાજા છે, તે હમણાં જ વધસ્તંભ પરથી ઊતર આવે, એટલે અમે તેના પર
વ ાસ કર ુ.ં
43 તે ઈ ર પર ભરોસો રાખે છે, જો તે તેમને ચાહતો હોય તો હમણાં તેને છોડાવ;ે કેમ કે તેણે ક ું હ ું કે, ‘હુ ઈ રનો દ કરો

છુ.’ ” 44જે ચોરોને તેમની સાથે વધસ્તંભે જડા ાં હતા, તેઓએ પણ તેમની નદા કર .

ઈ ુ ું ૃત્ ુ
માક 15:33-41; ૂક 23:44-49; યોહ. 19:28-30

45બપોરના લગભગ બાર કલાકથી ત્રણ કલાક ુધી આખા દેશમાં અંધારપટ છવાયો. 46આશરે ત્રણ કલાકે ઈ ુએ ઊંચા
અવાજે ૂમ પાડતાં ક ું કે, “એલી, એલી, લમા શબકથની?” એટલે, “ઓમારા ઈ ર, મારા ઈ ર, તમે મને શા માટે
છોડ દ ધો?” 47જઓે ત્યાં ઊભા હતા તેઓમાંથી કેટલાકે તે સાંભળ ને ક ું કે, ‘તે એ લયાને બોલાવે છે.’ ”

48 તરત તેઓમાંથી એકે દોડ ને વાદળ લઈને સરકાથી ભીંજવી અને લાકડ ની ટોચે બાંધીને તેમને ુસવા આપી. 49 પણ
બીજાઓએ ક ું કે, “રહેવા દો, આપણે જોઈએ કે એ લયા તેમને બચાવવા આવે છે કે ન હ.” 50 પછ ઈ ુએ બીજી વાર ઊંચે
અવાજે ૂમ પાડ ને પ્રાણ છોડ્યો.

51 ત્યારે જુઓ, મં દરનો પડદો ઉપરથી નીચે ુધી ફાટ ને તેના બે ભાગ થઈ ગયા, ૃથ્વી કાંપી, અને ખડકો ફાટ્યા. 52 કબરો
ઊઘડ ગઈ અને ઘણાં મરણ પામેલા સંતોનાં શર ર ઊઠ્યાં. 53અને ઈ ુના ુનરુત્થાન પછ તેઓ કબરોમાંથી નીકળ ને પ વત્ર
નગરમાં ગયા અને ઘણાંઓને દેખાયા.

54 ત્યારે શતપ ત તથા તેની સાથે જટેલાં ઈ ુની ચોક કરતાં હતા, તેઓએ ધરતીકપ તથા જે જે થ ુ,ં તે જોઈને બહુ ગભરાતા
ક ું કે, “ખરેખર એ ઈ રના દ કરા હતા.” 55 ત્યાં ઘણી ીઓ, જઓે ઈ ુની સેવા કરતી ગાલીલથી તેમની પાછળઆવી હતી,
તેઓ દૂરથી જોયા કરતી હતી. 56 તેઓમાં મગ્દલાની મ રયમ, યાકૂબની તથા યોસેની મા મ રયમ તથા ઝબદ ના દ કરાઓની મા
હતી.

ઈ ુ ું દફન
માક 15:42-47; ૂક 23:50-56; યોહ. 19:38-42

57સાંજ પડ ત્યારે ૂસફ નામે અ રમથાઈનો એક શ્રીમંત માણસ આ ો, જે પોતે પણ ઈ ુનો શષ્ય હતો. 58 તેણે પલાત
પાસે જઈને ઈ ુ ું શબ માગ્ ુ,ં ત્યારે પલાતે તે સોંપવાની આજ્ઞા આપી.

59 પછ ૂસફે શબ લઈને શણના સ્વચ્છ વ માં તે વીંટા ું, 60અને ખડકમાં ખોદાવેલી પોતાની નવી કબરમાં તેને ૂ ો;
અને એક મોટો પથ્થર કબરના દ્વાર પર ગબડાવીને તે ચાલ્યો ગયો. 61 મગ્દલાની મ રયમ તથા બીજી મ રયમ ત્યાં કબરની સામે
બેઠેલી હતી.

કબરની ચોક
62 સદ્ધ કરણને બીજે દવસે ુ યાજકો તથા ફરોશીઓએ પલાત પાસે એકઠા થયા. 63 તેઓએ ક ું કે, “સાહેબ, અમને

યાદ છે કે, તે છેતરનાર જીવતો હતો ત્યારે કહેતો હતો કે, ‘ત્રણ દવસ પછ હુ પાછો ઊઠ શ.’ 64 માટે ત્રણ દવસ ુધી કબરની
ચોક રાખવાની આજ્ઞા કરો, રખેને તેના શષ્યોઆવીને તેને ચોર જાયઅને લોકોને કહે કે, ૂએલાંઓમાંથી તે જી ઊઠ્યો છે અને
છેલ્ ું કાવતરુ પહેલીના કરતાં મોટુ થશ.ે”

65 ત્યારે પલાતે તેઓને ક ું કે, “આચોક દારો લઈને જાઓઅને તમારાથી બની શકે તેવી તેની ચોક રખાવો.” 66તેથી તેઓ
ગયા અને પથ્થરને મહોર માર ને તથા ચોક દારો બેસાડ ને કબરનો જાપ્તો રા ો.

28
ઈ ુ સજીવન થયા
માક 16:1-10; ૂક 24:1-12; યોહ. 20:1-10

1 વશ્રામવારની આખરે, અઠવા ડયાને પહેલે દવસે ર વવારે વહેલી સવારે મગ્દલાની મ રયમ તથા બીજી મ રયમ કબરને
જોવા આવી. 2 ત્યારે જુઓ, મોટો ધરતીકપ થયો, કેમ કે પ્ર ુનો સ્વગર્દૂત આકાશથી ઊતય , અને પાસે આવીને કબર પર
પથ્થરને ગબડાવીને તે પર બેઠો.



માથ્થી 28:3 878 માથ્થી 28:20

3 તે ું રૂપ વીજળ જે ું અને તે ું વ બરફના જે ું ઊજ ું હ ું. 4 તેની ધાકથી ચોક દારો ૂજી ગયા અને મરણ પામ્યા હોય
તેવા થઈ ગયા.

5 ત્યારે સ્વગર્દૂતે ઉ ર દેતાં તે ીઓને ક ું, “તમે બીશો ન હ, કેમ કે વધસ્તંભે જડાયેલા ઈ ુને તમે શોધો છો, એ હુ જાણું
છુ. 6 જુઓ ઈ ુ અહ નથી, કેમ કે તેમણે જમે ક ું હ ું તેમ તે સજીવન થયા છે. તમે આવો, ાં તે ૂતા હતા તે જગ્યા જુઓ.
7જલદ જઈને તેમના શષ્યોને કહો કે, ૃત્ ુમાંથી તે સજીવન થયા છે. ‘જુઓ, તે તમારા અગાઉ ગાલીલમાં જાય છે, ત્યાં તમે
તેમને દેખશો.’ જુઓ મેં તમને ક ું છે.”

8 ત્યારે તેઓ ભય તથા ઘણાં હષર્સ હત, કબરની પાસેથી વહેલા નીકળ ને તેમના શષ્યોને ખબર આપવાને દોડ . 9 ત્યારે
જુઓ, ઈ ુએ તેઓને મળ ને ુભેચ્છા પાઠવી. તેઓએ પાસે આવીને તેમના પગ પકડ્યા, અને તેમ ું ભજન ક ુ. 10 ઈ ુએ
તેઓને ક ું કે, “બીશો ન હ, જાઓ, મારા ભાઈઓને કહો કે, તેઓ ગાલીલમાં જાય અને ત્યાં તેઓ મને દેખશ.ે”

યહૂદ આગેવાનો ું જૂઠાણું
11 તેઓજતી હતી, ત્યારે જુઓ, ચોક દારોમાંના કેટલાકે નગરમાં જઈને જે જે થ ું તે સઘ ું ુ યાજકોને ક ું. 12 તેઓએ

તથા વડ લોએ એકઠા થઈને સંકલ્પ કર ને તે સપાઈઓને ઘણાં નાણાં આપીને સમજા ું કે, 13 તમે એમ કહો કે, “અમે ઊંઘતા
હતા એટલામાં ‘તેમના શષ્યો રાત્રે આવીને તેમને ચોર ગયા.’ ”

14જો એ વાત રા પાલને કાને પહોંચશ,ે તો અમે તેમને સમજાવીને તમને બચાવી લઈ ું.” 15 પછ તેઓએ નાણાં લીધાં
અને શીખ ા પ્રમાણે તેઓએ ક ુ. એ વાત યહૂદ ઓમાં આજ ુધી ચચાર્ થાય છે.

ઈ ુ શષ્યોને છેલ્લી આજ્ઞા આપે છે
માક 16:14-18; ૂક 24:26-29; યોહ. 20:19-23; પ્ર.ેકૃ. 1:6-8

16 પણઅ ગયાર શષ્યો ગાલીલમાં એક પહાડ પર ાં ઈ ુએ તેઓને જવા ું ક ું હ ું, ત્યાં ગયા. 17તેઓએ તેમને જોઈને
તેમ ું ભજન ક ુ, પણ કેટલાકને સંદેહ આ ો.

18ઈ ુએ પાસે આવીને તેઓને ક ું કે, “સ્વગર્ તથા ૃથ્વી પરનો સવર્ અ ધકાર મને અપાયો છે. 19એ માટે તમે જઈને
સવર્ દેશનાઓને શષ્ય બનાવો; પતા તથા ુત્ર તથા પ વત્રઆત્માને નામે તેઓને બા પ્તસ્માઆપતા જાઓ.

20 મેં તમને જે જે આજ્ઞાઆપી છે તે સવર્ પાળવા ું તેઓને શીખવ ુ.ં અને જુઓ, જગતના અંત ુધી હુ સવર્કાળ
તમાર સાથે છુ.”



માક 1:1 879 માક 1:13

માકની લખેલી ુવાતાર્
લેખક

આ લખાણ યોહાન માક દ્વારા લખા ું હ ું તે વષે મંડળ ના શરૂઆતના પ ૃઓ સવર્સંમત હતા. નવા કરારમાં યોહાન માકનો
ઉલ્લેખ દસ વાર કરાયો છે પ્રે રતોનાં કૃત્યો 12:12, 25; 13:5, 13; 15:37, 39; ક્લોસ્સી 4:10; 2 તમોથી 4:11; ફલેમોન
24; 1 પતર 5:13. આ સંદભ ૂ ચત કરે છે કે માક બાનાર્બાસનો ભત્રીજો હતો (ક્લોસ્સી 4:10). માકની માતા ું નામ
મ રયમ હ ું કે જે યરુશાલેમમાં સંપ અને પ્ર ત ા ધરાવતી ી હતી અને તેમ ું ઘર શરૂઆતના ખ્રસ્તીઓ માટે મળવા ું ાન
હ ું (પ્રે રતોનાં કૃત્યો 12:12). યોહાન માક પાઉલની પ્રથમ મશનર ુસાફર માં પાઉલ તથા બાનાર્બાસ સાથે જોડાયો હતો.
(પ્રે રતોનાં કૃત્યો 12:25; 13:5). બાઇબલના ૂરાવાઓ તથા મંડળ ના શરૂઆતના પ ૃઓ પતર અને માક વચ્ચે ઘ ન સંબંધ
દશાર્વે છે (1 પતર 5:13). તે પતરનો ભાષાંતરકાર પણ હતો અને મોટ સંભાવના છે કે પતરનો પ્રચાર અને તેની નજરે જોયેલી
સાક્ષી માકની ુવાતાર્ માટે ુ સ્રોત ર ા હોવા જોઈએ.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 50 થી 60 ની આસપાસનો છે.
મંડળ ના પ ૃઓના ઘણા લખાણો (ઇરેનીયસ, એલેક્સાં દ્રયા ક્લેમેંટ અને બીજા) ુ કરે છે કે માકની ુવાતાર્ રોમમાં લખાઈ

હશે. મંડળ ના શરૂઆતના સ્રોત જણાવે છે કે આ ુવાતાર્ પતરના ૃત્ ુ (ઇ.સ. 67-68) બાદ લખાઈ હતી.
વાંચકવગર્

લખાણના ૂરાવાઓ ૂ ચત કરે છે માક આ ુવાતાર્ સામાન્ય ર તે બનયહૂદ વાંચકો માટે અને ખાસ કર ને રોમન શ્રોતાજનો
માટે લખી હતી. ઈ ુની વંશાવળ નો સમાવેશ કરાયો નથી તે ું આ કારણ હોઇ શકે, કારણ કે બનયહૂદ દુ નયા તેને ખાસ સમજી
શક ન હોત.

હે ુ
માકના વાંચકો કે જઓે ુ ત્વે રોમન ખ્રસ્તીઓ હતા તેઓ ઇ.સ. 67-68 માં નીરો સમ્રાટના શાસન નીચે સખત

સતાવણીમાંથી પસાર થઈ ર ા હતા. ખ્રસ્તીઓ પર સખત અત્યાચારો કરવામાં આવતા હતા અને તેઓને માર નાખવામાં
આવતા હતા. આવી પ ર તમાં માક, ઈ ુને યાતનાઓ સહન કરતા સેવક તર કે ચ ત્રત કરતા (યશાયા 53) આ ુવાતાર્
કપરા સમયોમાંથી પસાર થતા ખ્રસ્તીઓને ઉ ેજનઆપવા લખી હતી.

ુદ્રાલેખ
ઈ ુ યાતના સહેનાર સેવક

રૂપરેખા
1. અરણ્યમાં ઈ ુની સેવા માટેની તૈયાર — 1:1-13
2. ઈ ુની ગાલીલમાં અને આસપાસ સેવા — 1:14-8:30
3. ઈ ુ ું મશન: દઃુખ સહન અને ૃત્ ુ — 8:31-10:52
4. યરુશાલેમમાંની ઈ ુની સેવા — 11:1-13:37
5. કૂ્રસારોહણ ું ૃતાંત — 14:1-15:47
6. ઈ ુ ું જીવનોત્થાન અને શષ્યોને દશર્ન — 16:1-20

યોહાન બા પ્તસ્તનો સંદેશ
માથ. 3:1-12; ૂક 3:1-18; યોહ. 1:9-28

1ઈ રના દ કરા ઈ ુ ખ્રસ્તની આ ુવાતાર્ની શરૂઆત.
2જમે યશાયા પ્રબોધકના ુસ્તકમાં લખે ું છે કે, ‘જો, હુ તાર આગળ મારા સંદેશવાહકને મોક ું છુ; તે તાર આગળ તારો

માગર્ તૈયાર કરશ;ે 3અરણ્યમાં પોકારનારની વાણી એવી છે કે પ્ર ુનો માગર્ તૈયાર કરો, તેમના રસ્તા સીધા કરો.
4 એ પ્રમાણે યોહાન બા પ્તસ્મા અરણ્યમાં પાપોની માફ ને માટે પસ્તાવા ું બા પ્તસ્મા જાહેર કરતો પ્રગટ થયો. 5 આખા

યહૂ દયા દેશના તથા યરુશાલેમના રહેવાસીઓ તેમની પાસે ગયા; અને બધા પોતાનાં પાપ ક ૂલ કર ને યદન નદ માં તેનાથી
બા પ્તસ્મા પામ્યા. 6 યોહાનનો પોશાક ઊંટના વાળનો હતો, તેની કમરે ચામડાનો પટ્ટો હતો અને તીડ તથા જગલી મધ તેનો
ખોરાક હતો.

7 તેણે એ ું પ્રગટ ક ુ કે, મારા કરતાં જે સામથ્યર્વાન છે તે માર પાછળ આવે છે; હુ તો વાંકો વળ ને તેમના ચંપલની દોર
છોડવા યોગ્ય નથી. 8 હુ પાણીથી તમારુ બા પ્તસ્મા કરુ છુ, પણ તે પ વત્રઆત્માથી તમારુ બા પ્તસ્મા કરશ.ે’ ”

ઈ ુ ું બા પ્તસ્મા અને પર ક્ષણ
માથ. 3:13-4:11; ૂક 3:21-22; 4:1-13

9 તે દવસોમાં એમ થ ું કે, ઈ ુ ગાલીલના નાસરેથથી આ ા અને યદનમાં યોહાનથી બા પ્તસ્મા પામ્યા; 10 પછ તરત
પાણીમાંથી બહાર આવતાં તેમણે સ્વગ ુલ્લાં થયેલા તથા પ વત્રઆત્માને ક ૂતરની જમે પોતાના પર ઊતરતા જોયા, 11અને
સ્વગ માંથી વાણી થઈ કે, ‘ ું મારો વહાલો દ કરો છે, તારા પર હુ પ્રસ છુ.’ ”

12 તરત આત્મા તેમને અરણ્યમાં લઈ ગયા; 13અરણ્યમાં ચાળ સ દવસ ુધી શેતાનથી તેમ ું પર ક્ષણ થ ું; ત્યાં જગલી
પ ુઓ સાથે તેઓ હતા; અને સ્વગર્દૂતોએ તેમની સેવા કર .



માક 1:14 880 માક 2:4

પ્રથમ શષ્યોને આમંત્રણ
માથ. 4:12-22; ૂક 4:14-15; 5:1-11

14 યોહાનની ધરપકડ કરાયા પછ ઈ ુ ગાલીલમાં આ ા અને ઈ રની ુવાતાર્ પ્રગટ કરતાં તેમણે ક ું કે, 15 ‘સમય ૂરો
થયો છે, ઈ ર ું રા પાસે આ ું છે; પસ્તાવો કરો અને ુવાતાર્ પર વ ાસ કરો.’ ”

16 તેમણે ગાલીલના સ ુદ્રને કનારે ચાલતાં સમોન તથા તેના ભાઈ આ ન્દ્રયાને સ ુદ્રમાં જાળ નાખતા જોયાં; કેમ કે તેઓ
માછ માર હતા. 17 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘માર પાછળઆવો અને હુ તમને માણસો પકડનારા કર શ.’ ” 18 તરત તેઓ
પોતાની જાળો પડતી ૂક ને તેમની સાથે ગયા.

19 ત્યાંથી થોડેઆગળજતા તેમણે ઝબદ ના દ કરા યાકૂબને તથા તેના ભાઈ યોહાનને હોડ માં જાળો સાંધતા જોયા. 20ઈ ુએ
તરત જ તેઓને બોલા ા; અને તેઓ પોતાના પતા ઝબદ ને મજૂરોની સાથે હોડ માં રહેવા દઈને તેમની પાછળ ગયા.

અ ુદ્ધઆત્મા વળગેલો માણસ
ૂક 4:31-37

21 તેઓ કપરનાહૂમમાં ગયા; અને વશ્રામવારે સભા ાનમાં જઈને ઈ ુએ બોધ આપ્યો. 22 લોકો તેમના બોધથી નવાઈ
પામ્યા; કેમ કે તેમણે તેઓને શા ીઓની જમે ન હ, પણ જનેે અ ધકાર હોય છે તેની માફક બોધ કય .

23તે જ સમયે તેઓના સભા ાનમાં અ ુદ્ધઆત્મા વળગેલો એક માણસ હતો. તેણે ૂમ પાડ ને ક ું કે, 24 ‘અરે, નાસરેથના
ઈ ુ, અમારે અને તમારે ું છે? ું તમે અમારો નાશ કરવા આ ા છો? તમે કોણ છો, એ હુજાણું છુ, એટલે ઈ રના પ વત્ર.’ ”
25 ઈ ુએ તેને ધમકાવતાં ક ું કે, ‘ ૂપ રહે, અને તેનામાંથી નીકળ જા’. 26અ ુદ્ધ આત્માએ તેને વીંઝ ના ો તથા મોટ
ૂમ પાડ ને તેનામાંથી નીકળ ગયો.
27બધા એવા અચરત થયા કે તેઓઅંદરોઅંદર ૂછવા લાગ્યા કે, ‘આ ું છે? આતો નવો બોધ છે! કેમ કે અ ધકારથી તેઓ

અ ુદ્ધઆત્માઓને પણઆજ્ઞા કરે છે અને તેઓ તેમ ું માને છે.’ ” 28 તરત તેમની ક ત આખા ગાલીલ પ્રાંતમાં ફેલાઈ ગઈ.

ઈ ુએ ઘણાં લોકોને સાજાં કયાર્
માથ. 8:14-17; ૂક 4:38-41

29તેઓતરતજસભા ાનમાંથી નીકળ ને યાકૂબ તથા યોહાન સ હત સમોન તથાઆ ન્દ્રયાના ઘરમાં ગયા. 30હવે સમોનની
સા ુ તાવથી બીમાર હતી; અને તરત તેને વષે તેઓએ ઈ ુને ક ું. 31 તેમણે પાસે આવીને તેનો હાથ પકડ ને તેને ઉઠાડ ; અને
તે જ સમયે તેનો તાવ ઊતર ગયો અને તેણીએ તેઓની સેવા કર .

32 સાંજે ૂરજ આથમ્યો ત્યારે તેઓ બધાં માંદાઓને તથા દુ ાત્મા વળગેલાંઓને તેમની પાસે લા ા. 33બારણા આગળ
આ ું શહેર ભે ું થ ુ.ં 34ઘણાં જઓે વ વધ પ્રકારના રોગથી પીડાતાં હતાં તેઓને તેમણે સાજાં કયા; ઘણાં દુ ાત્માઓને કાઢ્યા.ં
દુ ાત્માઓ તેમને ઓળખતા હતા માટે તેમણે તેઓને બોલવા દ ધાં ન હ.

ગાલીલમાં ઈ ુનો ઉપદેશ
ૂક 4:42-44

35સવારે અજવા ું થતાં પહેલાં ઘણાં વહેલા ઊઠ ને ઈ ુ બહાર ગયા; અને ઉજ્જડ જગ્યાએ જઈને તેમણે ત્યાં પ્રાથર્ના કર .
36 સમોન તથા જઓે તેમની સાથે હતા, તેઓ તેમની શોધમાં નીક ા; 37અને તેઓ તેમને મળ ને કહે છે કે, ‘બધા તમને શોધે
છે.’ ”

38 તે તેઓને કહે છે કે, ‘આપણે પાસેના ગામોમાં જઈએ કે, હુ ત્યાં પણ ઉપદેશઆ ું; કેમ કે એ જ માટે હુ આ ો
છુ.’ ” 39આખા ગાલીલમાં તેઓનાં સભા ાનોમાં જઈને તેઓ ઉપદેશઆપતા અને દુ ાત્માઓને કાઢતાં હતા.

એક કો ઢઓ ુદ્ધ થયો
માથ. 8:1-4; ૂક 5:12-16

40એક કુ રોગી તેમની પાસે આવે છે અને તેમને વનંતી કર ને તથા ૂંટણ ટેકવીને કહે છે કે, ‘જો તમાર ઇચ્છા હોય તો તમે
મને ુદ્ધ કર શકો છો.’ ” 41 ઈ ુને અ ુકપા આવી અને હાથ લાંબો કર ને તેને સ્પશ્યાર્. અને તેને ક ું કે, ‘માર ઇચ્છા છે, ું
ુદ્ધ થા;’ 42 તે જ ઘડ એ તેનો કુ રોગ મટ ગયો અને તે ુદ્ધ થયો.
43 તેમણે તેને સખત ચેતવણી આપીને તરત બહાર મોકલ્યો; 44અને ક ું કે, ‘જોજે, કોઈને કઈ કહેતો ન હ; પણ જઈને

પોતાને યાજકને બતાવ અને ૂસાએ ફરમા ા પ્રમાણ,ે તારા ુ દ્ધકરણને લીધે, તેઓને માટે સાક્ષી તર કે, અપર્ણ
કર.’ ”

45 પણ તે ત્યાંથી જઈને એ બના એટલી બધી પ્રગટ કરવા તથા ફેલાવવા લાગ્યો, કે ઈ ુ ફર શહેરમાં ઉઘાડ ર તે જઈ ન
શ ા, પણ બહાર ઉજ્જડ જગ્યાઓમાં ર ા અને ચારેબાજુથી લોકો તેમની પાસે આ ા.

2
પક્ષઘાતીને સાજાંપણું
માથ. 9:1-8; ૂક 5:17-26

1 થોડા દવસો પછ , ઈ ુ ફર કપરનાહૂમમાં ગયા, ત્યારે એવી વાત ફેલાઈ કે ‘તેઓ ઘરમાં છે.’ ” 2 તેથી એટલા બધા લોકો
એકઠા થયા કે, દરવાજા પાસે પણ જગ્યા નહોતી; ઈ ુ તેઓને ઉપદેશઆપતા હતા.

3 ત્યારે ચાર માણસોએ ઊંચકેલા એક લકવાગ્રસ્ત માણસને તેઓ તેમની પાસે લા ા. 4ભીડને કારણે તેઓ તેમની નજદ ક
તેને લાવી ન શ ા, ત્યારે ાં તે હતા ત્યાં તેમના ઉપર છાપરામાં બકોરુ પા ું અને ખાટલા પર તે લકવાગ્રસ્ત માણસને નીચે
ઉતાય .
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5ઈ ુ તેઓનો વ ાસ જોઈને લકવાગ્રસ્તને કહે છે કે, ‘દ કરા, તારાં પાપ માફ થયાં છે.’ ” 6પણ કેટલાક શા ીઓજઓે
ત્યાં બેઠા હતા, તેઓ પોતાના મનમાં વચારતા હતા કે, 7 ‘આ માણસ આવી ર તે કેમ બોલે છે? એ તો દભુાર્ષણ કરે છે. એક,
એટલે ઈ ર, તેમના વગર કોણ પાપોની માફ આપી શકે?’ ”

8 તેઓ પોતાના મનમાં એમ વચારે છે, એ ઈ ુએ પોતાના આત્મામાં જાણીને તેઓને ક ું કે, ‘તમે તમારાં હૃદયોમાં એવા
વચાર કેમ કરો છો? 9આબેમાંથી વધારે સહે ું ક ું છે, એટલે લકવાગ્રસ્તને એ કહે ું, કે તારાં પાપ તને માફ થયાં છે,
અથવા એ કહે ું કે, ઊઠઅને તારો ખાટલો ઊંચક ને ચાલ?’ ”

10 પણ માણસના દ કરાને ૃથ્વી પર પાપ માફ કરવાનો અ ધકાર છે, એમ તમે જાણો માટે, લકવાગ્રસ્તને ઈ ુ કહે છે
11 ‘હુ તને કહુ છુ કે ઊઠ, તારો ખાટલો ઊંચક ને તારે ઘરે ચાલ્યો જા.’ ” 12 તે ઊઠ્યો અને તરત ખાટલો ઊંચક ને ચાલ્યો
ગયો; બધા તેને જોઈ ર ા. આથી લોકોએઆ યર્ પામીને તથા ઈ રને મ હમા આપીને ક ું કે, ‘અમે કદ આ ું જો ું નથી.’ ”

શષ્ય થવા લેવીને તેડુ
માથ. 9:9-13; ૂક 5:27-32

13 ફર ઈ ુ સ ુદ્રને કનારે ગયા; બધા લોકો તેમની પાસે આ ા; અને તેમણે તેઓને બોધ કય . 14 રસ્તે જતા તેમણે અલ્ફ ના
દ કરા લેવીને કર ઉઘરાવવાની ચોક પર બેઠેલો જોયો; અને તેઓ તેને કહે છે કે, ‘માર પાછળઆવ;’ તે ઊઠ ને તેમની પાછળ
ગયો.

15એમ થ ું કે ઈ ુ લેવીના ઘરમાં જમવા બેઠા અને ઘણાં દાણીઓ તથા પાપીઓ ઈ ુની અને તેમના શષ્યોની સાથે બેઠા
હતા, કેમ કે તેઓ ઘણાં હતા જે તેમની પાછળ ચાલ્યા હતા. 16શા ીઓએ તથા ફરોશીઓએઈ ુને દાણીઓ તથા પાપીઓની
સાથે જમતા જોઈને તેમના શષ્યોને ૂ ું કે, ‘તે શા માટે દાણીઓની તથા પાપીઓની સાથે ખાય છે?’ ”

17ઈ ુ તે સાંભળ ને તેઓને કહે છે કે, ‘જેઓ તંદરુસ્ત છે તેઓને વૈદની જરૂર નથી; પણ જેઓબીમાર છે, તેઓને છે.
ન્યાયીઓને ન હ, પણ પાપીઓને બોલાવવા હુ આ ો છુ.’ ”

ઉપવાસ વષે પ્ર
માથ. 9:14-17; ૂક 5:33-39

18 યોહાનના તથા ફરોશીઓના શષ્યો ઉપવાસ કરતાં હતા; અને તેઓઆવીને તેમને કહે છે કે, ‘યોહાનના તથા ફરોશીઓના
શષ્યો ઉપવાસ કરે છે, પણતમારા શષ્યો ઉપવાસ કરતા નથી, એ ું કારણ ું?’ ” 19ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘વરરાજાજાનૈયાની
સાથે હોય, ત્યાં ુધી ું તેઓ ઉપવાસ કર શકે? વરરાજા તેઓની સાથે છે તેટલાં વખત ુધી તેઓ ઉપવાસ કર
શકતા નથી.

20પણએવા દવસોઆવશે કે જયારે વરરાજાતેઓની પાસેથી લઈ લેવાશ,ે ત્યારે તે દવસે તેઓઉપવાસ કરશ.ે’ ”
21નવા વ ું થીંગડુ જૂના વ ને કોઈ માર ું નથી; જો મારે તો ન ું થીંગડુ જૂનાને સાંધવાને બદલે ખેંચી કાઢે છે અને
તે વ વધારે ફાટ જાય છે.

22 નવો દ્રાક્ષારસ જૂની મશકોમાં કોઈ ભર ું નથી; જો ભરે તો નવો દ્રાક્ષારસ મશકોને ફાડ નાખે છે અને દ્રાક્ષારસ
તથા મશકો એ બ ેનો નાશ થાય છે; પણ નવો દ્રાક્ષારસ નવી મશકોમાં ભરવામાં આવે છે.

વશ્રામવાર વષે પ્ર
માથ. 12:1-8; ૂક 6:1-5

23એમ થ ું કે વશ્રામવારે ઈ ુ અનાજના ખેતરોમાં થઈને જતા હતા; અને તેમના શષ્યો ચાલતાં ચાલતાં કણસલાં તોડવા
લાગ્યા. 24 ફરોશીઓએ તેમને ક ું કે, ‘જુઓ, વશ્રામવારે જે ઉ ચત નથી તે તેઓ કેમ કરે છે?’ ”

25 તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘દાઉદને જરૂર હતી અને તે તથા તેના સાથીઓ ૂ ા થયા હતા, ત્યારે તેણે ું ક ુ, એ તમે
કદ વાંચ્ ું નથી? 26એટલે કે અબ્યાથાર પ્ર ુખ યાજક હતો, ત્યારે ઈ રના ઘરમાં જઈન,ે અપલી રોટલીઓ જે માત્ર
યાજકો સવાય કોઈને ખાવાની છૂટ ન હતી તે તેણે ખાધી, અને તેના સાથીઓને પણઆપી.’ ”

27 તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘ વશ્રામવાર માણસને અથ થયો, માણસ વશ્રામવારને અથ ન હ; 28માટે માણસનો દ કરો
વશ્રામવારનો પણ પ્ર ુ છે.’ ”

3
ુકાઈ ગયેલા હાથવાળો માણસ

માથ. 12:9-14; ૂક 6:6-11
1ઈ ુ ફર સભા ાનમાં આ ા; અને ત્યાં એક માણસ હતો જનેો હાથ ુકાઈ ગયેલો હતો. 2તે વશ્રામવારે તેને સાજો કરશે

કે ન હ, તે વષે તેઓએ તેમના પર સતત નજર રાખી, એ માટે કે તેઓ તેમના પર દોષ ૂક શકે.
3 પેલા ુકાયેલા હાથવાળા માણસને ઈ ુએ ક ું કે, ‘વચમાં ઊભો થા.’ ” 4અને તેમણે ક ું કે, ‘ વશ્રામવારે સારુ કર ું કે

ખોટુ કર ું જોઈએ? જીવને બચાવવો કે માર નાખવો, ક ું ઉ ચત છે?’ પણ તેઓ મૌન ર ા.
5 તેઓના હૃદયની કઠોરતાને લીધે તે દલગીર થઈને ુસ્સાસ હત ચોતરફ તેઓને જોઈને તે માણસને ક ું કે, ‘તારો હાથ

લાંબો કર.’ ” તેણે તે લાંબો કય ; અને તેનો હાથ સાજો થયો. 6શી ર તે ઈ ુને માર નાખવા તે વષે ફરોશીઓએ બહાર જઈને
તરત હેરોદ ઓની સાથે તેમની વરુદ્ધ મન ૂબો કય .

સરોવર કાંઠે જનસ ૂહ
7અને ઈ ુ પોતાના શષ્યો સ હત નીકળ ને સ ુદ્રની નજીકમાં ગયા; અને ગાલીલમાંથી ઘણાં લોકો તેમની પાછળ ગયા; તેમ

જ યહૂ દયામાંથી 8 તથા યરુશાલેમમાંથી, અદમુમાંથી, યદનને પેલે પારથી, ૂર તથા સદોનની આસપાસના ઘણાં લોકો તેમણે જે
જે કાય કયાર્ હતાં તે વષે સાંભળ ને તેમની પાસે આ ા.
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9 લોકોથી પોતે દબાય ન હ, માટે તેમણે ભીડના કારણે પોતાને સારુ હોડ તૈયાર રાખવા ું પોતાના શષ્યોને ક ું; 10 કેમ કે
તેમણે ઘણાંને સાજાં કયા હતાં અને તેથી જટેલાં માંદા હતાં તેટલાં તેમને અડકવા સારુ તેમના પર પડાપડ કરતાં હતા.ં

11અ ુદ્ધઆત્માઓએજયારે તેમને જોયા ત્યારે તેઓ તેમને પગે પડ્યા તથા પોકાર ને બોલ્યા કે, ‘તમે ઈ રના દ કરા છો.’ ”
12 તેમણે તેઓને હુકમ કય કે, ‘તમારે મને પ્રગટ કરવો ન હ.’ ”

બાર પ્રે રતોની પસંદગી
માથ. 10:1-4; ૂક 6:12-16

13 ઈ ુ પહાડ પર ચઢ્યાં અને જઓેને તેમણે પસંદ કયાર્ તેઓને તેમણે બોલા ા; અને તેઓ તેમની પાસે આ ા. 14 ઈ ુએ
બાર પ્રે રતોને નીમ્યા એ માટે કે તેઓ તેમની સાથે રહે અને તે તેઓને પ્રચાર કરવા મોકલે, 15 અને તેઓ અ ધકાર પામીને
દુ ાત્માઓને કાઢે. 16 સમોન ું નામ તેમણે પતર પા ું.

17તથા ઝબદ નો દ કરો યાકૂબ તથા યાકૂબનો ભાઈ યોહાન તેઓ ું નામ તેમણે ‘બને-રગેસ’ પા ું, એટલે કે ‘ગજનાના દ કરા;’
18અને આ ન્દ્રયા, ફ લપ, બથ લ્મી, માથ્થી, થોમા, અલ્ફ નો દ કરો યાકૂબ, થદ , સમોન જે અ ત ઝ ૂની માણસ હતો 19 તથા
તેમને ધરપકડ કરનાર યહૂદા ઇશ્કા રયોત; એ બારને તેમણે નીમ્યા.

ઈ ુ અને બાલઝ ૂલ
માથ. 12:22-32; ૂક 11:14-23; 12:10

20 પછ તે એક ઘરમાં આ ા ાં એટલા બધા લોકો ભેગા થયા કે તેઓ રોટલી પણ ખાઈ ન શ ા. 21 તેમના સગાંઓ
તે સાંભળ ને તેમને પકડવા બહાર નીક ાં; કેમ કે તેઓએ ક ું કે ‘તે અ ર થઈ ગયો છે.’ ” 22જે શા ીઓ યરુશાલેમથી
આ ા હતા તેઓએ ક ું કે, ‘તેનામાં બાલઝ ૂલ છે અને દુ ાત્માઓનાં સરદારની મદદથી તે દુ ાત્માઓને કાઢે છે.’ ”

23 તેમણે તેઓને પાસે બોલાવીને દ્ર ાંતોમાં ક ું કે, ‘શેતાન શેતાનને કેવી ર તે હાંક કાઢશ?ે 24જો કોઈ રા પોતામાં
ભાગલો પડે, તો તે રા ર રહ શક ું નથી. 25જો કોઈ ઘરમાં ભાગલા પડે, તો તે ઘર ર રહ શકશે ન હ.

26જો શેતાન પોતાની ુદની સામે થયો હોય અને તેનામાં ટ પડ હોય, તો તે નભી શકતો નથી; પણ તેનો અંત
આ ો જાણ ુ.ં 27બળવાનના ઘરમાં પેસીને જો કોઈ પહેલાં તે બળવાનને ન બાંધે તો તે તેનો સામાન ૂંટ શકતો
નથી; પણ તેને બાંધ્યા પછ તે તેને ૂંટ શકશે.

28 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે,માણસોના દ કરાઓનેઅપરાધોની તથા જે દભુાર્ષણો તેઓકરે તેની માફ મળશે. 29પણ
જે કોઈ પ વત્રઆત્માની વરુદ્ધ દભુાર્ષણ કરશે તેને માફ કદ મળશે ન હ; પણ તેને માથે અનંતકાળના પાપનો દોષ
રહે છે.’ ” 30 કેમ કે તેઓ કહેતાં હતા કે તેને અ ુદ્ધ આત્મા વળગેલો છે.

ઈ ુના મા અને ભાઈઓ
માથ. 12:46-50; ૂક 8:19-21

31 ત્યારે તેમના ભાઈઓ તથા તેમની મા આ ાં અને બહાર ઊભા રહ ને તેમને બોલાવવા તેમની પાસે માણસ મોકલ્યો.
32 ઘણાં લોકો તેમની આસપાસ બેઠેલા હતા; અને તેઓએ તેમને ક ું કે, ‘જો તમાર મા તથા તમારા ભાઈઓ બહાર ઊભા છે
અને તમને શોધે છે.’ ”

33 તેમણે તેઓને ઉ ર આપતાં ક ું કે, ‘માર મા તથા મારા ભાઈઓ કોણ છે?’ ” 34જઓે તેમની આસપાસ બેઠા હતા
તેઓ તરફ ચારેબાજુ જોઈને તે કહે છે કે, ‘જુઓ, માર મા તથા મારા ભાઈઓ. 35 કેમ કે જે કોઈ ઈ રની ઇચ્છા પ્રમાણે
કરશે તે જ મારો ભાઈ તથા માર બહેન તથા મા છે.’ ”

4
વાવનાર ું દ્ર ાંત
માથ. 13:1-9; ૂક 8:4-8

1ઈ ુ સ ુદ્રને કનારે ફર બોધ કરવા લાગ્યા. અ ત ઘણાં લોકો ભેગા થયા, માટે તે સ ુદ્રમાં હોડ પર ચઢ ને બેઠા; અને બધા
લોકો સ ુદ્રની પાસે કાંઠા પર હતા. 2અને દ્ર ાંતોમાં તેમણે તેઓને ઘણો બોધ કય ; અને પોતાના બોધમાં તેઓને ક ું.

3 ‘સાંભળો, જુઓ, વાવનાર વાવવાને બહાર ગયો. 4એમ થ ું કે, તે વાવતો હતો ત્યારે કેટલાક બીજ રસ્તાની કોરે
પડ્યાં; અને પક્ષીઓ આવીને તે ખાઈ ગયા. 5બીજાં પથ્થરવાળ જમીનમાં પડ્યાં, ાં વધારે માટ ન હતી; અને
જમીન ઊંડ ન હતી, માટે તે તરત ઊગી નીક ા.ં

6 પણ ૂયર્ ઊગ્યો ત્યારે તેઓ ચીમળાઈ ગયા; અને તેઓને જડ ન હતી માટે તેઓ ુકાઈ ગયા. 7બીજાં કાંટાનાં
ઝાડવામાં પડ્યા;ં અને કાંટાનાં જાળાંએ વધીને તેઓને દાબી ના ા;ં અને તેઓએ ફળ નઆપ્ ુ.ં

8બીજાં બીજ સાર જમીનમાં પડ્યાં; અને તેઓએ ઊગીને તથા વઘીને ફળ આપ્યા,ં ત્રીસગણાં તથા સાંઠગણાં
તથા સોગણાં ફળઆપ્યા.ં 9 તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘જેને સાંભળવાને કાન છે તે સાંભળે.’ ”

દ્ર ાંતનો હે ુ
માથ. 13:10-17; ૂક 8:9-10

10જયારે તે એકાંતમાં હતા ત્યારે બાર શષ્યો સ હતજઓે તેમની પાસે હતા, તેઓએતેમનેઆ દ્ર ાંતો વષે ૂ ુ.ં 11તેમણે
તેઓને ક ું કે, ‘ઈ રના રા નો મમર્ તમને અપાયો છે; પણ જેઓબહારના છે તેઓને સઘળ વાતો દ્ર ાંતોમાં અપાય
છે; 12એમાટે કે તેઓજોતાં જુએ, પણજાણે ન હ; અને સાંભળતાં સાંભળે, પણ સમજે ન હ; એમ ન થાય કે તેઓ
પ ાતાપ કરે અને તેઓને પાપની માફ મળે.

વાવનારનાં દ્ર ાંતનો ુલાસો
માથ. 13:18-23; ૂક 8:11-15



માક 4:13 883 માક 5:10

13 તે તેઓને કહે છે કે, ું તમે આ દૃ ાંત સમજતા નથી? ત્યારે સવર્ દ્ર ાંતો કેવી ર તે સમજશો? 14 વાવનાર વચન
વાવે છે. 15 રસ્તાની કોર પરનાં એ છે કે ાં વચન વવાય છે અને તેઓ સાંભળે છે કે તરત શેતાનઆવીને તેઓમાં જે
વચન વવાયે ું હ ું તે લઈજાય છે.

16એમજ જેઓ પથ્થરવાળ જમીનમાં વવાયેલાં તેઓએ છે, કે જેઓ વચન સાંભળ ને તરતઆનંદથી તેને માની
લે છે; 17અને તેમના પોતાનામાં જડ હોતી નથી, એટલે થોડ વાર ટકે છે; પછ વચનને લીધે દઃુખ અથવા સતાવણી
આવે છે ત્યારે તેઓઆ ત્મકજીવનમાં ટક શકતા નથી.

18 બીજાં જેઓ કાંટાઓમાં વવાયેલાં છે તેઓ એ છે કે, જેઓએ વચન સાંભ ું, 19 પણ આ ભૌ તક જગતની
ચતાઓ, દ્ર ની માયા તથા બીજી વસ્ ુઓનો લોભ પ્રવેશ કર ને વચનને દાબી નાખે છે; અને તે નષ્ફળ થાય છે.
20 જેઓ સાર જમીનમાં વવાયેલાં તેઓ એ છે કે, જેઓ વચન સાંભળે છે, અને તેને ગ્રહણ કરે છે, અને ત્રીસગણાં
તથા સાંઠગણાં તથા સોગણાં ફળઆપે છે.’ ”

માપ નીચે દ વો?
ૂક 8:16-18

21 તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘ ું વાટકો નીચે અથવા પલંગ નીચે ૂકવા સારુ કોઈ દ વો લાવે છે? ું દ વીની ઉપર ૂકવા
સારુ ન હ? 22 કેમ કે જે કઈ ુપ્ત છે તે એ માટે છે કે તે પ્રગટ કરાય અને જે ઢાંકે ું છે તે એ સારુ છે કે ુલ્ ું કરવામાં
આવે. 23 જેને સાંભળવાને કાન છે તે સાંભળે.’ ”

24 તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘તમે જે સાંભળો છો તે પર ધ્યાન રાખો. જે માપથી તમે માપો છો તેનાથી જ તમને માપી
અપાશે; અને તમને વધ ું અપાશે; 25 કેમ કે જેની પાસે છે તેને અપાશે અને જેની પાસે નથી, તે ું જે છે તે પણ તેની
પાસેથી લઈ લેવાશ.ે’ ”

ૃ દ્ધ પામતા બીજ ું દ્ર ાંત
26 તેમણે ક ું કે, ‘ઈ ર ું રા એ ું છે કે જાણે કોઈ માણસ જમીનમાં બી વાવે, 27 તે રાત દવસ ઊંઘે તથા જાગે

અને તે બી ઊગે તથા વધે પણ શી ર તે તે વધે છે એ તે જાણતો નથી. 28જમીન તો પોતાનીજાતે ફળઆપે છે, પહેલાં
અંકુર, પછ કણસ ું, પછ કણસલાંમાં ભર ૂર દાણા. 29 પણ દાણા પા ા પછ તરત તે દાતરડુ ચલાવે છે; કેમ કે
કાપણીનો વખત થયો હોય છે.

રાઈના દાણા ું દ્ર ાંત
માથ. 13:31-32,34; ૂક 13:18-19

30 તેમણે ક ું કે, ‘ઈ રના રા ને શાની સાથે સરખાવીએ? અથવા તેને સમજાવવા ક ું દ્ર ાંત આપીએ? 31 તે
રાઈના દાણાના જે ું છે; તે જમીનમાં વવાય છે ત્યારે જમીનનાં સવર્ બીજ કરતાં તે ના ું હોય છે; 32 પણ વા ા પછ
તે ઊગી નીકળે છે, અને સવર્ છોડ કરતાં મોટુ થાય છે અને તેને એવી મોટ ડાળ ઓ થાય છે કે આકાશના પક્ષીઓ
તેની છાયા નીચે વાસો કર શકે છે.’ ”

33એવાં ઘણાં દ્ર ાંતોમાં જમે તેઓ સમજીશકતા હતા તેમ તે તેઓને વચન કહેતાં હતા. 34 દ્ર ાંત વના તે તેઓને કઈ કહેતાં
ન હતા; પણ પોતાના શષ્યોને એકાંતે તેઓ સઘળ વાતોનો ુલાસો કરતા.

ઈ ુ તોફાન શાંત પાડે છે
માથ. 8:23-27; ૂક 8:22-25

35 તે દવસે સાંજ પડ ત્યારે તે તેઓને કહે છે કે, ‘આપણે પેલે પાર જઈએ.’ ” 36 લોકોને ૂક ને શષ્યો ઈ ુને પોતાની
સાથે હોડ માં લઈ જાય છે. બીજી હોડ ઓ પણ તેની સાથે હતી. 37 પછ પવન ું મોટુ તોફાન થ ુ;ં અને હોડ માં મોજાંઓએવાં
ઊછળ આ ાં કે તે ભરાઈ જવા લાગી.

38 તે હોડ ના પાછલા ભાગમાં ઓશીકા પર મા ું ટેક ને ઊંઘતા હતા; અને તેઓ તેમને જગાડ ને કહે છે કે, ‘ઉપદેશક, અમે
નાશ પામીએ છ એ, તેની તમને ું કઈ ચતા નથી?’ ” 39 તેમણે ઊઠ ને પવનને ધમકા ો તથા સ ુદ્રને ક ું કે, ‘શાંત થા.’ ”
ત્યારે પવન બંધ થયો અને મહાશાં ત થઈ.

40 તેમણે તેઓને ક ું કે, તમે કેમ ભયભીત થયા છો? ું તમને હજુ પણ વ ાસ નથી?’ ” 41 તેઓ ઘણાં ગભરાયા
તથા માંહોમાંહે બોલ્યા કે, ‘આતે કોણ છે કેમ કે પવન તથા સ ુદ્ર પણ તેમ ું માને છે?’ ”

5
ઈ ુ અ ુદ્ધ આત્માઓ વળગેલાને સાજો કરે છે
માથ. 8:28-34; ૂક 8:26-39

1 તેઓ સ ુદ્રને પાર ગેરાસાનીઓના દેશમાં ગયા. 2 ઈ ુ હોડ માંથી ઊતયાર્, એટલે કબરસ્તાનમાંથી અ ુદ્ધ આત્મા વળગેલો
એક માણસ તેમને મ ો.

3 તે કબરસ્તાનોમાં રહેતો હતો; અને સાંકળોથી પણ કોઈ તેને બાંધી શક ું ન હ ું; 4 કેમ કે તે ઘણીવાર બેડ ઓ તથા સાંકળો
વડે બંધાયો હતો, પણ તેણે સાંકળો તોડ નાખી તથા બેડ ઓ ભાંગી નાખી હતી; કોઈ તેને વશ કર શક ું ન હ ું.

5તે નત્ય રાત દવસ પહાડોમાં તથા કબરોમાં ૂમ પાડતો તથા પથ્થરોથી પોતાને ઘાયલ કરતો હતો. 6પણ ઈ ુને દૂરથી જોઈને
તે દોડ આ ો અને તેમને પગે પડ્યો.

7અને મોટે ઘાંટે પોકાર ને બોલ્યો, ‘ઈ ુ, પરાત્પર ઈ રના દ કરા, મારે અને તમારે ું છે? હુ તમને ઈ રના સમ આ ું છુ કે,
તમે મને પીડા ન આપો.’ ” 8 કેમ કે તેમણે તેને ક ું હ ું કે, ‘અ ુદ્ધઆત્મા, ું એ માણસમાંથી નીકળ.’ ”

9 તેમણે તેને ૂ ું કે, ‘તારુ નામ ું છે?’ તેણે ઉ રઆપતાં ક ું કે, ‘મારુ નામ સેના છે, કેમ કે અમે ઘણાં છ એ.’ ” 10 તેણે
તેમને ઘણી વનંતી કર , કે તે તેઓને દેશમાંથી કાઢ ૂકે ન હ.
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11હવે ત્યાં પવર્તની બાજુ પર ૂંડો ું એક મોટુ ટો ું ચર ું હ ું. 12તેઓએતેમને વનંતી કર ને ક ું કે, ‘તે ૂંડોમાં અમે પ્રવેશીએ
માટે અમને તેઓમાં મોકલો. 13ઈ ુએ તેઓને રજાઆપીઅને અ ુદ્ધઆત્માઓ નીકળ ને ૂંડોમાં ગયા; તેઓઆશરે બે હજાર
ૂંડો હતા.ં તે ટો ું ટેકર પરથી સ ુદ્રમાં ધસી પ ું; અને સ ુદ્રમાં ડૂબી મ ુ.
14 તેઓના ચરાવનારા ભાગ્યા. અને તેમણે શહેરમાં તથા ગામડાંઓમાં ખબર આપી; અને ું થ ું તે જોવા લોકો બહાર

આ ા. 15ઈ ુની પાસે તેઓઆ ા ત્યારે દુ ાત્મા વળગેલો હતો, એટલે જનેાંમાં સેના હતી, તેને તેઓએબેઠેલો વ પહેરેલો
તથા હોશમાં આવેલો જોઈને તેઓ ગભરાઈ ગયા.

16 દુ ાત્મા વળગેલો કેવી ર તે તંદરુસ્ત થયો તેની તથા ૂંડો સંબંધીની વાત જઓેએ જોઈ હતી તે તેઓએ લોકોને કહ .
17 તેઓ ઈ ુને તેમના પ્રદેશમાંથી નીકળ જવાની વનંતી કરવા લાગ્યા કે ‘અમારા પ્રદેશમાંથી ચાલ્યા જાઓ.’ ”

18 તે વહાણમાં ચઢતાં હતા એટલામાં જનેે દુ ાત્મા વળગ્યો હતો તેણે તેમની સાથે રહેવા સારુ વનંતી કર . 19 પણ ઈ ુએ
તેને આવવા ન દ ધો; પણ તેને ક ું કે, ‘તારે ઘરે તારાં લોકોની પાસે જા,અને પ્ર ુએ તારે સારુ કેટ ું બ ું ક ુ છે અને તારા
પર દયા રાખી છે, તેની ખબર તેઓનેઆપ.’ ” 20તે ગયો અને ઈ ુએ તેને સારુ કેટ ું બ ું ક ુ હ ું તે દસનગરમાં પ્રગટ કરવા
લાગ્યો; અને લોકો આ યર્ પામ્યા.

યાઈરની દ કર અને રક્ત પત ી
માથ. 9:18-26; ૂક 8:40-56

21જયારે ઈ ુ ફર હોડ માં બેસીને પેલે પાર ગયા, ત્યારે અ ત ઘણાં લોકો તેમની પાસે ભેગા થયા; અને ઈ ુ સ ુદ્રની પાસે
હતા. 22સભા ાનના અ ધકાર ઓમાંનો યાઈર નામે એક જણઆ ોઅને તેમને જોઈને તેમના પગે પડયો; 23તેણે તેમને ઘણી
વનંતી કર ને ક ું કે, ‘માર નાની દ કર મરણતોલ માંદ છે; માટે આવીને તેને હાથ લગાડો એ સારુ કે તે સાજી થઈને જીવ.ે’ ”
24ઈ ુ તેની સાથે ગયા; અને અ ત ઘણાં લોકો તેમની પાછળ ચાલ્યા અને તેમના પર પડાપડ કર .

25એક ી જનેે બાર વષ થી લોહ વા થયેલો હતો 26અને તેણે ઘણાં વૈદોથી ઘણું સ ું હ ું, પોતા ું બ ું ખરચી ના ું હ ું
અને તેને કઈ ફરક પડ્યો નહોતો, પણ તેથી ઊલટુ વધારે બીમાર થઈ હતી, 27 તે ઈ ુ સંબંધીની વાતો સાંભળ ને ભીડમાં તેમની
પાછળઆવી અને તેમના ઝભ્ભાને અડક .

28 કેમ કે તેણે ધા ુ કે, ‘જો હુ માત્ર તેમના ઝભ્ભાને અડકુ તો હુ સાજી થઈશ.’ ” 29તે જ ઘડ એ તેનો રક્તસ્રાવ બંધ થઈ ગયો
અને શર રમાં તેને લાગ્ ું કે ‘હુ બીમાર થી સાજી થઈ છુ.’ ”

30મારામાંથી પરાક્રમ નીક ું છે એ ું પોતાને ખબર પડવાથી, ઈ ુએ તરત લોકોની ભીડમાં પાછળ ફર ને ક ું કે, ‘કોણે મારા
વ ને સ્પશર્ કય ?’ ” 31 તેના શષ્યોએ તેમને ક ું કે, ‘તમે જુઓ છો કે, ઘણાં લોકો તમારા પર પડાપડ કરે છે અને ું તમે
કહો છો કે, કોણે મને સ્પશર્ કય ?’ ” 32જણેે એ કામ ક ુ તેને જોવા સારુ તેમણે આસપાસ નજર ફેરવી.

33 તે ી ડરતી તથા ૂજતી, તેને જે થ ું તે જાણીને આવી, અને તેમના પગે પડ અને તેમને બ ું સાચે સા ું ક ું. 34ઈ ુએ
તેને ક ું કે, ‘દ કર , તારા વ ાસે તને સાજી કર છે; શાં તએજાઅને તાર બીમાર થી ુક્ત થા.’ ”

35 તે હજી બોલતા હતા એટલામાં સભા ાનના અ ધકાર ને ત્યાંથી લોકો આવીને કહે છે કે, ‘તાર દ કર તો મર ગઈ છે, ું
હવે ઉપદેશકને તકલીફ ું કરવા આપે છે?’ ”

36 પણ ઈ ુ તે વાત પર ધ્યાન ન આપતાં સભા ાનના અ ધકાર ને કહે છે કે, ‘ગભરાઈશ ન હ, માત્ર વ ાસ રાખ.’ ”
37 અને પતર, યાકૂબ, તથા યાકૂબના ભાઈ યોહાન સવાય, તેમણે પોતાની સાથે કોઈને આવવા ન દ ધા.ં 38 સભા ાનના
અ ધકાર ના ઘરમાં તેઓઆવે છે; અને કલ્પાંત, રુદન તથા વલાપ કરનારાઓને જુએ છે.

39 તે અંદર આવીને તેઓને કહે છે કે, ‘તમે કેમ કલ્પાંત કરો છો અને રડો છો? છોકર મર નથી ગઈ; પણઊંઘે છે.’ ”
40 તેઓએ તેમને હસી કાઢ્યા.ં પણ બધાને બહાર મોકલીને, છોકર નાં માબાપને તથા જઓે પોતાની સાથે હતા તેઓને લઈન,ે

ાં છોકર હતી ત્યાં તે અંદર ગયા.
41છોકર નો હાથ પકડ ને તેઓ તેને કહે છે કે, ‘ટ લથા કૂમ, જનેો અથર્ એ છે કે, છોકર , હુ તને કહુ છુ, ઊઠ.’ ” 42 તરત

છોકર ઊઠ ને ચાલવા લાગી; કેમ કે તે બાર વષર્ની હતી; અને તેઓ ઘણાં વ સ્મત થયાં. 43 ઈ ુએ તેઓને તાક દ કર કે, ‘કોઈ
એ ન જાણ;ે’ અને તેમણે તેને કઈ ખાવા ું આપવાની આજ્ઞા કર .

6
નાસરેથમાં ઈ ુનો નકાર
માથ. 13:53-58; ૂક 4:16-30

1 ત્યાંથી નીકળ ને ઈ ુ પોતાના પ્રદેશ નાસરેથમાં આ ા; અને તેમના શષ્યો તેમની પાછળ આ ા. 2 વશ્રામવાર આ ો
ત્યારે તે સભા ાનમાં બોધ કરવા લાગ્યા; અને ઘણાંએ તે સાંભળ ને આ યર્ પામીને ક ું કે, ‘આ સઘ ું તેમની પાસે ાંથી?
તેમને જે ુ દ્ધ અપાઈ તે કેવી છે! તેમના હાથથીઆવાં પરાક્રમો કેવી ર તે થાય છે એ ું છે? 3 ું તે ુથાર નથી? ું એ મ રયમનો
દ કરો નથી? યાકૂબ, યોસ,ે યહૂદા તથા સમોનનો ભાઈ નથી? ું એની બહેનો અહ આપણી પાસે નથી?’ અને તેઓએ તેમને
સ્વીકાર કય ન હ.

4પણઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘પ્રબોધક પોતાના દેશ, પોતાનાં સગાં તથા પોતાના ઘર સવાયબીજે ઠેકાણે માન વગરનો
નથી.’ ” 5 તેમણે થોડાંક માંદાઓ પર હાથ ૂક ને તેઓને સાજાં કયા; તે વના તેઓ ત્યાં કોઈ પરાક્રમી કામ કર શ ા ન હ.
6 તેઓના અ વ ાસને લીધે તે આ યર્ પામ્યા અને આસપાસ ગામેગામ તેઓ બોધ કરતા ફયાર્.

ઈ ુ બાર શષ્યોને મોકલે છે
માથ. 10:5-15; ૂક 9:1-6
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7બાર શષ્યોને પોતાની પાસે બોલાવીને તે તેઓને બબ્બેની જોડ માં મોકલવા લાગ્યા; અને તેમણે તેઓને અ ુદ્ધ આત્માઓ
પર અ ધકાર આપ્યો; 8 તેઓને ફરમા ું કે, ‘ ુસાફર ને સારુ કેવળ એક લાકડ વના બીજુ કઈ લે ું ન હ; રોટલી ન હ,
ઝોળ પણ ન હ, પોતાના કમરબંધમાં નાણાં પણ ન હ; 9પણ ચંપલ પહેરજો પણ વધારા ું અંગર ું રાખશો ન હ.’ ”

10 વળ તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘ ારે તમે કોઈ ઘરમાં જાઓઅને ત્યાંથી નીકળો ત્યાં ુધી તેમાં જ રહો. 11 ાં
કહ તેઓ તમારો આવકાર ના કરે અને તમારુ ના સાંભળે, તો તેઓની વરુદ્ધ સાક્ષીરૂપ થવાને માટે ત્યાંથી નીકળતાં
તમારા પગ તળેની ૂળ ખંખેર નાખજો.

12તેઓએ નીકળ ને એ ું પ્રગટ કય કે, ‘પસ્તાવો કરો.’ ” 13તેઓએ ઘણાં દુ ાત્માઓ કાઢ્યા,ં ઘણાં માદાંઓને તેલ લગાવીને
તેઓને સાજાં કયા.

યોહાન બા પ્તસ્તનો શરચ્છેદ
માથ. 14:1-12; ૂક 9:7-9

14 હેરોદ રાજાએ તે વષે સાંભ ું, કેમ કે ઈ ુ ું નામ પ્ર સદ્ધ થ ું હ ું અને તેઓ કહેતાં હતા કે ‘યોહાન બા પ્તસ્મા કરનાર
ૃત્ ુમાંથી ઊઠ્યો છે અને તેનાથી આવાં પરાક્રમી કામો કરાય છે.’ ” 15 પણ બીજાઓએ ક ું કે, ‘તે એ લયા છે;’ અને અન્ય

કેટલાકે ક ું કે, ‘તે પ્રબોધકોમાંના કોઈ એકના જવેા પ્રબોધક છે.’ ”
16 પણ હેરોદે તે સાંભળ ને ક ું કે, ‘એ તો યોહાન છે જે ું મા ું મેં કાપી નંખા ું તે ૃત્ ુમાંથી ઊઠ્યો છે.’ ” 17 કેમ કે હેરોદે

પોતે યોહાનને પકડા ો હતો અને પોતાના ભાઈ ફ લપની પત્ની હેરો દયાને લીધે તેને જલેમાં ૂય હતો; કેમ કે હેરોદે હેરો દયાને
પત્ની કર હતી.

18 તેથી યોહાને હેરોદને ક ું હ ું કે, ‘તારા ભાઈની પત્નીને રાખવી તે તને ઉ ચત નથી.’ ” 19એને લીધે હેરો દયા યોહાન પર
અદાવત રાખતી અને તેને માર નાખવા ચાહતી હતી, પણ તે એમ કર શકતી ન હતી. 20 કેમ કે હેરોદ યોહાનને ન્યાયી તથા પ વત્ર
માણસ જાણીને તેનાથી ડરતો, તેને ુર ક્ષત રાખતો હતો. તે તેને સાંભળતો અને તે ું સાંભળ ને બહુ ૂંચવણમાં પડતો હતો,
તોપણ ુશીથી તે ું સાંભળતો હતો.

21 આખરે હેરો દયાને અ ુકૂળ દવસ મ ો. હેરોદે પોતાના જન્મ દવસે પોતાના અમીરોન,ે સેનાપ તઓને તથા ગાલીલના
સરદારોને સારુ ભોજન સમારભ યો ો; 22 તે સમયે હેરો દયાની દ કર અંદર આવીને નાચી. જથેી હેરોદ તથા તેની સાથે
જમવા બેઠેલાઓ ુશ થયા; અને રાજાએ છોકર ને ક ું કે, ‘ ું જે ચાહે તે માર પાસે માગ અને હુ તને તે આપીશ.’ ”

23 તેણે સમ ખાઈને તેને ક ું કે, ‘જે કઈ ું માર પાસે માગે તે મારા અડધા રા ુધી હુ તને આપીશ.’ ” 24 તેણે બહાર
જઈને પોતાની માને ૂ ું કે, ‘હુ ું મા ું?’ તેણે ક ું, ‘યોહાન બા પ્તસ્મા કરનાર ું મા ું માગ’. 25તરત રાજાની પાસે ઉતાવળથી
અંદર આવીને તેણે ક ું કે, ‘હુ ચાહુ છુ કે, યોહાન બા પ્તસ્મા કરનાર ું મા ું થાળમાં હમણાં જ ું મને આપ.’ ”

26 રાજા ૂબ જ દ:ુખી થયો, પણ પોતે સમ ખાધા હતા તેને લીધે તથા પોતાની સાથે બેસનારાઓને લીધે તે તેને ના પાડ શ ો
ન હ. 27તરત રાજાએ સપાઈને મોકલીને તે ું મા ું લાવવાનો હુકમ કય . સપાઈએજલેમાં જઈને તે ું મા ું કાપી ના ુ;ં 28અને
થાળમાં તે ું મા ું લાવીને છોકર ને આપ્ ુ;ં અને છોકર એ પોતાની માને તે આપ્ ુ.ં 29 તેના શષ્યો તે સાંભળ ને આ ા અને તે ું
ધડ લઈ ગયા અને તેને કબરમાં દફના ું.

પાંચ રોટલી અને બે માછલી
માથ. 14:1-12; ૂક 9:7-9

30 પ્રે રતો ઈ ુની પાસે એકઠા થયા. અને જે જે તેઓએ ક ુ હ ું તથા જે જે તેઓએ શીખ ું હ ું, તે બ ું તેમને કહ
સંભળા ું. 31 તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘તમે પોતે ઉજ્જડ જગ્યાએ એકાંતમાં આવો અને થોડો વસામો લો;’ કેમ કે
આવનારા અને જનારાં ઘણાં હતા; અને તેમને ખાવાનો પણ વખત મળતો નહોતો. 32 તેઓ હોડ માં બેસીને ઉજ્જડ જગ્યાએ
એકાંતમાં ગયા.

33લોકોએ તેઓને જતા જોયા, ઘણાંએ તેઓનેઓળ ા, અને સઘળાં શહેરમાંથી દોડ આવીને ત્યાં ભેગા થયા અને તેઓની
આગળ જઈ પહોંચ્યા. 34 ઈ ુએ બહાર આવીને અ ત ઘણાં લોકોને જોયા; અને તેમને તેઓ પર અ ુકપા આવી; કેમ કે તેઓ
પાળક વગરનાં ઘેટાં જવેા હતા; અને તે તેઓને ઘણી વાતો વષે બોધ કરવા લાગ્યા.

35જયારે દવસ ઘણો મોડો થઈ ગયો ત્યારે તેમના શષ્યોએ તેમની પાસે આવીને ક ું કે, ‘આજગ્યા ઉજ્જડ છે; અને દવસ
ઘણો ગયો છે; 36 તેઓને જવા દો, કે તેઓઆસપાસનાં પ્રદેશમાં તથા ગામોમાં જઈને પોતાને સારુ ખાવા ું વેચા ું લ.ે

37 પણ તેમણે ઉ ર આપતાં તેઓને ક ું કે, ‘તમે તેઓને ખાવા ું આપો.’ ” તેઓ તેને કહે છે કે, ‘ ું અમે જઈને બસો
દ નારની રોટલીઓ લઈને તેઓને ખવડાવીએ?’ ” 38 પણ તે તેઓને કહે છે કે, ‘તમાર પાસે કેટલી રોટલીઓ છે? તે જઈને
જુઓ.’ ” ખબર કાઢ્યાં પછ તેઓ કહે છે કે, ‘પાંચ રોટલી તથા બે માછલી.’ ”

39તેમણે તેઓનેઆજ્ઞા કર કે, ‘સઘળાં લીલા ઘાસ પર પંગતમાં બેસીજાય.’ ” 40તેઓહારબંધ સો સો તથા પચાસ પચાસની
પંગતમાં બેઠા. 41ઈ ુએ પાંચ રોટલી તથા બે માછલી લઈને સ્વગર્ તરફ જોઈનેઆશીવાર્દ માગ્યો; અને રોટલીઓભાંગીને તેઓને
પીરસવા સારુ પોતાના શષ્યોને આપી; અને બે માછલીઓ બધાને વહેંચી આપી.

42બધા લોકો જમ્યાં અને ૃપ્ત થયા; 43અને તેઓએ રોટલીના વધેલા ટુકડાંઓની અને માછલીઓથી ભરેલી બાર ટોપલીઓ
ભર . 44જઓેએ રોટલીઓ ખાધી તેઓઆશરે પાંચ હજાર ુરુષ હતા.

ઈ ુ પાણી પર ચાલે છે
માથ. 14:22-33; યોહ. 6:15-21

45 તત્કાળ તેમણે પોતાના શષ્યોને પાસે બોલાવીને હોડ માં બેસાડ્યા, અને પોતે લોકોને વદાય કરે એટલામાં તેઓને પોતાની
આગળ પેલે પાર બેથસાઈદામાં મોકલ્યા. 46 તેઓને વદાય કર ને ઈ ુ પહાડ પર પ્રાથર્ના કરવા ગયા. 47સાંજ પડ ત્યારે હોડ
સ ુદ્ર મધ્યે હતી; અને ઈ ુ એકલા બહાર જમીન પર હતા.



માક 6:48 886 માક 7:28

48 તેઓ હલેસાં મારતાં હેરાન થયા. કેમ કે પવન તેઓની સામો હતો, તે જોઈન,ે સવારે ત્રણ થી છ કલાકના સમયે ઈ ુ સ ુદ્ર
પર ચાલતાં તેઓની પાસે આ ા અને જાણે તેઓથી આગળ જવાના હતા. 49 તેઓએ તેમને સ ુદ્ર પર ચાલતા જોઈને વચા ુ
કે, એ તો ૂત છે અને ૂમ પાડ ; 50 કેમ કે બધા તેમને જોઈને ગભરાયા. પણ તરત તે તેઓની સાથે બોલ્યા અને તેઓને ક ું કે,
‘ હમત રાખો, એ તો હુ છુ, બીશો ન હ.’ ”

51તે તેઓની પાસે હોડ પર ગયા અને પવન બંધ થયો; અને તેઓઅ તશય વ સ્મત થયા; 52 કેમ કે તેઓ રોટલીના ચમત્કાર
સંબંધી સમ ા ન હ. તેઓનાં મન કઠોર ર ા.ં

ગ ેસારેતમાં માંદાઓ સાજાં થયાં
માથ. 14:34-36

53તેઓ પાર જઈને ગ ેસારેત દેશમાં આ ા અને કનારે લંગર ના ું. 54તેઓ હોડ પરથી ઊતયાર્ ત્યારે તરત લોકોએ ઈ ુને
ઓળ ા, 55અને ચારેબાજુ તેઓઆખા પ્રદેશમાં દોડ જઈને ઈ ુ ાં છે તે તેઓએસાંભ ું ત્યારે માંદાઓને ખાટલામાં તેમની
પાસે લા ાં.

56જે જે ગામો, શહેરો કે પરાંઓમાં ઈ ુ ગયા, ત્યાં તેઓએ માંદાઓને ચોકમાં રા ા અને તેમને વનંતી કર કે, ‘તેઓને માત્ર
તમારા વ ની કોરને અડકવા દો;’ જટેલાંએ તેમને સ્પશર્ કય તેઓ સાજાં થયા.

7
ૂવર્જોની પ્રણા લકાઓ

માથ. 15:1-9
1 ફરોશીઓ તથા કેટલાક શા ીઓ યરુશાલેમથી આવીને ઈ ુની આસપાસ ભેગા થયા.
2અને તેમના શષ્યોમાંના અ ુકને ધોયા વગરના અ ુદ્ધ હાથ,ે રોટલી ખાતા જોયા.ં 3 કેમ કે ફરોશીઓ તથા બધા યહૂદ ઓ

વડ લોના રવાજ પ્રમાણે હાથ ધોયા વના ખાતા ન હતા. 4બજારમાંથી આવીને ના ા વના તેઓ જમતા નહોતા; અને વાટકા,
ગાગરો, તાંબાનાં વાસણ ધોવા અને બીજી ઘણી ક્રયાઓ પાળવાને તેઓએ સ્વીકા ુ હ ું.

5 પછ ફરોશીઓ તથા શા ીઓ તેમને ૂછે છે કે, ‘તમારા શષ્યો વડ લોના રવાજો પ્રમાણે ન ચાલતાં અ ુદ્ધ હાથે રોટલી
કેમ ખાય છે?’ ”

6 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘ઓ ઢોંગીઓ તમારા સંબંધી યશાયાએ ઠ ક પ્રબોધ કય છે, જેમ લ ું છે કે, આ લોકો
હોઠોએ મને માને છે, પણ તેઓનાં હૃદયો મારાથી વેગળાં રહે છે. 7 પણ તેઓ પોતાના રવાજો ુજબ માણસોની
આજ્ઞા શીખવતાં મને થર્ ભજે છે.

8ઈ રનીઆજ્ઞા પડતી ૂક ને તમે માણસોના રવાજોને પાળો છો.’ ” 9 તેણે તેઓને ક ું કે, ‘તમે પોતાના રવાજોને
પાળવા સારુ ઈ રનીઆજ્ઞાઓનો નકાર કરો છો. 10 કેમ કે ૂસાએ ક ું કે, “તારાં માતા પતાને માનઆપ” અને “જે
કોઈ પોતાનાં માતા પતાની નદા કરે તે માય જાય.”

11પણતમે કહો છો કે,જો કોઈ માણસ પોતાનાં માતા પતાને કહે કે, મારાથી તમને જે કઈ લાભ થાત તે તો કુરબાન,
એટલે ઈ રને દાન તર કે અ પત કરે ું છે. 12 તો તમે તેને તેનાં માતા પતાને સારુ ત્યાર પછ કઈ કરવા દેતાં નથી,
13અને એમ કર ને તમારા શીખવેલા રવાજો વડે તમે ઈ રની આજ્ઞા રદ કરો છો; અને એવાં ઘણાં કામો તમે કરો
છો.’ ”

માણસને વટાળતાં વાનાં
માથ. 15:10-20

14 લોકોને ફર પોતાની પાસે બોલાવીને ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘તમે બધા મારુ સાંભળો તથા સમજો. 15 માણસની
બહારથી તેનામાં પ્રવેશીને તેને ભ્ર કર શકે, એ ું કઈ નથી; પણ માણસમાંથી જે નીકળે છે, તે જ માણસને ભ્ર કરે
છે. 16જો કોઈને સાંભળવાને કાન છે તો તે સાંભળે.

17જયારે લોકોની પાસેથી જઈને ઈ ુ ઘરમાં ગયા, ત્યારે તેમના શષ્યોએ એ દ્ર ાંત સંબંધી ઈ ુને ૂ ું. 18ઈ ુ તેઓને કહે
છે કે, ‘તમે પણ ું એવા અણસમજુ છો? તમે જાણતા નથી કે, બહારથી માણસમાં જે કઈ પેસે છે તે તેને ભ્ર કર
શક ું નથી? 19 કેમ કે તેના હૃદયમાં તે પેસ ું નથી, પણ પેટમા;ં અને તે નીકળ ને શર રની બહાર જાય છે;’ એ ું કહ ને
ઈ ુએ સવર્ ખોરાક ુદ્ધ ઠરા ા.ં

20 વળ તેમણે ક ું કે, ‘માણસમાંથી જે નીકળે છે તે જ માણસને ભ્ર કરે છે. 21 કેમ કે અંદરથી, એટલે માણસોના
હૃદયમાંથી ખરાબ વચારો નીકળે છે, એટલે અનૈ તકપણા, ચોર ઓ, હત્યાઓ, 22 ભચારો, લોભ, દુ તા, કપટ,
ભોગ વલાસ, અદેખાઈ, નદા, અ ભમાન, ૂખાર્ઈ. 23એ બધી ખરાબ બાબતો અંદરથી નીકળે છે અને તે માણસને
ભ્ર કરે છે.

બનયહૂદ ીનો વ ાસ
માથ. 15:21-28

24 પછ ઈ ુ ત્યાંથી નીકળ ને ૂર તથા સદોનના પ્રદેશમાં ગયા. અને તેઓ એક ઘરમાં પ્રવેશ્યા અને કોઈ ન જાણે તે ું તેઓ
ઇચ્છતા હતા; પણ તે ુપ્ત રહ શ ા ન હ. 25 કેમ કે એક ી જનેી નાની દ કર ને અ ુદ્ધ આત્મા વળગેલો હતો, તે ઈ ુ વષે
સાંભળ ને આવી અને તેમના પગે પડ . 26 તે ી ગ્રીક હતી અને સ રયાનાં ફની કયા કુળની હતી. તેણે પોતાની દ કર માંથી
દુ ાત્માને કાઢવાને તેમને વનંતી કર .

27 પણ ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘છોકરાંને પહેલાં ખાવા દે; કેમ કે છોકરાંની રોટલી લઈને કૂતરાંને નાખવી તે સારુ નથી.’ ”
28 પણ ીએ તેમને ઉ ર આપ્યો કે, ‘હા, પ્ર ુ, કૂતરાં પણ મેજ નીચેથી છોકરાંનાં પડલેા ખોરાકના કકડામાંથી ખાય છે’.
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29 ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘આવાતને લીધે જા; તાર દ કર માંથી દુ ાત્મા નીકળ ગયો છે.’ ” 30 તેણે પોતાને ઘરે આવીને
જો ું કે, ‘છોકર ખાટલા પર ૂતેલી હતી અને દુ ાત્મા નીકળ ગયો હતો.’ ”

ઈ ુ બહેરા અને ૂંગાને સાજા કરે છે
31 ફર ૂરની સીમોમાંથી નીકળ ને, સદોનમાં થઈને દસનગરની સીમોની મધ્યે થઈને ઈ ુ ગાલીલના સ ુદ્રની પાસે આ ા.

32લોકો એક ૂક બ ધરને તેમની પાસે લા ા અને તેના પર હાથ ૂકવાને તેમને વનંતી કર .
33ઈ ુએ લોકો પાસેથી તેને એકાંતમાં લઈજઈને તેના કાનોમાં પોતાનીઆંગળ નાખીઅને તેનીજીભપર પોતા ું ૂંક લગા ુ;ં

34અને સ્વગર્ તરફ જોઈને તેમણે નસાસો ના ો અને ક ું કે, ‘એફફથા,’ એટલે ‘ઊઘડ જા.’ ” 35 તરત તેના કાનો ઊઘડ
ગયા, તેની જીભ ું બંધન છૂ ું. તે સ્પ ર તે બોલતો થયો.

36ઈ ુએ તેઓને આજ્ઞા કર કે, ‘તમારે કોઈને કહે ું ન હ;’ પણ જમે જમે તેમણે વધારે આજ્ઞા કર તેમ તેમ તેઓએ તે વધારે
પ્રગટ ક ુ. 37લોકો વધારે અચંબો પામ્યા અને બોલ્યા કે, ‘તેમણે બ ું સારુ જ ક ુ છે; તેઓ બ ધરોને સાંભળતાં અને ૂકજનોને
બોલતાં કરે છે.

8
ઈ ુ ચાર હજારને જમાડે છે
માથ. 15:32-39

1 તે દવસોમાં જયારે ફર અ ત ઘણાં લોકો હતા અને તેઓની પાસે કઈ ખાવા ું ન હ ું, ત્યારે ઈ ુ પોતાના શષ્યોને પાસે
બોલાવીને તેઓને કહે છે કે, 2 ‘લોકો પર મને અ ુકપા આવે છે, કેમ કે ત્રણ દવસથી તેઓ માર સાથે ર ા છે અને
તેઓની પાસે ક ું ખાવા ું નથી; 3અને જો હુ તેઓને ૂ ા ઘરે મોક ું તો રસ્તામાં તેઓ થાક ને પડ જશે; વળ
તેઓમાંના કેટલાક તો દૂરથીઆ ા છે.’ ” 4 શષ્યોએ ઈ ુને જવાબઆપ્યો કે, ‘અહ અરણ્યમાં ાંથી કોઈ એટલા બધાને
રોટલીથી ૃપ્ત કર શકે?’ ”

5ઈ ુએ તેઓને ૂ ું કે, ‘તમાર પાસે કેટલી રોટલીઓ છે?’ તેઓએ ક ું, ‘સાત.’ ” 6ઈ ુએ લોકોને જમીન પર બેસવાનો
આદેશઆપ્યો; અને સાત રોટલીઓ લઈને તેમણે સ્ ુ ત કર ને ભાંગી અને વહેંચવા સારુ પોતાના શષ્યોને આપી; અને તેઓએ
તે લોકોને પીરસી.

7 તેઓની પાસે થોડ નાની માછલીઓ પણ હતી; અને ઈ ુએ તેના પર આશીવાર્દ માગીને તે પણ લોકોને પીરસવા ું ક ું.
8 લોકો ખાઈને ૃપ્ત થયા; અને બાક વધેલા ટુકડાંઓથી સાત ટોપલીઓ ભરાઈ. તે તેઓએ ઉઠાવી. 9જમનારાં આશરે ચાર
હજાર લોકો હતા; અને ઈ ુએ તેઓને વદાય કયા. 10 તરત પોતાના શષ્યો સાથે હોડ પર ચઢ ને ઈ ુ દલમા ુથાની પ્રદેશમાં
આ ા.

ફરોશીઓ નશાની માગે છે
માથ. 16:1-4

11 ત્યારે ત્યાં ફરોશીઓઆવી પહોંચ્યા અને ઈ ુની કસોટ કરતાં તેમની પાસે સ્વગર્માંથી ચમત્કા રક ચ માગીને તેમની સાથે
વવાદ કરવા લાગ્યા. 12 પોતાના આત્મામાં ઊંડો નસાસો નાખીને ઈ ુ કહે છે કે, ‘આ પેઢ ચમત્કા રક ચ કેમ માગે છે?
હુ તેમને ન ે કહુ છુ કે, આ પેઢ ને કઈ જ ચમત્કા રક ચ અપાશે ન હ.’ ” 13 તેઓને ત્યાં જ રહેવા દઈને ઈ ુ પાછા
હોડ માં બેસીને સામે કનારે ગયા.

ફરોશીઓ અને હેરોદ ઓ ું ખમીર
માથ. 16:5-12

14 તેઓ રોટલી લાવવા ું ૂલી ગયા હતા; અને તેઓની પાસે હોડ માં એક કરતાં વધારે રોટલી નહોતી. 15 ઈ ુએ તેઓને
આજ્ઞા આપીને ક ું કે, ‘જોજો, ફરોશીઓના ખમીરથી તથા હેરોદના ખમીરથી સાવધાન રહેજો.’ ”

16તેઓએઅંદરોઅંદર વાતો કર ને ક ું કે, ‘આપણી પાસે રોટલી નથી.’ ” 17તે જાણીને ઈ ુ તેઓને કહે છે કે, ‘તમાર પાસે
રોટલી નથી તે માટે તમે કેમ વવાદ કરો છો? હજી ુધી ું તમે જોતા કે સમજતા નથી? ું તમારાં મન કઠણ થયાં છે?

18 તમને આંખો હોવા છતાં ું તમે દેખતા નથી? અને કાનો છતા,ં ું તમે સાંભળતાં નથી? અને ું યાદ રાખતાં
નથી? 19જયારે પાંચ હજારને સારુ પાંચ રોટલી મેં ભાંગી, ત્યારે તમે ટુકડાંઓથી ભરેલી કેટલી ટોપલીઓ ઉઠાવી?’
તેઓ ઈ ુને કહે છે કે, ‘બાર ટોપલીઓ.’ ”

20 ‘જયારે ચાર હજારને સારુ સાત રોટલી પીરસી ત્યારે તમે ટુકડાંઓથી ભરેલી કેટલી ટોપલીઓ ઉઠાવી? તેઓએ
ક ું કે ‘સાત ટોપલી.’ ” 21ઈ ુએ તેઓને ક ું ‘ ું તમે હજી નથી સમજતા?’ ”

બેથસાઈદામાં આંધળાને સાજો કરે છે
22 તે બેથસાઈદામાં આવે છે. તેઓ ઈ ુની પાસે એક આંધળાને લાવે છે, અને તેને સ્પશર્વા સારુ તેમને વનંતી કર .

23 આંધળાનો હાથ પકડ ને ઈ ુ તેને ગામમાંથી બહાર લઈ ગયા અને તેની આંખોમાં ૂંક ને તથા તેના પર હાથ ૂક ને તેને
ૂ ું કે, ‘તને ક ું દેખાય છે?’ ”
24ઊં ું જોઈને તેણે ક ું કે, ‘હુ માણસોને જોઉં છુ; તેઓ ચાલતા ૃક્ષ જવેા દેખાય છે’. 25 પછ ઈ ુએ ફર તેની આંખો પર

હાથ ૂ ો. ત્યારે તેણે એક નજરે જો ું, તે સાજો થયો અને સઘ ું સ્પ ર તે જોતો થયો. 26ઈ ુએ તેને ઘરે મોકલતાં ક ું કે,
‘ગામમાં પણ જઈશ ન હ.’ ”

ઈ ુ વષે પતરનો એકરાર
માથ. 16:13-20; ૂક 9:18-21
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27ઈ ુ તથા તેમના શષ્યો કાઈસા રયા ફ લ પીના ગામોમાં ગયા; અને માગર્માં તેમણે પોતાના શષ્યોને ૂ ું કે ‘હુ કોણ છુ,
તે વષે લોકો ું કહે છે?’ ” 28 તેઓએ ઈ ુને ક ું કે, ‘કોઈ કહે છે કે તમે બા પ્તસ્મા કરનાર યોહાન છો; અને કોઈ કહે છે કે
તમે એ લયા છો, વળ કોઈ એ ું કહે છે કે ‘તમે પ્રબોધકોમાંના એક છો.’ ”

29ઈ ુએ તેઓને ૂ ું, ‘પણ હુ કોણ છુ, એ વષે તમે ું કહો છો?’ પતરે જવાબઆપતાં તેમને ક ું કે, ‘તમે તો ખ્રસ્ત
છો.’ ” 30 તેમણે તેઓને તાક દ કર કે, ‘મારે વષે તમારે કોઈને ક ું કહે ું ન હ.’ ”

ઈ ુ પોતાના ૃત્ ુની પ્રથમઆગાહ કરે છે
માથ. 16:21-28; ૂક 9:22-27

31ઈ ુ તેઓને શીખવવા લાગ્યા કે, ‘માણસના દ કરાએ ઘણું સહે ું, અને વડ લોથી તથા ુ યાજકોથી તથા શા ીઓથી
નાપસંદ થ ુ,ં માયાર્ જ ું અને ત્રણ દવસ પછ પાછા ઊઠ ું એ જરૂર છે.’ ” 32 ઈ ુ એ વાત ઉઘાડ ર તે બોલ્યા. પછ પતર
તેમને એક બાજુએ લઈને તેમને ઠપકો આપવા લાગ્યો.

33 પણ તેમણે પાછળ ફર ને તથા પોતાના શષ્યોને જોઈને પતરને ઠપકો આપ્યો કે, ‘શેતાન, ું માર પાછળજા; કેમ કે ું
ઈ રની બાબતો પર ન હ, પણ માણસોની બાબતો પર મન લગાડે છે.’ ” 34 ઈ ુએ પોતાના શષ્યો સ હત લોકોને પાસે
બોલાવીને તેઓને ક ું કે, ‘જો કોઈ માર પાછળઆવવા ચાહે છે, તો તેણે પોતાનો નકાર કરવો અને પોતાનો વધસ્તંભ
ઊંચક ને માર પાછળ ચાલ ું.

35 કેમ કે જે કોઈ પોતા ું જીવન બચાવવા ચાહે, તે તેને ુમાવશ;ેઅને જે કોઈ મારે લીધે તથા ુવાતાર્ને લીધે પોતા ું
જીવન ુમાવશ,ે તે તેને બચાવશ.ે 36 કેમ કે જો માણસ આ ું ભૌ તક જગત મેળવે પણ તેના જીવને ુમાવશ,ે તો
તેથી તેને શો લાભ થાય? 37વળ માણસ પોતાના જીવનને બદલે ું આપશે?

38 કેમ કે આ બેવફા તથા પાપી પેઢ માં જે કોઈ મારે લીધે તથા મારાં વચનોને લીધે શરમાશે, તેને લીધે માણસનો
દ કરો પણ જયારે પોતાના બાપના મ હમામાં પ વત્ર સ્વગર્દૂતોની સાથે આવશે, ત્યારે તે શરમાશ.ે’ ”

9
1 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, ‘અહ ઊભા રહેનારાઓમાંના કેટલાક એવા છે કે જેઓ પરાક્રમે

આવે ું ઈ ર ું રા જોયા પહેલાં મરણ પામશે જ ન હ.’ ”

ઈ ુ ું રૂપાંતર
માથ. 17:1-13; ૂક 9:28-36

2છ દવસ પછ ઈ ુ પતરન,ે યાકૂબને તથા યોહાનને સાથે લઈને તેઓને ઊંચા પહાડ ઉપર એકાંતમાં લઈ ગયા. અને તેઓની
આગળ ઈ ુ ું રૂપાંતર થ ું. 3 ઈ ુનાં વ ો ઊજળાં, બહુ જ સફેદ થયાં; એવાં કે દુ નયાનો કોઈ પણ ધોબી તેવા સફેદ કર ન
શકે.

4એ લયા તથા ૂસા તેઓને દેખાયા અને તેઓ ઈ ુની સાથે વાત કરતા હતા. 5 પતર ઈ ુને કહે છે કે, ‘ ુરુજી, અહ રહે ું
આપણે માટે સારુ છે; તો અમે ત્રણ મંડપ બનાવીએ, એક તમારે માટે, એક ૂસાને માટે અને એક એ લયાના માટે.’ ” 6 ું બોલ ું
એ તેને ૂઝ્ ું ન હ, કેમ કે તેઓ બહુ ડર ગયા હતા.

7એક વાદ ું આ ું. તેણે તેઓ પર છાયા કર ; વાદળામાંથી એવી વાણી થઈ કે, ‘આમારો વહાલો દ કરો છે, તે ું સાંભળો.’ ”
8 તરત તેઓએ ચારેબાજુ જો ું ત્યાર પછ તેઓની સાથે એકલા ઈ ુ વના કોઈને જોયા ન હ.

9 તેઓ પહાડ પરથી ઊતરતા હતા ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ફરમા ું કે, ‘તમે જે જો ું છે તે માણસનો દ કરો ૃત્ ુમાંથી પાછો
ઊઠે, ત્યાં ુધી કોઈને કહેશો ન હ.’ ” 10તેઓએતે ૂચના મનમાં રાખીને ‘ ૃત્ ુમાંથી પાછા ઊઠ ું’ એ ું હશે, તે વષે અંદરોઅંદર
ચચાર્ કર .

11 તેઓએ ઈ ુને ૂ ું, ‘શા ીઓ કેમ કહે છે કે એ લયાએ પ્રથમઆવ ું જોઈએ?’ ” 12ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘એ લયા
અગાઉઆવીને સવર્ને ુધારે છે ખરો; પણ માણસના દ કરા વષે એમ કેમ લ ું છે કે, તેમણે ઘણું દઃુખ સહે ું પડશે
અને ત્યજી દેવામાં આવશ?ે’ ” 13 પણ હુ તમને કહુ છુ કે, ‘એ લયા ખરેખર આ ો છે; અને તેને વષે લખે ું છે તે
પ્રમાણે તેઓએ પોતાની મરજી ુજબ તેની સાથે આચરણ ક .ુ’ ”

ઈ ુ અ ુદ્ધ આત્મા વળગેલા છોકરાંને સાજો કરે છે
માથ. 17:14-21; ૂક 9:37-43

14 તેઓએ શષ્યોની પાસે આવીને તેઓની આસપાસ ઘણાં લોકોને તથા તેઓની સાથે ચચાર્ કરતા શા ીઓને જોયા. 15 તે
બધા લોકો ઈ ુને જોઈને વધારે આ યર્ પામ્યા અને દોડ ને તેમને સલામ કર . 16 ઈ ુએ તેઓને ૂ ું કે, ‘તેઓની સાથે તમે
શી ચચાર્ કરો છો?’ ”

17 લોકોમાંથી એકે તેમને ઉ ર આપ્યો કે, ‘ઉપદેશક, હુ મારો દ કરો તમાર પાસે લા ો છુ, તેને ૂંગો દુ ાત્મા વળગેલો છે;
18 ાં કહ તે તેને પકડે છે, ત્યાં તે તેને પાડ નાખે છે; તે ફ ણ કાઢે છે, દાંત ભીડે છે અને તે શર ર કડક થઈ જાય છે. મેં તમારા
શષ્યોને તેને કાઢવા ું ક ું; પણ તેઓ તેને કાઢ શ ા ન હ,’ 19 પણ ઈ ુ જવાબઆપતાં તેઓને કહે છે કે, ‘ઓઅ વ ાસી
પેઢ , હુ ાં ુધી તમાર સાથે રહ શ? ાં ુધી હુ તમારુ સહન કર શ? તેને માર પાસે લાવો.’ ”

20તેઓ તેને ઈ ુની પાસે લા ા અને તેમને જોઈને દુ ાત્માએ તરત તેને મરડ્યોઅને જમીન પર પડ ને તે ફ ણ કાઢતો તરફડવા
લાગ્યો. 21ઈ ુએ તેના પતાને ૂ ું કે, ‘તેને કેટલા વખતથીઆ ું થ ું છે?’ તેણે ક ું કે, ‘બાળપણથી.’ ” 22તેનો નાશ કરવા
માટે અ ુદ્ધ આત્માએ ઘણી વખત તેને આગમાં તથા પાણીમાં પણ નાખી દ ધો છે; પણ જો તમે કઈ કર શકો તો અમારા પર
દયા રાખીને અમને મદદ કરો.’ ”



માક 9:23 889 માક 10:9

23 ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘જો તમે કર શકો! વ ાસ રાખનારને તો બ ું જ શ છે.’ ” 24 તરત દ કરાના પતાએ ઘાંટો
પાડતાં ક ું કે, ‘હુ વ ાસ કરુ છુ, મારા અ વ ાસ વષે મને મદદ કરો.’ ” 25 ઘણાં લોકો દોડતા આવે છે, એ જોઈને ઈ ુએ
અ ુદ્ધ આત્માને ધમકાવીને તેને ક ું કે, ‘ ૂંગા તથા બહેરા આત્મા, હુ તને હુકમ કરુ છુ કે, તેનામાંથી નીકળ. અને ફર
તેનામાં પ્રવેશીશ ન હ.’ ”

26 ચીસ પાડ ને અને તેને બહુ મરડ ને તે નીક ો. અને તે ૂઆ જવેો થઈ ગયો, એવો કે ઘણાંખરાએ ક ું કે, ‘તે મર ગયો
છે.’ ” 27 પણ ઈ ુએ તેનો હાથ પકડ ને તેને ઉઠાડ્યો અને તે ઊભો થયો.

28ઈ ુ ઘરમાં આ ા ત્યારે તેમના શષ્યોએ તેમને એકાંતમાં ૂ ું કે, ‘અમે કેમ અ ુદ્ધઆત્માને કાઢ ન શ ા?’ ” 29ઈ ુએ
ક ું કે, ‘પ્રાથર્ના સવાય બીજા કોઈ ઉપાયથી એજાત નીકળ શકે એમ નથી.’ ”

ઈ ુ બીજી વાર પોતાના ૃત્ ુની આગાહ કરે છે
માથ. 17:22-23; ૂક 9:43-45

30 ત્યાંથી નીકળ ને તેઓ ગાલીલમાં થઈને ગયા અને તે વષે કોઈ ન જાણ,ે એવી તેમની ઇચ્છા હતી. 31 કેમ કે ઈ ુ પોતાના
શષ્યોને શીખવતા અને તેઓને કહેતાં કે, ‘માણસના દ કરાની માણસો ધરપકડ કરશે અને તેઓ તેને માર નાખશ.ે માર
નંખાયા પછ તે ત્રીજે દવસે પાછો ઊઠશે.’ ” 32 તેઓ આ વાત સમ ા ન હતા અને તેઓ તે વષે ઈ ુને ૂછતાં ગભરાતા
હતા.

સૌથી મોટુ કોણ?
માથ. 18:1-5; ૂક 9:46-48

33 તેઓ કપરનાહૂમમાં આ ા અને તે ઘરમાં હતા, ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ૂ ું કે, ‘તમે માગર્માં શાની ચચાર્ કરતાં હતા?’ ”
34 પણ તેઓ મૌન ર ા; કેમ કે માગર્માં તેઓ અંદરોઅંદર ચચાર્ કરતાં હતા કે, ‘તેઓમાં મોટો કોણ છે?’ ” 35ઈ ુ બેઠા અને બાર
શષ્યોને બોલાવીને તેઓને ક ું કે, ‘જો કોઈ પહેલો થવા ચાહે, તો તે સહુથી છેલ્લો તથા સહુનો ચાકર થાય.’ ”
36 તેમણે એક બાળકને લઈને તેઓની વચમાં ઊ ું રા ું અને તેને ખોળામાં લઈને તેઓને ક ું કે, 37 ‘જે કોઈ મારે નામે

આવાં બાળકોમાંના એકનો સ્વીકાર કરે, તે મારો સ્વીકાર કરે છે અને જે કોઈ મારો સ્વીકાર કરે છે તે કેવળ મારો જ
ન હ, પણ જેમણે મને મોકલ્યો છે તેમનો સ્વીકાર કરે છે.’ ”

જેઆપણી વરુદ્ધ નથી તે આપણા પક્ષનો છે
ૂક 9:49-50

38 યોહાને ઈ ુને ક ું કે, ‘ઉપદેશક, અમે એક જણને તમારે નામે દુ ાત્માઓને કાઢતો જોયો અને અમે તેને મના કર , કારણ
કે તે આપણામાંનો નથી.’ ” 39 પણ ઈ ુએ ક ું કે, ‘તેને મના કરો ન હ, કેમ કે એવો કોઈ નથી કે જે મારે નામે પરાક્રમી કામ
કરે અને પછ તરત માર નદા કર શકે.

40 કેમ કે જેઆપણી વરુદ્ધ નથી, તેઆપણા પક્ષનો છે.’ ” 41 કેમ કે હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, ‘તમે ખ્રસ્તનાં છો એ
કારણથી જે કોઈ તમને પ્યાલો પાણી પાશે, તે પોતા ું બદલો ન હ ુમાવે.

ઠોકર ખવડાવનારને અફસોસ
માથ. 8:6-9; ૂક 17:1-2

42 જે નાનાંઓ મારા પર વ ાસ કરે છે, તેઓમાંના એકને જે કોઈ પાપ કરવા પ્રેરે, તેને માટે તે કરતાં આ સારુ છે
કે ઘંટ નો પથ્થર તેના ગળે બંધાય અને તે સ ુદ્રમાં નંખાય. 43જો તારો હાથ તને પાપ કરવા પ્રેરે, તો તેને કાપી નાખ;
તને બે હાથ હોવા છતાં નકમાં ન હોલવાનાર અ માં જ ું પડે 44તે કરતાં હાથ વનાનો થઈને જીવનમાં પેસ ું એ તારે
માટે સારુ છે.

45જો તારો પગ તને પાપ કરવા પ્રેરે, તો તેને કાપી નાખ; તને બે પગ હોવા છતાં નકમાં ન હોલવાનાર અ માં નંખા ું
પડે 46તે કરતાં અપંગ થઈને જીવનમાં પેસ ું એ તારે માટે સારુ છે.

47જો તાર આંખ તને પાપ કરવા પ્રેરે તો તેને કાઢ નાખ; તને બે આંખ હોવા છતાં નકાર્ માં નંખા ું, 48 કે ાં
તેઓનો ક ડો મરતો નથી અને અ હોલવાતો નથી તે કરતાં આંખ વનાના થઈને ઈ રના રા માં પ્રવેશ ું એ તારે
માટે સારુ છે.

49 કેમ કે અ થી દરેક ુદ્ધ કરાશે; જે ર તે દરેક યજ્ઞ મીઠાથી ુદ્ધ કરાશ.ે 50મીઠુ તો સારુ છે; પણજો મીઠુ સ્વાદ
વગર ું થ ું હોય, તો તેને શાથી ખારુ કરાશે? પોતાનામાં મીઠુ રાખો, અને એકબીજા સાથે સંપ રાખો.

10
ઈ ુ ફારગતી વષે શીખવે છે
માથ. 19:1-12; ૂક 16:18

1 ત્યાંથી ઊઠ ને ઈ ુ યદન નદ ને પેલે પાર યહૂ દયા પ્રદેશમાં આવે છે અને ફર ઘણાં લોકોઆવીને તેમની પાસે એકઠા થાય છે;
તેમની પ્રથા પ્રમાણે તેમણે ફર તેઓને બોધ કય . 2 ફરોશીઓએ પાસે આવીને ઈ ુ ું પર ક્ષણ કરતાં તેમને ૂ ું કે, ‘ ું પ તએ
પોતાની પત્નીને છોડ દેવી ઉ ચત છે?’ ” 3 ઈ ુએ જવાબ આપતાં તેઓને ૂ ું કે, ‘ ૂસાએ તમને શી આજ્ઞાઆપી છે?’ ”
4 તેઓએ ક ું કે, છૂટાછેડા લખીને ત્યાગી દેવાની રજા ૂસાએઆપેલી છે.’ ”

5પણ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, તમારાં હૃદયની કઠોરતાને લીધે ૂસાએ તમારે સારુ તેઆજ્ઞાઆપી છે. 6પણઉત્પ ના
આરભથી ઈ રે તેઓને એક ુરુષ તથા એક ી બના ાં. 7એ કારણથી માણસ પોતાનાં માબાપને ૂક ને પોતાની
પત્ની સાથે જોડાયેલ રહેશે. 8તેઓબંને એક દેહ થશે;એમાટે તેઓ ત્યાર પછ બે ન હ, પણએક દેહ છે; 9તો ઈ રે
જેને જો ું છે તેને માણસે જુદુ પાડ ું ન હ.’ ”
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10 ઘરમાં તેમના શષ્યોએ ફર તે જ બાબત વષે ઈ ુને ૂ ું. 11 ઈ ુ તેઓને કહે છે કે, ‘જે કોઈ પોતાની પત્નીને ત્યાગી
દે અને બીજી સાથે લ કરે, તે તેની વરુદ્ધ ભચાર કરે છે 12અને જો પત્ની પોતાના પ તને ત્યજી દે અને બીજા
સાથે લ કરે, તો તે પણ ભચાર કરે છે.’ ”

ઈ ુ બાળકોને આશીવાર્દ આપે છે
માથ. 19:13-15; ૂક 18:15-17

13 પછ તેઓ ઈ ુ પાસે બાળકોને લા ા કે તે તેઓને અડકે. પણ શષ્યોએ તેઓને ધમકા ાં. 14 ઈ ુ તે જોઈને ના ુશ
થયા અને તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘બાળકોને માર પાસે આવવા દો, તેઓને રોકશો ન હ; કેમ કે ઈ ર ું રા એવાઓ ું
જ છે.’ ”

15 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, ‘જે કોઈ બાળકની માફક ઈ ર ું રા સ્વીકારશે ન હ, તે તેમાં પ્રવેશ કરશે જ ન હ.’ ”
16ઈ ુએ તેઓને બાથમાં લીધાં, અને તેઓ પર હાથ ૂક ને તેઓને આશીવાર્દ આપ્યો.

ધનવાન માણસ
માથ. 19:16-30; ૂક 18:18-30

17 તે બહાર નીકળ ને રસ્તે જતા હતા, ત્યારે એક માણસ તેમની પાસે દોડતો આ ો અને તેણે તેમની આગળ ૂંટણ ટેક ને
ૂ ું કે, ‘ઓ ઉ મ ઉપદેશક, અનંતજીવનનો વારસો પામવા માટે હુ ું કરુ?’ ” 18 ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘ ું મને ઉ મ કેમ કહે

છે? એક, એટલે ઈ ર વના અન્ય કોઈ ઉ મ નથી. 19 ું આજ્ઞાઓજાણે છે કે, ભચાર ન કર, હત્યા ન કર, ચોર
ન કર, જૂઠ સાક્ષી ન ૂર, ઠગાઈ ન કર, પોતાના માબાપને માનઆપ.’ ”

20 પણ તેણે ઈ ુને ક ું કે, ‘ઓ ઉપદેશક, એ સવર્ આજ્ઞાઓ તો હુ બાળપણથી પાળતો આ ો છુ.’ ” 21 તેની તરફ જોઈને
ઈ ુને તેના પર પ્રેમ ઊપજયો. અને તેમણે તેને ક ું કે, ‘ ું એક વાત સંબંધી અ ૂરો છે; તારુ જે છે તે જઈને વેચી નાખ.
ગર બોને આપ, સ્વગર્માં તને ધન મળશે. અને આવ, માર પાછળ ચાલ.’ ” 22 પણ તે વાતને લીધે તે ું મોં પડ ગ ું અને
ઉદાસ થઈને તે ચાલ્યો ગયો, કેમ કે તેની મલકત ઘણી હતી.

23 ઈ ુ આસપાસ જોઈને પોતાના શષ્યોને કહે છે કે, ‘જેઓની પાસે દોલત છે તેઓને ઈ રના રા માં પેસ ું ઘણું
અઘરુ પડશે!’ 24 ઈ ુની વાતોથી શષ્યો આ યર્ પામ્યા પણ ઈ ુ ફર જવાબ આપતાં તેઓને કહે છે કે, ‘બાળકો, મલકત
પર ભરોસો રાખનારાઓને ઈ રના રા માં પેસ ું ઘણું અઘરુ છે! 25 ધનવાનને ઈ રના રા માં પેસવા કરતાં
સોયના નાકામાં થઈને ઊંટને પસાર થ ું સહે ું છે.’ ”

26 તેઓએ ઘણું આ યર્ પામીને અંદરોઅંદર ક ું, ‘તો કોણ ઉદ્ધાર પામી શકે?’ ” 27 ઈ ુ તેઓની તરફ જોઈને કહે છે કે,
‘માણસોને એ અશ છે, પણ ઈ રને નથી, કેમ કે ઈ રને સવર્ શ છે.’ ” 28 પતર તેમને કહેવા લાગ્યો, ‘જુઓ, અમે
બ ું ૂક ને તમાર પાછળઆ ા છ એ.’ ”

29ઈ ુએ ક ું કે, ‘હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, જે કોઈએ મારે લીધે અને ુવાતાર્ને લીધે ઘરને કે ભાઈઓને કે બહેનોને કે
માતાને કે પતાને કે છોકરાંને કે ખેતરોને છોડ્યાં છે, 30તે હમણાંઆજીવનકાળમાં સોગણાં ઘરોને,ભાઈઓન,ેબહેનોને,
માતાઓન,ેબાળકોન,ેખેતરોને, પામશે. જોકે તેઓની સતાવણી થશ.ે વળ તેઓઆવતા કાળમાં અનંતજીવન પામ્યા
વગર રહેશે ન હ. 31 પણ ઘણાં જેઓ પહેલા તેઓ છેલ્લાં અને જે છેલ્લાં તેઓ પહેલા થશ.ે’ ”

ઈ ુ ત્રીજીવાર પોતાના ૃત્ ુની આગાહ કરે છે
માથ. 20:17-19; ૂક 18:31-34

32 યરુશાલેમની તરફ ઢાળ ચઢતાં તેઓ માગર્માં હતા. ઈ ુ તેઓની આગળ ચાલતા હતા; તેઓ આ યર્ પામ્યા અને તેમની
પાછળ અ ુસરનારા ડર ગયા. તે ફર થી બાર શષ્યોને પાસે બોલાવીને પોતાના પર જે વીતવા ું હ ું તે તેઓને કહેવા લાગ્યા
કે, 33 ‘જુઓ, આપણે યરુશાલેમમાં જઈએ છ એ; માણસના દ કરાની ુ યાજકો તથા શા ીઓ દ્વારા ધરપકડ
કરવામાં આવશે, તેઓ તેના પર ૃત્ ુદડ ઠરાવશે અને તેને વદેશીઓને સોંપશ;ે 34 તેઓ તેની મશ્કર કરશ,ે તેના પર
ૂંકશે, તેને કોરડા મારશ,ે અને માર નાખશે અને ત્રીજે દવસે તે પાછો ઊઠશે.’ ”

યાકૂબ અને યોહાનની માગણી
માથ. 20:20-28

35ઝબદ ના દ કરા યાકૂબ તથા યોહાન ઈ ુની પાસે આવીને કહે છે કે, ‘ઉપદેશક, અમાર ઇચ્છા છે કે, અમે જે કઈ માગીએ
તે તમે અમારે માટે કરો.’ ” 36ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘તમાર શી ઇચ્છા છે? હુ તમારે માટે ું કરુ?’ ” 37 ત્યારે તેઓએ તેમને
ક ું કે, ‘તમારા મ હમામાં અમે એક તમારે જમણે હાથે અને એક તમારે ડાબે હાથે બેસીએ, એ ું અમારે માટે કરો.’ ”

38 પણ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘તમે જે માગો છો, તે તમે સમજતા નથી. જે પ્યાલો હુ પીઉં છુ તે ું તમે પી શકો છો?
જે બા પ્તસ્મા હુ લઉં છુ, તે બા પ્તસ્મા ું તમે લઈ શકો છો?’ ” 39 તેઓએ તેમને ક ું કે, ‘અમે તેમ કર શક એ છ એ.’ ”
પણ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘જે પ્યાલો હુ પીઉં છુ તે તમે પીશો અને જે બા પ્તસ્મા હુ લઉં છુ, તે બા પ્તસ્મા તમે લેશો;
40પણ કોઈને મારે જમણે હાથે કે ડાબે હાથે બેસવા દેવા,એમારા અ ધકારમાં નથી, પણ જેઓને સારુ તે નયત કરે ું
છે તેઓને માટે તે છે.”

41 પછ બાક ના દસ શષ્યો તે સાંભળ ને યાકૂબ તથા યોહાન પ્રત્યે ુસ્સે થયા. 42 પણ ઈ ુ તેઓને પાસે બોલાવીને કહે છે
કે, ‘તમે જાણો કે વદેશીઓ પર જેઓ રાજ કરનારા કહેવાય છે, તેઓ તેમના પર શાસન કરે છે અને તેઓમાં જે મોટા
છે તેઓ તેમના પર અ ધકાર ચલાવે છે.

43 પણ તમારામાં એ ું ન થવા દો. તમારામાં જે કોઈ મોટો થવા ચાહે, તેણે તમારા ચાકર થ ું. 44 જે કોઈ પ્રથમ
થવા માગે તે સહુનો દાસ થાય. 45 કેમ કે માણસનો દ કરો સેવા કરાવવાને ન હ, પણ સેવા કરવાન,ે તથા ઘણાંનાં
ુ ક્ત ૂલ્યને સારુ પોતાનો જીવઆપવાને આ ો છે.’ ”
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ઈ ુ આંધળા બા તમાયને દેખતો કરે છે
માથ. 20:29-34; ૂક 18:35-43

46 તેઓ યર ખોમાં આવે છે. અને યર ખોમાંથી ઈ ુ, તેમના શષ્યો તથા ઘણાં લોકો બહાર જતા હતા, ત્યારે તમાયનો દ કરો
બા તમાય જે અંધ ભખાર હતો તે માગર્ની બાજુએ બેઠો હતો. 47એ નાસરેથના ઈ ુ છે, એમ સાંભળ ને તે ૂમ પાડવા તથા
કહેવા લાગ્યો કે, ‘ઓ ઈ ુ, દાઉદના દ કરા, મારા પર દયા કરો.’ ” 48 લોકોએ તેને ધમકા ો કે, ‘ ું ૂપ રહે;’ પણ તેણે વધારે
મોટેથી ૂમ પાડતાં ક ું કે, ‘ઓ દાઉદના દ કરા, મારા પર દયા કરો.’ ”

49ઈ ુએઊભા રહ ને ક ું કે, ‘તેને બોલાવો’અને અંધને બોલાવીને લોકો તેને કહે છે કે, ‘ હમત રાખ, ઊઠ, ઈ ુ તને બોલાવે
છે.’ ” 50 પોતાનો ઝભ્ભો પડતો ૂક ને તે ઊઠ્યો, અને ઈ ુની પાસે આ ો.

51ઈ ુએ તેને ઉ ર આપતાં ક ું કે, ‘હુ તને ું કરુ, એ વષે તાર શી ઇચ્છા છે?’ અંધ ક્તએ ક ું કે, ‘ ુરુ, હુ દેખતો
થાઉં.’ ” 52 ઈ ુએ તેને ક ું કે ‘જા, તારા વ ાસે તને સાજો કય છે,’ અને તરત તે દેખતો થયો અને માગર્માં ઈ ુની પાછળ
ગયો.

11
યરુશાલેમમાં વજયપ્રવેશ
માથ. 21:1-11; ૂક 19:28-40; યોહ. 12:12-19

1તેઓ યરુશાલેમની નજદ ક, જૈ ૂનનાં પહાડઆગળબેથફાગે તથા બેથા નયા પાસે આવે છે, ત્યારે ઈ ુ બે શષ્યોને આગળ
મોકલે છે. 2અને તેઓને કહે છે કે, ‘સામેના ગામમાં જાઓઅને તેમાં તમે પેસશો કે તરત એક ગધેડાનો વછેરો જેનાં પર
કોઈ માણસ કદ સવાર થ ું નથી, તે તમને બાંધેલો મળશે; તેને છોડ લાવો. 3જો કોઈ તમને ૂછે કે, તમે શા માટે એમ
કરો છો તો કહેજો કે, પ્ર ુને તેની જરૂર છે. અને તે જલ્દ એને અહ પાછુ લાવવા મોકલશે.’ ”

4 તેઓ ગયા. અને ઘરની બહાર ુલ્લાં રસ્તામાં બાંધેલો વછેરો તેઓને જોવા મ ો અને તેઓ તેને છોડવા લાગ્યા. 5જઓે
ત્યાં ઊભા હતા તેઓમાંના કેટલાકે તેઓને ક ું કે, ‘વછેરાને તમે ું કરવા છોડો છો?’ ” 6જમે ઈ ુએ તેઓને આજ્ઞાઆપી હતી,
તેમ શષ્યોએ લોકોને ક ું. અને તેઓએ તેમને જવા દ ધા.ં

7 તેઓ વછેરાને ઈ ુની પાસે લા ા; તેના પર પોતાનાં વ બછા ાં અને તેના પર ઈ ુ બેઠા. 8 ઘણાંઓએ પોતાના ડગલા
રસ્તામાં પાથયાઅને બીજાઓએખેતરમાંથી ડાળ ઓકાપીને રસ્તામાં પાથર . 9આગળતથા પાછળચાલનારાંઓએ ૂમ પાડતાં
ક ું કે, ‘હોસા ા, પ્ર ુને નામે જે આવે છે, તે આશીવાર્ દત છે. 10આપણા પતા દાઉદ ું રા જે આવે છે, તે આશીવાર્ દત છે;
પરમ ઊંચામાં હોસા ા!’ ”

11 ઈ ુ યરુશાલેમમાં જઈને ભ ક્ત ાનમાં ગયા અને ચારેબાજુ બ ું જોઈને સાંજ પડ્યા પછ બારે ુદ્ધાં નીકળ ને તે
બેથા નયામાં ગયા.

ઈ ુ અંજીર ને શ્રાપ આપે છે
માથ. 21:18-19

12બીજે દવસે તેઓ બેથા નયામાંથી બહાર આ ા પછ , ઈ ુને ૂખ લાગી.
13એક અંજીર જનેે પાંદડાં હતાં તેને દૂરથી જોઈને ઈ ુ તેની પાસે ગયા કે કદાચ તે પરથી કઈ ફળ મળે; અને તેઓ તેની પાસે

આ ા, ત્યારે પાંદડાં વના તેમને કઈ મ ું ન હ; કેમ કે અંજીરોની ઋ ુ ન હતી. 14 ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘હવેથી કદ કોઈ તારા
પરથી ફળ ન હ ખાય’ અને તેમના શષ્યોએ તે સાંભ ું.

ઈ ુ સભા ાનને ુદ્ધ કરે છે
માથ. 21:18-19

15 તેઓ યરુશાલેમમાં આ ા. ત્યારે તે ભ ક્ત ાનમાં ગયા. તેમાંથી વેચનારાઓને તથા ખર દનારાઓને નસાડ ૂકવા
લાગ્યા; તેમણે નાણાવટ ઓનાં બાજઠ તથા ક ૂતર વેચનારાઓનાં આસનો ઊંધા વા ા.ં 16અને કોઈને પણ ભ ક્ત ાનમાં
માલસામાન લાવવા દ ધો ન હ.

17 તેઓને બોધ કરતાં ઈ ુએ ક ું કે, ‘ ું એમ લખે ું નથી કે, મારુ ઘર સવર્ દેશનાઓને સારુ પ્રાથર્ના ું ઘર કહેવાશે?
પણ તમે તો તેને ૂંટારાઓ ું કોતર ક ુ છે.’ ” 18 ુ યાજકોએ તથા શા ીઓએ તે સાંભ ું અને ઈ ુને શી ર તે માર
નાખવા તે વષે તક શોધવા લાગ્યા, કેમ કે તેઓ ડર ગયા હતા, કારણ કે લોકો તેમના ઉપદેશથી નવાઈ પામ્યા હતા. 19 દર સાંજે
તેઓ શહેર બહાર જતા.

અંજીર પરથી મળતો બોધ
માથ. 21:20-22

20 તેઓએ સવારે અંજીર ની પાસે થઈને જતા તેને ૂળમાંથી ુકાયેલી જોઈ. 21 પતરે યાદ કર ને ઈ ુને ક ું કે, ‘ ુરુજી,
જુઓ, જે અંજીર ને તમે શ્રાપ આપ્યો હતો તે ુકાઈ ગઈ છે.’ ”

22 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘ઈ ર પર વ ાસ રાખો.’ ” 23 કેમ કે હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, ‘જે કોઈઆ પવર્તને કહે કે
ખસેડાઈ જા અને સ ુદ્રમાં પડ. અને પોતાના હૃદયમાં સંદેહ ન રાખતાં વ ાસ રાખશે કે, હુ જે કહુ છુ તે થશ,ે તો તે
તેને માટે થશ.ે

24એ માટે હુ તમને કહુ છુ કે, જે સવર્ તમે પ્રાથર્નામાં માગો છો, તે અમને મ ું છે એવો વ ાસ રાખો, તો તે તમને
મળશે. 25જયારે તમે ઊભા રહ ને પ્રાથર્ના કરો છો, ત્યારે જો કોઈ તમારો અપરાધી હોય, તો તેને માફ કરો, એ માટે કે
તમારા પતા જે સ્વગર્માં છે, તે પણ તમારા અપરાધો તમને માફ કરે. 26 પણ જો તમે માફ ન હ કરો, તો સ્વગર્માંના તમારા
પતા પણ તમારા અપરાધો માફ ન હ કરે.



માક 11:27 892 માક 12:29

ઈ ુના અ ધકાર અંગે પ્ર
માથ. 21:23-27; ૂક 20:1-8

27 પછ ફર તેઓ યરુશાલેમમાં આ ા. અને ઈ ુ ભ ક્ત ાનમાં ફરતા હતા, ત્યારે ુ યાજકો, શા ીઓ તથા વડ લો
તેમની પાસે આ ા. 28 તેઓએ ઈ ુને ૂ ું કે, ‘કયા અ ધકારથી ું આ કામો કરો છે,’ અથવા ‘કોણે તને આ કામો કરવાનો
અ ધકાર આપ્યો છે?’ ”

29 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘હુ એક વાત તમને ૂછ શ અને જો તમે મને જવાબઆપશો, તો કયા અ ધકારથી હુ આ
કામો કરુ છુ તે હુ તમને કહ શ. 30યોહાન ું બા પ્તસ્મા ું સ્વગર્થી હ ું કે માણસોથી? મને જવાબઆપો.’ ”

31 તેઓએ પરસ્પર વચાર ને ક ું કે, જો કહ એ કે, સ્વગર્થી, તો તે કહેશે કે, ત્યારે તમે તેના પર વ ાસ કેમ ન કય ? 32અને
જો કહ એ કે માણસોથી, ત્યારે તેઓ લોકોથી ગભરાયા. કેમ કે બધા યોહાનને ન ે પ્રબોધક માનતા હતા. 33 તેઓએ ઉ ર
આપ્યો કે, ‘અમે જાણતા નથી.’ ” ઈ ુ તેઓને કહે છે કે, ‘કયા અ ધકારથી હુ આ કામો કરુ છુ તે હુ પણ તમને કહેતો
નથી.’ ”

12
દ્રાક્ષાવાડ ઇજારદારો ું દ્ર ાંત
માથ. 21:33-46; ૂક 20:9-19

1 ઈ ુ તેઓને દ્ર ાંતોમાં કહેવા લાગ્યા કે, ‘એક માણસે દ્રાક્ષાવાડ રોપી, તેની આસપાસ વાડ કર , દ્રાક્ષરસનો કૂડ
ખોદ્યો, ુરજ બાંધ્યો અને ખેડૂતોને વાડ ભાડેઆપીને પરદેશ ગયો. 2મોસમે તેણે ખેડૂતોની પાસે ચાકર મોકલ્યો, કે તે
ખેડૂતો પાસેથી દ્રાક્ષાવાડ ના ફળનો ભાગ મેળવે. 3 પણ તેઓએ તેને પકડ ને માય અને ખાલી હાથે પાછો મોકલ્યો.

4 ફર તેણે બીજો ચાકર તેઓની પાસે મોકલ્યો. તેઓએ તે ું મા ું ફોડ ના ું અને તેને ધ ાર ને નસાડ ૂ ો.
5 તેણે બીજો ચાકર મોકલ્યો અને તેઓએ તેને માર ના ો. પછ બીજા ઘણાં ચાકરો મોકલ્યા, તેઓએ કેટલાકને
કોરડા માયાર્ અને કેટલાકને માર ના ા.

6હવે છેલ્લે મા લકનો વહાલો દ કરો બાક ર ો હતો. મા લકેઆખરે તેને તેઓની પાસે એમ વચાર ને મોકલ્યો કે,
તેઓ મારા દ કરા ું માન રાખશે.’ ” 7પણ તે ખેડૂતોએઅંદરોઅંદર ક ું કે, ‘એતો વારસ છે; ચાલો, તેને માર નાખીએ
કે વારસોઆપણો થાય.’ ”

8તેઓએતેને પકડ ને માર ના ો. અને દ્રાક્ષાવાડ માંથી બહાર ફેંક દ ધો. 9એમાટે દ્રાક્ષાવાડ નો મા લક ું કરશે?
હવે તે પોતે આવશે, ખેડૂતોનો નાશ કરશ,ે અને દ્રાક્ષાવાડ બીજાઓનેઆપશે.

10 ું તમે આ શા વચન નથી વાંચ્ ું કે, ‘જે પથ્થરનો નકાર બાંધનારાઓએ કય , ૂણાનો ુ પથ્થર થયો;’
11 આ કામ પ્ર ુએ ક ુ છે. આપણી દ્ર માં તે અદ્ભત છે! 12 તેઓએ ઈ ુને પકડવાને શોધ કર ; પણ તેઓ લોકોથી
ગભરાયા. કેમ કે તેઓ સમ ા કે તેમણે તેઓના પર આ દ્ર ાંત ક ું હ ું, અને તેઓ તેમને ૂક ને ચાલ્યા ગયા.

કાઈસારને કર ભરવો કે ન હ?
માથ. 22:15-22; ૂક 20:20-26

13 તેઓએ ઈ ુની પાસે કેટલાક ફરોશીઓને તથા હેરોદ ઓને મોકલ્યા છે કે તેઓ વાતમાં તેમને ફસાવ.ે 14 તેઓ આવીને
તેમને કહે છે કે, ‘ઉપદેશક, અમે જાણીએ છ એ કે, તમે સાચા છો અને પક્ષપાત કરતા નથી, કેમ કે માણસોની શરમ તમે રાખતા
નથી, પણ સત્યતાથી ઈ રનો માગર્ શીખવો છો. કાઈસાર રાજાને કર આપવો ઉ ચત છે કે ન હ? 15આપીએ કે ન આપીએ?’
પણ ઈ ુએ તેઓનો ઢોંગ જાણીને તેઓને ક ું કે, ‘તમે માર પર ક્ષા કરો છો? એક દ નાર માર પાસે લાવો કે હુ જોઉં.’ ”

16 તેઓ લા ા તે તેઓને કહે છે કે, દ નાર પર છાપ તથા લેખ કોનાં છે?’ તેઓએ તેને ક ું કે, ‘કાઈસારના.ં’ ” 17 ઈ ુએ
જવાબ આપતાં તેઓને ક ું કે, ‘જે કાઈસારનાં છે કાઈસારને અને જે ઈ રનાં છે તે ઈ રને ભર આપો.’ ” અને તેઓ
તેનાથી વધારે આ યર્ પામ્યા.

ુનરુત્થાનમાં એ કોની ી થશ?ે
માથ. 22:22-33; ૂક 20:27-40

18સદૂક ઓજઓે કહે છે કે, ુનરુત્થાન નથી, તેઓ તેમની પાસે આ ા. અને તેઓએ ઈ ુને ૂ ું કે, 19 ‘ઉપદેશક, ૂસાએ
અમારે વાસ્તે લ ું છે કે, જો કોઈનો ભાઈ પત્નીને ૂક ને ન:સંતાન ૃત્ ુ પામ,ે તો તેનો ભાઈ તેની પત્નીને રાખે અને પોતાના
ભાઈને સારુ સંતાન ઉપજાવે.

20 હવે સાત ભાઈ હતા; પહેલો પત્ની સાથે લ કર ને સંતાન વના મરણ પામ્યો. 21 પછ બીજાએ તેને રાખી અને તે મરણ
પામ્યો; તે પણ કઈ સંતાન ૂક ગયો ન હ; અને એ પ્રમાણે ત્રીજા ું પણ થ ું. 22અને સાતે સંતાન વગર મરણ પામ્યા. છેવટે

ી ું પણ મરણ થ ું. 23હવે મરણોત્થાનમાં, તે તેઓમાંના કોની પત્ની થશ?ે કેમ કે સાતેની તે પત્ની થઈ હતી.’ ”
24 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘ ું તમે આ કારણથી ૂલ નથી કરતા, કે તમે પ વત્રશા તથા ઈ ર ું પરાક્રમ જાણતા

નથી? 25 કેમ કે ૃત્ ુમાંથી ઊઠનારા લ કરતા કે કરાવતાં નથી, પણ તેઓ સ્વગર્માંના સ્વગર્દૂતોનાં જેવા હોય છે.
26 પણ મરણ પામેલા લોકો પાછા ઊઠે છે, તે સંબંધી, ું તમે ૂસાના ુસ્તકમાંના ઝાડ વષેના પ્રકરણમાં નથી

વાંચ્ ું કે, ઈ રે તેને એમ ક ું કે, હુ ઇબ્રા હમનો ઈ ર તથા ઇસહાકનો ઈ ર તથા યાકૂબનો ઈ ર છુ. 27 તે ૃત્ ુ
પામેલાંઓના ઈ ર નથી, પણજીવતાંઓના ઈ ર છે. તમે ભારે ૂલ કરો છો.’ ”

સૌથી મોટ આજ્ઞા
માથ. 22:34-40; ૂક 10:25-28

28શા ીઓમાંના એકે પાસે આવીને તેઓની વાતો સાંભળ . અને ઈ ુએ તેઓને સારો ઉ ર આપ્યો છે એમજાણીને તેમને
ૂ ું કે, ‘બધી આજ્ઞાઓમાં ુ કઈ છે?’ ” 29ઈ ુએ તેને ઉ ર આપ્યો કે, ‘પહેલી એ છે કે, ઓઇઝરાયલ, સાંભળ, પ્ર ુ
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આપણા ઈ ર તે એક જ છે; 30 તારા ૂરા હૃદયથી, તારા ૂરા જીવથી, તારા ૂરા મનથી અને તારા ૂરા સામથ્યર્થી
પ્ર ુ તારા ઈ ર પર ું પ્રેમ કર. 31અને બીજીઆજ્ઞા એ છે કે જેમ ું તારા પોતાના પર પ્રેમ કરે છે તેમ તારા પડોશી
પર પણ પ્રેમ કર. તેઓ કરતાં બીજી કોઈ મોટ આજ્ઞા નથી.’ ”

32શા ીએ તેમને ક ું કે, ‘સરસ, ઉપદેશક, તમે સા ું ક ું છે કે, તે એક જ છે, અને તેમના વના બીજો કોઈ નથી. 33અને
ૂરા હૃદયથી, ૂર સમજણથી, ૂરા સામથ્યર્થી તેમના પર પ્રેમ રાખવો, તથા પોતાના પર તેવો પોતાના પડોશી પર પ્રેમ રાખવો, તે

બધી આજ્ઞાઓ દહનાપર્ણો તથા બ લદાનો કરતાં અ ધક છે.’ ” 34 તેણે ડહાપણથી ઉ ર આપ્યો છે એ જોઈને ઈ ુએ તેને ક ું
કે, ‘ ું ઈ રના રા થી દૂર નથી.’ ” ત્યાર પછ કોઈએ તેમને ૂછવાની હમત કર ન હ.

મસીહ વષે પ્ર
માથ. 22:41-46; ૂક 20:41-44

35ભ ક્ત ાનમાં બોધ કરતાં ઈ ુએ ક ું કે, ‘શા ીઓ કેમ કહે છે કે, ખ્રસ્ત દાઉદનો દ કરો છે? 36 કેમ કે દાઉદે પોતે
પ વત્રઆત્માથી ક ું કે, પ્ર ુએ મારા પ્ર ુને ક ું કે, તારા શ ુઓને હુ તારુ પાયાસન કરુ, ત્યાં ુધી મારે જમણે હાથે
બેસ. 37 દાઉદ પોતે તેમને પ્ર ુ કહે છે; તો તે તેનો દ કરો કેવી ર તે હોય?’ બધા લોકોએ ુશીથી તે ું સાંભ ુ.ં

શા ીઓથી સાવધાન રહો
માથ. 23:1-36; ૂક 20:45-47

38 ઈ ુએ બોધ કરતાં તેઓને ક ું કે, ‘શા ીઓથી સાવધાન રહો; તેઓ ઝભ્ભા પહેર ને ફરવા ું, ચોકમાં સલામો,
39સભા ાનોમાં ુ આસનો તથા જમણવારમાં ુ જગ્યાઓ ચાહે છે. 40 તેઓ વધવાઓની મલકત પડાવી
લે છે અને ઢોંગ કર ને લાંબી પ્રાથર્નાઓ કરે છે; તેઓ વશેષ શક્ષા ભોગવશ.ે’ ”

વધવા ી ું દાન
ૂક 21:1-4

41ઈ ુએ દાનપેટ ની સામે બેસીને, લોકો પેટ માં પૈસા કેવી ર તે નાખે છે, તે જો ું અને ઘણાં શ્રીમંતો તેમાં વધારે નાખતા હતા.
42એક ગર બ વધવાએઆવીને તેમાં બે નાના સ ા ના ા.

43ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને પાસે બોલાવીને તેઓને ક ું કે, ‘હુ તમને ન ે કહુ છુ કે,ગર બ વધવાએ તે સવર્ કરતાં વધારે
દાનઆપ્ ું છે. 44 કેમ કે એ સહુએ પોતાની જરૂ રયાત કરતાં વધારે હ ું તેમાંથી દાન પેટ માં કઈકઆપ્ ું છે, પણ તેણે
પોતાની તંગીમાંથી પોતાની પાસે જે હ ું તે બ ું જઆપી દ ું છે.’ ”

13
ઈ ુએ કરેલી મં દરના નાશની આગાહ
માથ. 24:1-2; ૂક 21:5-6

1 ઈ ુ ભ ક્ત ાનમાંથી બહાર જતા હતા. ત્યારે તેમનો એક શષ્ય તેમને કહે છે કે, ‘ઉપદેશક, જુઓ, કેવાં પથ્થર તથા કેવાં
બાંધકામો!’ 2ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘ ું ું એ મોટાં બાંધકામો જુએ છે? પાડ ન હ નંખાય એવો એક પણ પથ્થર બીજા પર
અહ રહેવા દેવાશે ન હ.’ ”

દઃુખો અને સતાવણીઓ
3જૈ ૂન પહાડ પર, મં દરની સામે તે બેઠા હતા ત્યારે પતરે, યાકૂબ,ે યોહાને તથા આ ન્દ્રયાએ તેમને એકાંતમાં ૂ ું, 4 ‘અમને

કહો, એ ારે થશ?ે જયારે તે બધાં ૂરાં થવાનાં હશે, ત્યારે કયા ચ થશ?ે’ ”
5ઈ ુ તેઓને કહેવા લાગ્યા કે, ‘કોઈ તમને ુલાવામાં ન નાખે, માટે સાવધાન રહો. 6ઘણાં મારે નામે આવીને કહેશે કે,

તે હુ છુ અને ઘણાંઓને ગેરમાગ દોરશ.ે
7પણજયારે ુદ્ધ વષે તથા ુદ્ધની અફવાઓ વષે તમે સાંભળો, ત્યારે ગભરાશો ન હ; એમથ ું જ જોઈએ; પણ

તેટલેથી અંત ન હઆવે. 8 કેમ કે પ્રજા પ્રજાની વરુદ્ધ તથા રા રા ની વરુદ્ધઊઠશે;જગ્યા જગ્યાએ ધરતીકપ
થશે અને દકુાળો પડશ;ે આતો મહાદઃુખનોઆરભ છે.

9 પણ પોતાના વષે સાવધાન રહો; કેમ કે તેઓ તમને ન્યાયસભાઓને સોંપશ;ે સભા ાનોમાં તમે કોરડાના માર
ખાશો; અને તમને મારે લીધે અ ધકાર ઓ તથા રાજાઓ આગળ, તેઓને માટે સાક્ષી થવા સારુ, ઊભા કરવામાં
આવશે. 10 પણ પહેલાં સવર્ દેશોમાં ુવાતાર્ પ્રગટ થવી જોઈએ.

11જયારે તેઓતમને ધરપકડ કરશ,ે ત્યારે ું બોલ ું તે વષેઅગાઉથી ચતા ન કરો; પણતે વેળા તમને જેઆપવામાં
આવશે તે પ્રમાણે બોલજો; કેમ કે બોલનાર તે તમે ન હ, પણ પ વત્રઆત્મા હશે. 12ભાઈભાઈને તથા પતા છોકરાંને
મરણદડને સારુ પકડાવશ;ે છોકરાં માબાપની સામે ઊઠશે અને તેઓને માર નંખાવશ.ે 13 મારા નામને લીધે બધા
તમારો દ્વેષ કરશ;ે પણ જે અંત ુધી ટકશે તે જ ઉદ્ધાર પામશે.

ઉજ્જડના પાયમાલીની ધ ારપાત્રતાની નશાની
માથ. 24:15-28; ૂક 21:20-24

14 પણ ારે તમે પાયમાલીની ધ ારપાત્રતા ાં ઘ ટત નથી ત્યાં ભ ક્ત ાનમાં ઊભેલી જુઓ, જે વાંચે છે
તેણે સમજ ું, ત્યારે જેઓ યહૂ દયામાં હોય તેઓ પહાડોમાં નાસી જાય. 15અગાશી પર હોય તે ઊતર ને ઘરમાંથી
કઈ લેવા સારુ અંદર નજાય; 16અને જે ખેતરમાં હોય તે પોતા ું વ લેવાને પાછો નઆવે.

17તે દવસોમાં જેઓસગભાર્ હોય અને સ્તનપાન કરાવતી હોય તેઓને અફસોસ છે! 18તમારુ નાસ ું શયાળામાં
ન થાય, માટે પ્રાથર્ના કરો; 19 કેમ કે તે દવસોમાં જેવી વપ થશ,ે તેવી વપ ઈ રે ૃજેલી ૃ ના આરભથી તે
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આજ ુધી થઈ નથી અને થશે પણ ન હ. 20જો પ્ર ુએ તે દવસોને ઓછા કયાર્ ન હોત, તો કોઈ માણસ ન બચત;
પણ જેઓને તેમણે પસંદ કયાર્ તેઓને માટે તેમણે આ દવસોને ટૂકા કયાર્ છે.

21 તે વેળાએ જો કોઈ તમને કહે કે, જુઓ, અહ ખ્રસ્ત છે; કે જુઓ, તે ત્યાં છે, તો માનશો ન હ. 22 કેમ કે નકલી
ખ્રસ્તો તથા જૂઠાં પ્રબોધકો ઊઠશે; તેઓ ચમત્કા રક ચ ો તથાઆ યર્કમ કર દેખાડશ,ે એ માટે કે, જો બની શકે
તો, તેઓ પસંદ કરેલાઓને પણ છેતરે. 23તમે સાવધાન રહો; જુઓ, મેં તમને સઘ ું અગાઉથી ક ું છે.

માણસના દ કરા ું મ હમાસ હતઆવ ું
માથ. 24:29-31; ૂક 21:25-28

24 પણ તે દવસોમા,ં એ વપ પછ , ૂયર્ અંધકારરૂપ થઈ જશ,ે અને ચંદ્ર પોતા ું અજવા ું ન હ આપે,
25 આકાશના તારાઓ ખરવા લાગશે; અને આકાશમાંના પરાક્રમો હલાવાશે. 26 ત્યારે તેઓ માણસના દ કરાને
ભર ૂર પરાક્રમ તથા મ હમાસ હત વાદળામાંઆવતા જોશ.ે 27 ત્યારે તે પોતાના સ્વગર્દૂતોને મોકલીને ૃથ્વીના છેડાથી
આકાશના છેડા ુધી, ચારે દશાથી પોતાના પસંદ કરેલાઓને એકઠા કરશ.ે

અંજીર પરથી દ્ર ાંત શીખો
માથ. 24:32-35; ૂક 21:29-33

28હવે અંજીર પરથી તે ું દ્ર ાંત શીખો; જયારે તેની ડાળ કુમળ જ હોય છે અને પાંદડાં ટ નીકળે છે, ત્યારે તમે
જાણો છો કે ઉનાળો પાસે છે. 29એમ જ તમે પણ જયારે આ બ ું થ ું જુઓ, ત્યારે તમારે જાણ ું કે, ખ્રસ્ત પાસે
એટલે બારણાઆગળજ છે.

30 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે આ બધાં ૂરાં થાય ત્યાં ુધી આ પેઢ મરણ પામશે ન હ. 31આકાશ તથા ૃથ્વી નાશ
પામશ,ે પણ માર વાતો ૂણર્ થયા વના રહેશે ન હ. 32 પણ તે દવસો તથા તે ઘડ સંબંધી પતા વગર કોઈ જાણ ું
નથી, આકાશમાંના સ્વગર્દૂતો ન હ અને દ કરો પણ ન હ.

તે દવસ કે તે ઘડ વષે કોઈ જાણ ું નથી
માથ. 24:36-44

33સાવધાન રહો, જાગતા રહ ને પ્રાથર્ના કરો; કેમ કે એ સમય ારેઆવશે તે તમે જાણતા નથી. 34તેઆ પ્રમાણે
છે કે જાણે કોઈ પરદેશમાં ુસાફર કરનાર માણસે પોતા ું ઘર છોડ ને પોતાના ચાકરોને અ ધકાર આપીન,ે એટલે
પ્રત્યેકને પોતપોતા ું કામ સોંપીન,ે દરવાનને પણજાગતા રહેવાનીઆજ્ઞાઆપી હોય.

35 માટે તમે જાગતા રહો; કેમ કે તમે જાણતા નથી કે ઘરનો મા લક ારે આવશે, સાંજે, મધરાત,ે મરઘો બોલતી
વખતે કે સવારે! 36એમ ન થાય કે તે અચાનકઆવીને તમને ઊંઘતા જુએ. 37અને જે હુ તમને કહુ છુ તે સવર્ને કહુ છુ
કે, ‘જાગતા રહો.’ ”

14
ઈ ુની વરુદ્ધ કાવતરુ
માથ. 26:1-5; ૂક 22:1-2; યોહ. 11:45-53

1હવે બે દવસ પછ પાસ્ખા તથા બેખમીર રોટલી ું પવર્ હ ું; અને કેવી ર તે ઈ ુને દગાથી પકડ ને માર નાખવા એ વષે ુ
યાજકો તથા શા ીઓ શોધ કરતા હતા. 2 તેઓએ ક ું કે, ‘પવર્માં ન હ કેમ કે રખેને ત્યાં લોકોમાં હુલ્લડ થાય.’ ”

બેથા નયામાં ઈ ુને અ ર ચો ું
માથ. 26:6-13; યોહ. 12:1-8

3જયારે ઈ ુ બેથા નયામાં સમોન કુ રોગીના ઘરમાં હતા અને જમવા બેઠા હતા, ત્યારે એક ી ુદ્ધ જટામાંસી ું અ ત
ૂલ્યવાન અ ર ભરેલી સંગેમરમરની ડબ્બી લઈને આવી; અને એ ડબ્બી ભાંગીને તેણે ઈ ુના માથા પર અ ર રે ું. 4 પણ

કેટલાક પોતાના મનમાં રોષે ભરાઈને કહેવા લાગ્યા કે, ‘અ રનો બગાડ શા માટે કય ? 5 કેમ કે એ અ ર ત્રણસો દ નાર કરતાં
વધારે કમતે વેચી શકાત. અને એ પૈસા ગર બોને અપાત.’ ” તેઓએ તેની વરુદ્ધ કચકચ કર .

6 પણ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘તેને રહેવા દો; તેને કેમ સતાવો છો? તેણે મારા પ્રત્યે સારુ કામ ક ુ છે. 7 કેમ કે ગર બો
સદા તમાર સાથે છે. જયારે તમે ચાહો ત્યારે તેઓ ું ભ ું કર શકો છો; પણ હુ સદા તમાર સાથે નથી. 8 જે તેનાથી
થઈ શ ું તે તેણે ક ુ છે; દફનને સારુ અગાઉથી તેણે મારા શર રને અ ર લગા ું છે. 9 વળ હુ તમને ન ે કહુ છુ
કે, આખી દુ નયામા,ં ાં કઈ ુવાતાર્ પ્રગટ કરાશે, ત્યાં આ ીએ જે સેવા કર છે તે તેની યાદગીર ને અથ કહેવામાં
આવશે.’ ”

ઈ ુને પકડાવી દેવાની યહૂદાની સંમ ત
માથ. 26:14-16; ૂક 22:3-6

10બારમાંનો એક, એટલે યહૂદા ઇશ્કા રયોત, ુ યાજકોની પાસે ગયો, એસારુ કે તે ઈ ુને ધરપકડ કર ને તેઓના હાથમાં
સોંપશે. 11 તેઓ તે સાંભળ ને ુશ થયા; અને તેને પૈસા આપવા ું વચનઆપ્ ુ.ં ત્યારથી તે ઈ ુની ધરપકડ કરવાની તક શોધતો
ર ો.

ઈ ુ પોતાના શષ્યો સાથે પાસ્ખા ું ભોજન લે છે
માથ. 26:17-25; ૂક 22:7-14,21-23; યોહ. 13:21-30

12બેખમીર રોટલીના પવર્ને પહેલે દવસ,ે જયારે લોકો પાસ્ખા ું બ લદાન કરતા હતા, ત્યારે ઈ ુના શષ્યો તેમને ૂછે છે કે,
‘તમે પાસ્ખા ખાઓ માટે અમે ાં જઈને તૈયાર કર એ, એ વષે તમાર શી ઇચ્છા છે?’ ” 13 ઈ ુએ પોતાના શષ્યોમાંના બે



માક 14:14 895 માક 14:50

શષ્યોને મોકલ્યા અને તેઓને ક ું કે, ‘શહેરમાં જાઓ, પાણીનો ઘડો લઈને જતો એક માણસ તમને મળશ;ે તેની પાછળ
જજો. 14અને જે ઘરમાં તે જાય તેના મા લકને ૂછજો કે, “ઉપદેશક કહે છે કે, માર ઊતરવાની ઓરડ ાં છે કે,
જેમાં હુ મારા શષ્યો સાથે પાસ્ખા ખાઉં?”

15 તે પોતે તમને એક મોટ મેડ શણગારેલી અને તૈયાર કરેલી બતાવશ.ે ત્યાં આપણે સારુ પાસ્ખા તૈયાર કરો.’ ”
16 શષ્યો શહેરમાં આ ા અને જે ું ઈ ુએ તેઓને ક ું હ ું તે ું તેઓને મ ું; અને તેઓએ પાસ્ખા તૈયાર ક ુર્.

17સાંજ પડ ત્યારે બાર શષ્યોની સાથે તે આ ા. 18અને તેઓ બેસીને ખાતા હતા ત્યારે ઈ ુએ ક ું કે, ‘હુ તમને ન ે
કહુ છુ કે, તમારામાંનો એક, જે માર સાથે ખાય છે, તે મને ધરપકડ કરશ.ે’ ” 19તેઓ દ:ુખી થઈ ગયા; અને એક પછ એક
ઈ ુને કહેવા લાગ્યા કે, ‘ ું તે હુ છુ?’ ”

20 તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘બારમાંનો એક, જે માર સાથે થાળ માં રોટલી બોળે છે તે જ તે છે. 21 કેમ કે માણસના
દ કરા સંબંધી જેમ લ ું છે તેમ તે જાય છે ખરો; પણ જે માણસના દ કરાની ધરપકડ કરાવે છે, તે માણસને અફસોસ.
જો તે માણસ જન્મ્યો ન હોત, તો તે તેને માટે સારુ હોત.’ ”

પ્ર ુભોજનની ાપના
માથ. 26:26-30; ૂક 22:14-20; 1 ક ર. 11:23-25

22 તેઓ જમતા હતા, ત્યારે ઈ ુએ રોટલી લઈને આશીવાર્દ માગીને ભાંગી અને તેઓને આપી; અને ક ું કે, ‘લો, આમારુ
શર ર છે.’ ” 23 પ્યાલો લઈને તથા સ્ ુ ત કર ને તેમણે તેઓને આપ્યો; અને બધાએ તેમાંથી પી ું. 24ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, નવા
કરાર ું આ મારુ રક્ત છે, જે ઘણાંને માટે વહેડાવવામાં આ ું છે. 25 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, જે દવસે હુ ઈ રના
રા માં નવો દ્રાક્ષારસ ન હ પીઉં, તે દવસ ુધી હુ ફર દ્રાક્ષનો રસ પીનાર નથી.’ ”

26 તેઓ ગીત ગાયા પછ જૈ ૂનનાં પહાડ પર ગયા.

પતરના નકારની ઈ ુએ કરેલી આગાહ
માથ. 26:31-35; ૂક 22:31-34; યોહ. 13:36-38

27 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘તમે સઘળા મારાથી દૂર થઈ જશો, કેમ કે એ ું લખે ું છે કે, હુ પાળકને માર શ અને ઘેટાં
વખેરાઈ જશે.
28 પર ુ મારા પાછા ઊઠ્યાં પછ હુ તમાર અગાઉ ગાલીલમાં જઈશ.’ ” 29 પણ પતરે ઈ ુને ક ું કે, ‘જો બધા તમને

ત્યજી દેશે, તોપણ હુ તમારાથી દૂર થઈશ ન હ.’ ”
30 ઈ ુ તેને કહે છે, કે ‘હુ તને ન ે કહુ છુ કે, આજે રાત્રે જ મરઘો બે વાર બોલ્યા અગાઉ ું ત્રણ વાર મારો નકાર

કર શ.’ ” 31 પણ તેણે વધારે હમતથી ક ું કે, ‘મારે તમાર સાથે મર ું પડ,ે તોપણ હુ તમારો નકાર ન હ કરુ’. બીજા બધાએ
પણ એમ જ ક ું.

ગેથસેમાનેમાં ઈ ુ પ્રાથર્ના કરે છે
માથ. 26:36-46; ૂક 22:39-46

32તેઓ ગેથસેમાને નામે એક જગ્યાએઆવે છે; ઈ ુ પોતાના શષ્યોને કહે છે કે, ‘હુ પ્રાથર્ના કરુ, ત્યાં ુધી અહ બેસો.’ ”
33ઈ ુ પોતાની સાથે પતરને, યાકૂબને તથા યોહાનને લઈ ગયા અને ઈ ુ બહુ અકળાવા તથા ઉદાસ થવા લાગ્યા. 34ઈ ુ તેઓને
કહે છે, ‘મારો જીવ મરવા જેવો અ ત શોકા ુર છે; અહ રહ ને જાગતા રહો.’ ”

35તેમણે થોડકેઆગળજઈને જમીન પર પડ ને પ્રાથર્ના કર કે, શ હોય તોઆક્ષણ મારાથી દૂર કરાય.’ ” 36તેમણે ક ું કે,
‘અબ્બા, પતા, તમને સવર્ શ છે; આ પ્યાલો મારાથી દૂર કરો. તોપણ માર ઇચ્છા પ્રમાણે ન હ, પણ તમાર ઇચ્છા
પ્રમાણે થાઓ.’ ”

37 ઈ ુ પાછા આવે છે, અને તેઓને ઊંઘતા જુએ છે અને પતરને કહે છે, ‘ સમોન ું ું ઊંઘે છે? ું એક ઘડ ુધી ું
જાગતો રહ શકતો નથી? 38જાગતા રહો અને પ્રાથર્ના કરો, કે તમે પર ક્ષણમાં ન પડો; આત્મા તત્પર છે ખરો, પણ
શર ર નબર્ળ છે.’ ” 39 ફર તેમણે જઈને એ જ શ ો બોલીને પ્રાથર્ના કર .

40 ફર પાછા આવીને ઈ ુએ તેઓને ઊંઘતા જોયા; તેઓની આંખો ઊંઘથી ઘણી ભારે હતી; અને તેમને શો જવાબ દેવો, એ
તેઓને સમજા ું ન હ ું. 41ઈ ુ ત્રીજી વારઆવીને તેઓને કહે છે કે, ‘ ું તમે હજુઊંઘ્યા કરો છોઅનેઆરામ લો છો? બસ
થ ું. તે ઘડ આવી ૂક છે, જુઓ, માણસના દ કરાને પાપીઓના હાથમાં સોંપી દેવાશે. 42ઊઠો, આપણે જઈએ;
જુઓ, જે મને પકડાવનાર છે તે આવી પહોંચ્યો છે.’ ”

ઈ ુની ધરપકડ
માથ. 26:47-56; ૂક 22:47-53; યોહ. 18:3-12

43તરત, તે હજીબોલતા હતા, એટલામાં બારમાંનો એક, એટલે યહૂદા અને તેની સાથે ુ યાજકો, શા ીઓતથા વડ લોએ
મોકલેલા ઘણાં લોકો તલવારો તથા લાકડ ઓ લઈને ઈ ુની પાસે આ ા. 44 હવે ઈ ુને ધરપકડ કરનારાઓએ તેઓને એવી
નશાની આપી હતી કે, ‘જનેે હુ ૂમીશ તે જ તે છે, તેમને પકડજો અને ચોકસાઈથી લઈ જજો.’ ” 45ઈ ુ આ ા કે તરત તેમની
પાસે જઈને યહૂદા કહે છે કે, ‘ ુરુજી.’ ” અને તે તેમને ૂમ્યો. 46 ત્યારે તેઓએ ઈ ુને પકડ લીધા.

47 પણ પાસે ઊભા રહેનારાઓમાંના એકે તલવાર ઉગામીને પ્ર ુખ યાજકના ચાકરને માર અને તેનો કાન કાપી ના ો.
48 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘જેમ ચોરને પકડે તેમ તમે તલવારો તથા લાકડ ઓ લઈને મને પકડવાને આ ા છો ુ?ં
49 હુ દરરોજ તમાર પાસે ભ ક્ત ાનમાં બોધ કરતો હતો, ત્યારે તમે મને પકડ્યો ન હ; પણ શા વચન ૂરાં થાય,
માટે આમ થાય છે. 50બધા ઈ ુને ૂક ને નાસી ગયા.
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51 એક જુવાન જણેે પોતાના ઉઘાડા અંગ પર શણ ું વ ઓઢે ું હ ું તે તેમની પાછળ આવતો હતો; અને તેઓએ તેને
પકડ્યો; 52 પણ તે વ ૂક ને તે તેઓ પાસેથી ઉઘાડા શર રે નાસી ગયો.

ન્યાયસભા આગળ ઈ ુ
માથ. 26:25-68; ૂક 22:54-55,63-71; યોહ. 18:13-14,19-24

53 તેઓ ઈ ુને પ્ર ુખ યાજકની પાસે લઈ ગયા; અને સવર્ ુ યાજકો, વડ લો તથા શા ીઓ તેમની સાથે ભેગા થયા.
54 પતર ઘણે દૂરથી તેમની પાછળ ચાલ્યો અને છેક પ્ર ુખ યાજકના ચોકની અંદર આ ો; અને ચોક દારોની સાથે બેસીને
અંગારાની તાપણીમાં તે તાપતો હતો.

55હવે ુ યાજકોએ તથા આખી ન્યાયસભાએ ઈ ુને માર નંખાવવા સારુ તેની વરુદ્ધ સાક્ષી શોધી, પણ તે તેઓને જડ
ન હ. 56 કેમ કે ઘણાંઓએ તેની વરુદ્ધ જૂઠ સાક્ષી ૂર ; પણ તેઓની સાક્ષી મળતી આવતી નહોતી.

57 કેટલાકે ઊભા રહ ને તેમની વરુદ્ધ જૂઠ સાક્ષી ૂરતાં ક ું કે, 58અમે તેને એમ કહેતાં સાંભ ો છે કે, ‘હાથે બનાવેલા આ
મં દરને હુ પાડ નાખીશ અને ત્રણ દવસમાં વગર હાથે બનાવે ું હોય એ ું ભ ક્ત ાન બાંધીશ.’ ” 59આ વાતમાં પણ તેઓ
સહમત ન હતા.

60પ્ર ુખ યાજકે વચમાં ઊભા થઈને ઈ ુને ૂ ું કે, ‘ ું તારે કશો જવાબઆપવો નથી? તેઓ તાર વરુદ્ધઆ કેવી સાક્ષી ૂરે
છે?’ ” 61 પણ ઈ ુ મૌન ર ા. તેમણે કશો જવાબ નઆપ્યો. ફર પ્ર ુખ યાજકે તેમને ૂ ું કે, ‘ ું ું સ્ ુ તમાનનો દ કરો ખ્રસ્ત
છે?’ ” 62ઈ ુએ ક ું કે, ‘હુ છુ; તમે માણસના દ કરાને પરાક્રમનાં જમણા હાથ તરફ બેઠેલા તથાઆકાશના વાદળાં પર
આવતા જોશો.

63 પ્ર ુખ યાજકે પોતાનાં વ ો ફાડ ને ક ું કે, ‘હવે આપણને બીજી સાક્ષીની શી જરૂર છે? 64 તમે આ દભુાર્ષણ સાંભ ું છે,
તમને ું લાગે છે?’ બધાએ ઈ ુને ૃત્ ુદડને યોગ્ય ઠરા ા.ં 65 કેટલાક તેમના પર ૂંકવા તથા તેમ ું મોં ઢાંકવા લાગ્યા તથા તેમને
ુ ઓ માર ને તેમને કહેવા લાગ્યા કે, ‘ ું પ્રબોધક છે તો કહ બતાવ કે કોણે તને માય ? અને ચોક દારોએ તેમને તમાચા માર ને

તેમને સકજામાં લીધા.
પતર ઈ ુનો નકાર કરે છે
માથ. 26:69-75; ૂક 22:56-62; યોહ. 18:15-18,25-27

66હવે પતર નીચે આંગણમાં હતો ત્યારે પ્ર ુખ યાજકની એક સે વકા આવી. 67અને પતરને તાપતો જોઈને તે કહે છે કે, ‘ ું
પણ નાસરેથના ઈ ુની સાથે હતો.’ ” 68 પણ પતરે ઇનકાર કર ને ક ું કે, ‘ ું ું કહે છે, તે હુ જાણતો નથી તેમ જ સમજતો પણ
નથી.’ ” તે બહાર પરસાળમાં ગયો અને મરઘો બોલ્યો.

69તે સે વકા તેને જોઈને પાસે ઊભા રહેનારાઓને ફર થી કહેવા લાગી કે, ‘એતેઓમાંનો છે.’ ” 70પણ તેણે ફર ઇનકાર કય .
થોડ વાર પછ ત્યાં ઊભેલાઓએ પતરને ક ું કે, ‘ખરેખર ું તેઓમાંનો છે; કેમ કે ું ગાલીલનો છે.’ ”

71 પણ પતર શાપ દેવા તથા સમ ખાવા લાગ્યો કે, ‘જે માણસ વષે તમે કહો છો, તેને હુ ઓળખતો નથી.’ ” 72 તરત મરઘો
બીજી વાર બોલ્યો; અને ઈ ુએ પતરને જે વાત કહ હતી કે, મરઘો બે વાર બોલ્યા અગાઉ ત્રણ વાર ું મારો નકાર કર શ,
તે તેને યાદ આ ું; અને તે પર મન પર લાવીને તે ૂબ રડ્યો.

15
ઈ ુ પલાત સમક્ષ
માથ. 27:1-2,11-14; ૂક 23:1-5; યોહ. 18:28-38

1સવાર થઈ કે ુ યાજકોએ, વડ લો, શા ીઓ તથા આખી ન્યાયસભાએ સાથે મળ ને કાવતરુ રચ્ ું. પછ તેઓ ઈ ુને
બાંધીને લઈ ગયા અને પલાતને સોંપી દ ધા.ં 2 પલાતે ઈ ુને ૂ ું કે, ‘ ું ું યહૂદ ઓનો રાજા છે?’ તેમણે જવાબઆપતાં તેને
ક ું કે, ‘ ું કહે છે તે જ હુ છુ.’ ” 3 ુ યાજકોએ તેમના પર ઘણાં આક્ષેપો ૂ ા.

4 પલાતે ફર તેમને ૂછતાં ક ું કે, ‘ ું ું કઈ જ જવાબ આપતો નથી? જો, તેઓ તારા પર કેટલા બધા આક્ષેપો ૂકે છે!’
5 પણ ઈ ુએ બીજો કોઈ જવાબઆપ્યો ન હ, જથેી પલાતને આ યર્ થ ુ.ં

ઈ ુને ૃત્ ુની સજા ફરમાવી
માથ. 27:15-26; ૂક 23:13-25; યોહ. 18:39-19:16

6આપવર્માં જે એક બંદ વાનને લોકો માગે તેને તે છોડ દેતો હતો. 7 કેટલાક દગો કરનારાઓએ હુલ્લડમાં ૂન ક ુ હ ું તેઓની
સાથે કેદમાં પડલેો એવો બરાબાસ નામનો એક માણસ હતો. 8 લોકો ઉપર ચઢ ને પલાતને વનંતી કરવા લાગ્યા કે, ‘જમે તમે
અમારે સારુ દર વખતે કરતા હતા તે પ્રમાણે કરો.’ ”

9 પલાતે તેઓને જવાબઆપતાં ક ું કે, ‘ ું તમાર મરજીએવી છે કે, હુ તમારે સારુ યહૂદ ઓના રાજાને ુક્ત કરુ?’ ” 10 કેમ
કે તે જાણતો હતો કે ુ યાજકોએ અદેખાઈને લીધે તેમને સોંપી દ ધાં હતા. 11 પણ ુ યાજકોએ લોકોને ઉશ્કેયાર્, એસારુ
કે ઈ ુને બદલે તે તેઓને માટે બરાબાસને ુક્ત કરે.

12 પણ પલાતે ફર તેઓને ક ું કે, ‘જનેે તમે યહૂદ ઓનો રાજા કહો છો, તે ું હુ ું કરુ?’ ” 13 તેઓએ ફર ૂમ પાડ કે, ‘તેને
વધસ્તંભે જડાવો.’ ”

14 પલાતે તેઓને ક ું કે, ‘શા માટે? તેણે ું ખરાબ ક ુ છે?’ પણ તેઓએ વધારે ઊંચા અવાજે ક ું કે, ‘ઈ ુને વધસ્તંભે
જડાવો.’ ” 15 ત્યારે પલાતે લોકોને રાજી કરવા તેઓને સારુ બરાબાસને જતો કય . અને ઈ ુને કોરડા મરાવીને વધસ્તંભે જડવા
સારુ સોંપ્યા.ં

સપાઈઓ ઈ ુની મશ્કર કરે છે
માથ. 27:27-31; યોહ. 19:2-3
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16 સપાઈઓ ઈ ુને પ્રૈતો ુર્મ નામે કચેર માં લઈ ગયા; અને તેઓએ ચોક દારોની આખી ટુકડ ને બોલા ા. 17 તેઓએ તેમને
જાં ુ ડયો ઝભ્ભો પહેરા ો અને કાંટાનો ુગટ ૂંથીને તેમના માથા પર ૂ ો; 18 અને ‘હે યહૂદ ઓના રાજા, સલામ!’ એમ
કહ ને મશ્કર માં તેમને નમસ્કાર કરવા લાગ્યા.

19 તેઓએ તેમના માથામાં સોટ માર , ઈ ુના પર ૂં ાં અને ૂંટણ ટેક ને તેમની આગળ નમ્યા.ં 20 તેમની મશ્કર કર ર ા
પછ તેઓએ તેમના અંગ પરથી જાં ુ ડયો ઝભ્ભો ઉતાર લીધો અને તેમના પોતાનાં વ ો તેમને પહેરા ાં; પછ વધસ્તંભે
જડવા સારુ તેમને લઈ જવામાં આ ા.

ઈ ુનો કૂ્રસ ૃત્ ુ
માથ. 27:32-44; ૂક 23:26-43; યોહ. 19:17-27

21 સમોન નામે કુરેનીનો એક માણસ જે આલેકસાંદરનો તથા રૂફસનો પતા હતો, તે ખેતરથી આવતાં ત્યાં થઈને જતો હતો.
તેની પાસે સપાઈઓએ બળજબર થી ઈ ુનો વધસ્તંભ ઊંચકા ો. 22 ગલગથા નામની જગ્યા, જનેો અથર્ ‘ખોપર ની જગ્યા’
છે, ત્યાં તેઓ તેમને લા ા. 23 તેઓએ બોળ મ શ્રત દ્રાક્ષારસ તેમને આપ્યો; પણ ઈ ુએ તે પીવાની ના પાડ . 24 સપાઈઓએ
ઈ ુને વધસ્તંભે જડ્યાં અને તેઓમાંના પ્રત્યેકે ઈ ુના વ નો કયો ભાગ લેવો, તે જાણવા માટે ચઠ્ઠ ઓ નાખી. તેઓએ તેમના
વ અંદરોઅંદર વહેંચી લીધા.ં

25 સવારમાં લગભગ નવ વાગ્યે તેઓએ ઈ ુને વધસ્તંભે જડ્યાં. 26 તેના ઉપર ઈ ુ ું એ ું તહોમતના ું લ ું હ ું કે
“યહૂદ ઓનો રાજા.” 27 ઈ ુની સાથે તેઓએ બે ચોરોને વધસ્તંભે જડ્યા,ં એકને તેમની જમણી તરફ અને બીજાને ડાબી
તરફ. 28 “તે અપરાધીઓમાં ગણાયો,” એ ું જે શા વચન હ ું તે ૂરુ થ ું.

29 પાસે થઈને જનારાંઓએ ઈ ુ ું અપમાન ક ુ તથા માથાં હલાવતાં ક ું કે, ‘વાહ રે! મં દરને પાડ નાખનાર તથા તેને ત્રણ
દવસમાં બાંધનાર, 30 ું પોતાને બચાવ અને વધસ્તંભ પરથી ઊતર આવ.’ ”
31એજ પ્રમાણે ુ યાજકોએઅંદરોઅંદર શા ીઓ સ હત મશ્કર કર ને ક ું કે, ‘તેણે બીજાઓને બચા ા, પણ પોતાને

બચાવી શકતો નથી. 32ઇઝરાયલના રાજા, ખ્રસ્ત, હમણાં જ વધસ્તંભ પરથી ઊતર આવ, કે અમે જોઈને વ ાસ કર એ.’ ”
વળ જઓે ઈ ુની સાથે વધસ્તંભે જડાયેલા હતા તેઓએ પણ તેમની નદા કર .

ઈ ુ ું ૃત્ ુ
માથ. 27:45-46; ૂક 23:44-49; યોહ. 19:28-30

33બપોરના લગભગ બારથી ત્રણ વાગ્યા ુધી આખા દેશમાં અંધારપટ છવાયો. 34બપોરે લગભગ ત્રણ વાગ્યે ઈ ુએ મોટે
ઘાંટે ૂમ પાડ કે, ‘એલોઈ, એલોઈ લમા શબક્થની, એટલ,ે મારા ઈ ર, મારા ઈ ર, તમે મને કેમ ૂક દ ધો છે?’ ”
35જઓે પાસે ઊભા રહેલા હતા તેઓમાંના કેટલાકે તે સાંભળ ને ક ું કે, ‘જુઓ, તે એ લયાને બોલાવે છે.’ ”

36એક માણસે દોડ ને સરકામાં પલાળેલી વાદળ લાકડાની ટોચે બાંધીને તેમને ૂસવા આપીને ક ું કે, ‘રહેવા દો, આપણે
જોઈએ કે, એ લયા તેને ઉતારવાને આવે છે કે ન હ?’ ” 37ઈ ુએ મોટ ૂમ પાડ ને પ્રાણ છોડ્યો. 38મં દરનો પડદો ઉપરથી નીચે
ુધી ફાટ ને તેના બે ભાગ થયા.
39જે ૂબેદાર તેમની સામે ઊભો હતો, તેણે જયારે જો ું કે તેમણે આવી ર તે પ્રાણ છોડ્યો, ત્યારે તેણે ક ું કે, ‘ખરેખર આ

માણસ ઈ રના દ કરા હતા.’ ” 40 કેટલીક ીઓ પણ દૂરથી જોતી હતી; તેઓમાં મગ્દલાની મ રયમ, નાના યાકૂબ તથા યોસેની
મા મ રયમ અને શાલોમી હતી. 41જયારે ઈ ુ ગાલીલમાં હતા ત્યારે તેઓ તેમની પાછળ ચાલીને તેમની સેવા કરતી હતી; અને
તેમની સાથે યરુશાલેમમાં આવેલી બીજી પણ ઘણી ીઓ ત્યાં હતી.

ઈ ુ ું દફન
માથ. 27:57-61; ૂક 23:50-56; યોહ. 19:38-42

42સાંજ પડ ત્યારે સદ્ધ કરણનો દવસ, એટલે વશ્રામવારની આગળનો દવસ હતો, માટે, 43 ન્યાયસભાનો એક માનવંતો
સભાસદ, એટલે અ રમથાઈનો ૂસફ આ ો. તે પોતે પણ ઈ રના રા ની વાટ જોતો હતો; તેણે હમત રાખીને પલાતની
પાસે જઈને ઈ ુનો દેહ માગ્યો. 44 પલાત આ યર્ પામ્યો કે, ‘ ું તે એટલો જલદ ૃત્ ુ પામ્યો હોય!’ તેણે ૂબેદારને પોતાની
પાસે બોલાવીને ૂ ું કે, ‘ઈ ુને ૃત્ ુ પામ્યાને કેટલો વખત થયો?’ ”

45 ૂબેદાર પાસેથી તે વષે ખબર મળ ત્યારે પલાતે ૂસફને એ દેહ અપા ો. 46 ૂસફે શણ ું વ વેચા ું લી ું, ૃતદેહને
ઉતાર ને તેને શણના વ માં વીંટા ો અને ખડકમાં ખોદેલી એક કબરમાં દફના ો. અને તે કબર પર પથ્થર ગબડાવી ૂ ોં.
47 તેમને ાં ૂ ા એ મગ્દલાની મ રયમ તથા યોસેની મા મ રયમે જો ું.

16
ઈ ુ ું સજીવન થઈ ઊઠ ું
માથ. 28:1-8; ૂક 24:1-12; યોહ. 20:1-10

1 વશ્રામવાર વીતી ગયા પછ મગ્દલાની મ રયમ, યાકૂબની મા મ રયમ તથા શાલોમીએ, ુગંધી ચીજો વેચાતી લીધી, એ માટે
કે તેઓ જઈને તેમને લગાવે. 2અઠવા ડયાને પહેલે દવસે વહેલી સવારે ૂરજ ઊગતાં પહેલાં તેઓ કબરે આવી.

3 તેઓ અંદરોઅંદર કહેતી હતી કે, ‘આપણે માટે કબર ઉપરનો પથ્થર કોણ ખસેડશે?’ ” 4 તેઓ નજર ઊંચી કર ને જુએ છે
કે, પથ્થર ગાબડાયેલો હતો. જોકે તે ઘણો મોટો હતો.

5 તેઓએ કબરમાં પ્રવેશીને સફેદ ઝભ્ભો પહેરેલા, જમણી તરફ બેઠેલા, એક જુવાન માણસને જોયો. તેથી તેઓ ગભરાઈ
ગઈ. 6 પણ તે તેઓને કહે છે કે, ‘ગભરાશો ન હ; વધસ્તંભે જડાયેલા નાસરેથના ઈ ુને તમે શોધો છો; તે ઊઠ્યાં છે; તે અહ
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નથી; જુઓ, જે જગ્યાએ તેમને દફના ાં હતા તે આ છે. 7 પણ જાઓ, અને તેમના શષ્યોન,ે અને ખાસ કર ને પતરને કહો કે
તેઓ તમાર આગળ ગાલીલમાં જાય છે, જમે તેમણે તમને ક ું હ ું તેમ. તમે તેમને ત્યાં જોશો.’ ”

8તેઓ બહાર નીકળ ને કબરની પાસેથી દોડ ગઈ; કેમ કે તેઓને સાચે ભય તથાઆ યર્ લાગ્ ું હ ું; અને તેઓએ કોઈને કઈ
ક ું ન હ; કેમ કે તેઓ ડરતી હતી.

ઈ ુ મગ્દલાની મ રયમને દેખાયા
માથ. 28:9-10; યોહ. 20:11-18

9 (હવે અઠવા ડયાના પહેલા દવસની સવારે ઈ ુ પાછા ઊઠ ને મગ્દલાની મ રયમ, જનેાંમાંથી તેમણે સાત દુ ાત્માઓ કાઢ્યાં
હતા, તેને તેઓ પ્રથમ દેખાયા. 10જઓે તેમની સાથે રહેલા હતા, તેઓ શોક તથા રુદન કરતા હતા, ત્યારે તેણે તેઓની પાસે
જઈને ખબરઆપી. 11ઈ ુ જી વત છે અને તેના જોવામાં આ ા છે, એ તેઓએ સાંભ ું પણ વ ાસ કય ન હ.

બે શષ્યોને ઈ ુ દેખાયા
ૂક 24:13-35

12એ પછ તેઓમાંના બે જણ ચાલીને એમ્મૌસ ગામે જતા હતા, એટલામાં ઈ ુ અન્ય સ્વરૂપે તેઓને દેખાયા. 13 તેઓએ
જઈને બાક રહેલાઓને ક ું. જોકે તેઓએ પણ તેઓ ું માન્ ું ન હ.

અ ગયાર શષ્યોને ઈ ુ દેખાયા
માથ. 28:16-20; ૂક 24:36-39; યોહ. 20:19-23; પ્ર.ેકૃ. 1:6-8

14 ત્યાર પછ અ ગયાર શષ્યો જમવા બેઠા હતા, ત્યારે ઈ ુ તેઓને દેખાયા; અને તેમણે તેઓના અ વ ાસ તથા હૃદયની
કઠણતાને લીધે તેઓને ઠપકો આપ્યો; કેમ કે તેઓ પાછા ઊઠ્યાં પછ જઓેએ તેમને જોયા હતા, તેઓ ું તેઓએ માન્ ું ન
હ ું. 15 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘આખી દુ નયામાં જઈને સમગ્ર ૃ ને ુવાતાર્ પ્રગટ કરો. 16 જે કોઈ વ ાસ કરે તથા
બા પ્તસ્મા લે, તે ઉદ્ધાર પામશ;ે પણ જે વ ાસ ન હ કરે, તે અપરાધી ઠરશે.

17 વ ાસ કરનારાઓને હાથે આવાં ચમત્કા રક ચ ો થશ,ે મારે નામે તેઓ દુ ાત્માઓને કાઢશ,ે નવી ભાષાઓ
બોલશે, 18સપ ને ઉઠાવી લેશે અને જો તેઓથી કઈ પ્રાણઘાતક વસ્ ુ પવાઈ જશે તો તેઓને કઈ ઈજા થશે ન હ;
તેઓ બમારો પર હાથ ૂકશે અને તેઓ સાજાં થશ.ે’ ”

ઈ ુ ું સ્વગાર્રોહણ
ૂક 24:50-53; પ્ર.ેકૃ. 1:9-11

19 પ્ર ુ ઈ ુ તેઓની સાથે બોલી ર ા પછ સ્વગર્માં લઈ લેવાયા અને ઈ રને જમણે હાથે બરા ા. 20 તેઓએ ત્યાંથી
જઈને બધે ળે ુવાતાર્ પ્રગટ કર ; અને પ્ર ુ તેઓના કામમાં તેઓને સહાય કરતા અને તેઓને હાથે થયેલા ચમત્કા રક ચ ોથી
ુવાતાર્ની સત્યતા સા બત કરતા હતા.)



ૂક 1:1 899 ૂક 1:20

ૂકની લખેલી ુવાતાર્
લેખક

પ્રાચીન લેખકોની એકસમાન માન્યતા છે કે ુસ્તકનો લેખક ૂક વૈદ છે અને તેના લખાણ પરથી તે બીજી પેઢ નો ખ્રસ્તી ક્ત
જણાય છે. પરપરાગત ર તે તેને બનયહૂદ ગણવામાં આવે છે. તે આ ુવાતાર્ અને પ્રે રતોનાં કૃત્યો ુસ્તક લખતો તથા મશનર
કાયર્માં પાઉલ સાથે જતો ૂળ ૂત ર તે એક ુવાતાર્ પ્રચારક ક્ત હતો. (ક્લોસ્સી 4:14; 2 તમોથી 4:11; ફલેમોન 24).

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 60 થી 80 ની આસપાસનો છે.
ૂકે તેના લખવાની શરૂઆત કાઈસા રયામાં કર અને તેને રોમમાં ૂણર્ ક ુ હ ું. લખાણના ચાવીરૂપ ળો બેથલેહેમ, ગાલીલ,

યહૂ દયા તથા યરુશાલેમ હોય શકે છે.
વાંચકવગર્
ૂક ું ુસ્તક થયો ફલને સમ પત છે જનેા નામનો અથર્ ઈ રપ્રેમી એવો થાય છે. એ સ્પ નથી કે તે એક ખ્રસ્તનો અ ુયાયી

હતો કે તે ખ્રસ્તનો અ ુયાયી બનવા ું વચારતો હતો. ૂક તેને નેકનામદાર તર કે ઓળખાવે છે (1:3) તે તથ્ય ૂ ચત કર શકે
છે કે તે એક રોમન અ ધકાર હતો. ઘણા ૂરાવાઓ બનયહૂદ શ્રોતાગણ નદ શત કરે છે અને ૂક ું ુ ધ્યાન મ ુષ્ય ુત્ર તથા
ઈ ર ું રા એવી ક્તઓ પર કે ન્દ્રત હ ું (5:24, 19:10, 17:20-21, 13:18).

હે ુ
હે ુ ઈ ુ ું જીવન વણર્ન કરવાનો છે. ૂક ઈ ુને મ ુષ્ય ુત્ર તર કે પ્રસ્ ુત કરે છે. તેણે આ ુસ્તક થયો ફલને લ ું કે જથેી

જે બાબતો તેને શીખવવામાં આવી હતી તેની સં ૂણર્ સમજ તે પ્રાપ્ત કર શકે (1:4). સતાવણીના સમય દરમ્યાન, ઈ ુના
અ ુયાયીઓમાં ક ું જ ઉપદ્રવકાર કે વ ચત્ર ન હ ું તે થયો ફલને જણાવતાં ૂક ખ્રસ્તી વ ાસનો બચાવ કર ર ો હતો.

ુદ્રાલેખ
ઈ ુ સં ૂણર્ મ ુષ્ય

રૂપરેખા
1. ઈ ુનો જન્મ તથા શરૂઆત ું જીવન — 1:5-2:52
2. ઈ ુના સેવાકાયર્ની શરૂઆત — 3:1 – 4:13
3. ઉદ્ધારના નમાર્તા ઈ ુ — 4:14-9:50
4. ઈ ુ ું વધસ્તંભ પ્ર ત પ્રયાણ — 9:51-19:27
5. યરુશાલેમમાં ઈ ુનો વજયવંત પ્રવેશ, કૂ્રસારોહણ અને જીવનોત્થાન — 19:28-24:53

પ્રસ્તાવના
1આરભથી જઓે નજરે જોનારા તથા વચનના સેવકો હતા, તેઓએ આપણને ક ું છે તે પ્રમાણે, 2આપણામાં ૂર થયેલી

વાતો ું વણર્ન કરવાને ઘણાંએ સ્વીકા ુ છે; 3 માટે, ઓમાનનીય થયો ફલ, મેં પણ શરૂઆતથી સઘળ વાતોની ચોકસાઈ કર ન,ે
તને વગતવાર લખવા ું ન ક ુ, 4 કેમ કે જે વાતો તને શીખવવામાં આવી છે, તેઓની સત્યતા ું જાણ.ે

યોહાન બા પ્તસ્તનાં જન્મની આગાહ
5 યહૂ દયાના રાજા હેરોદની કાર કદ માં અ બયાના યાજક વગર્માંનો ઝખાયાર્ નામે એક યાજક હતો; તેની પત્ની હારુનની

દ કર ઓમાંની હતી, તે ું નામ એ લસાબેત હ ું. 6 તેઓ બ ે ઈ રની આગળ ન્યાયી હતા,ં તથા પ્ર ુની સવર્ આજ્ઞાઓ તથા
વ ધઓ પ્રમાણે નદ ષ ર તે વતર્તાં હતા.ં 7 તેઓ નઃસંતાન હતાં કેમ કે એ લસાબેત જન્મ આપવાને અસમથર્ હતી. તેઓ બ ે
ઘણાં ૃદ્ધ હતા.ં

8 તે છતાં ઝખાયાર્ પોતાના યાજક વગર્ના ક્રમ પ્રમાણે ઈ રની આગળ યાજક ું કામ કરતો હતો, 9 એટલામાં યાજકપદના
રવાજ પ્રમાણે પ્ર ુના ભ ક્ત ાનમાં જઈને અપર્ણ કરવા માટે તેને પસંદ કરવામાં આ ો. 10 ૂપ સળગાવતા સમયે લોકોની
સભા બહાર પ્રાથર્ના કરતી હતી.

11 તે સમય દર મયાન યજ્ઞવેદ ની જમણી બાજુમાં ાં ૂપ સળગાવવામાં આવતો હતો ત્યાં પ્ર ુનો એક સ્વગર્દૂત ઊભેલો
તેના જોવામાં આ ો. 12 સ્વગર્દૂતને જોઈને ઝખાયાર્ ગભરાઈ ગયો, અને તેને બીક લાગી. 13 સ્વગર્દૂતે તેને ક ું કે, ઝખાયાર્, બીશ
ન હ; કેમ કે તાર પ્રાથર્ના સાંભળવામાં આવી છે, તાર પત્ની એ લસાબેતને દ કરો થશ,ે તે ું નામ ું યોહાન પાડશે.

14 તને આનંદ પ્રાપ્ત થશ,ે ને તેના જન્મથી ઘણાં લોકો હરખાશે; 15 કેમ કે તે પ્ર ુની દ્ર માં મહાન થશ,ે દ્રાક્ષાસવ કે કોઈ
ઉન્મ પીણું પીશે ન હ; અને માતાના પેટમાં હશે ત્યારથી જ પ વત્રઆત્માથી ભર ૂર થશ.ે

16 તે ઇઝરાયલના ઘણાં વંશજોને તેઓના ઈ ર યહોવાહ તરફ ફેરવશે. 17 તે એ લયાના આત્માએ તથા પરાક્રમે ઈ રની
આગળ ચાલશે, એ માટે કે તે પતાઓનાં મન બાળકો તરફ તથા ન માનનારાઓને ન્યાયીઓના જ્ઞાન પ્રમાણે ચાલવાને ફેરવે, તથા
પ્ર ુને માટે સદ્ધ થયેલી પ્રજા તૈયાર કરે.

18ઝખાયાર્એ સ્વગર્દૂતને ક ું કે, ‘એમને કેવી ર તે જણાય? કેમ કે હુ અને માર પત્ની ઘણાં ૃદ્ધ છ એ.’ ” 19સ્વગર્દૂતે તેને ઉ ર
આપ્યો કે, ‘હુ ઈ રની સમક્ષતામાં રહેનાર ગા બ્રયેલ છુ; તાર સાથે વાત કર ને તને આ ુભ સંદેશ આપવાને મને મોકલવામાં
આ ો છે.’ ” 20એ વાત બનશે તે દવસ ુધી ું બોલી શકશે ન હ, કેમ કે માર વાતો જે ઠરાવેલા સમયે ૂણર્ થશે તેં તેઓનો
વ ાસ કય ન હ.
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21 લોકો ઝખાયાર્ની રાહ જોઈ રહયા હતા, તેને ભ ક્ત ાનમાં વાર લાગી, માટે લોકો આ યર્ પામ્યા. 22 તે બહાર આ ો
ત્યારે તેઓની સાથે તે બોલી શ ો ન હ; ત્યારે લોકો એ ું સમ ા કે અંદર ભ ક્ત ાનમાં તેને કઈ દશર્ન થ ું હશે; તે તેઓને
ઇશારો કરતો હતો, અને બોલી શ ો ન હ. 23 તેના સેવા કરવાના દવસો ૂરા થયા ત્યારે એમ થ ું કે તે પોતાના ઘરે પાછો ગયો.

24 તે દવસ પછ તેની પત્ની એ લસાબેતને ગભર્ ર ો, તે પાંચ મ હના ુધી ુપ્ત રહ , અને તેણે ક ું કે, 25 ‘માણસોમાં મારુ
મહેણું દૂર કરવા મારા પ્ર ુએ પોતાની કૃપાદ નાં સમયમાં મને સારા દવસો આપ્યા છે.’ ”

ઈ ુના જન્મની જાહેરાત
26 છઠે્ઠ મ હને ગા બ્રયેલ સ્વગર્દૂતને ગાલીલના નાસરેથ નામે એક શહેરમાં એક કુમા રકાની પાસે ઈ ર તરફથી મોકલવામાં

આ ો હતો. 27 દાઉદના વંશના, ૂસફ નામે, એક ુરુષ સાથે તેની સગાઈ થઈ હતી; તે ું નામ મ રયમ હ ું. 28 સ્વગર્દૂતે તેની
પાસે આવીને ક ું કે, ‘હે કૃપા પામેલી, ુખી રહે, પ્ર ુ તાર સાથે છે!’ 29 પણ એ વચન સાંભળ ને તે ઘણી ગભરાઈ અને વચાર
કરવા લાગી કે, આતે કઈ જાતની સલામ હશે!

30 સ્વગર્દૂતે તેને ક ું કે, ‘હે મ રયમ, બીશ નહ ; કેમ કે ું ઈ રથી કૃપા પામી છે. 31જો, તને ગભર્ રહેશે, તને દ કરો થશ,ે
અને ું તેમ ું નામ ઈ ુ પાડશ.ે 32 તે મોટા થશે અને પરાત્પર ઈ રના દ કરા કહેવાશ;ે અને ઈ ર પ્ર ુ તેમને તેમના પતા દાઉદ ું
રા ાસન આપશ.ે 33 તે યાકૂબના વંશજો પર સવર્કાળ રા કરશ,ે અને તેમના રા નો અંત આવશે ન હ.’ ”

34 મ રયમે સ્વગર્દૂતને ક ું કે, ‘એ કેમ કર ને થશ?ે કેમ કે હુ કુવાર છુ, અને હુ કોઈ ુરુષ સાથે સંબંધમાં આવી નથી.’ ”
35 સ્વગર્દૂતે તેને ઉ ર આપ્યો કે, ‘પ વત્રઆત્મા તારા પર આવશ,ે અને પરાત્પર ઈ ર ું પરાક્રમ તારા પર આચ્છાદન કરશ;ે માટે
જે તારાથી જન્મ લેશે તેને પ વત્ર ઈ રનો દ કરો કહેવાશ.ે

36જો, તાર સગી એ લસાબેતે પણ તેની ૃદ્ધાવ ામાં દ કરાનો ગભર્ ધય છે; અને જે ન:સંતાન કહેવાતી હતી, તેને આ છઠ્ઠો
મ હનો જાય છે. 37 ‘કેમ કે ઈ ર માટે ક ું જ અશ નથી!’ 38મ રયમે સ્વગર્દૂતને ક ું કે, ‘જો, હુ પ્ર ુની સે વકા છુ, તારા ક ાં
પ્રમાણે મને થાઓ.’ ત્યારે સ્વગર્દૂત તેની પાસેથી ગયો. 39 તે દવસોમાં મ રયમ ઊઠ ને પહાડ દેશમાં યહૂ દયાના એક શહેરમાં
તરત જ ગઈ.

મ રયમ એ લસાબેતને મળવા જાય છે
40ઝખાયાર્ને ઘરે જઈને એ લસાબેતને સલામ કહ . 41એ લસાબેતે મ રયમની સલામ સાંભળ ત્યારે બાળક તેના પેટમાં કૂ ું;

અને એ લસાબેતે પ વત્રઆત્માથી ભર ૂર થઈન.ે
42 તથા ઊંચા સ્વરથી ક ું કે, ‘ ીઓમાં ું આશીવાર્ દત છે, તારુ બાળક પણ આશીવાર્ દત છે!’ 43એ કૃપા મને ાંથી કે,

મારા પ્ર ુની મા માર પાસે આવે? 44 કેમ કે, જો, તાર સલામનો અવાજ મારે કાને પડતાં બાળક મારા પેટમાં આનંદથી કૂ ું.
45જણેે વ ાસ કય તે આશીવાર્ દત છે, કેમ કે પ્ર ુ તરફથી જે વાતો તેને કહેવામાં આવી છે તેઓ ૂણર્ થશ.ે

મ રયમ ું સ્ ુ તગાન
46 મ રયમે ક ું કે, મારો જીવ પ્ર ુને મહાન માને છે, 47અને ઈ ર, મારા ઉદ્ધારકમાં મારો આત્મા હરખાયો છે. 48 કારણ

કે તેમણે પોતાની સે વકાની દ નાવ ા પર દ્ર કર છે; કેમ કે, જો, હવેથી સઘળ પેઢ ઓ મને આશીવાર્ દત કહેશે. 49 કેમ કે
પરાક્રમી ઈ રે મારે સારુ મહાન કૃત્યો કયાર્ છે, તેમ ું નામ પ વત્ર છે. 50જઓે તેમ ું સન્માન કરે છે, તેઓ પર તેમની દયા પેઢ
દરપેઢ રહે છે. 51 તેમણે પોતાના પરાક્રમી હાથો વડે ઘણાં પરાક્રમી કાય કયા છે, અ ભમાનીઓને તેઓનાં હૃદયની કલ્પનામાં
તેમણે વખેર ના ા છે. 52 તેમણે રાજકતાર્ઓને રા ાસન પરથી ઉતાર ના ા છે, અને ગર બોને ઊંચા કયાર્ છે. 53 તેમણે
ૂ ાંઓને સારાં વાનાંથી ૃપ્ત કયાર્ છે; અને શ્રીમંતોને ખાલી હાથે પાછા કાઢ્યાં છે. 54આપણા ૂવર્જોને તેમના ક ાં પ્રમાણે,

ઇબ્રા હમ પર તથા તેના વંશ પર 55સદા દયા કરવા ું સંભાર ન,ે તેમણે પોતાના સેવક ઇઝરાયલને સહાય કર .’ ”
56 મ રયમઆશરે ત્રણ મ હના ુધી તેની સાથે રહ , પછ પોતાને ઘરે પાછ ગઈ.
યોહાન બા પ્તસ્તનો જન્મ

57હવે એ લસાબેતના દવસો ૂરા થયા, એટલે તેને દ કરો જનમ્યો. 58તેના પડોશીઓએતથા સગાંઓએસાંભ ું કે, પ્ર ુએ
તેના પર મોટ દયા કર છે, ત્યારે તેઓએ તેની સાથે આનંદ કય .

59આઠમે દવસે તેઓ છોકરાંની ુ ત કરવાઆ ાં, ત્યારે તેઓ તેના પતાના નામ ઉપરથી તે ું નામ ઝખાયાર્ પાડવા માંગતા
હતા; 60 પણ તેની માએ તેઓને ક ું કે, ‘એમ ન હ, પણ તે ું નામ યોહાન પાડ ુ.ં’ ”

61 તેઓએ તેને ક ું કે, ‘તારાં સગામાંના કોઈ ું એ ું નામ પાડે ું નથી.’ ” 62 તેઓએ ઇશારો કર ને તેના પતાને ૂ ું કે, ‘ ું
તે ું ું નામ પાડવા ચાહે છે?’ ” 63 તેણે પથ્થરપાટ માગીને તેના પર લ ું કે, ‘તે ું નામ યોહાન છે.’ ”

64 તેથી તેઓ સવર્ અચંબો પામ્યા. તરત ઝખાયાર્ ું ુખ ઊઘડ ગ ું, ને તેની જીભ છૂટ થઈ, તે ઈ રની સ્ ુ ત કરતો બોલવા
લાગ્યો. 65 તેઓની આસપાસના સવર્ રહેવાસીઓને બીક લાગી, અને યહૂ દયાના આખા પહાડ દેશમાં એ વાતોની ચચાર્ ચાલી.
66જઓેએ તે વાતો સાંભળ તે સવર્એ તે મનમાં રાખીને ક ું કે, ત્યારે આ છોકરો કેવો થશ?ે કેમ કે પ્ર ુનો હાથ તેના પર હતો.

ઝખાયાર્ ું પ્રબોધ
67 તેના પતા ઝખાયાર્એ પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર થઈને એવો પ્રબોધ કય કે, 68 ઇઝરાયલના ઈ ર પ્ર ુ સ્ ુ તમાન થાઓ;

કેમ કે તેમણે પોતાના લોકની ુલાકાત લઈને તેઓનો ઉદ્ધાર કય છે. 69જગતના પહેલાથી ઈ રે પ વત્ર પ્રબોધકોના ુખથી ક ું
હ ું તે પ્રમાણ,ે 70 તેમણે પોતાના સેવક દાઉદના કુળમાં, આપણે સારુ એક પરાક્રમી ઉદ્ધારનાર આપ્યા છે, 71એટલે તે આપણા
શ ુઓથી તથા આપણા પર દ્વષે રાખનારા સવર્ના હાથમાંથી આપણને બચાવ;ે 72 એ સારુ કે તે આપણા ૂવર્જો પ્રત્યે દયા
દશાર્વે, તથા પોતાનો પ વત્ર કરાર યાદ કરે, 73એટલે તેમણે આપણા પતા ઇબ્રા હમની સાથે જે સમ ખાધા તે; 74એ માટે કે તે
આપણે સારુ એ ું કરે કે, આપણે પોતાના શ ુઓના હાથમાંથી છૂટકો પામીન,ે નભર્યતાથી આપણા આખા આ ુષ્યભર તેમની
આગળ 75 પ વત્રાઈથી તથા ન્યાયીપણાથી તેમની સેવા કર એ. 76અને, ઓ ુત્ર, ું પરાત્પર ઈ રનો પ્રબોધક કહેવાશે; કેમ કે
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ું પ્ર ુની આગળ ચાલશે, એ માટે કે ું પ્ર ુનો માગર્ તૈયાર કરે, 77 તથા તેમના લોકોને પાપની માફ મળવા માટે તેઓને ઉદ્ધાર ું
જ્ઞાન આપશ.ે 78અને આપણી માફ એ માટે થઈ કેમ કે આપણા ઈ રની ઘણી દયા સ્વગર્માંથી ઉદ્ધારનાર ઊગતાં ૂયર્ સમાન
આપણી પાસે આવે છે, 79એ માટે કે અંધારામાં તથા મરણની છાયામાં જઓે બેઠેલા છે તેઓને તે પ્રકાશ આપે તથા આપણા
પગલાંને શાં તના માગર્માં દોર જાય.

80 ુત્ર મોટો થયો, આત્મામાં બળવાન થતો ગયો, અને ઇઝરાયલમાં તેના જાહેર થવાનાં દવસ ુધી તે અરણ્યમાં ર ો.

2
ઈ ુનો જન્મ
માથ. 1:18-25

1 તે દવસોમાં કાઈસાર ઓગસ્તસે ફરમાન બહાર પાડ ું કે, સવર્ દેશોના લોકોની વસ્તીગણતર કરવામાં આવ.ે 2 કુરે નયસ
સ રયા પ્રાંતનો રા પાલ હતો, તેના વખતમાં એ પ્રથમ વસ્તીગણતર હતી. 3 બધા લોકો પોતાનાં નામ નોંધાવવા સારુ
પોતપોતાનાં નગરમાં ગયા.

4 ૂસફ પણ ગાલીલના નાસરેથ શહેરમાંથી યહૂ દયામાં દાઉદ ું શહેર જે બેથલેહેમ કહેવાય છે તેમા,ં 5 પોતા ું તથા પોતાની
ગભર્વતી વે વશાળ પત્ની મ રયમ ું નામ નોંધાવવા ગયો, કેમ કે તે દાઉદના વંશ તથા કુળમાંનો હતો.

6તેઓ ત્યાં હતા,ં એટલામાં મ રયમના પ્રસવાવ ાના દવસો ૂરા થયા. 7અને તેણે પોતાના પ્રથમ દ કરાને જન્મઆપ્યો; તેને
વ માં લપેટ ને ગભાણમાં ુવડા ો, કારણ કે તેઓને સારુ ધમર્શાળામાં કઈ જગ્યા નહોતી.

ભરવાડો અને દૂતો
8 તે દેશમાં ઘેટાંપાળકો રાત્રે ખેતરમાં રહ ને પોતાનાં ઘેટાંને સાચવતા હતા. 9 પ્ર ુનો એક સ્વગર્દૂત તેઓનીઆગળ પ્રગટ થયો,

પ્ર ુના ગૌરવનો પ્રકાશ તેઓની આસપાસ પ્રકાશ્યો, તેથી તેઓ ઘણાં ભયભીત થયા.
10 સ્વગર્દૂતે તેઓને ક ું કે ‘બીશો નહ ; કેમ કે, જુઓ, હુ મોટા આનંદની ુવાતાર્ તમને કહુ છુ, અને તે સવર્ લોકોને માટે થશ;ે

11 કેમ કે આજ દાઉદના શહેરમાં તમારે સારુ એક ઉદ્ધારક, એટલે ખ્રસ્ત પ્ર ુ જનમ્યાં છે. 12 તમારે માટે એ નશાની છે કે, તમે
એક બાળકને વ માં લપેટે ું તથા ગભાણમાં ૂતે ું જોશો.’ ”

13 પછ એકાએક સ્વગર્દૂતની સાથે આકાશના બીજા સ્વગર્દૂતોનો સ ુદાય પ્રગટ થયો; તેઓ ઈ રની સ્ ુ ત કર ને કહેતાં હતા
કે, 14 ‘સ્વગર્માં ઈ રને મ હમા, તથા ૃથ્વી પર જે માણસો વષે તે પ્રસ છે, તેઓ મધ્યે શાં ત થાઓ.’ ”

15જયારે સ્વગર્દૂતો તેઓની પાસેથી આકાશમાં ગયા તે પછ , ઘેટાંપાળકોએ એકબીજાને ક ું કે, ‘ચાલો, આપણે બેથલેહેમ
જઈનેઆબનેલી બના જનેી ખબર પ્ર ુએઆપણનેઆપી છે તે જોઈએ.’ ” 16તેઓ ઉતાવળથી ગયા, અને મ રયમન,ે ૂસફન,ે
તથા ગભાણમાં ૂતેલા બાળકને જોયા.

17 તેઓને જોયા પછ જે વાત એ બાળક સંબંધી તેઓને કહેવામાં આવી હતી, તે તેઓએ કહ બતાવી. 18 જે વાતો
ઘેટાંપાળકોએ કહ , તેથી સઘળા સાંભળનારાઓ આ યર્ પામ્યા, 19 પણ મ રયમ એ સઘળ વાતો મનમાં રાખીને વારવાર તે
વષે વચાર કરતી રહ . 20ઘેટાંપાળકોને જે કહેવામાંઆ ું હ ું તે તેઓએબ ું સાંભ ું તથા જો ુ,ં તેથી તેઓ ઈ રનો મ હમા
તથા સ્ ુ ત કરતા પોતાનાં ઘેટાં પાસે પાછા ગયા.

ઈ ુ ું નામકરણ
21આઠ દવસ ૂરા થયા પછ બાળકની ુ ત કરવાનો વખતઆ ો, તેમ ું નામ ઈ ુ પાડવામાં આ ું, જે નામ, જન્મ પહેલાં

સ્વગર્દૂતે આપ્ ું હ ું.
ભ ક્ત ાનમાં ઈ ુ ું સમપર્ણ

22 ૂસાના નયમશા પ્રમાણે તેઓના ુ દ્ધકરણના દવસો ૂરા થયા, 23 ત્યારે જમે પ્ર ુના નયમશા માં લખે ું છે કે, પ્રથમ
જન્મેલો દરેક બાળક પ્ર ુને સારુ પ વત્ર કહેવાય, તે પ્રમાણે તેઓ તેને પ્ર ુની સમક્ષ રજૂ કરવાને, 24 તથા પ્ર ુના નયમશા માં
ક ાં પ્રમાણે એક જોડ હોલાને અથવા ક ૂતરનાં બે બચ્ચા ું બ લદાન કરવા સારુ, તેને યરુશાલેમમાં લા ાં.

25 ત્યારે જુઓ, શમયોન નામે એક માણસ યરુશાલેમમાં હતો, તે ન્યાયી તથા ધા મક હતો, તે ઇઝરાયલને દલાસો મળે તેની
રાહ જોતો હતો, અને પ વત્ર આત્મા તેના પર હતો. 26 પ વત્ર આત્માએ તેને જણા ું હ ું કે, ‘પ્ર ુના ખ્રસ્તને જોયા પહેલાં ું
મરશે ન હ.’ ”

27 તે આત્માની પ્રેરણાથી ભ ક્ત ાનમાં આ ો, ત્યાં નયમશા ની વ ધ પ્રમાણે કરવા માટે બાળક ઈ ુના માતા પતા તેમને
સમયોનની પાસે લા ા. 28 ત્યારે તેણે બાળકને હાથમાં ઊંચક ને ઈ રની સ્ ુ ત કર ને ક ું કે, 29 ‘હે પ્ર ુ, હવે તમારા વચન
પ્રમાણે તમે તમારા સેવકને શાં તથી જવા દો; 30 કેમ કે માર આંખોએ તમારો ઉદ્ધાર જોયો છે, 31જનેે તમે સવર્ લોકોની સન્ ુંખ
તૈયાર કયાર્ છે; 32 તેઓ બનયહૂદ ઓ માટે પ્રકટ કરણનો પ્રકાશ અને તમારા ઇઝરાયલી લોકોનો મ હમા છે.’ ”

33 તેમના બાળક સંબંધી જે વાતો કહેવામાં આવી, તેથી તેમના માતા પતા આ યર્ પામ્યા. 34 શમયોને તેઓને આશીવાર્દ
આપ્યો, અને તેમની મા મ રયમને ક ું કે, ‘જો, આ બાળક ઇઝરાયલમાંનાં ઘણાંનાં પડવા, તથા પાછા ઊઠવા સારુ, તથા જનેી
વરુદ્ધ વાંધા લેવામાં આવે તેની નશાની થવા સારુ ઠરાવેલો છે. 35 હા, તારા પોતાના જીવને તલવાર વીંધી નાખશ;ે એ માટે કે
ઘણાં મનોની કલ્પના પ્રગટ થાય.’ ”

36 આશેરના કુળની ફ ુએલની દ કર હા ા, એક પ્રબો ધકા હતી. તે ઘણી ૃદ્ધ થઈ હતી. અને તે પોતાનાં લ પછ
પોતાના પ તની સાથે સાત વષર્ ુધી રહ હતી. 37 તે ચોયાર્સી વષર્થી વધવા હતી; તે ભ ક્ત ાનમાં જ રહેતી હતી, અને
રાત દવસ ઉપવાસ તથા પ્રાથર્નાસ હત ભજન કયાર્ કરતી હતી. 38 તેણે તે જ ઘડ એ ત્યાં આવીને ઈ રની સ્ ુ ત કર , અને
જઓે યરુશાલેમના ઉદ્ધારની રાહ જોતાં હતા તે સઘળાને તે બાળક સંબંધી વાત કર .

નાસરેથ પાછા ફર ું
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39 તેઓ પ્ર ુના નયમશા પ્રમાણે બ ું કર ૂ ા પછ ગાલીલમાં પોતાના શહેર નાસરેથમાં પાછા ગયા.
40 ત્યાં તે છોકરો મોટો થયો, અને જ્ઞાનથી ભર ૂર થઈને બળવાન થયો, અને ઈ રની કૃપા તેના પર હતી.

બાર વષર્ની ઉંમરે ઈ ુ ભ ક્ત ાનમાં
41 તેનાં માતા પતા વરસોવરસ પાસ્ખાપવર્માં યરુશાલેમ જતા હતા.ં 42જયારે ઈ ુ બાર વરસના થયા, ત્યારે તેઓ રવાજ

પ્રમાણે પવર્માં ત્યાં ગયા. 43 પવર્ના દવસો ૂરા કર ને તેઓ પાછા જવા લાગ્યાં, ત્યારે ઈ ુ યરુશાલેમમાં રોકાઈ ગયા, અને તેમના
માતા પતાને તેની ખબર પડ ન હ. 44 પણ તે સ ૂહમાં હશે, એમ ધાર ને તેઓએ એક દવસ ુધી ુસાફર કર અને પછ
પોતાનાં સગામાં તથા ઓળખીતામાં ઈ ુને શોધ્યા.

45 ઈ ુ તેઓને મ ા ન હ, ત્યારે તેઓ તેમને શોધતાં શોધતાં યરુશાલેમમાં પાછા ગયા. 46 ત્રણ દવસ પછ તેઓએ તેમને
ભ ક્ત ાનમાં ધમર્ ુરુઓની વચમાં બેઠેલા, તેઓ ું સાંભળતાં તથા તેઓને સવાલો ૂછતાં જોયા. 47જઓેએ તેમ ું સાંભ ું
તેઓ બધા તેમની ુ દ્ધથી તથા તેમના ઉ રોથી વ સ્મત થયા.

48 તેમને જોઈને તેમના માતા પતા આ યર્ પામ્યા; અને તેમની માએ તેમને ક ું કે, ‘દ કરા, અમાર સાથે ું આવી ર તે કેમ
વત્ય ? જો, તારા પતાએ તથા મેં દઃુખી થઈને તાર કેટલી શોધ કર !’ 49ઈ ુએ તેઓને ક ું કે ‘તમે માર શોધ શા માટે કર ?
ું તમે જાણતા નહોતાં કે મારે મારા પતાના ઘરમાં હો ું જોઈએ?’ ” 50જે વાત ઈ ુએ તેઓને કહ તે તેઓ સમ ાં

ન હ.
51 ઈ ુ તેઓની સાથે ગયા, અને નાસરેથમાં આ ા, માતા પતાને આધીન ર ા અને તેમની માએ એ સઘળ વાતો પોતાના

મનમાં રાખી.
52ઈ ુ જ્ઞાનમાં તથા કદમા,ં ઈ રની તથા માણસોની પ્રસ તામાં ૃ દ્ધ પામતા ગયા.

3
યોહાન બા પ્તસ્તનો સંદેશ
માથ. 3:1-12; માક 1:1-8; યોહ. 1:19-28

1 હવે તબે રયસ કાઈસારની કાર કદ ને પંદરમે વષ, જયારે પોં તયસ પલાત યહૂ દયાનો અ ધપ ત, તથા હેરોદ ગાલીલનો
રા કતાર્ તથા તેનો ભાઈ ફ લપ ઇ ુરાઈ તથા ત્રાખો નતી દેશનો રા કતાર્ તથા ુસા નયસ આબીલેનેનો રા કતાર્ હતો
2આ ાસ તથા કાયાફા પ્ર ુખ યાજકો હતા ત્યારે ઝખાયાર્નાં દ કરા યોહાનની પાસે ઈ ર ું વચન અરણ્યમાં આ ું.

3 તે યદનની આસપાસના સઘળા પ્રદેશમાં પાપોની માફ ને સારુ પસ્તાવા ું બા પ્તસ્મા જાહેર કરતો પ્રગટ થયો.
4 યશાયા પ્રબોધકનાં વચનોના ુસ્તકમાં લ ું છે તેમ કે, ‘અરણ્યમાં ઘાંટો કરનારની વાણી કે, પ્ર ુનો માગર્ તૈયાર કરો, તેમના

રસ્તા સીધા કરો; 5 દરેક નીચાણ ુરાશ,ે દરેક પહાડ તથા ટેકરો નીચાં કરાશે, વાંકુ સી ું કરાશે અને ખાડા ટેકરાવાળાં માગર્ સપાટ
કરવામાં આવશ.ે 6સઘળાં મ ુષ્યો ઈ રનો ઉદ્ધાર જોશે.’ ”

7 તેનાથી બા પ્તસ્મા પામવાને આવતા ઘણાં લોકોને યોહાને ક ું કે, ‘ઓ સપ ના વંશ, આવનાર કોપથી નાસવાને તમને કોણે
ચેત ા?ં

8 તો પસ્તાવો કરનારને શોભે તેવાં ફળ ઉપજાવો, અને પોતાના મનમાં એમ ન કહેવા માંડો કે, ઇબ્રા હમ અમારા પતા છે,’ કેમ
કે હુ તમને કહુ છુ કે, ઈ રઆ પથ્થરોમાંથી ઇબ્રા હમને સારુ સંતાન ઉત્પ કર શકે છે.’ ”

9 વળ હમણાં કુહાડો ૃક્ષોની જડ પર છે, માટે દરેક ૃક્ષ જે સારાં ફળઆપ ું નથી, તે કપાય છે અને અ માં નંખાય છે.’ ”
10લોકોએ યોહાનને ૂ ું, ‘ત્યારે અમારે ું કર ું?’ ” 11 તેણે તેઓને ઉ ર આપતાં ક ું કે, ‘જનેી પાસે બે અંગરખા હોય તે

જનેી પાસે એક પણ નથી તેને આપે; જનેી પાસે ખાવા ું હોય તે પણ એમ જ કરે.’ ”
12 દાણીઓ પણ બા પ્તસ્મા પામવા સારુઆ ા, ને તેને ૂ ું કે, ‘ઉપદેશક, અમારે ું કર ુ?ં’ ” 13 તેણે તેઓને ક ું કે, “જે

તમારે સારુ નયત કરાયેલો કર છે, તે કરતાં વધારે જબરદસ્તીથી ન લો.”
14સૈ નકોએ પણ તેને ૂછતાં ક ું કે, ‘અમારે ું કર ુ?ં’ તેણે તેઓને ક ું કે, ‘જબરદસ્તીથી કોઈની પાસેથી પૈસા પડાવો ન હ.

અને કોઈની ઉપર જૂઠા આરોપો ન ૂકો. તમારા પગારથી સંતોષી રહો.’ ”
15લોકો ખ્રસ્તની રાહ જોતાં હતા, અને સઘળા યોહાન સંબંધી પોતાના મનમાં વચાર કરતા હતા કે, ‘એ ખ્રસ્ત હશે કે ન હ;’

16 ત્યારે યોહાને ઉ ર આપતાં સવર્ને ક ું કે, ‘હુ તો પાણીથી તમારુ બા પ્તસ્મા કરુ છુ, પણ મારા કરતાં જે સામથ્યર્વાન છે તે
આવે છે, તેમના ચંપલની દોર છોડવાને પણ હુ યોગ્ય નથી. તે પ વત્રઆત્માથી તથા અ થી તમારુ બા પ્તસ્મા કરશ.ે

17 તેમ ું ૂપડુ તેમના હાથમાં છે, તે પોતાની ખળ ને ૂરે ૂર સાફ કરશે અને ઘઉં તે પોતાની વખારમાં ભરશ;ે પણ ૂ ું ન
હોલવાનાર અ માં બાળ નાખશ.ે’ ”

18તેણે બીજો ઘણો બોધ કરતાં લોકોને ુવાતાર્ પ્રગટ કર . 19યોહાને હેરોદને તેના ભાઈની પત્ની હેરો દયાસ સાથે લ કરવા
બદલ તથા બીજા ઘણાં ખરાબ કામો કરવા બદલ ઠપકો આપ્યો, 20એ બધાં ઉપરાંત તેણે યોહાનને જલેમાં ૂય .

ઈ ુ ું બા પ્તસ્મા
માથ. 3:13-17; માક 1:9-11

21 સવર્ લોક બા પ્તસ્મા પામ્યા પછ ઈ ુ પણ બા પ્તસ્મા પામીને પ્રાથર્ના કરતા હતા, એટલામાં સ્વગર્ ઊઘડ ગ ું; 22અને
પ વત્રઆત્મા ક ૂતરનાં રૂપે તેમના પર ઊતયાર્; અને સ્વગર્માંથી એવી વાણી થઈ કે, ‘ ું મારો વહાલો દ કરો છે, તારા પર હુ પ્રસ
છુ.’ ”

ઈ ુની વંશાવળ
માથ. 1:1-17
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23ઈ ુ પોતે બોધ કરવા લાગ્યા, ત્યારે તે આશરે ત્રીસ વષર્ની ઉંમરના હતા, અને લોકોના ધાયાર્ પ્રમાણે તે ૂસફના દ કરા હતા,
જે હેલીનો દ કરો, 24 મથ્થાતનો, જે લેવીનો, જે મલ્ખીનો, જે ય યનો, જે ૂસફનો.

25જે મ યાનો, જે આમોસનો, જે નાહૂમનો, જે હેસ્લીનો, જે નગ્ગયનો, 26જે માહથનો, જે મ યાનો, જે શમઈનો, જે
યોસેખનો, જે યોદાનો.

27જે યોહાનાનનો, જે રેસાનો, જે ઝરુબ્બાબેલનો, જે શાલ્તીએલનો, જે નેર નો, 28જે મલ્ખીનો, જે અદ્દ નો, જે કોસામનો,
જે અલ્માદામનો, જે એરનો, 29જે યહો ુઆનો, જે એલીએઝેરનો, જે યોર મનો, જે મથ્થાતનો, જે લેવીનો.

30જે શમયોનનો, જે યહૂદાનો, જે ૂસફનો, જે યોનામનો, જે એ લયાક મનો, 31જે મલેયાનો, જે મ ાનો, જે મ ાથાનો, જે
નાથાનનો, જે દાઉદનો, 32જે યશાઈનો, જેઓબેદનો, જે બોઆઝનો, જે સલ્મોનનો, જે નાહશોનનો.

33જે આમ્મીનાદાબનો, જે અદમીનનો, જે અન નો, જે હેસ્રોનનો, જે પેરેસનો, જે યહૂદાનો, 34જે યાકૂબનો, જે ઇસહાકનો,
જે ઇબ્રા હમનો, જે તેરાહનો, જે નાહોરનો, 35જે સરૂગનો, જે ર ૂનો, જે પેલેગનો, જે એબરનો, જે શેલાનો.

36 જે કેનાનનો, જે અફાર્ક્ષદનો, જે શેમનો, જે ૂહનો, જે લામેખનો, 37 જે મ ૂશેલાનો, જે હનોખનો, જે યારેદનો, જે
મહાલાએલનો, જે કેનાનનો, 38જે અનોશનો, જે શેથનો, જેઆદમનો, જે ઈ રનો દ કરો હતો.

4
ઈ ુનાં પર ક્ષણ
માથ. 4:1-11; માક 1:12-13

1 ઈ ુ પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર યદનથી પાછા વ ા. અને ચાળ સ દવસ ુધી આત્માથી અહ તહ દોરાઈને અરણ્યમાં
રહયા, 2 તે દર મયાન શેતાને ઈ ુ ું પર ક્ષણ ક ુ; તે દવસોમાં તેમણે કઈ ખા ું ન હ, તે સમય ૂરા થયા પછ તે ૂ ા થયા.

3શેતાને ઈ ુને ક ું કે, ‘જો તમે ઈ રના દ કરા હોય તો આ પથ્થરને કહે કે, તે રોટલી થઈ જાય. 4 ઈ ુએ તેને ઉ ર આપ્યો
કે, ‘એમ લ ું છે કે, માણસએકલી રોટલીથી જીવશે ન હ.’ ”

5શેતાન તેમને ઊંચી જગ્યાએ લઈ ગયો, અને એક ક્ષણમાં દુ નયાના બધાં રા ો તેને બતા ા. 6શેતાને ઈ ુને ક ું કે, ‘આ
બધાં પર રાજ કરવાનો અ ધકાર તથા તેમનો વૈભવ હુ તને આપીશ; કેમ કે રાજ કરવા તેઓ મને અપાયેલ છે, અને હુ જનેે તે
આપવા ચાહુ તેને આપી શકુ છુ; 7 માટે જો ું નમીને મારુ ભજન કરશે તો તે સઘ ું તારુ થશ.ે’ ”

8અને ઈ ુએ તેને ઉ ર આપતાં ક ું કે, ‘એમ લ ું છે કે, તારે તારા ઈ ર પ્ર ુ ું ભજન કર ું અને એકલા તેમની જ
સેવા કરવી.’ ”

9 તે ઈ ુને યરુશાલેમ લઈ ગયો, અને ભ ક્ત ાનના શખર પર તેમને ઊભા રાખીને તેણે તેમને ક ું કે, ‘જો ું ઈ રનો દ કરો
છે, તો અહ થી પોતાને નીચે પાડ નાખ. 10 કેમ કે લ ું છે કે, તે પોતાના સ્વગર્દૂતોને તારા સંબંધી આજ્ઞા કરશે કે તેઓ તારુ
રક્ષણ કરે; 11 તેઓ પોતાના હાથે તમને ઝ લી લેશ,ે રખેને તમારો પગ પથ્થર પર અફળાય.’ ”

12ઈ ુએ તેને ઉ ર આપતા ક ું કે, ‘એમ લખે ું છે કે, તારે તારા ઈ ર પ્ર ુની કસોટ ન કરવી.’ ”
13શેતાન સવર્ પ્રકારના પર ક્ષણ કર ને કેટલીક ુદ્ત ુધી તેમની પાસેથી ગયો.

ઈ ુ ગાલીલમાં સેવા શરૂ કરે છે
માથ. 4:12-17; માક 1:14-15

14 ઈ ુ આત્માને પરાક્રમે ગાલીલમાં પાછા આ ા, અને તેમના વષેની વાતો આસપાસ આખા દેશમાં ફેલાઈ ગઈ. 15અને
તેમણે તેઓનાં સભા ાનોમાં બોધ કય , અને બધાથી માન પામ્યા.

નાસરેથમાં ઈ ુનો નકાર
માથ. 13:53-58; માક 6:1-6

16નાસરેથ ાં ઈ ુ મોટા થયા હતા ત્યાં તે આ ા, અને પોતાની ર ત પ્રમાણે વશ્રામવારે તે સભા ાનમાં ગયા, અને વાંચવા
સારુ તે ઊભા થયા. 17 યશાયા પ્રબોધક ું ુસ્તક તેમને આપવામાં આ ુ,ં તેમણે તે ઉઘાડ ન,ે ાં નીચે દશાર્ ાં પ્રમાણે લ ું
છે તે ું વાચન ક ુર્ કે, 18 ‘પ્ર ુનો આત્મા મારા પર છે, કેમ કે દ રદ્ર ઓને ુવાતાર્ પ્રગટ કરવા સારુ ઈ રે મારો અ ભષેક
કય છે; બંદ વાનોને છુટકારો આપવા તથા દ્ર હ નોને દ્ર આપવા, પી ડતોને છોડાવવાં 19 તથા પ્ર ુ ું માન્ય વષર્
પ્રગટ કરવા સારુ ઈ રે મને મોકલ્યો છે.’ ”

20 પછ તેમણે ુસ્તક બંધ ક ુર્, સેવકને પાછુ આપીને બેસી ગયા, પછ સભા ાનમાં બધા ઈ ુને એક નજરે જોઈ રહયા.
21 ઈ ુ તેઓને કહેવા લાગ્યા કે, ‘આજે આ શા વચન તમારા સાંભળતાં ૂરુ થ ું છે.’ ” 22 બધાએ તેમના વષે સાક્ષી
આપી, અને જે કૃપાની વાતો તેમણે કહ તેથી તેઓએઆ યર્ પામીને ક ું કે, ‘ ું એ ૂસફનો દ કરો નથી?’ ”

23ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘તમે મને નશ્રે કહેશો કે, વૈદ, તમે પોતાને સાજાં કરો.’ કપરનાહૂમમાં કરેલા જે જે કામો વષે
અમે સાંભ ું તેવા કામો અહ તમારા પોતાના વતનપ્રદેશમાં પણ કરો. 24ઈ ુએ ક ું કે, ‘હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, કોઈ
પ્રબોધક પોતાના વતનમાં સ્વીકાયર્ નથી.

25પણ હુ તમને સા ું કહુ કેએ લયાના સમયમાં સાડાત્રણવષર્ ુધી વરસાદ વરસ્યો ન હ,આખા દેશમાં મોટો દકુાળ
પડ્યો, ત્યારે ઘણી વધવાઓ ઇઝરાયલમાં હતી; 26 તેઓમાંની અન્ય કોઈ પાસે ન હ, પણ સદોનના સારફાથમાં જે
વધવા હતી તેની જ પાસે એ લયાને મોકલવામાં આ ો હતો. 27 વળ એ લશા પ્રબોધકના વખતમાં ઘણાં કુ
રોગીઓ ઇઝરાયલમાં હતા, પર ુ અરામી નામાન સવાય તેઓમાંનો અન્ય કોઈ ુદ્ધ કરાયો ન હતો.

28એ વાત સાંભળ ને સભા ાનમાંના સૌ ુસ્સે ભરાયા; 29 તેઓએઊઠ ને ઈ ુને શહેર બહાર કાઢ ૂ ા, અને તેમને નીચે
પાડ નાખવા સારુ જે પહાડ પર તેઓ ું શહેર બાંધે ું હ ું તેના ઢોળાવ પર તેઓ ઈ ુને લઈ ગયા. 30 પણ ઈ ુ તેઓની વચમાં
થઈને ચાલ્યા ગયા.
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દુ ાત્મા વળગેલો માણસ
માક 12:1-28

31 પછ તે ગાલીલના કપરનાહૂમ શહેરમાં આ ા. એક વશ્રામવારે ઈ ુ સભા ાનમાં તેઓને બોધ આપતા હતા; 32 ત્યારે
તેઓ તેમના બોધથી આ યર્ પામ્યા, કેમ કે તેઓ અ ધકારથી બોલ્યા.

33 ત્યાં દુ ાત્મા વળગેલો એક માણસ હતો, તેણે મોટેથી ૂમ પાડ ને ક ું કે, 34 ‘અરે, ઈ ુ નાઝાર , તમારે અને અમારે ું છે?
ું તમે અમારો નાશ કરવા આ ા છો? તમે કોણ છો તે હુ જાણું છુ, એટલે ઈ રના પ વત્ર!’ ”
35 ઈ ુએ તેને ધમકાવીને ક ું કે, ‘ ૂપ રહે, અને તેનામાંથી નીકળ’. દુ ાત્મા તેને લોકોની વચમાં પાડ નાખીને તેને કઈ
ુકસાન કયાર્ વના નીકળ ગયો. 36 બધાને આ યર્ લાગ્ ુ,ં અને તેઓએ એકબીજાને ક ું કે, ‘આ કેવાં શ ો છે! કેમ કે

તે અ ધકાર તથા પરાક્રમસ હત અ ુદ્ધ આત્માઓને હુકમ કરે છે, ને તેઓ નીકળ જાય છે?’ ” 37 આસપાસના પ્રદેશનાં સવર્
ાનોમાં ઈ ુ વષેની વાતો ફેલાઈ ગઈ.
ઘણાં લોકો સાજાં થયા
માથ. 8:14-17; માક 1:29-34

38સભા ાનમાંથી ઊઠ ને ઈ ુ સમોનના ઘરે ગયા. સમોનની સા ુ સખત તાવથી બમાર હતી, તેને મટાડવા માટે તેઓએ
તેમને વનંતી કર . 39 તેથી ઈ ુએ તેની પાસે ઊભા રહ ને તાવને ધમકા ો, અને તેનો તાવ ઊતર ગયો; તેથી તે તરત ઊઠ ને
તેઓની સેવા કરવા લાગી.

40 ૂયર્ ડૂબતી વખતે જઓે વ વધ પ્રકારના રોગથી પીડાતાં માણસો હતાં તેઓને તેઓ ઈ ુની પાસે લા ા, અને તેમણે
તેઓમાંના દરેક પર હાથ ૂક ને તેઓને સાજાં કયા. 41ઘણાંઓમાંથી દુ ાત્માઓ નીકળ ગયા, અને ઘાંટો પાડ ને કહેતાં હતા કે,
‘તમે ઈ રના દ કરા છો!’ તેમણે તેઓને ધમકા ાં, અને બોલવા દ ધાં ન હ, કેમ કે તેઓજાણતા હતા કે, ‘તે ખ્રસ્ત છે.’ ”

સભા ાનમાં ઈ ુ ું શક્ષણ
માક 1:35-39

42 દવસ ઊગ્યો ત્યારે ઈ ુ નીકળ ને ઉજ્જડ જગ્યાએ ગયા, લોકો તેમને શોધતાં શોધતાં તેમની પાસે આ ા, તે તેઓની
પાસેથી ચાલ્યા ન જાય માટે તેઓએ તેમને રોકવા પ્રયત્નો કયા. 43 પણ તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘મારે બીજાં શહેરોમાં પણ
ઈ રના રા ની ુવાતાર્ પ્રગટ કરવી જોઈએ, કેમ કે એ માટે મને મોકલવામાં આ ો છે.’ ”

44 યહૂ દયાના દરેક સભા ાનોમાં તે ુવાતાર્ પ્રગટ કરતા ર ા.

5
પ્રથમ શષ્યો ું તેડુ
માથ. 4:18-22; માક 1:16-20

1 હવે એમ થ ું કે ઘણાં લોકો ઈ ુ પર પડાપડ કર ને ઈ રના વચનને સાંભળતાં હતા, ત્યારે ગ ેસારેતના સરોવરને કનારે
તે ઊભા ર ા હતા. 2 તેમણે સરોવરને કનારે ઊભેલી બે હોડ જોઈ, પણ માછ મારો તેઓ પરથી ઊતર ને જાળો ધોતા હતા.
3 તે હોડ ઓમાંની એક સમોનની હતી, ઈ ુ તે હોડ માં ગયા. અને તેને કનારેથી થોડે દૂર હડસેલવા ું ક ું. પછ તેમણે હોડ માં
બેસીને લોકોને બોધ કય .

4ઉપદેશ સમાપ્ત કયાર્ પછ ઈ ુએ સમોનને ક ું કે, ‘હોડ ને ઊંડા પાણીમાં જવા દો,અને માછલાં પકડવા સારુ તમાર
જાળો નાખો.’ ” 5 સમોને ઉ રઆપ્યો કે, ‘ ુરુ, અમે આખી રાત મહેનત કર , પણ ક ું પકડા ું ન હ, તોપણ તમારા કહેવાથી
હુ જાળ નાખીશ.’ ” 6 તેઓએ જાળ નાખી તો માછલાંનો મોટો જથ્થો પકડાયો અને તેઓની જાળ ૂટવા લાગી. 7 તેઓના
ભાગીદાર બીજી હોડ માં હતા તેઓને તેઓએ ઇશારો કય કે, તેઓઆવીને તેમને મદદ કરે; અને તેઓએઆવીને બ ે હોડ ઓ
માછલાંથી એવી ભર કે તેઓની હોડ ઓ ડૂબવા લાગી.

8 તે જોઈને સમોન પતરે ઈ ુના પગ આગળ પડ ને ક ું કે, ‘ઓ પ્ર ુ, માર પાસેથી જાઓ. કેમ કે હુ પાપી માણસ છુ.’ ”
9 કેમ કે તે તથા તેના સઘળા સાથીઓ માછલાંનો જે જથ્થો પકડાયો હતો, તેથી આ યર્ પામ્યા હતા. 10 તેમાં ઝબદ ના દ કરા
યાકૂબ તથા યોહાન, જઓે સમોનના ભાગીદાર હતા, તેઓને પણ આ યર્ થ ું. ઈ ુએ સમોનને ક ું કે, ‘બીશ ન હ કારણ
કે, હવેથી ું માણસો પકડનાર થશ.ે’ ” 11 તેઓ હોડ ઓને કનારે લા ા પછ બ ું ૂક ને ઈ ુની પાછળ ચાલ્યા.

રક્ત પ યો ુદ્ધ કરાયો
માથ. 8:1-4; માક 1:40-45

12એમ થ ું કે ઈ ુ શહેરમાં હતા, ત્યારે જુઓ, એક કુ રોગી માણસ ત્યાં હતો; તે ઈ ુને જોઈને તેમના પગે પડ્યો અને તેમને
વનંતી કરતાં બોલ્યો, ‘પ્ર ુ, જો તમે ઇચ્છો તો મને ુદ્ધ કર શકો છો.’ ” 13 ઈ ુએ હાથ લાંબો કય , અને તેને સ્પશર્ કર ને ક ું
કે, ‘હુ ચાહુ છુ, ું ુદ્ધ થા.’ અને તરત તેનો કુ રોગ મટ ગયો.

14ઈ ુએ તેનેઆજ્ઞા કર કે, ‘તારે કોઈને કહે ું ન હ, પણ ૂસાએફરમા ા પ્રમાણે સાક્ષી તર કેજઈને પોતાને યાજકને
બતાવ, ને તારા ુ દ્ધકરણને લીધે, તેઓને માટે અપર્ણ ચઢાવ.’ ”

15 પણ ઈ ુના સંબંધીની વાતો વધારે પ્રમાણમાં ફેલાઈ, અને અ ત ઘણાં લોકો તે ું સાંભળવા સારુ તથા પોતાના રોગમાંથી
સાજાં થવા સારુ તેમની પાસે ભેગા થતાં હતા. 16 પણ ઈ ુ પોતે એકાંતમાં અરણ્યમાં જઈ પ્રાથર્ના કરતા.

એક લકવાગ્રસ્તને સાજાંપણું
માથ. 9:1-8; માક 2:1-12

17 એક દવસ ઈ ુ બોધ કરતા હતા, ત્યારે ફરોશીઓ તથા શા ીઓ ગાલીલના ઘણાં ગામોમાંથી, યહૂ દયાથી તથા
યરુશાલેમથી આવીને ત્યાં બેઠા હતા, અને બીમારને સાજાં કરવા સારુ ઈ ર ું પરાક્રમ ઈ ુની પાસે હ ું.
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18 જુઓ, કેટલાક માણસો લકવાગ્રસ્તથી પીડાતી એક ક્તને ખાટલા પર લા ા, તેને ઈ ુની પાસે લઈજઈને તેમનીઆગળ
ૂકવાનો તેઓએ પ્રયત્ન કય ; 19 પણ ભીડને લીધે તેને અંદર લઈ જવાની જગ્યા ન હોવાથી તેઓ છાપરા પર ચઢ્યાં. ત્યાંથી

છાપરામાં થઈને તે રોગીને ખાટલા સાથે ઈ ુની આગળ ઉતાય .
20 ઈ ુએ તેઓનો વ ાસ જોઈને તેને ક ું કે, ‘હે માણસ, તારાં પાપ તને માફ થયાં છે.’ ” 21 તે સાંભળ ને શા ીઓ

તથા ફરોશીઓ અંદરોઅંદર વચાર કર ને કહેવા લાગ્યા કે, ‘આ દભુાર્ષણ કરનાર કોણ છે? એકલા ઈ ર સવાય બીજુ કોણ
પાપની માફ આપી શકે છે?’ ”

22 ઈ ુએ તેઓના વચાર જાણીને તેઓને જવાબ આપ્યો કે, ‘તમે પોતાના મનમાં શા પ્ર ો કરો છો? 23 વધારે સહે ું
ક ું છે, ‘તારાં પાપ તને માફ થયાં છે,’ એમ કહે ું કે, ‘ઊઠ ને ચાલ્યો જા, એમ કહે ું?’ ” 24 પણ ૃથ્વી પર માણસના
દ કરાને પાપ માફ કરવાનો અ ધકાર છે, એ તમે જાણો માટે, તેમણે લકવાગ્રસ્ત માણસને ક ું કે હુ તને કહુ છુ કે ‘ઊઠ
તારો ખાટલો ઊંચક ને તારે ઘરે જા.’ ”

25તરત તે તેઓનીઆગળઊઠ ને જે પર તે ૂતો હતો તે ખાટલાને ઊંચક ને ઈ રનો મ હમા કરતો પોતાને ઘરે ગયો. 26સઘળા
આ યર્ પામ્યા, તેઓએઈ રનો મ હમા કય ; અને તેઓએભયભીત થઈને ક ું કે, ‘આજેઆપણે અજાયબ વાતો જોઈ છે.’ ”

લેવી ું તેડુ
માથ. 9:9-13; માક 2:13-17

27 ત્યાર પછ ઈ ુ ત્યાંથી રવાના થયા, ત્યારે લેવી નામે એક દાણીને ચોક પર બેઠેલો જોઈને ઈ ુએ ક ું કે, ‘માર પાછળ
આવ.’ ” 28અને તે સઘ ું ૂક ને, તેમની પાછળ ગયો.

29લેવીએ પોતાને ઘરે ઈ ુને માટે મોટો સત્કાર સમારભ યો ો. દાણીઓ તથા બીજાઓ ું મોટુ જૂથ તેમની સાથે જમવા બેઠુ
હ ું. 30 ફરોશીઓએ તથા તેઓના શા ીઓએ તેમના શષ્યોની વરુદ્ધ બડબડાટ કર ને ક ું કે, ‘તમે દાણીઓ તથા પાપીઓની
સાથે કેમ ખાઓ પીઓ છો?’ ” 31ઈ ુએ તેઓને ઉ રઆપતાં ક ું કે, ‘જેઓ તંદરુસ્ત છે તેઓને વૈદની અગત્ય નથી, પણ
જેઓ બમાર છે તેઓને છે; 32 ન્યાયીઓને ન હ, પણ પાપીઓને પસ્તાવાને સારુ બોલાવવા હુ આ ો છુ.’ ”

ઉપવાસ વષે પ્ર
માથ. 9:14-17; માક 2:18-22

33 તેઓએ તેને ક ું કે, ‘યોહાનના શષ્યો અને ફરોશીઓના શષ્યો ઉપવાસ તથા પ્રાથર્ના કરે છે, પણ તમારા શષ્યો ખાય
અને પીવે છે.’ ” 34 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘વરરાજાજાનૈયાઓની સાથે છે, ત્યાં ુધી તેઓની પાસે તમે ઉપવાસ કરાવી
શકો છો ું? 35પણએવા દવસોઆવશે કે વરરાજાને તેઓની પાસેથી લઈ લેવામાં આવશે ત્યારે તે દવસોમાં તેઓ
ઉપવાસ કરશ.ે’ ”

36ઈ ુએ તેઓને એક દ્ર ાંત પણ ક ું કે,’ નવા વ માંથી કટકો ફાડ ને કોઈ માણસ જૂના વ ને થીંગડુ માર ું નથી;
જો લગાવે તો તે નવાને ફાડશે, વળ નવામાંથી લીધે ું થીંગડુ જૂનાને મળ ું ન હઆવે.

37 તે જ ર તે નવો દ્રાક્ષારસ જૂની મશકોમાં કોઈ ભર ું નથી, જો ભરે તો નવો દ્રાક્ષારસ મશકોને ફાડ નાખશે, અને
પોતે ઢળ જશે અને મશકોનો નાશ થશ.ે 38પણ નવો દ્રાક્ષારસ નવી મશકોમાં ભરવો જોઈએ. 39વળ જૂનો દ્રાક્ષારસ
પીધા પછ કોઈ નવો દ્રાક્ષારસ માગતો નથી, કેમ કે તે કહે છે કે. જૂનો સારો છે.’ ”

6
વશ્રામવાર વષે પ્ર
માથ. 12:1-8; માક 2:23-28

1 “એક વશ્રામવારે ઈ ુ ખેતરોમાં થઈને જતા હતા, ત્યારે તેમના શષ્યો ઘઉંના કણસલાં તોડ ને હાથમાં મસળ ને ખાતા હતા.
2આથી ફરોશીઓમાંના કેટલાકે ક ું કે, ‘ વશ્રામવારે જે કર ું ઉ ચત નથી, તે તમે કેમ કરો છો?’ ”

3ઈ ુએ તેઓને ઉ ર આપતા ક ું કે, ‘દાઉદ તથા તેના સાથીઓ ૂ ા હતા, ત્યારે તેઓએ જે ક ુર્, તે ું તમે વાંચ્ ું
નથી કે 4તેણે ઈ રના ઘરમાં જઈને જે અપલી રોટલી યાજક સવાય બીજા કોઈને ખાવી ઉ ચત ન હતી તે તેણે લઈને
ખાધી, અને પોતાના સાથીઓને પણઆપી?’ ” 5 તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘માણસનો દ કરો વશ્રામવારનો પ્ર ુ છે.’ ”

ુકાઈ ગયેલા હાથવાળો માણસ
માથ. 12:9-14; માક 3:1-6

6બીજાએક વશ્રામવારે ઈ ુ સભા ાનમાં જઈને બોધ કરતા હતા; ત્યારે એક માણસ ત્યાં હતો કે જનેો જમણો હાથ ુકાઈ
ગયેલો હતો. 7 વશ્રામવારના દવસે ઈ ુ કોઈને સાજો કરશે કે ન હ, તે વષે શા ીઓ તથા ફરોશીઓ તેમને જોયા કરતા હતા,
એ માટે કે ઈ ુ પર દોષ ૂકવાની તેઓને તક મળે. 8 પણ ઈ ુએ તેઓના વચારો જાણી લઈને જે ક્તનો હાથ ુકાઈ ગયેલો
હતો તેને ક ું કે, ‘ઊઠ ને વચમાં ઊભો રહે.’ તે ઊઠ ને વચમાં આવીને ઊભો ર ો.

9 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘હુ તમને ૂછુ છુ, કે વશ્રામવારે સારુ કર ું કે ખોટુ કર ું, જીવને બચાવવો કે તે જીવનો
નાશ કરવો,એબ ેમાંથી ક ું ઉ ચત છે?’ ” 10ઈ ુએ બધી બાજુ નજર ફેરવીને તે ક્તને ક ું કે, ‘તારો હાથ લાંબો કર.’
તેણે તેમ ક ુ, એટલે તેનો હાથ સાજો થયો. 11 પણ તેઓ ક્રોધે ભરાયા; અને એકબીજાને કહેવા લાગ્યા કે, ‘ઈ ુ વષે આપણે ું
કર એ?’ ”

બાર પ્રે રતોની પસંદગી
માથ. 10:1-4; માક 3:13-19
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12 તે દવસોમાં એમ થ ું કે ઈ ુ ઘરમાંથી નીકળ ને પ્રાથર્ના કરવા સારુ પહાડ પર ગયા; ત્યાં તેમણે ઈ રને પ્રાથર્ના કરવામાં
આખી રાત વતાવી. 13સવાર થતાં ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને બોલાવીને તેઓમાંના બારને પસંદ કયાર્, જઓેને તેમણે પસંદ કયાર્
તેઓને ‘પ્રે રતો’ એ ું નામ આપ્ ુ.ં

14 સમોનજે ું નામ ઈ ુએ પતર રા ું હ ું તેને તથા તેના ભાઈઆ ન્દ્રયા, યાકૂબ, યોહાન, ફ લપઅને બથ લ્મીન,ે 15માથ્થી,
થોમા, અલ્ફ ના દ કરા યાકૂબ અને સમોન, જે ઝ ૂની હતો તેન,ે 16 યાકૂબના દ કરા યહૂદાને, અને યહૂદા ઇશ્કા રયોત જે
વ ાસઘાતી હતો તેન.ે

શક્ષણ અને સાજાંપણું
માથ. 4:23-25

17 પછ ઈ ુ શષ્યોની સાથે પહાડ પરથી ઊતર ને મેદાનમાં ઊભા ર ા, તેમના શષ્યોનો મોટો સ ુદાય તથા આખા
યહૂ દયામાંથી, યરુશાલેમમાંથી, તેમ જ ૂર તથા સદોનના દ રયા કનારાંનાં લોકોનો મોટો સ ુદાય ત્યાં હતો કે, જઓે તેમના
વચનો સાંભળવા તથા પોતાના રોગથી સાજાં થવા આ ા હતા; 18જઓે અ ુદ્ધ આત્માઓથી પીડાતા હતા તેમને પણ સાજાં
કરવામાં આ ા. 19સવર્ લોકો ઈ ુને સ્પશર્ કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા; કેમ કે તેમનાંમાંથી પરાક્રમ નીકળ ને સઘળાંને સાજાં કર ું
હ ું.

આશીવાર્દો
માથ. 5:1-12

20 ત્યાર પછ ઈ ુએ પોતાના શષ્યો તરફ જોઈને ક ું કે, ‘ઓ નધર્નો, તમેઆશીવાર્ દત છો કેમ કે ઈ ર ું રા તમારુ
છે. 21અત્યારે ૂખ વેઠનારાઓ, તમે આશીવાર્ દત છો કેમ કે તમે ૃપ્ત થશો. અત્યારે રડનારાઓ, તમે આશીવાર્ દત
છો કેમ કે તમે હસશો.

22જયારે માણસના દ કરાને લીધે લોકો તમારો દ્વેષ કરશે તમને બહાર કાઢશ,ે તમને મહેણાં મારશ,ે તમારુઅપમાન
કરશ,ે તમારા નામને કલં કત માનીને તમને કાઢ ૂકશ,ે ત્યારે તમે આશીવાર્ દત છો. 23 તે દવસે તમે આનંદ કરો અને
ુશીથી કૂદો કેમ કે જુઓ, સ્વગર્માં તમારો બદલો મોટો છે; કેમ કે તેઓના ૂવર્જોએ પ્રબોધકોની પ્રત્યે એ ું જ વતર્ન

ક ુર્ હ ું.
24 પણઓ ધનવાનો તમને અફસોસ છે! કેમ કે તમે તમારો દલાસો પામી ૂ ા છો! 25ઓઅત્યારે ધરાયેલાઓ

તમને અફસોસ છે! કેમ કે તમે ૂ ા થશો. ઓહાલનાં હસનારાઓ, તમને અફસોસ છે! કેમ કે તમે શોક કરશો અને
રડશો.

26જયારે સઘળા લોકો તમારુ સારુ બોલે ત્યારે તમને અફસોસ છે! કેમ કે તેઓના ૂવર્જો જૂઠાં પ્રબોધકો પ્રત્યે તેમ
જ વત્યાર્ હતા.

દશુ્મનો પ્રત્યે પ્રેમ
માથ. 5:38-48; 7:12

27પણ હુ તમને સાંભળનારાઓને કહુ છુ કે, તમારા શ ુઓ પર પ્રેમ કરો, જેઓતમારો દ્વેષ કરે છે તેઓ ું ભ ું કરો,
28 જેઓ તમને શાપ દે છે તેઓને આશીવાર્દ દો, જેઓ તમારુ અપમાન કરે છે તેઓને સારુ પ્રાથર્ના કરો.

29 જે કોઈ તારા એક ગાલ પર તમાચો મારે, તેની આગળ બીજો ગાલ પણ ધર; કોઈ તારા વ ો લઈ લ,ે તેનાથી
તારુ પહેરણ પણ પાછુ રાખીશ ન હ. 30 જો કોઈ તાર પાસે માગે તેને આપ; કોઈ તારુ ક ું પણ લઈ જાય તેની
પાસેથી ું પાછુ માગીશ ન હ.

31લોકો જેમ તમાર સાથે જે ર તે વત તેમ જ તમે પણ તેઓની સાથે વતર્ન કરો. 32 તમારા પર જેઓ પ્રેમ રાખે છે
તેઓ પર જ તમે પ્રેમ રાખો, તો તમાર મહેરબાની શાની? કેમ કે પાપીઓ પણ પોતાની ઉપર પ્રેમ રાખનારાઓ પર જ
પ્રેમ રાખે છે. 33 જે તમારુ સારુ કરે છે માત્ર તેઓ ું જ સારુજો તમે કરો, તો તમાર મહેરબાની શાની? કેમ કે પાપીઓ
પણએમ જ કરે છે. 34 જેની પાસેથી તમે પાછુ મેળવાની અપેક્ષા રાખો છો, તેઓને જ તમે ઉછ ું આપો, તો તમાર
મહેરબાની શાની? કેમ કે ૂરે ૂરુ પાછુ મળવા ું હોય તો પાપીઓ પણ પાપીઓને ઉછ ું આપે છે.

35પણ તમે તમારા શ ુઓ પર પ્રેમ રાખો,અને તેઓ ું સારુ કરો, પાછુ મળવાની ઇચ્છા રા ા વગર ઉછ ું આપો;
અને તમને મોટો બદલો મળશે અને તમે પરાત્પરના દ કરા થશો; કેમ કે અ ુપકાર ઓ તથા પાપીઓ પર તેઓ માયા ુ
છે. 36માટે જેમ તમારા ઈ ર પતા દયા ુ છે, તેમ તમે દયા ુ થાઓ.

બીજાંઓનો ન્યાય ન કરો
માથ. 7:1-5

37કોઈનો ન્યાય ન કરો,અને તમારો ન્યાય ન હ કરાશે. કોઈને દો ષત ન ઠરાવો અને તમે દો ષત ન હ ઠરાવાશો. માફ
કરો અને તમને પણ માફ કરાશે.

38 આપો ને તમને પણ આપવામાં આવશે; સારુ માપ દાબે ું ને હલાવે ું તથા ઊભરા ું તમારા ખોળામાં તેઓ
ઠાલવી દેશે. કેમ કે જે માપથી તમે માપી આપો છો, તેથી તમને પાછુ માપી અપાશે.

39 ઈ ુએ તેઓને એક દ્ર ાંત પણ ક ું કે, ‘ ું દ્ર હ ન ક્ત અન્ય દ્ર હ નને દોર શકે? ું બ ે ખાડામાં પડશે
ન હ? 40 શષ્ય પોતાના ુરુ કરતાં મોટો નથી, પણ પ્રત્યેક શષ્ય સં ૂણર્ ર તે તૈયાર થયા પછ પોતાના ુરુ જેવો થશ.ે

41 ું તારા ભાઈની આંખમાં ું ફોતરુ ધ્યાનમાં લે છે, અને તાર પોતાની આંખમાંનો ભારોટ યો કેમ જોતો નથી?
42 તાર પોતાની આંખમાંનો ભારોટ યો ન જોતો હોય તો પછ ું તારા ભાઈને કઈ ર તે કહ શકે કે, ભાઈ, તાર
આંખમાંથી મને તણખ ું ફોતરુ દે? ઓ ઢોંગી, ું પહેલાં પોતાની આંખમાંથી ભારોટ યો કાઢ, અને ત્યાર પછ તને
તારા ભાઈનીઆંખમાંથી ફોતરુ કાઢવાને સાર ર તે દેખાશે.
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જે ું ઝાડ તે ું ફળ
માથ. 7:16-20; 12:33-35

43કોઈ સારા ૃક્ષને ખરાબ ફળઆવ ું નથી; વળ કોઈ ખરાબ ઝાડને સારુ ફળઆવ ું નથી. 44 દરેક ઝાડ પોતાનાં
ફળથીઓળખાય છે; કેમ કે કાંટાનાં ઝાડ પરથી લોકો અંજીર વીણતા નથી, અને ઝાંખરાં પરથી દ્રાક્ષ વીણતા નથી.

45સારો માણસ પોતાના મનના ભંડારમાંથી સારુ કાઢે છે;ખરાબ માણસ પોતાના મનના ખરાબભંડારમાંથી ખરાબ
કાઢે છે; કારણ કે મનમાં જે ભર ૂર ભરે ું હોય તે જ ુખથી બોલાય છે.

ઘર બાંધનારા બે માણસ
માથ. 7:24-27

46 તમે મને પ્ર ,ુ પ્ર ુ, કેમ કહો છો, અને જે હુ કહુ છુ તે કરતા નથી? 47 જે કોઈ માર પાસે આવે છે, અને મારાં
વચન સાંભળે છે તથા પાળે છે, તે કોનાં જેવા છે, એ હુ તમને કહ શ. 48તે એક ઘર બાંધનાર માણસના જેવો છે, જેણે
ઊંડુ ખોદ ને ખડક પર પાયો ના ો; અને જયારે ૂર આ ુ,ં ત્યારે તે ઘરને નદ નો સપાટો લાગ્યો, પણ તેને હલાવી ન
શ ો, કેમ કે તે મજ ૂત બાંધે ું હ ું.

49પણ જે મારાં વચનને સાંભળે છે પણ તે પ્રમાણે કરતો નથી તે આ માણસના જેવો છે કે જેણે પાયો ના ા વના
જમીન પર ઘર બાંધ્ ુ;ં અને તે નદ માં ૂર આ ું અને તે ઘર તરત પડ ગ ુ;ં અને તે ઘરનો સં ૂણર્ નાશ થયો.’ ”

7
રોમન અ ધકાર નો નોકર સાજો થયો
માથ. 8:5-13

1લોકોને બધી વાતો કહ ર ા પછ ઈ ુ કપરનાહૂમમાં ગયા.
2 ત્યાં એક ૂબેદારનો ચાકર જે તેને પ્રય હતો તે બીમાર પડ્યો હતો અને મરવાની અણી પર હતો. 3 ઈ ુ વશે ૂબેદારે

સાંભળતાં તેણે યહૂદ ઓના કેટલાક વડ લોને તેમની પાસે મોકલ્યાઅને એવી વનંતી કર કે, ‘તમેઆવીને મારા ચાકરને બચાવો.’ ”
4 ત્યારે લોકોએ ઈ ુની પાસે આવીને તેમને આગ્રહથી વનંતી કરતાં ક ું કે, ‘જનેે સારુ તમે આટ ું કરો તેને તે યોગ્ય છે; 5 કારણ
કે તે આપણા લોકો પર પ્રેમ રાખે છે; અને તેણે પોતાના ખચઆપણે સારુઆપણું સભા ાન બંધા ું છે.’ ”

6એટલે ઈ ુ તેઓની સાથે ગયા. અને ઈ ુ તેના ઘરથી થોડે દૂર હતા એટલામાં ૂબેદારે ઈ ુ પાસે મત્રો મોકલીને કહેવડા ું
કે, ‘પ્ર ,ુ આપ તસ્દ ન લેશો, કેમ કે તમે મારે ઘરે આવો એવો હુ યોગ્ય નથી; 7એ કારણથી હુ માર જાતને પણ તમાર પાસે
આવવા લાયક ગણ્યો ન હ; પણ તમે કેવળ શ બોલો, એટલે મારો ચાકર સાજો થશ.ે 8 કેમ કે હુ પણ કોઈ માણસના હાથ
નીચે કામ કરુ છુ; અને મારે પોતાના અ ધકાર નીચે પણ સપાઈઓ છે; હુ એકને કહુ છુ કે, જા, અને તે જાય છે; અને બીજાને
કહુ છુ કે, આવ, અને તે આવે છે; મારા ચાકરને કહુ છુ કે આ પ્રમાણે કર, તે કરે છે.’ ”

9એ વાત સાંભળ ને ઈ ુ તેનાથીઆ યર્ પામ્યા, અને ફર ને પોતાની પાછળઆવેલા લોકોને ઈ ુએ ક ું કે, ‘હુ તમને કહુ છુ
કે, આટલો બધો વ ાસ મેં ઇઝરાયલમાં પણ જોયો નથી.’ ” 10 ૂબેદારે જઓેને મોકલ્યા હતા તેઓ પાછા ઘરે આ ા,
ત્યારે તેઓએ બીમાર ચાકરને સાજો થયેલો જોયો.

વધવાનો દ કરો સજીવન થયો
11 થોડા દવસ પછ નાઈન નામના શહેરમાં ઈ ુ ગયા, અને તેમના શષ્યો તથા ઘણાં લોકો પણ તેમની સાથે ગયા. 12 હવે

તેઓ શહેરના દરવાજા પાસે આ ા ત્યારે જુઓ, તેઓ એક મરેલા માણસને બહાર લઈ જતા હતા; તે તેની માનો એકનો એક
દ કરો હતો, અને તે વધવા હતી; શહેરના ઘણાં લોક તેની સાથે હતા. 13તેને જોઈને પ્ર ુને તેના પર અ ુકપાઆવી, અને ઈ ુએ
તે ીને ક ું કે, ‘રડ શ ન હ.’ ” 14ઈ ુએ ૃત્ ુ પામેલી ક્તની પાસે જઈને તેની ઠાઠડ અડ ા એટલે તે ૃતદેહ ઊંચકનારા
ઊભા ર ા. અને ઈ ુએ ક ું કે, ‘જુવાન, હુ તને કહુ છુ કે,ઊઠસજીવન થા.’ ” 15જે ૃત્ ુ પામેલો હતો તે ઊભો થયો, અને
બોલવા લાગ્યો. ઈ ુએ તેને તેની માને સોંપ્યો.

16આ જોઈને સવર્ને ઘણો ભય લાગ્યો; અને તેઓએ ઈ રનો મ હમા કર ને ક ું કે, ‘એક મોટો પ્રબોધક આપણામાં ઊભો
થયો છે, અને ઈ રે પોતાના લોકોની ુલાકાત લીધી છે.’ ” 17તેમના સંબંધીની વાતોઆખા યહૂ દયામાં તથાઆસપાસના સઘળા
પ્રદેશમાં ફેલાઈ ગઈ.

યોહાન બા પ્તસ્ત તરફથી સંદેશકો
માથ. 11:2-19

18 યોહાનના શષ્યોએ એ સવર્ વાતો વષે તેને કહ જણા ું. 19 યોહાને પોતાના શષ્યોમાંના બેને પોતાની પાસે બોલાવીને
તેઓને પ્ર ુની પાસે મોકલીને ુછા ું કે, ‘જેઆવનાર છે તે ું તમે છો, કે અમે બીજાની રાહ જોઈએ?’ ” 20તે માણસોએ તેમની
પાસે આવીને ક ું કે, બા પ્તસ્મા કરનાર યોહાને તમાર પાસે અમને એ ું ૂછવા મોકલ્યા છે કે, ‘જેઆવનાર છે તે ું તમે છો, કે
અમે બીજાની રાહ જોઈએ?’ ”

21 તે જ વખતે ઈ ુએ વ ભ પ્રકારના રોગથી, પીડાથી તથા દુ ાત્માઓથી રબાતા ઘણાંઓને સાજાં કયાર્, અને ઘણાં
અંધજનોને દેખતા કયાર્. 22 ઈ ુએ તેઓને ઉ ર આપતાં ક ું કે, ‘જે જે તમે જો ું તથા સાંભ ું તે જઈને યોહાનને કહ
સંભળાવો; એટલે કે અંધજનો દેખતા થાય છે, પગથી અપંગ માણસો ચાલતા થાય છે, રક્ત પ ીઓને ુદ્ધ કરાય છે,
અને બ ધર સાંભળતાં થાય છે, ૂએલાંને સજીવન કરવામાં આવે છે, દ રદ્ર ઓને ુવાતાર્ પ્રગટ કરાય છે, 23અને જે
કોઈ મારાથી દૂર ન થાય તે આશીવાર્ દત છે.’ ”

24યોહાનના સંદેશવાહકો ગયાએટલે ઈ ુએ લોકોને યોહાન વશે ક ું કે, ‘અરણ્યમાં તમે ું જોવા ગયા હતા? ું પવનથી
હાલતા ઘાસન?ે 25 પણ તમે ું જોવા ગયા હતા? ું ુલાયમ વ પહેરેલા માણસને? જુઓ, જે ભપકાદાર વ



ૂક 7:26 908 ૂક 8:10

પહેરે છે તથા એશઆરામમાં રહે છે, તેઓ રાજમહેલોમાં હોય છે! 26પણ તમે ું જોવા ગયા હતા? ું પ્રબોધકન?ે હુ
તમને કહુ છુ કે, હા, અને પ્રબોધકના કરતાં પણ જે વધારે છે, તેને.

27 જેનાં વશે લ ું છે કે, જુઓ, હુ મારા સંદેશવાહકને તારાઆગળમોક ું છુ, કે જે તાર આગળતારો માગર્ તૈયાર
કરશ,ે તે એ જ છે. 28 હુ તમને કહુ છુ કે, ીઓથી જેઓજનમ્યાં છે, તેઓમાં યોહાન કરતાં મોટો કોઈ નથી, તોપણ
ઈ રના રા માં જે સૌથી નાનો છે, તે પણ તેના કરતાં મોટો છે.’ ”

29એ સાંભળ ને બધા લોકોએ તથા દાણીઓએ યોહાનના બા પ્તસ્માના કારણે, ‘ઈ ર ન્યાયી છે’ એમ ક ૂલ ક ુ. 30 પણ
ફરોશીઓ તથા શા ીઓ તેનાથી બા પ્તસ્મા પામ્યા નહોતા, માટે તેઓના સંબંધી ઈ રની જે યોજના હતી તે તેઓએ નકાર
કયાર્.

31 ‘આ પેઢ ના માણસોને હુ શાની ઉપમા આ ું? તેઓ કોનાં જેવા છે? 32 તેઓ તો છોકરાંનાં જેવા છે કે, જેઓ
ચોકમાં બેસીને એકબીજાને કહે છે કે, અમે તમાર આગળ વાંસળ વગાડ , પણ તમે નાચ્યા ન હ; અમે વલાપ કય ,
પણ તમે રડ્યાં ન હ.

33 કેમ કે યોહાન બા પ્તસ્મા કરનાર રોટલી ખાતો કે દ્રાક્ષારસ પીતો આ ો નથી; અને તમે કહો છો કે તેને દુ ાત્મા
વળગ્યો છે. 34માણસનો દ કરો ખાતો પીતોઆ ો છે, ત્યારે તમે કહો છો કે, જુઓ,ખાઉધરો અને દારૂબાજ માણસ,
દાણીઓનો તથા પાપીઓનો મત્ર! 35 પણ જ્ઞાન તેનાં બાળકોથી યથાથર્ મનાય છે.’ ”

સમોન ફરોશીના ઘરે ઈ ુ
36 કોઈ એક ફરોશીએ ઈ ુને પોતાની સાથે જમવા સારુ વનંતી કર . ઈ ુ ફરોશીના ઘરમાં જઈને જમવા બેઠા. 37 જુઓ,

એ શહેરમાં એક પાપી ી હતી; તેણે જયારે જાણ્ ું કે ફરોશીના ઘરમાં ઈ ુ જમવા બેઠા છે, ત્યારે અ રની સંગેમરમરની ડબ્બી
લાવીન,ે 38તેમના પગ પાસે રડતી રડતી પાછળઊભી રહ , તથા પોતાનાં આં ુઓથી તેમના પગ પલાળવા તથા પોતાના માથાના
વાળથી ૂછવા લાગી, તેણે તેમના પગને ૂમ્યા,ં તેમને અ ર લગા ું.

39 હવે તે જોઈને જે ફરોશીએ ઈ ુને જમવા બોલા ા હતા તે મનમાં એમ કહેવા લાગ્યો કે, ‘જો આ માણસ પ્રબોધક હોત,
તો આ જે ી તેમને અડકે છે, તે ી કોણ છે અને કેવી છે તે તેઓ જાણત, એટલે કે તે તો પાપી છે.’ ” 40આથી ઈ ુએ તેને
ઉ ર આપતા ક ું કે, ‘ સમોન, મારે તને કઈ કહે ું છે.’ ત્યારે તેણે ઈ ુને ક ું કે, ‘કહો ન,ે પ્ર ુ.’ ”

41 ઈ ુએ ક ું ‘એક લેણદારને બે દેવાદાર માણસો હતા; એકને પાંચસો દ નાર ું દે ું, અને બીજાને પચાસ ું હ ું.
42જયારે તેઓની પાસે ૂકવવા ું કઈ નહો ુ,ં ત્યારે તેણે બ ે ું દે ું માફ ક ુર્. તો તેઓમાંનો કોણ તેના પર વધારે પ્રેમ
રાખશે?’ ” 43 સમોને ઉ રઆપતાં ક ું કે, ‘મને લાગે છે કે જનેે તેણે સૌથી વધારે દે ું માફ ક ુર્ તે.’ અને તેમણે ક ું, ‘તેં સાચો
જવાબઆપ્યો.’ ”

44 પછ ઈ ુએ પેલી ીની તરફ જોઈને સમોનને ક ું કે, ‘આ ીને ું જુએ છે? હુ તારે ઘરે આ ો ત્યારે મારા પગને
ધોવા સારુ તેં મને પાણી આપ્ ું ન હ; પણ આ ીએ મારા પગ આં ુએ પલાળ ને તેમને પોતાના માથાના વાળથી
ૂછ્યા છે. 45તેં મને ુંબન ક ુર્ ન હ; પણ હુ અંદરઆ ો ત્યારથી તે ી જરા પણ રોકાયા વગર મારા પગને ુંબન

કયાર્ કરે છે.
46તેં મારે માથે તેલ લગા ું ન હ; પણ તેણે મારા પગે અ ર લગા ું છે. 47એ માટે હુ તને કહુ છુ કે, એનાં પાપ જે

ઘણાં છે તે તેને માફ થયાં છે; કેમ કે તેણે ઘણો પ્રેમ રા ો; જેને થોડુ માફ થ ું છે તે થોડો પ્રેમ રાખે છે.’ ”
48ઈ ુએ તે ીને ક ું કે, ‘તારાં પાપ માફ કરવામાં આ ાં છે.’ ” 49ઈ ુની સાથે જઓે જમવા બેઠા હતા, તેઓ પોતાના

મનમાં વચારવા લાગ્યા કે, ‘આકોણ છે કે જે પાપને પણ માફ કરે છે?’ ” 50ઈ ુએ તે ીને ક ું કે, ‘તારા વ ાસે તને બચાવી
છે; શાં તએજા.’ ”

8
ઈ ુને સેવા આપતી ીઓ

1 થોડા સમય પછ ઈ ુએ શહેરેશહેર તથા ગામેગામ ઈ રના રા ની ુવાતાર્ પ્રગટ કર અને બાર શષ્યો પણ તેમની
સાથે હતા, 2 કેટલીક ીઓને દુ ાત્માઓથી તથા રોગોથી સાજી કરવામાં આવી હતી, તેઓમાં જનેાંમાંથી સાત દુ ાત્માઓને
કાઢવામાં આ ા હતા તે મગ્દલાની મ રયમ, 3 હેરોદના કારભાર ખોઝાની પત્ની યોહા ા, ુસા ા તથા બીજી ઘણી ીઓ,
જઓે પોતાના નાણાં વાપર ને ઈ ુની સેવા કરતી હતી તેઓ પણ તેમની સાથે હતી.

વાવનાર ું દ્ર ાંત
માથ. 13:1-9; માક 4:1-9

4જયારે ઘણાં લોકો એકઠા થયા, અને શહેરે શહેરના લોક તેમની પાસે આ ા, ત્યારે તેમણે દ્ર ાંત ક ું કે, 5 ‘એક માણસ
બીજ વાવવાને ગયો, વાવતાં વાવતાં કેટલાક બીજ માગર્ની કોરે પડ્યાં. તે પગ નીચે કચરાઈ ગયા અને આકાશના
પક્ષીઓ તે બીજ ખાઈ ગયા. 6બીજાં બીજ પથ્થરવાળ જમીન પર પડયાં અને ઊગ્યાં તેવા જ તે ચીમળાઈ ગયા,
કારણ, ત્યાં ભેજ નહોતો.

7 કેટલાક બીજ કાંટાનાં જાળાંમાં પડ્યાં; અને કાંટાનાં જાળાંએ વધીને તેઓને દાબી ના ા.ં 8 વળ બીજાં બીજ
સાર જમીનમાં પડ્યાં, તે ઊગ્યાં અને તેને સોગણો પાક થયો,’ એ વાતો કહેતાં ઈ ુએ ઊંચા અવાજે ક ું કે, જેને
સાંભળવાને કાન છે તે સાંભળે.’ ”

દ્ર ાંતનો હે ુ
માથ. 13:10-17; માક 4:10-12

9તેમના શષ્યોએ ઈ ુને ૂ ું કે, ‘એ દ્ર ાંતનો અથર્ શો છે?’ ” 10ઈ ુએ ક ું કે, ‘ઈ રના રા ના મમર્ જાણવા ું તમને
આપે ું છે, પણ બીજાઓને દ્ર ાંતોમાં, કે જેથી જોતાં તેઓ જુએ ન હ, ને સાંભળતાં તેઓ સમજે ન હ.
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ઈ ુ દૃ ાંતનો અથર્ સમજાવે છે
માથ. 13:18-23; માક 4:13-20

11 હવે દ્ર ાંતનો અથર્ આ છે; બીજ તો ઈ ર ું વચન છે. 12 અને માગર્ની કોર પરનાં તો સાંભળનારાં માણસો
છે; પછ શેતાન આવીને તેઓનાં મનમાંથી સંદેશ લઈ જાય છે, એ માટે કે તેઓ વ ાસ ન કરે અને ઉદ્ધાર ન પામ.ે
13પથ્થર પર પડેલાં બીજ તો એ છે કે, જેઓ સાંભળ ને સંદેશને આનંદથી માની લે છે; અને તેઓને ૂળ કે આધાર ન
હોવાથી, તેઓ થોડ વાર ુધી વ ાસ કરે છે, પણ પર ક્ષણના સમયે પાછા હઠ જાય છે.

14કાંટાઓમાં પડેલાં બીએ છે કે, જેઓએસંદેશ સાંભ ો છે, પણપોતાને માગ ચાલતાં ભૌ તકજગતની ચતાઓ
તથા દ્ર તથા વલાસથી તે દબાઈજાય છે, અને તેઓને પાકુ ફળઆવ ું નથી. 15અને સાર જમીનમાં પડેલાં એ છે
કે, જેઓ સંદેશો સાંભળ ને પ્રમા ણક તથા સારાં હૃદયથી વાત ગ્રહણ કરે છે, અને ધીરજથી ફળઆપે છે.

દ વો સળગાવીને ાં ૂકવાનો?
માક 4:21-25

16 વળ કોઈ માણસ દ વો સળગાવીને તેને વાસણ નીચે ઢાંકતો નથી, અથવા ખાટલા નીચે ૂકતો નથી; પણ તેને
દ વી પર ૂકે છે કે અંદરઆવનારાઓને અજવા ું મળે. 17 કારણ કે, એવી કોઈ છૂપી વસ્ ુ નથી કે તે ુલ્લી ન હ થાય
અને જણાશે ન હ, તથા ઉધાડુ થશે ન હ, એ ું કઈ ુપ્ત નથી. 18 માટે તમે કેવી ર તે સાંભળો છો તે વષે સાવધાન
રહો; કેમ કે જેની પાસે છે તેને અપાશે; અને જેની પાસે નથી તેની પાસેથી તે ું જે છે તે પણ લઈ લેવાશ.ે’ ”

ઈ ુનાં મા અને ભાઈઓ
માથ. 12:46-50; માક 3:31-35

19ઈ ુનાં મા તથા ભાઈઓ તેમની પાસે આ ાં, પણ લોકોની ભીડને લીધે તેઓ તેમની પાસે જઈ શ ા ન હ. 20અને ઈ ુને
કોઈએ ખબર આપી કે, ‘તમાર મા તથા તમારા ભાઈઓ બહાર ઊભા ર ાં છે, અને તમને મળવા માગે છે.’ ” 21 પણ તેમણે
ઉ ર આપતાં તેઓને ક ું કે, ‘આજેઓઈ રનાં વચનને સાંભળે છે તથા પાળે છે તેઓ મારાં મા તથા ભાઈઓ છે.’ ”

ઈ ુ તોફાન શાંત પાડે છે
માથ. 8:23-27; માક 4:35-41

22 એક દવસે એમ થ ું કે, ઈ ુ પોતાના શષ્યોની સાથે હોડ માં બેઠા; ત્યારે ઈ ુએ શષ્યોને ક ું કે, ‘આપણે સરોવરને
સામે પાર જઈએ;’ અને તેઓ નીક ા. 23અને તેઓ હકારતા હતા એટલામાં ઈ ુ ઊંધી ગયા; અને સરોવર પર પવન ું ભારે
તોફાન આ ું; પાણીથી હોડ ભરાઈ જવા લાગી, ને તેઓ જોખમમાં આવી પડ્યા.

24એટલે શષ્યો ઈ ુ પાસે આ ા, અને તેમને જગાડ ને ક ું કે, ‘ ુરુજી ુરુજી, અમે નાશ પામીએ છ એ!’ ત્યારે તેમણે
ઊભા થઈને પવનને તથા પાણીનાં મોજાંને ધમકા ાં, એટલે તોફાન બંધ થ ું અને શાં ત થઈ. 25ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘તમારો
વ ાસ ાં છે?’ તેઓ ભયથીઆ યર્ પામ્યા અને એકબીજાને કહેવા લાગ્યા કે, ‘આતે કોણ છે કે પવનને તથા પાણીને પણ
આજ્ઞા કરે છે અને તે તેમ ું માને છે?’ ”

ઈ ુ દુ ાત્મા વળગેલાને સાજો કરે છે
માથ. 8:28-34; માક 5:1-20

26 ગાલીલને પેલે પાર આવેલા ગેરાસાનીઓના દેશમાં તેઓ પહોંચ્યા. 27 પછ ઈ ુ કનારે ઊતયાર્, ત્યારે શહેરમાંથી એક
માણસ તેમની સામે આ ો. તેને દુ ાત્માઓ વળગેલો હતો; ઘણાં સમયથી તે પોતાનાં વ ો પહેરતો ન હતો. અને ઘરમાં ન હ,
પણ કબરોમાં રહેતો હતો.

28 તેણે ઈ ુને જોયા ત્યારે તે ૂમ પાડ ને તેમની આગળ પડ્યો અને મોટે ઘાંટે ક ું કે, ‘ઓ ઈ ,ુ પરાત્પર ઈ રના દ કરા,
મારે અને તમારે ું છે? હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે મને પીડા ન દો.’ ” 29 કારણ કે ઈ ુએ અ ુદ્ધઆત્માને તે માણસમાંથી બહાર
નીકળવાની આજ્ઞા કર હતી. એ દુ ાત્મા તે માણસને વારવાર વળગ્યા કરતો હતો; અને તેઓ તેને સાંકળોથી તથા બેડ ઓથી
બાંધતા, પણ તે બંધનો તોડ નાખતો અને દુ ાત્મા તેને જગલમાં લઈ જતો હતો.

30 ઈ ુએ તેને ૂ ું કે, ‘તારુ નામ ું છે?’ તેણે ક ું કે, ‘સેના,’ કેમ કે તેનામાં ઘણાં દુ ાત્માઓ હતા.ં 31 દુ ાત્માઓએ
ઈ ુને વનંતી કર કે, ‘અમને નીકળ ને અનંતઊંડાણમાં જવાનો હુકમ ન કરો.’ ”

32હવે ત્યાં ઘણાં ૂંડો ું ટો ું પવર્તની બાજુ પર ચર ું હ ું; અને તેઓએ તેમને વનંતી કર કે, અમને ‘તેઓમાં પેસવાની રજા
આપો.’ ઈ ુએ તેઓને રજાઆપી. 33 દુ ાત્માઓ તે માણસમાંથી નીકળ ને ૂંડોમાં ગયાં; અને ટો ું ટેકરા ઉપરથી સ ુદ્રમાં પડ
ગ ું અને ડૂબી મ .ુ

34જે થ ું તે જોઈને ૂંડ ચરાવનારા ભાગ્યા, અને શહેરમાં તથા ગામડાંઓમાં જઈને તે વષે ખબરઆપી. 35જે થ ું તે જોવા
સારુ લોકો નીક ા, અને ઈ ુની પાસે આ ા; ત્યારે જે માણસમાંથી દુ ાત્માઓ નીક ાં હતાં તેને તેઓએ વ પહેરેલો તથા
હોશમાં આવેલો ઈ ુના પગઆગળ બેઠેલો જોયો; અને તેઓ ભયભીત થયા.

36 દુ ાત્મા વળગેલો માણસ શી ર તે સાજો થયો, તે જઓેએ જો ું હ ું તેઓએ તેમને કહ જણા ું. 37 ગેરાસાનીઓની
આસપાસના દેશમાં સવર્ લોકોએ ઈ ુને વનંતી કર કે, ‘અમાર પાસેથી ચાલ્યા જાઓ.’ તેઓ ૂબ ડર ગયા હતા. પછ હોડ માં
બેસીને તે પાછા ગયા.

38 પણ જે માણસમાંથી દુ ાત્માઓ નીક ા હતા તેણે તેમની સાથે રહેવા સારુ વનંતી કર ; પણ ઈ ુએ તેને વદાય કરતાં
ક ું કે, 39 ‘તારે ઘરે પાછોજા, અને ઈ રે તારે માટે કેવાં મોટાં કામ કયા છે તે કહ જણાવ.’ અને તેણે જઈને ઈ ુએ કેવાં
મોટાં કામ તેને સારુ કયાર્ હતા,ં તે આખા શહેરમાં કહ જણા ું.
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યાઈરસની દ કર તેમ જ લોહ વા વાળ ી
માથ. 9:18-26; માક 5:21-43

40ઈ ુ પાછા આ ા, ત્યારે લોકોએ તેમનો આવકાર કય ; કેમ કે બધા ઈ ુની રાહ જોતાં હતા. 41 જુઓ, યાઈરસ નામે એક
માણસઆ ો, અને તે સભા ાનનો અ ધકાર હતો; અને તેણે ઈ ુને પગે પડ ને તેને વનંતી કર કે, ‘મારે ઘરે પધારો.’ ” 42 કેમ
કે તેને આશરે બાર વષર્ની એકની એક દ કર હતી અને તે મરવાની અણી પર હતી. ઈ ુ જતા હતા તે દર મયાન ઘણાં લોકોએ
તેમના પર પડાપડ કર .

43એક ીને બાર વષર્થી લોહ વાનો રોગ થયો હતો, અને તેણે પોતાનાં બધાં નાણાં વૈદો પાછળ ખરચી ના ાં હતાં પણ કોઈ
તેનો રોગ મટાડ શ ા ન હતા. 44 તે ઈ ુની પાછળઆવીને તેમના ઝભ્ભાની કોરને સ્પશ , અને તરત તેનો લોહ વા બંધ થયો.

45ઈ ુએ ક ું કે, ‘મને કોણે સ્પશર્ કય ? અને બધાએ ના પાડ , ત્યારે પતર તથા જે તેની સાથે હતા તેઓએ ક ું કે, ‘ ુરુ,
ઘણાં લોકો તમારા ઉપર પડાપડ કરે છે, અને તમને દબાવી દે છે.’ ” 46 પણ ઈ ુએ ક ું કે, ‘કોઈ મને અડ ું ખરુ; કેમ કે
મારામાંથી પરાક્રમ નીક ું એવી મને ખબર પડ .’ ”

47જયારે તે ીએ જાણ્ ું કે હુ છૂપી રહ શક ન હ, ત્યારે તે ૂજતી ૂજતી આવી, અને તેમને પગે પડ ને શા કારણથી તેણે
તેમને સ્પશર્ કય હતો અને શી ર તે તરત સાજી થઈ હતી, તે તેણે બધા લોકોની આગળ ઈ ુને કહ સંભળા ું. 48 ઈ ુએ તેને
ક ું કે, ‘દ કર , તારા વ ાસે તને સાજી કર છે; શાં તએજા.’ ”

49ઈ ુ હજી બોલતા હતા એટલામાં સભા ાનના અ ધકાર ને ત્યાંથી એક માણસે આવીને તેને ક ું કે, ‘તાર દ કર મર ગઈ
છે, ુરુને તસ્દ ન આપીશ.’ ” 50 પણ તે સાંભળ ને ઈ ુએ તેને ઉ ર આપ્યો કે, ‘ગભરાઈશ ન હ, માત્ર વ ાસ કર, અને
તાર દ કર સાજી થશ.ે’ ”

51ઈ ુ ઘરમાં પહોંચ્યા, ત્યારે પતર, યાકૂબ, યોહાન, અને છોકર નાં માબાપ સવાય ઈ ુએ કોઈને પોતાની સાથેઆવવા દ ધાં
ન હ. 52 ત્યાં બધાં લોકો છોકર પાછળ રડતાં તથા વલાપ કરતાં હતા;ં પણ ઈ ુએ ક ું કે, રડશો ન હ; તે મર ગઈ નથી,
પણઊંઘે છે. 53 તે મર ગઈ છે એમ જાણીને તેઓએ ઈ ુને હસી કાઢ્યા.ં

54 પણ ઈ ુએ તેનો હાથ પકડ ને મોટે અવાજે ક ું કે, ‘દ કર , ઊઠ.’ ” 55અને તેનો આત્મા પાછો આ ો, અને તે તરત
ઊભી થઈ. અને ઈ ુએ તે છોકર ને ખાવા ું આપવાનો હુકમ કય . 56તેનાં માબાપઆ યર્ચ કત થયા;ં પણ તેણે તેઓને તાક દ
કર કે, ‘જે થ ું તે વષે કોઈને ક ું કહેશો ન હ.’ ”

9
ઈ ુ બાર પ્રે રતોને મોકલે છે
માથ. 10:5-15; માક 6:7-13

1ઈ ુએ પોતાના બાર શષ્યોને પાસે બોલાવીને તેઓને સઘળા દુ ાત્માઓને તાબે કરવાની, તથા રોગો મટાડવાની શ ક્ત અને
અ ધકાર આપ્યા;ં 2ઈ રના રા ની ઘોષણા તથા માંદાઓને સાજાં કરવા ઈ ુએ તેઓને મોકલ્યા.

3 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘તમાર ુસાફર ને સારુ કઈ લેતા ન હ; લાકડ , થેલી, રોટલી કે નાણા,ં વળ બે જોડ વ
પણ લેશો ન હ. 4 જે ઘરમાં તમે જાઓ, ત્યાં જ રહો, અને ત્યાંથી જ બીજે ળે જવા રવાના થજો.

5 તે શહેરમાંથી તમે નીકળો ત્યારે જેટલાંએ તમારો સત્કાર કય ન હોય તેમની વરુદ્ધ સાક્ષી તર કે તમારા પગની
ૂળ ખંખેર નાખજો.’ ” 6અને શષ્યો ત્યાંથી નીક ા, અને ગામેગામ ુવાતાર્નો પ્રચાર કરતા અને બીમાર લોકોને સાજાં કરતા

બધે ફરવા લાગ્યા.

હેરોદની ૂંઝવણ
માથ. 14:1-12; માક 6:14-29

7જે થ ું તે સઘ ું સાંભળ ને હેરોદ રાજા બહુ ૂંઝવણમાં પડ્યો, કેમ કે કેટલાક એમ કહેતાં હતા કે, ૃત્ ુ પામેલો યોહાન ફર
પાછોઆ ો છે.’ ” 8 કેટલાક કહેતાં હતા કે, ‘એ લયા પ્રગટ થયો છે’;અને બીજાઓ કહેતાં હતા કે, ‘પ્રાચીન પ્રબોધકોમાંનો એક
પાછો ઊઠ્યો છે.’ ” 9 હેરોદે ક ું કે, ‘યોહાન ું મા ું મેં કાપી નંખા ું; પણઆ કોણ છે કે જનેે વશે હુ આવી બધી વાતો સાંભ ું
છુ?’ અને હેરોદે ઈ ુને જોવા માટે ઈચ્છા કર .

પાંચ હજારને જમાડે છે
માથ. 14:13-21; માક 6:30-44; યોહ. 6:1-14

10પ્રે રતોએ પાછાઆવીને જે જે ક ુ હ ું તે ઈ ુને કહ સંભળા ું. અને ઈ ુ તેઓને સાથે લઈને બેથસાઈદા નામના શહેરમાં
એકાંતમાં ગયા. 11 લોકોને ખબર પડતાં જ તેઓનાં ટોળેટોળાં તેમની પાછળ ગયા; અને ઈ ુએ તેઓને આવકાર કર ને તેઓને
ઈ રના રા વશે સંદેશ ક ો, અને જઓેને સાજાં થવાની ગરજ હતી તેઓને સાજાં કયાર્.

12 દવસ ૂરો થવા આ ો, ત્યારે બાર શષ્યોએ આવીને ઈ ુને ક ું કે, ‘લોકોને વદાય કરો કે તેઓ આસપાસનાં ગામોમાં
તથા પરાંમાં જઈને ઊતરે, અને ખાવા ું મેળવ;ે કેમ કે આપણે અહ ઉજ્જડ જગ્યાએ છ એ.’ ” 13ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘તમે
તેઓને ખાવા ું આપો.’ શષ્યોએ ક ું કે, ‘અમાર પાસે તો જવની પાંચ રોટલી અને બે માછલી સવાય બીજુ ક ું નથી. અમે
જાતે જઈને આ લોકો માટે ખાવા ું ખર દ લાવીએ તો જ તેમને આપી શકાય.’ ” 14 કેમ કે તેઓઆશરે પાંચ હજાર ુરુષ હતા.
ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને ક ું કે, આશરે પચાસ પચાસની પંગતમાં તેઓને બેસાડો.

15 શષ્યોએ તે પ્રમાણે ક ુ, અને લોકોને બેસાડ્યા. 16 પછ ઈ ુએ પાંચ રોટલી અને બે માછલી લઈને સ્વગર્ તરફ જોઈને
તેઓને માટે ઈ રની સ્ ુ ત કર અને તેના ટુકડાં કર ને લોકોને પીરસવા માટે શષ્યોને આપી. 17તેઓ સવર્ જમ્યાં અને ૃપ્ત થયા;
ભાણામાં વધી પડલેા ટુકડાંઓથી તેઓએ બાર ટોપલીઓ ભર .
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ઈ ુ વષે પતરનો એકરાર
માથ. 16:13-19; માક 8:27-29

18એમ થ ું કે ઈ ુ એકાંતમાં પ્રાથર્ના કરતા હતા, ત્યારે શષ્યો તેમની સાથે હતા; ઈ ુએ શષ્યોને ૂ ું કે, ‘હુ કોણ છુ, તે
વષે લોકો ું કહે છે?’ ” 19 શષ્યોએ ઉ રઆપતાં ક ું કે, ‘યોહાન બા પ્તસ્મા કરનાર, પણ કેટલાક કહે છે કે, એ લયા; અને
બીજા કહે છે કે, ૂતકાળના પ્રબોધકોમાંના એક પાછા સજીવન થયેલ પ્રબોધક.’ ”

ઈ ુના ૃત્ ુ અને દઃુખની પ્રથમઆગાહ
માથ. 16:20-28; માક 8:30-9:1

20 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘પણ હુ કોણ છુ તે વષે તમે ું કહો છો?’ પતરે ઉ ર આપતા ક ું કે, ‘ઈ રના ખ્રસ્ત.’ ”
21પણ ઈ ુએ તેઓને કડકઆજ્ઞાઆપી કે, ‘એવાત કોઈને કહેશો ન હ.’ ” 22વળ , ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘માણસના દ કરાને
ઘણું દ:ુખસહે ું, વડ લોથી તથા ુ યાજકો તથા શા ીઓથી નાપસંદ થ ુ,ં મર ુ,ંઅને ત્રીજે દવસે પાછા સજીવન
થ ું આવશ્યક છે.’ ”

23 ઈ ુએ બધાને ક ું કે, ‘જો કોઈ માર પાછળ આવવા ચાહે, તો તેણે પોતાનો નકાર કરવો, અને રોજ પોતાનો
વધસ્તંભ ઊંચક ને માર પાછળ ચાલ ુ.ં 24 કેમ કે જે કોઈ પોતા ું જીવન બચાવવા ચાહે છે, તે તેને ુમાવશ;ે પણ જે
કોઈ મારે લીધે પોતા ું જીવન ુમાવશ,ે તે તેને બચાવશે. 25જો કોઈ માણસઆ ું ભૌ તક જગતજીતે પણ પોતાની
જાતને ખોઈ બેસે અથવા તેને હા ન પહોંચવા દે તો તેને શો લાભ?

26 કેમ કે જે કોઈ મારે લીધે તથા મારાં વચનોને લીધે શરમાશે, તેને લીધે માણસનો દ કરો જયારે પોતે પોતાના તથા
બાપના તથા પ વત્ર સ્વગર્દૂતોનાં મ હમામાં આવશે ત્યારે શરમાશ.ે 27 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, અહ જે ઊભા છે
તેઓમાંના કેટલાક એવા છે કે જેઓ ઈ ર ું રા જોશે ત્યાં ુધી ૃત્ ુ પામશે ન હ.

ઈ ુ ું રૂપાંતર
માથ. 17:1-8; માક 9:2-8

28એ વચનો ક ાંને આશરે આઠ દવસ પછ એમ થ ું કે ઈ ુ પતર, યોહાન તથા યાકૂબને લઈને પ્રાથર્ના કરવા માટે પહાડ
ઉપર ગયા. 29ઈ ુ પોતે પ્રાથર્ના કરતા હતા તે સમયે તેમના ચહેરા ું સ્વરૂપ બદલાઈ ગ ું, અને તેમના વ ઊજળાં તથા ચળકતાં
થયાં.

30અન,ે જુઓ, બે ુરુષ, એટલે ૂસા તથા એ લયા, તેમની સાથે વાત કરતા હતા. 31 તેઓ બ ે મ હમાવાન દેખાતા હતા,
અને ઈ ુ ું ૃત્ ુ જે યરુશાલેમમાં થવા ું હ ું તે સંબંધી વાત કરતા હતા.

32 હવે પતર તથા જઓે ઈ ુની સાથે હતા તેઓ ઊંઘે ઘેરાયલા હતા; પણ જયારે તેઓ જાગ્રત થયા, ત્યારે તેઓએ ઈ ુનો
મ હમા જો ું અને પેલા બે ુરુષોને પણ જોયા. 33તેઓ ઈ ુની પાસેથી વદાય થતાં હતાં, ત્યારે પતરે ઈ ુને ક ું કે, ુરુ, અહ
રહે ું આપણે માટે સારુ છે; તો અમે ત્રણ મંડપ બનાવીએ, એક તમારે માટે, એક ૂસાને માટે અને એક એ લયાને માટે; પણ તે
પોતે ું કહ ર ો છે તે સમજતો નહોતો.

34તે એમ કહેતો હતો, એટલામાં એક વાદ ું આ ુ,ં અને તેઓ પર તેની છાયા પડ ; અને તેઓ વાદળમાં પ્રવેશ્યા ત્યારે શષ્યો
ભયભીત થઈ ગયા. 35વાદળામાંથી એવી વાણી થઈ કે, ‘આમારો પસંદ કરેલો દ કરો છે; તે ું સાંભળો.’ ” 36તે વાણી થઈ રહ ,
ત્યારે ઈ ુ એકલા દેખાયા. અને તેઓ મૌન ર ા, અને જે જો ું હ ું તેમાં ું કઈ તેઓએ તે દવસોમાં કોઈને ક ું ન હ.

દુ ાત્મા વળગેલા છોકરાંને ઈ ુ સાજો કરે છે
માથ. 17:14-18; માક 9:14-27

37બીજે દવસે તેઓ પહાડ પરથી ઊતયાર્, ત્યારે ઘણાં લોકો ઈ ુને મ ા. 38અને, જુઓ, લોકો વચ્ચેથી એક માણસે ૂમો
પાડ ને ક ું કે, ‘ઉપદેશક, હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, મારા દ કરા પર દૃ કરો. કેમ કે તે મારો એકનો એક ુત્ર છે; 39એક દુ ાત્મા
તેને વળગે છે, અને એકાએક તે ૂમ પાડે છે; અને તે તેને એવો મરડે છે કે તેને ફ ણઆવે છે, અને તેને ઘણી ઈજા કર ને માંડમાંડ
તેને જતો કરે છે. 40 તેને કાઢવાની મેં તમારા શષ્યોને વનંતી કર , પણ તેઓ તેને કાઢ શ ા ન હ.’ ”

41ઈ ુએ ઉ રઆપતા ક ું કે, ‘ઓઅ વ ાસી તથા ભ્ર પેઢ , હુ ાં ુધી તમાર સાથે રહ શ, અને તમારુ સહન
કર શ? તારા દ કરાને અહ લાવ.’ ” 42 તે આવતો હતો એટલામાં દુ ાત્માએ તેને પછાડ ના ો, અને તેને બહુ મરડ્યો પણ
ઈ ુએ અ ુદ્ધઆત્માને ધમકા ો, છોકરાંને સાજો કય , અને તેને તેના બાપને પાછો સોંપ્યો.

43 ઈ રના મહા પરાક્રમથી તેઓ બધા ચ કત થઈ ગયા. પણ ઈ ુએ જે જે ક ુ તે સઘ ું જોઈને બધા આ યર્માં ડૂબેલા
હતા.

પોતાના ૃત્ ુની બીજીઆગાહ
માથ. 17:22-23; માક 9:30-32

44 ત્યારે ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને ક ું, ‘આ વચનો તમારા મનમાં ઊતરવા દો; કેમ કે માણસનો દ કરો માણસોના
હાથમાં સોંપાશ.ે’ ” 45 પણ એ વચન તેઓ સમ ા ન હ, અને તેઓથી તે ુપ્ત રખા ું, એ માટે કે તેઓ તે સમજે ન હ અને
આ વચન સંબંધી ઈ ુને ૂછતાં તેમને બીક લાગતી હતી.

સૌથી મોટુ કોણ?
માથ. 18:1-5; માક 9:33-37

46 શષ્યોમાં ચચાર્ શરૂ થઈ કે, ‘આપણામાં સૌથી મોટો કોણ છે?’ ” 47પણઈ ુએ તેઓના મનના વચારજાણીને એકબાળકને
લઈને તેને પોતાની પાસે ઊ ું રા ુ,ં 48 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘જે કોઈ મારે નામે આ બાળકનો સ્વીકાર કરે છે, તે મારો
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સ્વીકાર કરે છે અને જે કોઈ મારો સ્વીકાર કરે છે તે મને મોકલનારનો સ્વીકાર કરે છે; કેમ કે તમારામાંનો જે ક્ત
નાનામાં ના ું છે એ સૌથી મહાન છે.’ ”

તમાર વરુદ્ધ નથી તે તમાર સાથે છે
માક 9:38-40

49 યોહાને ક ું કે, ુરુ, અમે એક માણસને તમારે નામે દુ ાત્માઓ કાઢતાં જોયો; પણ તે અમાર સાથે આપનો અ ુયાયી
નહોતો એટલે અમે તેને મના કર .’ ” 50પણ ઈ ુએ ક ું કે, ‘તેને મના ન કરો, કેમ કે જે તમાર વરુદ્ધ નથી તે તમારા પક્ષનો
છે.’ ”

એક સમરૂની ગામ ઈ ુને આવકાર ું નથી
51એમથ ું કે ઈ ુને ઉપર લઈલેવાના દવસો ૂરા થવાઆ ા, ત્યારે તેમણે યરુશાલેમજવાનો મ મ નણર્ય કય . 52ઈ ુએ

પોતાનીઆગળસંદેશવાહકો મોકલીઆપ્યા, તેઓ તેમને માટે વ ા કરવા માટે સમરૂનીઓના એક ગામમાં ગયા. 53પણ ઈ ુ
યરુશાલેમ જતા હતા એટલે ગામના લોકોએ તેમનો સ્વીકાર કય ન હ.

54 તેમના શષ્યો યાકૂબ તથા યોહાને એ જોઈને ક ું કે, ‘પ્ર ુ, ું, તમાર એવી ઇચ્છા છે કે અમે આજ્ઞા કર એ કે સ્વગર્થી
આગ પડ ને તેઓનો નાશ કરે?’ ” 55ઈ ુએ પાછા ફર ને તેઓને ધમકા ાં. 56અને તેઓ બીજે ગામ ગયા.

ઈ ુને અ ુસરવાની ઇચ્છા
માથ. 8:19-22

57 તેઓ માગ ચાલતા હતા, તેવામાં કોઈ એકે ઈ ુને ક ું કે, ‘પ્ર ુ, ાં કહ તમે જશો ત્યાં હુ તમાર પાછળ આવીશ.’ ”
58 ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘ શયાળોને દર હોય છે અને આકાશના પક્ષીઓને માળા હોય છે; પણ માણસના દ કરાને મા ું
ૂકવાની જગ્યા નથી.’ ”
59 ઈ ુએ બીજાને ક ું કે, ‘માર પાછળ આવ.’ પણ તેણે ક ું કે, ‘પ્ર ુ મને રજા આપ કે હુ જઈને પહેલાં મારા પતાને

દફનાવીને આ ુ.ં’ ” 60 પણ તેમણે ક ું કે, ‘મરણ પામેલાંઓને પોતાનાં મરણ પામેલાંઓને દફનાવવા દો. પણ ું જઈને
ઈ રના રા ની વાત પ્રગટ કર.’ ”

61 અને બીજાએ પણ ક ું કે, ‘હે પ્ર ુ, હુ તમાર પાછળ આવીશ; પણ પહેલાં જે મારે ઘરે છે તેઓને છેલ્લી સલામ કર
આવવાની મને રજા આપો.’ ” 62 પણ ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘કોઈ માણસ હળ ઉપર હાથ ૂ ા પછ પાછળ જુએ તો તે
ઈ રના રા ને યોગ્ય નથી.’ ”

10
ઈ ુ સ ેરને મોકલે છે

1 આ બનાવો બન્યા પછ પ્ર ુએ બીજા સ ેર શષ્યોને નીમીને જે જે શહેર તથા જગ્યામાં તે પોતે જવાના હતા, તેમાં
તેઓમાંના બબ્બેને પોતાની આગળ મોકલ્યા. 2 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘ફસલ ુષ્કળ છે, પણ મજૂરો થોડા છે; માટે તમે
ફસલના મા લકને પ્રાથર્ના કરો કે તે પોતાની ફસલને માટે મજૂરો મોકલે.’ ”

3જાઓ; અને ધ્યાન રાખજો કે, હુ તમને વરુઓની વચ્ચે ઘેટાંના બચ્ચાં જેવા મોક ું છુ. 4 પૈસાની થેલી, ઝોળ કે
ચંપલ લેતા નહ ; અને માગ કોઈને સલામ કરશો ન હ.

5 જે કોઈ ઘરમાં તમે જાઓ ત્યાં પ્રથમ એમ કહો કે, ‘આઘરને શાં ત થાઓ.’ ” 6અને જો કોઈ શાં ત ુત્ર ત્યાં હશે
તો તમાર શાં ત તેના પર રહેશે; પણ જો ન હ હોય, તો તે તમાર પાસે પાછ આવશે. 7 તે જ ઘરમાં રહો, અને જે
તેઓની પાસે જે હોય તે ખાતાંપીતાં રહેજો; કેમ કે મજૂર પોતાના પગારને યોગ્ય છે; ઘરેઘરે ફરતા ન હ.

8 જે કોઈ ઘરમાં તમે જાઓઅને તેઓ તમારો આવકાર કરે, તો જે કઈ તેઓ તમાર આગળ ૂકે તે ખાઓ; 9અને
તેમાંના બીમારને સાજાં કરો, અને તેઓને કહો કે, ‘ઈ ર ું રા તમાર પાસે આ ું છે.’ ”

10 પણ જે કોઈ શહેરમાં તમે જાઓ, ત્યાંના લોકો તમારો આવકાર કરે ન હ, તો ત્યાંથી નીકળ જઈને કહો કે,
11તમારા શહેરની ૂળ જે અમારા પગમાં લાગેલી છે તે પણ તમાર વરુદ્ધ અમે ૂછ નાખીએ છ એ; તોપણએટ ું
જાણો કે ઈ ર ું રા પાસે આ ું છે. 12 હુ તમને કહુ છુ કે, તે દહાડે તે શહેરના કરતાં સદોમના હાલ સહેલ થશ.ે

અ વ ા ુ ગામોને શાપ
માથ. 11:20-24

13 ઓ ખોરાજીન, તને હાય! ઓ બેથસાઈદા, તને હાય! કેમ કે તમારામાં જે પરાક્રમી કામ થયાં છે, તે જો ૂર
તથા સદોનમાં થયાં હોત, તો તેઓએ ટાટમાં તથા રાખમાં બેસીને ારનોય પસ્તાવો કય હોત. 14તોપણ ન્યાયકાળે
તમારા કરતાં ૂર તથા સદોનને સહે ું પડશે. 15વળ ,ઓકપરનાહૂમ, ું સ્વગર્ ુધી ઊં ું કરાશે ુ?ં તને પાતાળ ુધી
ની ું કર નંખાશ.ે

16 જે કોઈ તમારુ સાંભળે છે તે મારુ સાંભળે છે; અને જે તમારો નકાર કરે છે તે મારો પણ નકાર કરે છે; અને જે
મારો નકાર કરે છે તે મારા મોકલનાર ઈ રનો નકાર કરે છે.’ ”

આનંદ કરતાં પાછા ફરેલા સ ેર શષ્યો
17 તે સ ેર ુશ થતાં પાછા આ ા, અને તેઓએ ક ું કે, ‘પ્ર ુ, તમારા નામથી દુ ાત્માઓ પણ અમારે તાબે થયાં છે.’ ”

18ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘મેં શેતાનને વીજળ ની જેમ સ્વગર્થી પડતોજોયો. 19 જુઓ,સપ તથા વીંછ ઓઅને દશુ્મનની
બધી શ ક્ત પર મેં તમને અ ધકારઆપ્યો છે; કશાથી પણ તમને ઈજાથશે ન હ. 20પણ દુ ાત્માઓતમારે તાબે થયા
છે, તેને લીધે ુશ થતાં ન હ; પણ તમારાં નામ સ્વગર્માં લખવામાં આ ા છે, તેને લીધે હરખાઓ.’ ”
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21 તે જ સમયે તે પ વત્ર આત્માથી હરખાયા, અને બોલ્યા કે, ‘ઓ ઈ ર પતા, આકાશ તથા ૃથ્વીના પ્ર ,ુ હુ તમાર
સ્ ુ ત કરુ છુ કે, જ્ઞાનીઓથી તથા ુ દ્ધમંતોથી તમે એ વાતો ુપ્ત રાખી અને બાળકોને પ્રગટ કર છે; હા ઈ ર પતા,
કેમ કે તમને તે સારુ લાગ્ ુ.ં

ઈ ુ હરખાય છે
માથ. 11:25-27; 13:16-17

22મારા ઈ ર પતાએ મને સઘ ું સોંપ્ ું છે; દ કરો કોણ છે, એ ઈ ર પતા વના કોઈજાણ ું નથી; ને ઈ ર પતા
કોણ છે, એ દ કરા વના તથા જેને દ કરો પ્રગટ કરવા ચાહે તેમના વના બીજો કોઈજાણ ું નથી.’ ”

23 ઈ ુએ શષ્યો તરફ ફર ને તેઓને એકાંતમાં ક ું કે, ‘જે તમે જુઓ છો, તે જોનારઆંખોઆશીવાર્ દત છે. 24 કેમ કે
હુ તમને કહુ છુ કે, જે તમે જુઓ છો તે ઘણાં પ્રબોધકો તથા રાજાઓજોવાની ઇચ્છા રાખતા હતા, પણ તેઓ જોવા
પામ્યા ન હ. અને તમે જે સાંભળો છો તે તેઓ સાંભળવા ઇચ્છતા હતા, પણ સાંભળવા પામ્યા ન હ.’ ”

ભલા સમરૂની ું દ્ર ાંત
25 જુઓ, એક નયમશા ીએ ઊભા થઈને તેમ ું પર ક્ષણ કરતાં ક ું કે, ‘ઉપદેશક, અનંતજીવનનો વારસો પામવા માટે મારે
ું કર ુ?ં’ ” 26 ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘ નયમશા માં ું લ ું છે? ું ું વાંચે છે?’ ” 27 તેણે ઉ ર આપતા ક ું કે, ‘તમારા

ઈ ર પ્ર ુ પર તારા ૂરા હૃદયથી, ૂરા જીવથી, ૂરા સામથ્યર્થી તથા ૂરા મનથી પ્રેમ રાખવો અને જવેા પોતાના પર તેવો તારા
પડોશી પર પ્રેમ રાખવો.’ ” 28ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘તેં સાચો ઉ રઆપ્યો છે; એમ કર અને ું જીવીશ.’ ”

29 પણ તેણે પોતાને ન્યાયી ઠરાવવાં ચાહ ને ઈ ુને ક ુ,ં ‘તો મારો પડોશી કોણ છે?’ ” 30ઈ ુએ ઉ ર આપતાં ક ું કે, ‘એક
ુરુષ યરુશાલેમથી યર ખો જતો હતો;અને તે ૂંટારાના હાથમાં પડ્યો, તેઓતેનાં વ ઉતાર લઈને તથા તેને માર ને

અધ ૂઓ ૂક ને ચાલ્યા ગયા.
31સંજોગોવસાત એક યાજક તે રસ્તે થઈને જતો હતો. તે તેને જોઈને બીજી બાજુએ થઈને ચાલ્યો ગયો. 32એમ

જએક લેવી પણ તે જગ્યાએઆ ો, ત્યારે તેને જોઈને તે પણ બીજી બાજુએ થઈને ચાલ્યો ગયો.
33પણએકસમરૂની તે રસ્તે ુસાફર એજતા ાં તે પડ્યો હતો ત્યાંઆ ો,અનેએને જોઈને તેને અ ુકપાઆવી.

34તે તેની પાસે ગયો, અને તેના ઘા પર તેલ તથા દ્રાક્ષારસ રેડ ને પાટા બાંધ્યા, અને તેને પોતાના જાનવર પર બેસાડ ને
તેને સરાઈમાં લઈ ગયો, અને તેની સારવાર કર . 35બીજે દવસે તેણે બે દ નાર ઉતારાવાળાને આપ્યા, અને તેને ક ું
કે, તેની સારવાર કરજે, એ કરતાં જે કઈ વધારે ખચર્ તને લાગશે તે હુ પાછોઆવીશ ત્યારે તને ભરપાઈ કર શ.’ ”

36 ‘હવે ું ું ધારે છે, ૂંટારાના હાથમાં પડેલા માણસનો પડોશીએ ત્રણમાંથી કોણ કહેવાય?’ ” 37તેણે ક ું કે, ‘જણેે
તેના પર દયા કર તે.’ અને ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘ ું જઈને એ પ્રમાણે કર.’ ”

ઈ ુ માથાર્ અને મ રયમના ઘરે
38તેઓ રસ્તે ચાલતા હતા એ દર મયાન ઈ ુ એક ગામમાં આ ા; અને માથાર્ નામે એક ીએ પોતાના ઘરમાં તેમનોઆવકાર

કય . 39 મ રયમ નામે તેની એક બહેન હતી, તે ઈ ુના પગઆગળ બેસીને તેમની વાત સાંભળતી હતી.
40 પણ માથાર્ કામ ઘણું હોવાથી વચ લત થઈ, તેથી તેણે તેમની પાસે આવીને ક ું કે, ‘પ્ર ુ, માર બહેને મને કામ કરવાને

એકલી ૂક છે, તેની ું તમને ચતા નથી? એ માટે તેને કહો કે તે મને મદદ કરે.’ ” 41 પણ ઈ ુએ તેને ઉ ર આપતા ક ું કે,
‘માથાર્, માથાર્, ું ઘણી વાતો વશે ચતા કરે છે અને વચ લત થાય છે; 42 પણ એક વાતની જરૂર છે; અને મ રયમે
સારો ભાગ પસંદ કય છે, જે તેની પાસેથી લઈ લેવાશે ન હ.

11
પ્રાથર્ના વષે ઈ ુ ું શક્ષણ
માથ. 6:9-13; 7:7-11

1એમ થ ું કે ઈ ુ એક જગ્યાએ પ્રાથર્ના કરતા હતા. ઈ ુ પ્રાથર્ના કર ર ા પછ , તેમના શષ્યોમાંના એકે ઈ ુને ક ું કે, ‘પ્ર ,ુ
યોહાને તેમના શષ્યોને પ્રાથર્ના કરતા શીખ ું હ ું તેમ આપ પણ અમને શીખવો.’ ”

2 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, તમે પ્રાથર્ના કરો, ત્યારે કહો કે, ઓ સ્વગર્માંના અમારા પતા, તમારુ નામ પ વત્ર મનાઓ;
તમારુ રા આવો; જેમ સ્વગર્માં તેમ ૃથ્વી પર તમાર ઇચ્છા ૂર થાઓ.

3 દવસની અમાર રોટલી આજઅમને આપો; 4અને અમારાં પાપ અમને માફ કરો; કેમ કે અમે પોતે પણ અમારા
દરેક ઋણીને માફ કર એ છ એ. અને અમને પર ક્ષણમાં પડવા ન દો, પણ દુ થી અમારો છુટકારો કરો.

5 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘તમારામાંના કોઈને મત્ર હોય, અને મધરાતે તે તેની પાસે જઈને તેને એ ું કહે કે, મત્ર, મને
ત્રણ રોટલી ઉછ ની આપ, 6 કેમ કે મારો એક મત્ર ુસાફર એથી મારે ત્યાં આ ો છે, અને તેની આગળ પીરસવા ું
માર પાસે કઈ નથી, 7 તો ુ,ં તે અંદરથી ઉ રઆપતાં એમ કહેશે કે, મને હેરાન કર શ ન હ, હમણાં બારણું બંધ છે,
મારાં છોકરાં માર પાસે ખાટલામાં છે, હુ તો ઊઠ ને તને તે આપી શકતો નથી? 8 હુ તમને કહુ છુ કે, તે તેનો મત્ર છે,
તેને લીધે તે ઊઠ ને તેને આપે ન હ, તોપણ તેનાઆગ્રહને લીધે તે ઊઠશે, અને તેને જોઈએ તેટલી રોટલી તેને આપશે.

9 હુ તમને કહુ છુ કે, માગો તો તમને અપાશે; શોધો, તો તમને જડશ;ે ખટખટાવો, તો તમારે સારુ ઉઘાડાશે. 10 કેમ કે
જે કોઈ માગે છે તેઓ પામે છે,અને જે શોધે છે તેઓને જડે છે,અને જે ખટખટાવે છે તેઓને સારુ ઉઘાડવામાંઆવશ.ે

11વળ તમારામાંનો એવો કોઈ પતા છે ખરો, જે છોકરો રોટલી માગે તો તે તેને પથ્થરઆપશે? અથવા જો માછલી
માગે તો ું માછલીને બદલે તે તેને સાપઆપશે? 12અથવા જો તે ઈડુ માગે તો ું તે તેને વીંછ આપશે? 13 માટે જો
તમે ખરાબ હોવા છતાં તમારાં છોકરાંને સારાં વાનાં આપીજાણો છો, તો સ્વગર્માંના બાપની પાસે જેઓ માગે, તેઓને
તે પ વત્રઆત્માઆપશે, તે કેટ ું વશેષ ખાતર ૂવર્ક છે?’ ”
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બાલઝ ૂલ વષે
માથ. 12:22-30; માક 3:20-27

14 ઈ ુ એક ૂંગા દુ ાત્માને કાઢતા હતા. એમ થ ું કે દુ ાત્મા નીક ા પછ જે માણસ પહેલા બોલતો ન હતો તે બોલ્યો.
તેથી લોકોને આ યર્ લાગ્ ુ.ં 15 પણ તેઓમાંના કેટલાકે ક ું કે, ‘દુ ાત્માઓના સરદાર બાલઝ ૂલની મદદથી તે દુ ાત્માને કાઢે
છે.’ ”

16બીજાઓએ પર ક્ષા કરતાં તેમની પાસે સ્વગર્માંથી ચમત્કા રક ચ માગ્ ુ.ં 17 પણ ઈ ુએ તેઓના વચાર જાણીને તેઓને
ક ું કે, ‘દરેક રા જેમાં ભાગલો પડે છે તે ઉજ્જડ થાય છે; અને દરેક ઘર જેમાં ભાગલો પડે, તો તે પડ જાય છે.

18જો શેતાન પણ પોતાની વચ્ચે ભાગલો પાડે તો તે ું રા કેમ ટકે? હુ એટલા માટે કહુ છુ કેમ કે તમે કહો છો
કે, બાલઝ ૂલની મદદથી હુ દુ ાત્માઓને કાઢુ છુ. 19જો હુ બાલઝ ૂલની મદદથી દુ ાત્માઓને કાઢુ છુ તો તમારા
દ કરાઓ કોની મદદથી દુ ાત્માઓ કાઢે છે? માટે તેઓ તમારા ન્યાયાધીશ થશ.ે 20 પણ જો હુ ઈ રની આંગળ થી
દુ ાત્માઓ કાઢુ છુ, તો ઈ ર ું રા તમાર મધ્યે આ ું છે.

21બળવાન માણસ હ થયારબંધ થઈને પોતાના ઘરને સાચવે છે, ત્યારે તેનો માલ સલામત રહે છે; 22 પણ જયારે
તેના કરતાં વધારે બળવાન માણસ તેના પર આવી પડ ને તેને જીતે ત્યારે તેનાં સઘળા હ થયાર જેનાં પર તે ભરોસો
રાખતો હતો તે તેની પાસેથી લઈ લે છે, અને તેની ૂટ વહેંચે છે. 23 જે મારા પક્ષનો નથી તે માર વરુદ્ધ છે, અને જે
માર સાથે ભે ું નથી કરતો તે ફેલાવે છે.

અ ુદ્ધઆત્મા પાછો આવે છે
માથ. 12:43-45

24અ ુદ્ધઆત્મા કોઈ માણસમાંથી નીક ા પછ નજન જગ્યાઓમાં વસામો શોધતો ફરે છે; પણ તે ન મળતા,ં
તે કહે છે કે, મારા જે ઘરમાંથી હુ નીક ો તેમાં હુ પાછો જઈશ. 25અને આવીને જુએ છે ત્યારે તો ઘર વાળે ું તથા
શોભાયમાન કરે ું હોય છે. 26 ત્યારે તે જઈને પોતાના કરતા દુ એવા બીજા સાત દુ ાત્માઓને સાથે લઈઆવે છે;
અને તેઓએકસાથે ત્યાં રહે છે; અને તે માણસની છેલ્લી અવ ા પહેલીના કરતાં ખરાબ થાય છે.’ ”

આશીવાર્દ કોન?ે
27એમ થ ું કે ઈ ુ આ બોધ કરતા હતા, ત્યારે લોકોમાંથી એક ીએ મોટે અવાજે તેમને ક ું કે, ‘જે જનેતાએ તમને જન્મ

આપ્યો અને જણેે તમને સ્તનપાન કરા ું તે આશીવાર્ દત છે.’ ” 28 પણ ઈ ુએ ક ું હા, પણ તે કરતા જેઓ ઈ ર ું વચન
સાંભળે છે અને પાળે છે તે આશીવાર્ દત છે.’ ”

ચમત્કા રક ચ ની માગણી
માથ. 12:38-42

29સં ાબંધ લોકો તેમની પાસે ભેગા થયા હતા ત્યારે તે કહેવા લાગ્યા કે, ‘આપેઢ તો દુ પેઢ છે; તે ચમત્કા રક ચ
માગે છે, પણ ૂનાનાં ચમત્કા રક ચ વના બીજુ ચમત્કા રક ચ તેને અપાશે ન હ. 30 કેમ કે જેમ ૂના નનવેહના
લોકોને માટે નશાનીરૂપ થયો, તેમ માણસનો દ કરો પણઆ પેઢ ને નશાનીરૂપ થશે.’ ”

31 દ ક્ષણની રાણીઆપેઢ નાં માણસોની સાથે ન્યાયકાળે ઊઠશ,ેઅને તેઓને અપરાધી ઠરાવશ;ે કેમ કે તે ૃથ્વીના
છેડાથી ુલેમાન ું જ્ઞાન સાંભળવાઆવી હતી, અને જુઓ, અહ જે છે તે ુલેમાન કરતાં મહાન છે.

32 નનવેહના માણસો આ પેઢ ની સાથે ન્યાયકાળે ઊઠશે, અને તેને અપરાધી ઠરાવશ;ે કેમ કે ૂનાનો ઉપદેશ
સાંભળ ને તેઓએ પસ્તાવો કય ; અને જુઓ, ૂના કરતાં અહ એક મોટો છે.

શર રનો દ વો આંખ
માથ. 5:15; 6:22-23

33 કોઈ માણસ દ વો સળગાવીને તેને સંતાડ ૂકતો નથી, પણ દ વી પર ૂકે છે એ માટે કે અંદરઆવનારાઓ તે ું
અજવા ું જુએ. 34 તારા શર રનો દ વો તાર આંખ છે; જયારે તાર આંખ સ્વચ્છ હોય છે, ત્યારે તારુ આ ું શર ર
પણ પ્રકાશે ભરે ું થશ;ે પણ તે ખરાબ હોય છે, ત્યારે તારુ આ ું શર ર પણ અંધકારે ભરે ું રહેશે; 35 તેથી તારામાં
જે અજવા ું છે તે અંધકાર ન હોય, માટે સાવધાન રહે. 36જો તારુ આ ું શર ર પ્રકાશથી ભરે ું હોય, અને તેનો
કોઈ પણ ભાગ અંધકારરૂપ ન હોય, તો જેમ દ વો પોતાની રોશનીથી તને અજવા ું આપે છે તેમ તારુ આ ું શર ર
પ્રકાશથી ભરે ું થશ.ે’ ”

ઈ ુ ફરોશીઓ અને શા ીઓનો દોષ કાઢે છે
માથ. 23:1-36; માક 12:38-40

37 ઈ ુ બોલતા હતા ત્યારે એક ફરોશીએ પોતાની સાથે જમવાને તેમને નમંત્રણ આપ્ ું, ઈ ુ તેની પાસે જઈને જમવા બેઠા.
38ભોજન પહેલાં ઈ ુએ હાથ ધોયા ન હ, તે જોઈને ફરોશી આ યર્ પામ્યો.

39પ્ર ુએ તેને ક ું કે, ‘તમે ફરોશીઓતો થાળ વાટકો બહારથી સાફ કરો છો; પણ તમારુઅંતર લોભ તથા દુ તાથી
ભરે ું છે. 40અરે ૂખ , જેણે બહાર ું બના ું, તેણે અંદર ું પણ બના ું નથી ું? 41 જે અંદર છે તે પ્રમાણે તમારે
દાનઆપ ું અને જુઓ, પછ તમને બ ું ુદ્ધ છે.

42 પણ તમ ફરોશીઓને અફસોસ છે! કેમ કે તમે દ નાનો તથા સતાબ ું તથા સઘળ ખાવાલાયક વનસ્પ તનો
દસમો ભાગ આપો છો; પણ ન્યાય તથા ઈ રનો પ્રેમ પડતાં ૂકો છો; તમારે આ કરવાં જોઈતાં હતાં અને એ પડતાં
ૂકવા જોઈતાં ન હતાં.
43તમો ફરોશીઓને અફસોસ છે! કેમ કે તમે સભા ાનોમાં ુ આસનો તથા ચોકમાં સલામો ચાહો છે. 44તમને

અફસોસ છે! કેમ કે જે કબરો દેખાતી નથી, અને જેનાં ઉપર માણસો અજાણતાં ચાલે છે, તેઓના જેવા તમે છો.’ ”
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45 ત્યારે નયમશા ીઓમાંના એકે તેને ઉ રઆપતા ક ું કે, ‘ઉપદેશક, એમ કહેવાથી તમે અમારુ પણઅપમાન કરો છો.’ ”
46ઈ ુએ ક ું કે, ‘ઓ નયમશા ીઓ, તમને પણઅફસોસ છે! કારણ કે તમે માણસો પર એવા બોજા ચઢાવો છો કે
જે ઊંચકતાં મહા ુસીબત પડે છે, અને તમે પોતે એ બોજાને તમાર એકઆંગળ પણ લગાડતા નથી.

47 તમને અફસોસ છે! કેમ કે તમે પ્રબોધકોની કબરો બાંધો છો, જેઓને તમારા બાપદાદાઓએ માર ના ા હતા.
48તો તમે સાક્ષીઓછો,અને તમારા બાપદાદાઓનાં કામોને સંમ તઆપો છો; કેમ કે તેઓએતેમને માર ના ા હતા,
અને તમે તેમની કબરો બાંધો છો.

49એ માટે ઈ રના જ્ઞાને પણ ક ું કે, હુ પ્રબોધકો તથા પ્રે રતોને તેઓની પાસે મોકલીશ, અને તેઓમાંના કેટલાકને
તેઓમાર નાખશે તથા સતાવશ;ે 50 જેથી ૃ નાઆરભથી સઘળા પ્રબોધકોના વહેવડાવેલા લોહ આપેઢ ના લોકો
પાસેથી માગવામાં આવશ;ે 51 હા, હુ તમને કહુ છુ કે ‘હાબેલના લોહ થી તે ઝખાયાર્ જે યજ્ઞવેદ તથા પ વત્ર ાનની
વચ્ચે માય ગયો, તેના લોહ ુધી એ સવર્નો બદલોઆ પેઢ ના લોક પાસેથી લેવાશ.ે

52 તમો નયમશા ીઓને અફસોસ છે! કેમ કે તમે જ્ઞાનની ચાવી લઈ લીધી છે; તમે પોતે અંદર ગયા ન હ, અને
જેઓઅંદર જતા હતા તેઓને તમે અટકા ા.’ ”

53ઈ ુ ત્યાંથી નીક ા, ત્યાર પછ શા ીઓ તથા ફરોશીઓઝ ૂનથી તેમની સામે થઈને તેમને ઘણી વાતો વષે પ્ર ોના ઉ ર
આપવા પ્રયત્ન કર ને ઉશ્કેરવા લાગ્યા. 54 તેમના ુખમાંથી કઈ વાત પકડ લેવા સારુ તેઓ ટાંપી ર ા.

12
દભ સામે ચેતવણી
માથ. 10:26-27

1એટલામાં હજારો લોકો એકઠા થયા, એટલે ુધી કે તેઓએકબીજા પર પડાપડ કરતા હતા. ત્યારે સૌથી પહેલાં તે પોતાના
શષ્યોને કહેવા લાગ્યા કે, ‘ફરોશીઓના ખમીરથી સાવધાન રહો, કે જે ઢોંગ છે.
2 પણ પ્રગટ ન હ કરાશે એ ું ક ું ઢકાયે ું નથી; અને જાણવામાં ન આવે એ ું કઈ ુપ્ત નથી. 3 માટે જે કઈ તમે

અંધકારમાં ક ું છે તે અજવાળામાં સંભળાશે; અને ઓરડ માં જે કઈ તમે કાનમાં ક ું હશે તે ધાબાઓ પર પ્રગટ
કરાશ.ે

કોનાથી બી ું?
માથ. 10:28-41

4 મારા મત્રો, હુ તમને કહુ છુ કે, જેઓ શર રને માર નાખ,ે અને ત્યાર પછ બીજુ કઈ ન કર શકે, તેમનાંથી ડરશો
ન હ. 5પણ તમારે કોનાથી બી ું તે વષે હુ તમને જણા ું છુ; કે ‘માર ના ા પછ નકમાં નાખી દેવાનો જેમને અ ધકાર
છે તે ઈ રથી તમે ડરજો; હા, હુ તમને કહુ છુ કે, તેમની બીક રાખજો. 6 ું પાંચ ચકલી બે પૈસે વેચાતી નથી? પણ
ઈ ર પોતાની દ્ર માં તેઓમાંની એકને પણ ૂલતા નથી. 7 તમારા માથાના બધા જ વાળ ગણેલા છે. બીશો ન હ.
ઘણી ચકલીઓ કરતાં તમે ૂલ્યવાન છો.

ઈ ુ બાબતે એકરાર કે ઇન્કાર
માથ. 10:32-33; 12:32; 10:19-20

8 હુ તમને કહુ છુ કે, માણસોની આગળ જે કોઈ મને ક ૂલ કરશે તેને ઈ રના સ્વગર્દૂતો આગળ માણસનો દ કરો
પણક ૂલ કરશ.ે 9પણમાણસોનીઆગળજે કોઈમારો નકાર કરશે તેનો નકાર ઈ રના સ્વગર્દૂતોનીઆગળકરવામાં
આવશે. 10 જે કોઈ માણસના દ કરાની વરુદ્ધવાતબોલશે, તેને તે માફ કરવામાંઆવશે; પણપ વત્રઆત્માની વરુદ્ધ
કોઈ દભુાર્ષણ કરે તો તેને તે માફ કરવામાં આવશે ન હ.

11જયારે તેઓ તમને સભા ાનોમાં તથા રાજકતાર્ઓ તથા અ ધકાર ઓ આગળ લઈ જશ,ે ત્યારે અમારે કેવી
ર તે અથવા શો ઉ રઆપવો, અથવા અમારે ું કહે ું, તે વષે ચતા ન કરો; 12 કેમ કે તમારે જે કહે ું જોઈએ તે તેજ
ઘડ એ પ વત્રઆત્મા તમને શીખવશે.

ૂખર્ ધનવાન ું દ્ર ાંત
13લોકોમાંથી એકજણે તેને ક ું કે, ‘ ુરુ, મારા ભાઈને કહે કે તે વારસાનો ભાગ મનેઆપે.’ ” 14ઈ ુએ ક ું કે, ‘ઓમાણસ,

મને તમારા પર ન્યાયાધીશ કોણે ઠરા ો?’ ” 15 પછ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘સાવધાન રહો, અને બધા લોભથી પોતાને
દૂર રાખો; કેમ કે કોઈ ું જીવન તેની મલકતની ુષ્કળતામાં હો ું નથી.’ ”

16 ઈ ુએ તેઓને એ ું દ્ર ાંત ક ું કે, એક ધનવાન માણસની જમીનમાંથી ઘણી ઊપજ થઈ; 17 તેણે મનમાં એવો
વચાર કય કે, હુ ું કરુ? કેમ કે માર ઊપજ ભર ૂકવાને માર પાસે જગ્યા નથી. 18 તેણે ક ું કે, હુ આમ કર શ;
માર વખારોને હુ પાડ નાખીશ, અને તે કરતાં હુ મોટ બંધાવીશ; અને ત્યાં મારુ બ ું અનાજ તથા માર માલ મલકત
હુ ભર ૂક શ. 19 હુ મારા જીવને કહ શ કે, ઓજીવ, ઘણાં વષર્ને માટે ઘણી માલ મલકત તારે સારુ રાખી ૂકેલી છે;
આરામ લે, ખા, પી, આનંદ કર.

20 પણ ઈ રે તેને ક ું કે, ઓ ૂખર્, આરાત્રે તારો જીવ તાર પાસેથી માગી લેવામાં આવે છે; ત્યારે જે વસ્ ુઓ તે
સદ્ધ કર છે તે કોની થશ?ે 21 જે પોતાને સારુ દ્ર ો સંગ્રહ કરે છે, અને ઈ ર પ્રત્યે ધનવાન નથી, તે તેવો જ છે.

ચતા ના કરો
માથ. 6:25-34

22 ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને ક ું, એ માટે હુ તમને કહુ છુ કે તમારા જીવને સારુ ચતા ન કરો કે અમે ું ખાઈ ું, તથા
તમારા શર રને સારુ પણ ન કરો, કે અમે ું પહેર ું. 23 કેમ કે ખોરાક કરતા જીવ, અને વ કરતા શર ર, અ ધક છે.
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24 કાગડાઓનો વચાર કરો; તેઓ તો વાવતા નથી અને કાપતા નથી; તેઓની પાસે વખાર કે કોઠાર નથી; તોપણ
ઈ ર તેઓ ું પોષણ કરે છે; પક્ષીઓ કરતા તમે કેટલા વશેષ ૂલ્યવાન છો! 25 ચતા કરવાથી તમારામાંનો કોણ
પોતાના જીવનકાળનો એકાદ પળનો વધારો શકો છે? 26 માટે જે સૌથી ના ું કામ તે જો તમે કર નથી શકતા, તો
બીજાં વષે તમે કેમ ચતા કરો છો?

27 લઝાડોનો વચાર કરો; તેઓ કેવાં વધે છે; તેઓ મહેનત કરતા નથી, તેઓ કાંતતાં પણ નથી; તોપણ હુ તમને
કહુ છુ કે, ુલેમાન પણ પોતાના સઘળા વૈભવમાં તેઓમાંના એકના જેવો પહેરેલો ન હતો. 28એમાટે ખેતર ું ઘાસ જે
આજે છે અને કાલે ભઠ્ઠ માં ફેંકાય છે, તેને જો ઈ ર એ ું પહેરાવે છે, તો, ઓઅલ્પ વ ાસીઓ, તે તમને પહેરાવશે,
એ કેટ ું વશેષ ખાતર ૂવર્ક છે?

29અમે ું ખાઈ ું કે ું પી ું, એની શોધ ન કરો, અને એમ કહેતાં ચતા ન કરો. 30 કેમ કે દુ નયાના લોકો તે સઘળા
વાનાં શોધે છે; પણ તમારો પતા જાણે છે કે તે વાનાંની તમને અગત્ય છે.

31 પર ુ તમે ઈ ર ું રા શોધો; અને એ વાનાં પણ તમને અપાશે. 32ઓનાની ટોળ , ડરશો ન હ; કેમ કે તમને
રા આપવાની તમારા પતાની ુશી છે.

આકાશમાં અ ૂટ દ્ર
માથ. 6:19-21

33 તમાર પાસે જે છે તે વેચીને દાનધમર્ કરો; જીણર્ ન હ થાય એવી થેલીઓ, એટલે સ્વગર્માં દ્ર , પોતાને સારુ
મેળવો જે સદાને માટે રહેશે; કે ાં ચોરઆવતો નથી, અને ક ડો ખાઈ જતો નથી. 34 કેમ કે ાં તમારુ દ્ર છે ત્યાં
જ તમારુ ચ પણ રહેશે.

જાગતા રહો
35 તમાર કમરો બાંધેલી તથા તમારો દ વો સળગેલો રાખો; 36અને જે માણસો પોતાનો મા લક લ માંથી ારે

પાછો આવે તેની વાટ જુએ છે, એ માટે કે તે આવીને ખટખટાવે કે તત્કાળ તેઓ તેને સારુ દ્વાર ઉધાડે, તેઓના જેવો
તમે થાઓ.

37 જે દાસોને મા લકઆવીનેજાગતાજોશે તેઓઆશીવાર્ દત છે; હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, તે પોતાની કમર બાંધીને
તેઓને જમવા બેસાડશે, અને આવીને તેઓની સેવા કરશ.ે 38જો તે મધરાત પછ મોડેથી આવે, અને તેઓને એમ
કરતાં જુએ, તો તે દાસોઆશીવાર્ દત છે.

39 પણઆટ ું સમજો કે ઘરનો મા લક જાણતો હોત કે, કઈ ઘડ એ ચોર આવશે, તો તે જાગતો રહેત, ને પોતાના
ઘરમાં ચોર થવા ન દેત. 40તમે પણ તૈયાર રહો; કેમ કે તમારા ધારવામાં ન હ હોય તે ઘડ એ માણસનો દ કરોઆવશે.

વ ા ુ અને અ વ ા ુ ચાકર
માથ. 24:45-51

41 પતરે ક ું કે, ‘પ્ર ુ, તમેઆ દ્ર ાંત અમન,ે કે સવર્ને કહો છો?’ ” 42પ્ર ુએ ક ું કે, જેને તેનો મા લક પોતાના ઘરનાંઓને
યોગ્ય સમયે અ આપવા સારુ પોતાના ઘર પર ઠરાવશે એવો વ ા ુ તથા ુ દ્ધમાન કારભાર કોણ છે? 43 જે
ચાકરને તેનો મા લક એમ કરતો જોશે તે આશીવાર્ દત છે. 44 હુ તમને સા ું કહુ છુ કે, તે પોતાની સવર્ માલ મલકત પર
તેને કારભાર ઠરાવશે.

45પણજો તે દાસ પોતાના મનમાં કહેશે કે મારો મા લકઆવતાં વાર લગાડે છે, અને દાસોને તથા દાસીઓને મરવા
લાગશે, અને ખાવાપીવા અને છાકટો થવા લાગશ;ે 46 તો જે દહાડે તે વાટ જોતો નથી, ને જે ઘડ તે જાણતો નથી,
તેવામાં તે દાસનો મા લકઆવશે, અને તેને કાપી નાખશે, અને તેનો ભાગ અ વ ાસીઓની સાથે ઠરાવશ.ે

47 જે દાસ પોતાના મા લકની ઇચ્છા જાણ્યાં છતાં પોતે સદ્ધ થયો ન હ હોય, અને તેની ઇચ્છા પ્રમાણે વત્ય ન હ
હોય, તે ઘણો માર ખાશે. 48પણ જેણે વગરજાણે ફટકા યોગ્ય કામ ક ુ હશે, તે થોડો માર ખાશ.ે અને જે કોઈને ઘણું
આપે ું છે, તેની પાસેથી ઘણું માંગવામાં આવશે, અને જેને ઘણું સોંપે ું છે તેની પાસેથી વધારે માંગવામાં આવશે.

ભાગલા ું કારણ ઈ ુ
માથ. 10:35-36

49 હુ ૃથ્વી પરઆગ નાખવાઆ ો છુ, અને જો તે સળગી ૂક હોય તો એનાથી વશેષ હુ ું માં ું? 50પણ મારે
એક બા પ્તસ્મા પામવા ું છે, અને તે ૂરુ થાય ત્યાં ુધી હુ કે ું દબાણ અ ુભ ું છુ?

51 ું તમે ધારો છો કે ૃથ્વી પર શાં ત કરાવવાં હુ આ ો છુ? હુ તમને કહુ છુ કે ના, પણ તે કરતા ટ પાડવાઆ ો
છુ. 52 કેમ કે હવે એક ઘરમાં પાંચ મધ્યે ટ પડશે,એટલે ત્રણબેની સામા,અને બે ત્રણની સામા થશ.ે 53બાપ દ કરાની
સામો, તથા દ કરો બાપની સામો થશે; મા દ કર ની સામ,ે અને દ કર પોતાની માની સામે થશ;ે સા ુ પોતાની વહુની
સામે, અને વહુ પોતાની સા ુની સામે થશ,ે એમ તેઓમાં ટ પડશે.

સમયનો અથર્ઘટન
માથ. 16:2-3

54 તેમણે લોકોને પણ ક ું કે, તમે પ મથી વાદળ ચઢતી જુઓ છો, કે તરત તમે કહો છો કે, ઝાપટુ આવશે, અને
એમ જ થાય છે. 55જયારે દ ક્ષણનો પવન ચાલે છે ત્યારે તમે કહો છો કે, ૂ વહેશે, અને એમ જ થાય છે. 56ઓ
ઢોંગીઓ, ૃથ્વી ું તથાઆકાશ ું રૂપ તમે પારખી જાણો છો, તોઆ સમય તમે કેમ પારખી નથી જાણતા?

તમારા વરોધી સામે ુમેળ કર લો
માથ. 5:25-26

57અને વાજબી ું છે તે તમે પોતાની જાતે કેમ પારખતા નથી? 58 ું તારા વરોધીની સાથે અ ધકાર ની આગળ
જતો હોય ત્યારે માગર્માં ું તેની સાથે સમાધાન કરવા સારુ યત્ન કર, એમ ન થાય કે તે તને ન્યાયાધીશઆગળ ઘસડ
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લઈ જાય, અને ન્યાયાધીશ તને સપાઈને સ્વાધીન કરે, અને સપાઈ તને બંદ ખાનામાં નાખે. 59 હુ તને કહુ છુ કે, ું
ૂરે ૂરા નાણાં ૂકવીશ ન હ, ત્યાં ુધી ું ત્યાંથી નીકળવાનો નથી.

13
પાપથી ફરો યા મરો

1 તે જ સમયે ત્યાં હાજર કેટલાક માણસોએ આવીને ઈ ુને તે ગાલીલીઓ વશે જણા ું કે, પલાતે તેમના યજ્ઞોના લોહ માં
તેઓ ું લોહ ભેળવી દ ું. 2 ઈ ુએ તેઓને જવાબ આપતાં ક ું કે, ‘તે ગાલીલીઓઅન્ય ગાલીલીઓ કરતાં વધારે પાપી
હતા તેથી તેઓ પર આવી વપ આવી પડ એમ તમે માનો છો?’ ” 3 હુ તમને કહુ છુ કે ના; પણ જો તમે પસ્તાવો
ન હ કરો, તો તમે પણ એજ ર તે નાશ પામશો.

4અથવા શલોઆહમાં જે અઢાર માણસો પર ુરજ ૂટ પડવાથી તેઓ મરણ પામ્યા, તેઓ યરુશાલેમમાં વસતા
બીજા બધા માણસો કરતાં વધારે પાપી હતા એમ તમે માનો છો? 5 હુ તમને કહુ છુ કે ના; પણ જો તમે પસ્તાવો ન હ
કરો, તો તમે બધા પણએજ ર તે નાશ પામશો.’ ”

ફળ હન અંજીર ું દ્ર ાંત
6 ઈ ુએ આ દ્ર ાંત ક ું કે, એક માણસની દ્રાક્ષાવાડ માં એક અંજીર ું ઝાડ હ ું. તે તેના પર ફળ શોધતો આ ો,

પણ તેને એક પણ ફળ મ ું ન હ. 7 ત્યારે તેણે દ્રાક્ષાવાડ ના માળ ને ક ું કે, ‘જો, ત્રણ વષર્થીઆઅંજીર પર હુ ફળ
શોધતોઆ ું છુ, પણ મને એક પણ ફળ મળ ું નથી; એને કાપી નાખ; તે જમીન કેમ નકામી રોક રહ છે?’ ”

8 ત્યારે માળ એ ઉ ર આપતા ક ું કે, ‘શેઠ, તેને આ વષર્ રહેવા દો, તે દર મયાન હુ એની આસપાસ ખાડો કર શ
અને ખાતર નાખીશ. 9જો ત્યાર પછ તેને ફળઆવે તો ઠ ક; ન હ તો તેને કાપી નાખજો.’ ”

ઈ ુ વશ્રામવારે કૂબડ ીને સાજી કરે છે
10 વશ્રામવારે ઈ ુ એક સભા ાનમાં ઉપદેશ કરતા હતા. 11 ત્યાં એક ી એવી હતી કે જનેે અઢાર વષર્થી બીમાર નો

દુ ાત્મા વળગેલો હતો. તે કૂબડ હતી અને સીધી ઊભી થઈ કે રહ શકતી જ નહોતી.
12 ઈ ુએ તેને જોઈને તેને બોલાવી, અને તેને ક ું કે, ‘બહેન, તાર બીમાર મટ ગઈ છે.’ ” 13 ઈ ુએ તેના પર હાથ
ૂ ો; અને તરત તે ટટ્ટાર થઈ અને ઈ રનો મ હમા કરવા લાગી. 14પણ વશ્રામવારે ઈ ુએ તેને સાજી કર , તેથી સભા ાનના

અ ધકાર એ ુસ્સે થઈને લોકોને ક ું કે, ‘છ દવસ છે જમેાં માણસોએ કામ કર ું જોઈએ, એ માટે તે દવસોમાં આવીને સાજાં
થાઓ, પણ વશ્રામવારે ન હ.’ ”

15 પ્ર ુએ તેઓને ઉ રઆપતા ક ું કે, ‘ઓઢોંગીઓ, ું તમારામાં એક પણ માણસએવો છે જે વશ્રામવારે પોતાના
બળદને કે ગધેડાને ગભાણમાંથી છોડ ને પાણી પીવા સારુ લઈજતો નથી? 16આ ી જે ઇબ્રા હમની દ કર છે, જેને
શેતાને અઢાર વષર્થી બાંધી રાખી હતી, તેને વશ્રામવારે છૂટ કર એ ું ખોટુ ક ?ુ’ ”

17ઈ ુ એ તે વાતો કહ ત્યારે તેમના સામેવાળા શર મદા થઈ ગયા; પણઅન્ય લોકો તો ઈ ુ જે અદ ુત કામો કર ર ા હતા
તે જોઈને આનંદ પામ્યા.

રાઈના બીજ ું દ્ર ાંત
માથ. 13:31-32; માક 4:30-32

18 ઈ ુએ ક ું કે, ‘ઈ ર ું રા શાના જે ું છે, અને હુ એને શાની ઉપમા આ ુ?ં 19 તે રાઈના દાણા જે ું છે.
કોઈ માણસે દાણો લઈને પોતાની વાડ માં વા ો. પછ છોડ ઊગ્યો અને તે વધીને મોટુ ઝાડ થ ું, અને આકાશના
પક્ષીઓએ તેની ડાળ ઓ પર વાસો કય .’ ”

ખમીર ું દ્ર ાંત
માથ. 13:33

20 ફર થી ઈ ુએ ક ું કે, ‘ઈ ર ું રા શાના જે ું છે અને હુ એને શાની ઉપમા આ ું? 21 તે ખમીર જે ું છે. એક
મ હલાએ ખમીર લઈને ત્રણ માપ લોટમાં મેળ ુ.ં પ રણામે બધો લોટ ખમીરવાળો થયો.’ ”

ઉદ્ધાર ું સાંકડુ બારણું
માથ. 7:13-14,21-23

22 ઈ ુ યરુશાલેમ તરફ ુસાફર કરતા હતા ત્યારે માગર્ પર આવતાં શહેર અને ગામોની ુલાકાત કર ને લોકોને બોધ કરતા
હતા.’ ” 23 એક માણસે ઈ ુને ૂ ું કે, ‘પ્ર ,ુ ઉદ્ધાર પામનાર લોકો થોડા છે ું?’ પછ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, 24 ‘સાંકડા
દરવાજામાં થઈને પ્રવેશ કરવા ક કરો, કારણ, હુ તમને કહુ છુ કે ઘણાં અંદર પ્રવેશ કરવા પ્રયત્ન કરશ,ે પણ અંદર
પ્રવેશી શકશે ન હ.

25 જયારે ઘરનો મા લક ઊઠ ને બારણું બંધ કરશ,ે અને તમે બહાર ઊભા રહ ને બારણું ખટખટાવીને કહેશો કે,
‘પ્ર ,ુ પ્ર ુ, અમારે માટે બારણાં ઉઘાડો’;અને તે તમને ઉ રઆપતાં કહેશે કે, ‘હુ તમનેઓળખતો નથી કે તમે ાંનાં
છો? 26 ત્યારે તમે કહેશો કે, અમે તાર સમક્ષ ખા ું પી ું હ ું અને તમે અમારા રસ્તાઓમાં બોધ કય હતો. 27 પણ તે
કહેશે કે, હુ તમને કહુ છુ કે, તમે ાંનાં છો એ હુ જાણતો નથી; હે અન્યાય કરનારાઓ, તમે લોકો માર પાસેથી દૂર
જાઓ.

28જયારે તમે ઇબ્રા હમને, ઇસહાકન,ે યાકૂબને અને બધા પ્રબોધકોને ઈ રના રા માં જોશો,અને પોતાને બહાર
કાઢ ૂકેલા જોશો, ાં રડ ું અને દાંત પીસ ું થશ.ે 29 તેઓ ૂવર્માંથી, પ મમાંથી, ઉ રમાંથી તથા દ ક્ષણમાંથી
લોકો આવશે, અને ઈ રના રા માં ભોજન સમારભમાં બેસશે. 30જોજો, જેઓ કેટલાક છેલ્લાં છે તેઓ પહેલા
થશે અને જે પહેલા છે તેઓ છેલ્લાં થશ.ે
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યરુશાલેમ પ્રત્યે ઈ ુનો પ્રેમ
માથ. 23:37-39

31 તે જ ઘડ એ કેટલાક ફરોશીઓએ ઈ ુ પાસે આવીને ક ું કે, અહ થી જતા રહો. કેમ કે હેરોદ તમને માર નાખવા માગે
છે. 32 ઈ ુએ તેઓને ક ું, તમે જઈને એ શયાળવાને કહો કે, જુઓ, હુ આજે અને કાલે દુ ાત્માઓને કાઢુ છુ અને
રોગ મટાડુ છુ અને ત્રીજે દવસે મારુ કામ ૂરુ થશ.ે 33 કોઈ પણસંજોગોમાં આજે, કાલે તથા પરમ દવસે મારે ચાલ ું
જોઈએ, કેમ કે કોઈ પ્રબોધક યરુશાલેમની બહાર ૃત્ ુ પામે એ શ નથી.

34ઓ યરુશાલેમ, યરુશાલેમ, પ્રબોધકોને માર નાખનાર તથા તાર પાસે મોકલેલાને પથ્થરે મારનાર, મરઘી જેમ
પોતાનાં બચ્ચાંને પાંખો નીચે એકત્ર કરે છે, તે પ્રમાણે મેં કેટલી વખત તારાં બાળકોને એકઠાં કરવા ું ચા ું, પણ તમે તે
થવા દ ું ન હ. 35 જુઓ, તમારુ ઘર તમારે માટે ઉજ્જડ કર ુકા ું છે, અને હુ તમને કહુ છુ કે, તમે કહેશો કે ‘પ્ર ુને
નામે જે આવે છે તે આશીવાર્ દત છે,’ ત્યાં ુધી તમે મને ફર થી જોઈ શકવાના નથી.’ ”

14
ફરોશીઓને ઉપદેશ

1અને એમ થ ું કે ફરોશીઓના અ ધકાર ઓમાંના એકને ઘરે વશ્રામવારના દવસે ઈ ુ જમવા ગયા હતા, ત્યારે તેઓ તેમને
એક નજરે જોઈ ર ા હતા. 2એક માણસ ત્યાં હાજર હતો જનેે જલંદર નામનો રોગ થયો હતો. 3 ઈ ુએ નયમશા ીઓને
અને ફરોશીઓને ઉ ર આપતા ક ું કે, વશ્રામવારે કોઈને સાજાં કરવા તે ઉ ચત છે કે ન હ?

4પણ તેઓ મૌન ર ા. ઈ ુએ તે રોગીને સ્પશ ને તેને સાજો કય , અને તેને વદાય કય . 5ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, તમારામાંના
કોઈ ું ગધેડુઅથવાબળદ કૂવામાં પડ જાયતો ું તમે વશ્રામવારે તરતતેને બહાર કાઢશો કે ન હ? 6એવાતોનો પ્રત્ ુ ર
તેઓ તેમને આપી શ ા ન હ.

નમ્રતા, ગવર્ અને પરોણા ચાકર
7ભોજનમાં નમં ત્રતો કેવી ર તે ુ આસનો પસંદ કરતા, તે જોઈને તેમણે તેઓને દ્ર ાંત ક ું કે, 8 ‘કોઈ તને લ માં નમંત્રે

ત્યારે ુ આસન પર બેસી ન જા. એમ ન થાય કે તારા કરતાં કોઈ વશેષ માનવંતા માણસને તેણે નમંત્રણઆપે ું
હોય. 9 જેણે તને તથા તેને નમંત્રણ આપે ું હોય તે આવીને તને કહે કે, ‘એને જગ્યા આપ’; ત્યારે તારે અપમા નત
થઈને સહુથી છેલ્લે ાને બેસ ું પડે.

10પણ કોઈ તને નમંત્રે ત્યારે સહુથી છેવટની જગ્યાએ જઈ બેસ, કે તને નમંત્રણઆપનાર તને કહે કે, ‘ મત્ર ઉપર
આવ’; ત્યારે તાર સાથે જમવા બેઠેલા સવર્ની આગળ તને માન મળશ.ે 11 કેમ કે જે કોઈ પોતાને ઊંચો કરે છે તેને
નીચો કરવામાં આવશે, અને જે પોતાને નીચો કરે છે તેને ઊંચો કરવામાં આવશે.’ ”

12જણેે તેમને નમં યા હતા તેને પણ ઈ ુએ ક ું કે, જયારે ું દવસ ું કે રાત ું ભોજનઆપે, ‘ત્યારે કેવળ તારા મત્રોન,ે
ભાઈઓન,ે સગાંઓને, કે શ્રીમંત પડોશીઓને ન બોલાવ; એમ ન થાય કે કદાચ તેઓ પણ તને પાછા બોલાવે, અને
તને બદલો મળે.

13 પણ જયારે ું મજબાની આપે ત્યારે ગર બોને, અપંગોન,ે પાંગળાઓને તથા અંધજનોને તેડાવ. 14 તેથી ું
આશીવાર્ દત થઈશ; કેમ કે તને બદલોઆપવાને તેઓની પાસે કઈ નથી; પણ ન્યાયીઓના મરણોત્થાનમાં તને બદલો
આપવામાં આવશે.’ ”

રાતના ભોજન ું દ્ર ાંત
માથ. 22:1-10

15તેમની સાથે જમવા બેઠેલાઓમાંના એકેએવાત સાંભળ ને તેમને ક ું કે, ‘ઈ રના રા માં જે રોટલી ખાશે તેઆશીવાર્ દત
છે.’ ” 16પણઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘કોઈએક માણસે રાતના મોટો ભોજનસમારભયો ો. તેણે ઘણાંનેઆમંત્રણઆપ્ ુ.ં
17તે સમયે તેણે પોતાના નોકરને મોકલીને આમં ત્રત મહેમાનોને એમ કહેવડા ું કે આવો; ‘કેમ કે હમણાં બ ું ભોજન
તૈયાર થ ું છે’.

18 સવર્ એકસાથે બહાનાં કાઢવા લાગ્યા. પહેલાએ તેને ક ું કે, ‘મેં ખેતર વેચા ું લી ું છે, મારે જઈને તે જોવાની
અગત્ય છે; હુ તને વનંતી કરુ છુ કે મને માફ કર.’ ” 19બીજાએ ક ું કે, ‘મેં પાંચ જોડ બળદ વેચાતા લીધા છે, અને હુ
તેમને પારખવા જાઉં છુ; હુ તને વનંતી કરુ છુ કે મને માફ કર.’ ” 20અન્ય એકે ક ું કે, ‘મારુ લ હમણાં જ થ ું છે,
માટે મારાથી અવાશે ન હ.’ ”

21 પછ તે નોકરે આવીને પોતાના મા લકને બધી વાત કર ; ત્યારે ઘરના મા લકે ુસ્સે થઈને પોતાના નોકરને ક ું
કે, ‘શહેરના રસ્તાઓમાં તથા ગલીઓમાં જઈને ગર બોન,ે અપંગોન,ે પાંગળાઓને અને અંધજનોને બોલાવી લાવ.’ ”
22તે નોકરે ક ું કે, મા લક, તમારા હુકમ પ્રમાણે કરવામાં આ ું છે, અને હજી પણ ત્યાં ઘણી જગ્યા ખાલી છે.’ ”

23મા લકે ક ું કે, ‘રસ્તા પર તથા ગામડાંઓમાં જઈને તેઓનેઆગ્રહ કર ને બોલાવી લાવ, કે મારુ ઘરભરાઈજાય.
24 કેમ કે હુ તને કહુ છુ કે, પેલા માણસો જેઓઆમં ત્રત હતા તેઓમાંના કોઈ પણ હવે માર મજબાનીમાંથી ચાખશે
ન હ.’ ”

શષ્યપણાની કમત
માથ. 10:37-38

25 હવે ઘણાં લોક ઈ ુની સાથે જતા હતા, અને તેઓને તેમણે પાછા ફર ને ક ું કે, 26 ‘જો કોઈ માર પાસે આવ,ે અને
પોતાનાં માતાનો અને પતાનો, પત્નીનો, બાળકોનો, ભાઈઓનો તથા બહેનોનો, હા, પોતાના જીવનો પણ દે્રષ ન કરે,
તો તે મારો શષ્ય થઈ શકતો નથી. 27 જે કોઈ પોતાનો વધસ્તંભ ઊંચક ને માર પાછળઆવતો નથી, તે મારો શષ્ય
થઈ શકતો નથી.
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28 કેમ કે તમારામાં એવો કોણ છે કે જે ુરજ બાંધવા ચાહે, પણ પહેલાં બેસીને ખચર્ ન હ ગણે, કે તે ૂરો કરવા
જેટ ું માર પાસે છે કે ન હ? 29 રખેને કદાચ પાયો ના ા પછ તે ૂરો કર શકે ન હ; ત્યારે જે જુએ તેઓ સવર્ તેની
મશ્કર કરવા લાગે, 30અને કહે કે, આમાણસ બાંધવા લાગ્યો, પણ ૂરુ કર શ ો ન હ.

31 અથવા કયો રાજા એવો છે કે બીજા રાજાની સામે લડાઈ કરવા જતો હોય, પણ પહેલાં બેસીને વચાર ન હ
કરે, કે જે વીસ હજાર સૈ નકો લઈને માર સામે આવે છે, તેની સામે હુ દસ હજાર સૈ નકોને લઈ લડ શક શ કે ન હ?
32 ન હ તો બીજો રાજા હજી ઘણો દૂર છે, એટલામાં તે એલચીઓને મોકલીને ુલેહની શરતો વષે ૂછશે. 33 તે
પ્રમાણે તમારામાંનો જે કોઈ પોતાની સવર્ વસ્ ુઓનો ત્યાગ કરતો નથી, તે મારો શષ્ય થઈ શકતો નથી.

બેસ્વાદ મીઠુ
માથ. 5:13; માક 9:50

34 મીઠુ તો સારુ છે, પર ુ જો મીઠુ પણ સ્વાદ વગર ું થ ું હોય, તો તે શાથી ખારુ કરાશે? 35 તે જમીનને સારુ
અથવા ખાતરને સારુ યોગ્ય નથી; પણ માણસો તેને બહાર નાખી દે છે. જેને સાંભળવાને કાન છે તે સાંભળે.’ ”

15
ખોવાયે ું ઘેટુ
માથ. 18:12-14

1 હવે ઈ ુ ું સાંભળવા સારુ સઘળા દાણીઓ તથા પાપીઓ તેમની પાસે આવતા હતા. 2 ફરોશીઓએ તથા શા ીઓએ
કચકચ કર ને ક ું કે, ‘આમાણસ પાપીઓનો સ્વીકાર કરે છે, અને તેઓની સાથે ભોજન પણ કરે છે.’ ”

3ઈ ુએ તેઓને આ દ્ર ાંત ક ું કે, 4 ‘જો કોઈ માણસ પાસે સો ઘેટાં હોય, અને એ સો ઘેટાંમાંથી એક ઘેટુ ખોવાય, તો
ું તે પેલાં બાક નાં નવ્વાણું ઘેટાંને અરણ્યમાં ૂક ને ખોવયે ું ઘેટુ મળે ન હ ત્યાં ુધી તેની શોધમાં ન હજાય? 5તે ઘેટુ

તેને મળે છે ત્યારે તે હષર્થી પોતાના ખભા પર ઊંચક ને ઘરે લઈજાય છે.
6 ઘરે આવીને પોતાના મત્રોને તથા પડોશીઓને બોલાવે છે, અને તેઓને કહે છે કે, માર સાથે આનંદ કરો, કેમ કે

મારુ ઘેટુ જે ખોવા ું હ ું તે મને પાછુ મ ું છે. 7 હુ તમને કહુ છુ કે, તે જ ર તે નવ્વાણું ન્યાયીઓ કે જેઓને પસ્તાવાની
જરૂર નથી, તેઓના કરતાં એક પાપી પસ્તાવો કરે તેને લીધે સ્વગર્માં આનંદ થશે.

ખોવાયેલો સ ો
8અથવા એક ી કે જેની પાસે ચાંદ ના દસ સ ા હોય, અને તેઓમાંનો એક સ ો ખોવાય, તો તે દ વો કર ન,ે

ઘર ન હ વાળે અને તે મળે ન હ ત્યાં ુધી તેની શોધ સાર ર તે ન હ કરે? 9 તેને તે સ ો મળે છે ત્યારે તે પોતાની
સખીઓને તથા પડોશીઓને બોલાવીને કહે છે કે, માર સાથેઆનંદ કરો, કેમ કે મારો સ ો ખોવાઈ ગયો હતો તે મને
પાછો મ ો છે. 10 હુ તમને કહુ છુ કે એ જ પ્રમાણે એક પાપી પસ્તાવો કરે, તેને લઈને ઈ રના સ્વગર્દૂતોની સમક્ષ
આનંદ થાય છે.’ ”

ખોવાયેલો દ કરો
11 વળ ઈ ુએ ક ું કે, ‘એક માણસને બે દ કરા હતા. 12તેઓમાંના નાનાએ પતાને ક ું કે, પતાજી, મલકતનો જે

મારો ભાગઆવે તે મને આપો; તેથી પતાએ તેઓને ભાઈઓને પોતાની મલકત વહેંચીઆપી.
13 અને થોડા દવસો પછ નાનો દ કરો બ ું ભે ું કર ને દૂર દેશમાં ચાલ્યો ગયો, અને ત્યાં મોજમજામાં પોતાની

સંપ વેડફ નાખી. 14અને તેણે બ ું ખલાસ કર ના ુ,ં ત્યાર પછ તે દેશમાં ભારે દકુાળ પડ્યોઅને તેને તંગી પડવા
લાગી.

15 તે જઈને તે દેશના વતનીઓમાંના એકને ત્યાં ર ો; તેણે તેને પોતાના ખેતરમાં ૂંડો ચરવા માટે તેને મોકલ્યો.
16ખેતરમાં જે સગો ૂંડો ખાતાં હતાં તેનાથી પોતા ું પેટ ભરવા ું તેને મન થ ું હ ુ;ં કોઈ તેને ક ું ખાવા ું આપ ું
ન હ.

17એવામાં તે ભાનમાં આ ો અને તેને થ ું કે, મારા પતાના કેટલા બધા મજૂરોને ુષ્કળ રોટલી મળે છે ને હુ તો
અહ ૂખે મરુ છુ! 18 હુ ઊઠ ને મારા પતાની પાસે જઈશ,અને તેમને કહ શ કે, પતાજી, મેં સ્વગર્ વરુદ્ધ તથા તમાર
આગળ પાપ ક ુ છે; 19 હુ તમારો દ કરો કહેવાને યોગ્ય નથી; તારા મજૂરોમાંના એકના જેવો મને રાખ.

20પછ તે ઊઠ ને પોતાના પતાની પાસે ગયો, અને તે હજી ઘણો દૂર હતો એટલામાં તેના પતાએ તેને જોયો, તેમને
અ ુકપા આવી, અને તેના પતા દોડ ને તેને ભેટ્યા તથા તેને ુંબન ક .ુ 21 દ કરાએ તેમને ક ું કે, પતાજી, મેં સ્વગર્
વરુદ્ધ તથા તમાર આગળ પાપ ક ુ છે, હવે હુ તમારો દ કરો કહેવાવાને યોગ્ય નથી.
22પણ પતાએ પોતાના નોકરોને ક ું કે, સારાંમાં સારો ઝભ્ભો જલદ લાવીને એને પહેરાવો; એને હાથે વીંટ અને

પગમાં પગર ું પહેરાવો; 23ઉ મ ભોજનની વ ા કરો. આવોઆપણે મજબાની કર એ અને આનંદ મનાવીએ.
24 કેમ કેઆમારો દ કરો ૃત્ ુ પામ્યો હતો, તે પાછો સજીવન થયો છે; તે ખોવાયેલો હતો, તે પાછો મ ો છે અને તેઓ
આનંદ કરવા લાગ્યા.

25હવે પતાનો મોટો દ કરોખેતરમાં હતો; તે ત્યાંથી ઘરેઆવતાં ઘરની નજીકઆવીપહોંચ્યો, ત્યારે તેણે નાચગાનનો
અવાજ સાંભ ો. 26તેણે ચાકરોમાંના એકને બોલાવીને ૂ ું કે, આ ું ચાલી ર ું છે? 27ચાકરે તેને ક ું કે, તમારો
ભાઈ પાછોઆ ો છે, ને તમારા પતાએ મોટ મજબાનીઆપી છે, કેમ કે તે તેમને સહ સલામત પાછો મ ો છે.

28 પણ તે ુસ્સે થયો, અને અંદર જવા માટે રાજી ન હતો. તેના પતાએ બહાર આવીને તેને વનંતી કર . 29 પણ
તેણે તેના પતાને ઉ રઆપતા ક ું કે, જો, આટલાં બધાં વષર્થી હુ તમાર ચાકર કરુ છુ, અને તમાર આજ્ઞા મેં કદ
ઉથાપી નથી, તોપણ મારા મત્રોની સાથે ુશાલી કરવા સારુ તમે મને લવારુય કદ આપ્ ું નથી. 30 પણઆ તમારો
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દ કરો કે જેણે વેશ્યાઓપાછળ તમાર મલકત વેડફ નાખી છે, તે પાછોઆ ો ત્યારે તમે તેને સારુ મજબાનીઆપી
છે.

31 પતાએ તેને ક ું કે, દ કરા, ું માર સાથે નત્ય છે, અને જે મારુ છે તે સઘ ું તારુ જ છે. 32આપણે માટે ુશી
થ ું તથા આનંદ કરવો તે ઉ ચત હ ું, કેમ કે આ તારો ભાઈ જે ૃત્ ુ પામ્યો હતો, તે સજીવન થયો છે; જે ખોવાયેલો
હતો, તે પાછો મળ આ ો છે.’ ”

16
ચાલાક કારભાર

1 પછ ઈ ુએ શષ્યોને પણ ક ું કે, ‘એક શ્રીમંત માણસ હતો, તેણે એક કારભાર રા ો; અને શ્રીમંતની આગળ
કારભાર પર એવોઆરોપ ૂકવામાં આ ો કે, તે તમાર મલકત ઉડાવી દે છે. 2અને તેણે તેને બોલાવીને ક ું કે, આ
જે તારે વષે હુ સાંભ ું છુ તે ું છે? તારા વહ વટનો હસાબઆપ; કેમ કે હવેથી ું કારભાર રહ શકશે ન હ.

3કારભાર એપોતાના મનમાં ક ું કે, હુ ું કરુ? કેમ કે મારો મા લક માર પાસેથી કારભાર લઈલે છે. મારામાં મજૂર
કરવાની શકતી નથી; ભીખ માગતાં મને શરમ લાગે છે. 4તે મને કારભારમાંથી કાઢ ૂકે ત્યારે લોકો મારા સાથમાં રહે
તે માટે ું કર ું તેની મને ૂઝ પડે છે.

5 તેણે પોતાના મા લકના દરેક કરજદારને બોલા ા. તેમાંના પહેલાને ક ું કે, મારા મા લક ું તારે કેટ ું દે ું છે?
6અને તેણે ક ું કે, સો માપ તેલ. અને તેણે તેને ક ું કે, તારુ ખા ું લે, અને જલદ બેસીને પચાસ લખ. 7 પછ તેણે
બીજાને ક ું કે, તારે કેટ ું દે ું છે? અને તેણે ક ું કે, સો માપ ઘઉં, તેણે તેને ક ું કે, તારુ ખા ું લે, અને એંસી લખ.

8તેના મા લકે અન્યાયી કારભાર નાં વખાણ કયા, કારણ કે તે હો શયાર થી વત્ય હતો; કેમ કેઆજગતના દ કરા
પોતાની પેઢ વષે અજવાળાનાં દ કરા કરતાં વધારે હો શયાર હોય છે. 9અને હુ તમને કહુ છુ કે,અન્યાયીપણાના દ્ર
વડે પોતાને સારુ મત્રો કરો, કે જયારે તે થઈ રહે, ત્યારે તેઓઅનંતકાળના રહેઠાણોમાં તમારો અંગીકાર કરે.

10 જે બહુ થોડામાં વ ા ુ છે તે ઘણાંમાં પણ વ ા ુ છે; અને જે બહુ થોડામાં અન્યાયી છે તે ઘણાંમાં પણ
અન્યાયી છે. 11 માટે જો અન્યાયી દ્ર માં તમે વ ા ુ ન થયા હો, તો ખરુ દ્ર તમને કોણ સોંપશ?ે 12જો તમે
બીજાના દ્ર સંબંધી વ ા ુ ન થયા હો, તો જે તમારુ પોતા ું તે કોણ તમને સોંપશે?

13 કોઈ ચાકર બે મા લકોની ચાકર કર શકતો નથી; કેમ કે તે એકનો દ્વેષ કરશ,ે ને બીજા પર પ્રેમ કરશ,ે અથવા તે
એકના પક્ષનો થશ,ે ને બીજાનો તરસ્કાર કરશ.ે એકસાથે તમે ઈ રની તથા દ્ર ની ચાકર કર શકો ન હ.

ઈ ુના કેટલાક કથનો
માથ. 11:12-13; 5:31-32; માક 10:11-12

14અને ફરોશીઓ જઓે દ્ર ના લોભી હતા તેઓએ તે સઘળ વાતો સાંભળ ને ઈ ુની મશ્કર કર . 15 ઈ ુએ તેઓને ક ું
કે, માણસોની આગળ તમે પોતાને ન્યાયી બતાવો છો, પણ ઈ ર તમારાં હૃદય જાણે છે; કેમ કે માણસોમાં જે ઉ મ
ગણે ું છે તે ઈ રની દ્ર માં ધ ારપાત્ર છે.

16 નયમશા તથા પ્રબોધકો યોહાનના સમય ુધી હતા; તે સમયથી ઈ રના રા ની ુવાતાર્ પ્રગટ કરાય છે,
અને દરેક માણસ તેમાં જબરદસ્તીથી પ્રવેશવા મથે છે. 17 પણ નયમશા ની એક પણ માત્રા રદ થાય, તે કરતાં
આકાશ તથા ૃથ્વીને જ ું રહે ું સહેલ છે.

18 જે કોઈ પોતાની પત્નીને છૂટાછેડાઆપીને બીજી ીસાથે લ કરે છે, તે ભચાર કરે છે,અને જે કોઈ છૂટાછેડા
પામેલી ી સાથે લ કરે છે, તે ભચાર કરે છે.

શ્રીમંત માણસ અને ગર બ લાજરસ
19એકશ્રીમંત માણસ હતો, તે કરમજી રગના વણાયેલા કમતી વ પહેરતો હતો,અને નત્ય મોજમઝામાં રહેતો

હતો. 20 લાજરસ નામે એક ભખાર જેને આખા શર રે ફોલ્લા હતા, તે તેના દરવાજા આગળ પડ રહેતો હતો.
21શ્રીમંતની મેજ પરથી પડેલા ભોંયમાંના કકડા વડે તે પેટ ભરવા ચાહતો હતો; વળ કૂતરા પણઆવીને તેના ફોલ્લા
ચાટતા હતા.

22 પછ એમ થ ું કે તે ભખાર મરણ પામ્યો, સ્વગર્દૂતો તેને ઇબ્રા હમની ગોદમાં લઈ ગયા; અને શ્રીમંત માણસ
પણ મરણ પામ્યો અને તેને દફનાવવામાં આ ો. 23પાતાળમાં પીડા ભોગવતાં તેણે પોતાનીઆંખો ઊંચી કર ને દૂરથી
ઇબ્રા હમને તથા તેના ખોળામાં લાજરસને જોયા.

24તેણે ૂમ પાડ ને ક ું કે, પતા ઇબ્રા હમ, મારા પર દયા કર ને લાજરસને મોકલ, કે તે પોતાનીઆંગળ પાણીમાં
બોળ ને માર જીભને ઠડ કરે, કેમ કે આઆગમાં હુ વેદના પા ું છુ.

25 પણ ઇબ્રા હમે તેને ક ું, દ કરા, યાદ કર કે તારા જીવનમાં ું સાર સામગ્રી પામ્યો, અને લાજરસ તો તે ું પામ્યો
ન હતો; પણ હમણાં અહ તે દલાસો પામે છે, અને ું વેદના પામે છે. 26 વળ તે સવર્ ઉપરાંત અમાર તથા તમાર
વચ્ચે મોટ ખાઈઆવેલી છે,એમાટે કે જેઓઅહ થી તમાર પાસેઆવવા ચાહે, તેઓ ત્યાંઆવી ન શકે,અને ત્યાંથી
કોઈ અમાર પાસે આ બાજુ પણઆવી શકે ન હ.

27 તેણે ક ું કે, પતા, એ માટે હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, લાજરસને મારા પતાને ઘરે મોકલો, 28 કેમ કે મારા પાંચ
ભાઈઓ છે. લાજરસ તેઓને સાક્ષીઆપે, એમ ન થાય કે તેઓ પર પણઆ પીડાઆવી પડે.

29 પણ ઇબ્રા હમે ક ું, તેઓની પાસે ૂસા ું નયમશા તથા પ્રબોધકો છે; તેઓ ું તેઓ સાંભળે. 30અને તેણે
ક ું કે, પતા ઇબ્રા હમ, એમ ન હ, પણ જો કોઈ ૃત્ ુમાંથી સજીવન પામીને તેઓની પાસે જાય, તો તેઓ પસ્તાવો
કરે. 31 અને ઇબ્રા હમે તેને ક ું કે, જો તેઓ ૂસા ું નયમશા તથા પ્રબોધકો ું ન હ સાંભળે, તો પછ ૃત્ ુ
પામેલાઓમાંથી કોઈ ઊઠ ને જાય, તોપણ તેઓ માનવાના નથી.’ ”
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ઈ ુનાં બીજાં કેટલાક કથનો 1. પાપ
માથ. 18:6-7,21-22; માક 9:42

1ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને ક ું કે, લોકો પાપ કરે એવી પ્રસંગ તો બનવાના જ, પણ જેનાંથી પાપ થાય છે તેને અફસોસ
છે! 2કોઈઆનાનાઓમાંના એકને પાપ કરવા પ્રેરે,એકરતાં તેના ગળે ઘંટ નો પથ્થર બાંધીને તેને સ ુદ્રમાં ડુબાડવામાં
આવે, તે તેને માટે વધારે સારુ છે.

3સાવચેત રહો;જો તમારો ભાઈઅપરાધ કરે, તો તેને ઠપકોઆપો;અને જો તે પસ્તાવો કરે, તો તેને માફ કરો. 4જો
તે એક દવસમાં સાત વાર અપરાધ કરે, અને સાત વાર તમાર તરફ ફર ને કહે કે, હુ પસ્તાઉં છુ, તો તેને માફ કરો.

2. વ ાસ
5 પ્રે રતોએ પ્ર ુને ક ું કે, ‘અમારો વ ાસ વધારો.’ ” 6 પ્ર ુએ ક ું કે, ‘જો તમને રાઈના દાણા જેટલો વ ાસ હોય તો

તમે આ ુલ્લર ઝાડને કહો કે અહ થી ઊખડ ને સ ુદ્રમાં રોપાઈજા તો તે તમારુ માનશે.

ચાકરની ફરજ
7પણ તમારામાંનો એવો કોણ છે કે જેનો ચાકર ખેતર ખેડતો હોય અથવા ઘેટાં ચરાવતો હોય, અને તે ચાકર જયારે

ખેતરમાંથીઆવે, ત્યારે તેને કહે કે,આવીને તરતજમવા બેસ? 8તે કરતાં, ું તે એમ ન હ કહેશે કે, મારુભોજન તૈયાર
કર, અને હુ ખાઈ પી રહુ ત્યાં ુધી કમર બાંધીને માર સેવા કર; અને ું પછ ખાજે પીજે?

9તે દાસે તેની આજ્ઞાઓ પાળ હોય તે માટે તે તેનો આભાર માને છે ુ?ં 10તેમ જેઆજ્ઞા તમને આપેલી છે તે સવર્
પા ા પછ તમારે પણએમ કહે ું કે, અમે નકામા ચાકરો છ એ, કેમ કે જે કરવાની અમાર ફરજ હતી એટ ું જ અમે
ક ુ છે.’ ”

દસ રક્ત પ યાઓ ુદ્ધ થયા
11એમ થ ું કે યરુશાલેમ જતા ઈ ુ સમરુન તથા ગાલીલમાં થઈને જતા હતા. 12એક ગામમાં ઈ ુએ પ્રવેશ કય , એટલામાં

રક્ત પ ી દસ દદ ઓ તેમને સામે મ ા. તેઓએ દૂર ઊભા રહ ને 13 ૂમ પાડ ને ક ું કે, ‘ઓ ઈ ુ, સ્વામી, અમારા પર દયા
કરો.’ ”

14 અને તેઓને જોઈને તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘જાઓ, પોતાને યાજકોને બતાવો અને એમ થ ું કે તેઓને રસ્તે ચાલતાં
ચાલતાં ુદ્ધ કરવામાં આ ા. 15 તેઓમાંનો એક, પોતે સાજો થયો છે તે જોઈન,ે મોટા અવાજે ઈ રનો મ હમા કરતાં પાછો
વ ો. 16 તેણે ઈ ુને સા ાંગ દડવત પ્રણામ કર ને તેમનો આભાર માન્યો; તે સમરૂની હતો.

17 ઈ ુએ ઉ ર આપતાં ક ું કે, ‘ ું દસે જણને ુદ્ધ કરાયા નહોતા? તો બીજા નવ ાં છે? 18 ઈ રને મ હમા
આપવાને પાછો આવે, એવો આ પરદેશી વના અન્ય કોઈ નથી ુ?ં 19 ઈ ુએ ક ું કે, ‘ ું ઊઠ ને ચાલ્યો જા; તારા
વ ાસે તને બચા ો છે.’ ”

ઈ રના રાજ ુ આગમન
માથ. 24:23-28,37-41

20 ફરોશીઓએ તેમને ૂ ું કે, ઈ ર ું રા ારે આવશ?ે ત્યારે તેમણે તેઓને ઉ ર આપતા ક ું કે, ઈ ર ું રા
દૃશ્ય ર તે નથી આવ ું. 21 વળ એમ ન હ કહેવામાં આવશે કે, જુઓ, આ ર ું! કે, પે ું ર ું! કેમ કે ઈ ર ું રા
તમારામાં છે.’ ”

22તેમણે શષ્યોને ક ું કે, ‘એવા દવસોઆવશે કે માણસના દ કરાના દવસોમાંનાએકને તમે જોવાની ઇચ્છા રાખશો,
પણ તમે જોઈ શકશો ન હ. 23 તેઓ તમને કહેશે હે ‘જુઓ, પેલો ર ો, જુઓ, આ ર ો, તમે જતા ના, અને એમની
પાછળચાલતા ના. 24 કેમ કે વીજળ આકાશમાં ચમકે છે ને તે એક દશાથી બીજી દશા ુધી પ્રકાશે છે, તેમ માણસના
દ કરા ું તેમના સમયમાં આગમન થશ.ે

25 પણ તે પહેલાં તેમને ઘણું સહન કર ું પડશે, અને આ પેઢ થી તેમને નાપસંદ થ ું પડશ.ે 26 અને જેમ ૂહના
દવસોમાં થ ુ,ં તેમ જ માણસના દ કરાના દવસોમાં પણ થશ.ે 27 ૂહ વહાણમાં ગયો, અને જળપ્રલયે આવીને
બધાનો વનાશ કય તે દવસ ુધી તેઓ ખાતા, પીતા, પરણતા, પરણાવતા હતા.

28તેમ જ લોતના દવસોમાં પણ થ ુ,ં તેઓખાતા, પીતા, વેચા ું લેતા,આપતા, રોપતા,બાંધતા હતા; 29પણલોત
સદોમમાંથી નીક ો તે દવસે આગ તથા ગંધક સ્વગર્માંથી વરસ્યા,ં અને તેથી બધાનો વનાશ થયો.

30 જે દવસે માણસનો દ કરો પ્રગટ થશે તે દવસે તે પ્રમાણે જ થશ.ે 31 તે દવસે જેઓ ઘરની અગાશી પર હોય,
તેઓએ સામાન લેવા સારુ નીચે ઊતર ું ન હ, અને જે ખેતરમાં હોય તેણે પણ ત્યાંથી પાછાઆવ ું ન હ.

32લોતની પત્નીને યાદ કરો. 33 કેમ કે જે કોઈ પોતા ું જીવન બચાવવા ચાહે છે, તે તેને ુમાવશ;ે પણ જે કોઈ તેને
ુમાવશે, તે તેને બચાવશે.
34 હુ તમને કહુ છુ કે, તે રાત્રે એક પથાર માં બે જણ ૂતા હશે; તેઓમાંના એકને લઈ લેવાશે અને બીજાને પડતો
ુકાશે. 35બે ીઓ સાથે દળતી હશે; તેમાંથી એકને લઈ લેવાશ,ે અને બીજીને પડતી ૂકવામાં આવશે. 36ખેતરમાં

બે જણ હશે, તેઓમાંનો એક લેવાશ,ે અને બીજો પડતો ુકાશે,’ 37અને તેઓએ તેમને ઉ ર આપતાં ક ું કે, ‘પ્ર ુ, ાં?’ અને
ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘ ાં ૃતદેહ પડ્યો હશે ત્યાં ગીધો પણએકઠાં થશે.’ ”

18
ઈ રથી ન ડરતા ન્યાયાધીશ અને વધવા ું દ્ર ાંત
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1સવર્દા પ્રાથર્ના કરવી જોઈએ, અને ના હમત થ ું ન હ, તે શીખવવા સારુ ઈ ુએએક દ્ર ાંત તેઓને ક ું કે, 2 ‘એકશહેરમાં
એક ન્યાયાધીશ હતો, જે ઈ રથી બીતો ન હતો અને માણસને ગણકારતો ન હતો.

3 તે શહેરમાં એક વધવા ી હતી; તે વારવાર તેની પાસે આવતી હતી કે ‘મારા પ્ર તવાદ ની પાસેથી મને ન્યાય
અપાવ.’ ” 4 કેટલીક ુદત ુધી તે એમ કરવા ઇચ્છતો ન હતો; પણ પછ થી તેણે પોતાના મનમાં વચા ુ કે, જોકે હુ
ઈ રથી બીતો નથી, અને માણસને ગણકારતો નથી, 5તોપણઆ વધવા ી મને તસ્દ આપે છે, માટે હુ તેને ન્યાય
અપાવીશ, કે જેથી તે વારેઘડ એઆવીને મને તંગ કરે ન હ.’ ”

6 પ્ર ુએ ક ું કે, ‘એ અન્યાયી ન્યાયાધીશ ું કહે છે તે સાંભળો. 7એ ન્યાયાધીશની માફક ઈ ર પોતાના પસંદ
કરેલા, જેઓ તેમની આગળ રાત દવસ હાંક મારે છે, અને જેઓ વષે તે ખામોશી રાખે છે, તેઓને ું ન્યાય ન હ
આપશે?’ ” 8 હુ તમને કહુ છુ કે, ‘તે જલદ તેઓને ન્યાયઆપશે. પર ુ માણસનો દ કરોઆવશે, ત્યારે તેમને ું ૃથ્વી
પર વ ાસ જડશ?ે’ ”

પ્રાથર્ના કરતા ફરોશી અને જકાતદાર ું દ્ર ાંત
9 કેટલાક પોતાના વષે ઘમંડ રાખતા હતા કે અમે ન્યાયી છ એ, અને બીજાને ુચ્છકારતા હતા, તેઓને પણ ઈ ુએઆ દ્ર ાંત

ક ું કે, 10બે માણસો પ્રાથર્ના કરવા સારુ ભ ક્ત ાનમાં ગયા; એક ફરોશી, અને બીજો દાણી હતો.
11ફરોશીએઊભા રહ ને પોતાના મનમાંએવી પ્રાથર્ના કર કે, ‘ઓઈ ર,બીજામાણસોના જેવો જુલમી,અન્યાયી,
ભચાર અથવાઆદાણીના જેવો હુ નથી,માટે હુ તમાર ઉપકારસ્ ુ ત કરુ છુ. 12અઠવા ડયામાં બે વાર હુ ઉપવાસ

કરુ છુ અને માર બધીઆવકનો દસમો ભાગઆ ું છુ.’ ”
13પણ દાણીએ દૂર ઊભા રહ ને પોતાનીઆંખો સ્વગર્ તરફ ઊંચી કરવા ન ચાહતા, દ:ુખસાથે છાતી કૂટ ને ક ું કે,

‘ઓ ઈ ર, ુજ પાપી પર દયા કરો.’ ” 14 હુ તમને કહુ છુ કે, ‘પેલા કરતા એ માણસ ન્યાયી ઠર ને પોતાને ઘરે ગયો;
કેમ કે જે કોઈ પોતાને ઊંચો કરે છે તે નીચો કરાશે, અને જે પોતાને નીચો કરે છે તેને ઊંચો કરવામાં આવશે.’ ”

નાનાં બાળકોને આશીવાર્દ
માથ. 19:13-15; માક 10:13-16

15 તેઓ ઈ ુ પાસે પોતાનાં બાળકો પણ લા ા, એ સારુ કે તે તેઓને આશીવાર્દ આપ.ે પણ શષ્યોએ તેઓને ધમકા ાં.
16તેથી ઈ ુએ તેઓને બોલાવીને ક ું કે, ‘બાળકોને માર પાસેઆવવા દો, ને તેઓને અટકાવો ન હ; કેમ કે ઈ ર ું રા
એવાઓ ું જ છે. 17 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, જે કોઈ બાળકની માફક ઈ ર ું રા સ્વીકારશે ન હ, તે તેમાં પ્રવેશી
શકશે ન હ.’ ”

પાછો જતો રહેલો શ્રીમંત ુવાન
માથ. 19:16-30; માક 10:13-31

18એક અ ધકાર એ ઈ ુને ૂ ું કે, ‘ઉ મ ઉપદેશક, અનંતજીવનનો વારસો પામવા હુ ું કરુ?’ ” 19 ઈ ુએ તેને ક ું કે,
‘ ું મને ઉ મ કેમ કહે છે? એક એટલે ઈ ર વના અન્ય કોઈ ઉ મ નથી. 20 ું આજ્ઞાઓજાણે છે કે, ભચાર ન
કર, હત્યા ન કર, ચોર ન કર, જૂઠ સાક્ષી ન ૂર, પોતાના માબાપને માન આપ.’ ” 21 તેણે ક ું કે, એ બ ું તો હુ મારા
નાનપણથી પાળતો આ ો છુ.’ ”

22ઈ ુએ તે સાંભળ ને તેને ક ું કે, ‘ ું હજીએકવાતસંબંધીઅ ૂરો છે; તારુ જે છે તે બ ું વેચી નાખ,અને તે ગર બોને
આપી દે, એટલે સ્વગર્માં તને દ્ર મળશ;ે પછ આવીને માર પાછળ ચાલ.’ ” 23 પણએ સાંભળ ને તે અ ત ઉદાસ થયો,
કેમ કે તેની મલકત ઘણી હતી.

24ઈ ુ તેને જોઈને ઉદાસ થયા અને ક ું કે, ‘જેઓ ધનવાન છે, તેઓને ઈ રના રા માં પ્રવેશ ું એ ૂબ અઘરુ છે!
25 કેમ કે શ્રીમંતને ઈ રના રા માં પ્રવેશવા કરતાં ઊંટને સોયના નાકામાંથી પસાર થ ું સહે ું છે.’ ”

26 તે વચન સાંભળનારાઓએ ક ું કે, ‘તો કોણ ઉદ્ધાર પામી શકે?’ ” 27 પણ ઈ ુએ ક ું કે, ‘માણસોને જે અશ છે તે
ઈ રને શ છે.’ ”

28 પતરે ક ું કે, ‘જુઓ, અમે પોતા ું બ ું ૂક ને તમાર પાછળ આ ા છ એ.’ ” 29 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, હુ તમને ન ે
કહુ છુ કે, ‘જે કોઈએ ઘરને, પત્નીને, ભાઈઓન,ે માબાપને કે સંતાનોને ઈ રના રા ને લીધે ત્યાગ્યા હશે, 30તેને આ
જીવનકાળમાં અનેકગણું તથાઆવનાર જમાનામાં અનંતજીવન પ્રાપ્ત થશે જ.’ ”

ઈ ુએ ત્રીજી વખત પોતાના ૃત્ ુની આગાહ કર
માથ. 20:17-19; માક 10:32-34

31ઈ ુએબારે શષ્યોને પાસે બોલાવીને તેઓને ક ું કે,’ જુઓ,આપણે યરુશાલેમજઈએછ એ,અને માણસના દ કરા
સંબંધી પ્રબોધકોથી જે લખા ું છે તે સવર્ ૂરુ કરાશે. 32 કેમ કે તેમને બનયહૂદ ઓનેઆધીન કરાશે,અને તેમની મશ્કર
તથા અપમાન કરાશે, અને તેમના પર તેઓ ૂંકશ;ે 33 વળ કોરડા માર ને તેઓ તેમને માર નાખશે, અને ત્રીજે દવસે
તે પાછા સજીવન થશ.ે’ ”

34 પણ તેમાં ું કઈ તેઓના સમજવામાં આ ું; ન હ અને આ વાત તેઓથી ુપ્ત રહ , અને જે કહેવામાં આ ું તે તેઓ
સમ ા ન હ.

ઈ ુ યર ખોના અંધ ભખાર ને દેખતો કરે છે
માથ. 20:29-34; માક 10:46-52

35એમથ ું કે ઈ ુ યર ખો પાસેઆવતા હતા, ત્યારે માગર્ની બાજુએએકઅંધજનબેઠો હતો, તે ભીખ માગતો હતો. 36ઘણાં
લોકો પાસે થઈને જતા હોય એ ું સાંભળ ને તેણે ૂ ું કે, ‘આ ું હશે?’ ” 37તેઓએ તેને ક ું કે, ‘ઈ ુ નાઝાર પાસે થઈને જાય
છે.’ ”
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38 તેણે ૂમ પાડ ને ક ું કે, ‘ઓ ઈ ,ુ દાઉદના દ કરા, મારા પર દયા કરો.’ ” 39 જઓે આગળ જતા હતા તેઓએ તેને
ધમકા ો, કે ‘ ૂપ રહે;’ પણ તેણે વધારે મોટેથી ૂમ પાડ ને ક ું કે, ‘દાઉદના દ કરા, મારા પર દયા કરો.’ ”

40 ઈ ુએ ઊભા રહ ને તેને પોતાની પાસે લાવવાની આજ્ઞા કર અને તે પાસે આ ો, ત્યારે ઈ ુએ તેને ૂ ું કે, 41 ‘હુ તારે
માટે ું કરુ, તાર ઇચ્છા શી છે?’ તેણે ક ું કે, ‘પ્ર ુ હુ દ્ર પા ું.

42 ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘ ું દ્ર પામ; તારા વ ાસે તને બચા ો છે,’ 43અને તરત તે દ્ર પામ્યો અને ઈ રને મ હમા
આપતો તે તેમની પાછળ ચાલ્યો; બધા લોકોએ તે જોઈને ઈ રની સ્ ુ ત કર .

19
ઈ ુ અને જાખ્ખી

1ઈ ુ યર ખોમાં થઈને જતા હતા. 2 ત્યાં જાખ્ખી નામે એક ુરુષ હતો; તે ુ દાણી હતો, અને શ્રીમંત હતો.
3 તેણે ઈ ુને જોવા કો શશ કર કે તે કોણ છે, પણ ભીડને લીધે તે તેમને જોઈ શ ો ન હ, કેમ કે તે નીચા કદનો હતો. 4 તેથી

આગળ દોડ જઈને ઈ ુને જોવા સારુ ુલ્લર ઝાડ પર તે ચડ્યો; ઈ ુ તે રસ્તે થઈને પસાર થવાનાં હતા.
5 તે જગ્યાએ ઈ ુ આ ા. તેમણે ઊંચે જોઈને ક ું, ‘જાખ્ખી, ું જલદ નીચે ઊતર આવ, મારો આજનો ઉતારો તારે

ઘરે છે.’ ” 6 તે જલદ નીચે ઊતય . તેણે આનંદથી ઈ ુને આવકાયાર્. 7બધાએ તે જોઈને કચકચ કર કે, ઈ ુ પાપી માણસને
ઘરે મહેમાન તર કે રહેવા ગયો છે.

8 જાખ્ખીએ ઊભા રહ ને પ્ર ુને ક ું કે, ‘પ્ર ુ, હુ માર સંપ નો અડધો ભાગ ગર બોને આ ું છુ; અને જો અન્યાયથી મેં
કોઈનાં નાણાં પડાવી લીધા હોય તો હુ ચારગણાં પાછા આપીશ,’ 9 ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘આજે આ ઘરે ઉદ્ધાર આ ો છે,
કારણ કે જાખ્ખી પણ ઇબ્રા હમનો દ કરો છે. 10 કેમ કે જે ખોવા ું છે તેને શોધવા તથા ઉદ્ધાર કરવા સારુ માણસનો
દ કરો આ ો છે.’ ”

મહોરોની સોંપણી અને હસાબ ું દ્ર ાંત
માથ. 25:14-30

11 તેઓ આ વચન સાંભળતાં હતા, ત્યારે ઈ ુએ અન્ય એક દ્ર ાંત પણ ક ું, કેમ કે તે યરુશાલેમ પાસે આ ા હતા, અને
તેઓ એમ ધારતા હતા કે, ઈ ર ું રા હમણાં જ પ્રગટ થશ.ે 12 માટે ઈ ુએ ક ું કે, ‘એક કુળવાન માણસ પોતાને માટે
રા મેળવીને પાછાઆવવાના ઇરાદાથી દૂર દેશ ગયો.

13 તે અગાઉ તેણે પોતાના દસ ચાકરોને બોલાવીને તેઓને દરેકને એક એમ કુલ દસ મહોરઆપીને તેઓને ક ું કે,
હુ આ ું ત્યાં લગી તમે તેનો વહ વટ કરો. 14 પણ તેના શહેરના માણસો તેના પર દ્વેષ રાખતા હતા, અને તેની પાછળ
એલચીઓને મોકલીને કહેવડા ું કે, ‘એ માણસ અમારા પર રા કરે એ ું અમે ઇચ્છતા નથી.’ ” 15એમ થ ું કે તે
રા મેળવીને પાછોઆ ો, ત્યારે જે નોકરોને તેણે નાણુંઆપ્ ું હ ું, તેઓને પોતાની પાસે બોલાવવા ું ક ું,એમાટે
કે તેઓ ું ું કમાયા, તે એજાણ.ે

16 ત્યારે પહેલાએ તેની પાસેઆવીને ક ું કે, ‘મા લક, તમાર એક મહોરે બીજી દસ મહોર પેદા કર છે. 17તેણે તેને
ક ું કે, ‘શાબાશ, સારાં તથા વ ા ુ ચાકર, ું થોડામાં વ ા ુ મા ૂમ પડ્યો છે, માટે દસ શહેરોનો અ ધકાર થા.’ ”

18બીજાએઆવીને ક ું કે, ‘શેઠ, તમાર એક મહોરે પાંચ મહોર પેદા કર છે.’ ” 19 તેણે તેને પણ ક ું કે, ‘ ું પણ
પાંચ શહેરનો ઉપર થા.’ ”

20બીજાચાકરેઆવીને ક ું કે, ‘મા લક, જુઓ, તમાર મહોરઆ રહ , મેં રૂમાલમાં બાંધીને તેને સાચવી રાખી હતી,
21 કારણ કે તમાર મને બીક લાગતી હતી, કેમ કે તમે કડક માણસ છો; તમે જે ૂ ું ન હોય તે ઉઠાવો છો, અને જે
વા ું ન હોય તે તમે કાપો છો.’ ”

22 કુલવાન માણસે તેને ક ું, ‘ઓદુ નોકર, તારા પોતાના ુખથી હુ તારો ન્યાય કર શ; હુ કડક માણસ છુ, જે ૂ ું
ન હોય, તે હુ ઉઠા ું છુ, અને જે વા ું ન હોય તે કા ું છુ, એમ ું જાણતો હતો; 23 માટે તેં શાહુકારને ત્યાં મારુ નાણું
કેમ નહો ું આપ્ ુ,ં કે હુ આવીને ાજ સ હત તે મેળવી શકત.

24 પછ જેઓ પાસે ઊભા હતા તેઓને તેણે ક ું કે, તેની પાસેથી તે મહોર લઈ લો, અને જેની પાસે દસ મહોર છે
તેને આપો.’ ” 25તેઓએ તેને ક ું કે, ‘મા લક, તેની પાસે તો દસ મહોર છે!’ ”

26 હુ તમને કહુ છુ કે, જે કોઈની પાસે છે, તેને અપાશે, અને જેની પાસે નથી તે ું જે છે તે પણ તેની પાસેથી લઈ
લેવાશે. 27 પર ુ આ મારા વૈર ઓ કે જેઓ ચાહતા નહોતા કે હુ તેઓ પર રાજ કરુ, તેઓને અહ પકડ લાવો, અને
માર આગળ માર નાખો.’ ”

યરુશાલેમમાં વજય પ્રવેશ
માથ. 21:1-11; માક 11:1-11; યોહ. 12:12-19

28એમ ક ાં પછ તે યરુશાલેમને માગ તેમની આગળ ચાલવા લાગ્યા.
29એમ થ ું કે ઈ ુ બેથફાગે તથા બેથા નયા પાસે જૈ ૂન નામના પહાડ આગળ આ ા, ત્યારે ઈ ુએ બે શષ્યોને એ ું કહ

મોકલ્યા કે, 30 ‘તમે સામેના ગામમાં જાઓ, અને તેમાં પેસતાં જ ગધેડા ું એક વછેરુ બાંધે ું તમને મળશે, તેના પર કોઈ
માણસ કદ બેઠુ નથી; તેને છોડ લાવો. 31જો કોઈ તમને ૂછે કે, તેને કેમ છોડો છો? તો એમ કહો કે, પ્ર ુને તેની જરૂર
છે.’ ”

32જઓેને મોકલ્યા તેઓ ગયા, જમે ઈ ુએ તેઓને ક ું હ ું તે પ્રમાણે તેઓને વછેરુ મ ું. 33 તેઓ તેને છોડતા હતા ત્યારે
તેના મા લકોએ તેઓને ક ું કે, તમે વછેરાને કેમ છોડો છો?’ ” 34 તેઓએ ક ું કે, ‘પ્ર ુને તેની જરૂર છે.’ ” 35 તેઓ તેને ઈ ુની
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પાસે લા ા, અને વછેરા પર પોતાનાં વ નાખીને ઈ ુને તેના પર સવાર થયા. 36 ઈ ુ જતા હતા ત્યારે લોકોએ પોતાનાં વ
માગર્માં પાથયા.

37ઈ ુ નજીકમાં જૈ ૂન પહાડના ઢોળાવ પાસે આવી પહોંચ્યા,ં ત્યારે જે પરાક્રમી કામો તેઓએ જોયાં હતા,ં તે સઘળાંને લીધે
શષ્યોનો આખો સ ુદાય હષર્ કર ને ઊંચે અવાજે ઈ રની સ્ ુ ત કરતાં કહેવા લાગ્યા કે, 38 ‘પ્ર ુને નામે જે રાજા આવે છે તે
આશીવાર્ દત છે! આકાશમાં શાં ત તથા પરમ ઊંચામાં મ હમા!’ ”

39લોકોમાંથી કેટલાક ફરોશીઓએઈ ુને ક ું કે, ‘ઉપદેશક, તમારા શષ્યોને ધમકાવો.’ ” 40ઈ ુએ ઉ રઆપ્યો કે, ‘હુ તમને
કહુ છુ કે જો તેઓ ૂપ રહેશે તો પથ્થરો પોકાર ઊઠશે.’ ”

યરુશાલેમ માટે ઈ ુ ું રુદન
41 ઈ ુ પાસે આ ા ત્યારે શહેરને જોઈને તેને લીધે રડ્યા, અને ક ું કે, 42 ‘હે યરુશાલેમ, જો તેં, હા તેં, શાં તને લગતી

જે બાબતો છે તે જો તેં આજેજાણી હોત તો કે ું સારુ! પણ હમણાં તેઓ તાર આંખોથી ુપ્ત રખાયેલી છે.
43 કેમ કે તારા ઉપર એવા દવસો આવી પડશે કે જયારે તારા વૈર ઓ તાર આજુબાજુ દ વાલ બાંધશ.ે તને ઘેર

લેશે, અને ચારેબાજુથી તને દબાવશ.ે 44 તેઓ તને તથા તાર સાથે રહેતાં તારાં છોકરાંને જમીન પર પછાડ નાખશે,
અને તેઓ તારામાં એક પથ્થર પર બીજો પથ્થર રહેવા દેશે ન હ, કેમ કે તાર કૃપાદ્ર નો સમય તેં જાણ્યો ન હ.’ ”

સભા ાન ું ુ દ્ધકરણ
માથ. 21:12-17; માક 11:15-19; યોહ. 2:13-22

45ઈ ુ ભ ક્ત ાનમાં ગયા અને ત્યાંનાં દકુાનદારોને અંદરથી કાઢ ૂ ા.ં’ ” 46 તેણે તેઓને ક ું કે, એમ લ ું છે કે, ‘મારુ
ઘર પ્રાથર્ના ું ઘર થશ,ે પણ તમે તેને ૂંટારાઓ ું કોતર ક ુ છે.’ ”

47 ઈ ુ રોજ ભ ક્ત ાનમાં બોધ કરતા હતા, પણ ુ યાજકો, શા ીઓ તથા લોકોના આગેવાનો તેમને માર નાખવાની
કો શશ કરતા હતા; 48 ું કર ું તે તેઓને સમજા ું ન હ; કેમ કે બધા લોકો એક ચ ે ઈ ુને સાંભળતાં હતા.

20
ઈ ુના અ ધકાર વષે પ્ર
માથ. 21:23-37; માક 11:27-33

1 એક દવસે એમ થ ું કે ઈ ુ ભ ક્ત ાનમાં લોકોને બોધ આપતા અને ુવાતાર્ પ્રગટ કરતા હતા, ત્યારે ુ યાજકો,
શા ીઓ અને વડ લો પાસે આવીને ઊભા ર ા. 2 તેમની સાથે વાત કરતાં તેઓએ ક ું કે, ‘અમને કહે કે, કયા અ ધકારથી ું
આ કામો કરે છે? આઅ ધકાર તને કોણે આપ્યો છે?’ ”

3 ઈ ુએ તેઓને જવાબ આપતા ક ું કે, ‘હુ પણ તમને એક વાત ૂછુ છુ, તે મને કહો 4 યોહાન ું બા પ્તસ્મા સ્વગર્થી
હ ું કે માણસોથી?’ ”

5 તેઓએ અંદરોઅંદર વચાર કર ને ક ું કે, ‘જો કહ એ કે સ્વગર્થી, તો તે કહેશે, તો તમે તેના પર કેમ વ ાસ કય ન હ?
6અને જો કહ એ કે ‘માણસોથી’, તો બધા લોકો આપણને પથ્થર મારશે, કેમ કે તેઓને ખાતર છે કે યોહાન પ્રબોધક હતો.’ ”

7 તેઓએ ઉ રઆપ્યો કે, ‘તે ાંથી હ ું એ અમે નથી જાણતા.’ ” 8 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “હુ પણ તમને કહેતો નથી કે
કયા અ ધકારથી હુ આ કામો કરુ છુ.’ ”

દ્રાક્ષાવાડ ના ખેડૂતો ું દ્ર ાંત
માથ. 21:33-46; માક 12:1-12

9 તે લોકોને આ દ્ર ાંત કહેવા લાગ્યા કે, ‘એક માણસે દ્રાક્ષાવાડ રોપી, અને તે ખેડૂતોને ભાડેઆપી, પછ લાંબા સમય
ુધી તે પરદેશ જઈને ર ો. 10 મોસમે તેણે ખેડૂતોની પાસે એક નોકરને મોકલ્યો કે તેઓ દ્રાક્ષાવાડ ના ફળનો ભાગ

તેને આપે; પણ ખેડૂતોએ તેને માર ને ખાલી હાથે પાછો મોકલ્યો.
11 પછ તેણે બીજા એક ચાકરને મોકલ્યો; તેઓએ તેને પણ માર ને તથા અપમાન કર ને ખાલી હાથે કાઢ ૂ ો.

12તેણે ત્રીજા નોકરને મોકલ્યો; અને તેઓએ તેને પણ ઘાયલ કર ને કાઢ ૂ ો.
13 દ્રાક્ષાવાડ ના મા લકે ક ું કે, ‘હુ ું કરુ? હુ મારા વહાલા દ કરાને મોકલીશ, તેને જોઈને કદા પ તેઓ તે ું માન

રાખે.’ ” 14 પણ ખેડૂતોએ જયારે તેને જોયો ત્યારે તેઓએ માંહોમાંહે મન ૂબો કર ને ક ું કે, આ વારસ છે, ચાલો,
આપણે તેને માર નાખીએ કે વારસોઆપણો થાય.

15 તેઓએ તેને વાડ માંથી બહાર ધકેલીને માર ના ો. માટે હવે દ્રાક્ષાવાડ નો મા લક તેઓને ું કરશ?ે 16 તે
આવીને ખેડૂતોનો નાશ કરશ,ે અને દ્રાક્ષાવાડ બીજાઓનેઆપશે. અને એ સાંભળ ને તેઓએ ક ું કે, ‘એ ું ન થાઓ.’ ”

17 પણ ઈ ુએ તેઓની તરફ જોઈને ક ું, કે ‘આજે લખે ું છે તેનો અથર્ શો છે?, એટલ,ે જે પથ્થરનો બાંધનારાઓએ
નકાર કય તે ૂણાનો ુ પથ્થર થયો. 18 તે પથ્થર પર જે કોઈ પડશે તેના ટુકડેટુકડાં થઈ જશ,ે પણ જેનાં પર તે
પડશે, તેને તે કચડ નાખશે.

કાઈસારને કર ભરવો કે ન હ?
માથ. 22:15-22; માક 12:13-17

19શા ીઓએ તથા ુ યાજકોએ તે જ ઘડ એ તેમના પર હાથ નાખવાની કો શશ કર ; પણ તેઓ લોકોથી બીધા, કેમ કે
તેઓ સમ ા કે, તેમણે આ દ્ર ાંત આપણા પર ક ું છે. 20 તેમના પર નજર રાખીને તેઓએ ન્યાયી હોવાનો દેખાવ કરનારા
જા ૂસોને મોકલ્યા, એ સારુ કે તેઓ તેમને વાતમાં પકડ ને તેમને રા પાલના હવાલામાં તથા અ ધકારમાં સોંપી દે.
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21 તેઓએ ઈ ુને ૂ ું કે, ‘ઉપદેશક, અમે જાણીએ છ એ, કે તમે જે કહો છો અને શીખવો છો સત્ય છે, અને તમે કઈ
પણ વાતથી પ્રભા વત થતા નથી, પણ સચ્ચાઈથી ઈ રનો માગર્ શીખવો છો; 22 તો આપણે કાઈસારને કર આપવો ઉ ચત છે કે
ન હ?’ ”

23 પણ તેઓ ું કપટ જાણીને ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, 24 ‘મને એક દ નાર સ ો દેખાડો; એના પર કોની છાપ તથા કોનો
લેખ છે?’ અને તેઓએ ક ું કે, ‘કાઈસારના.ં’ ”

25 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘તો જે કાઈસાર ું છે તે કાઈસારને અને જે ઈ ર ું છે તે ઈ રને ૂકવી આપો.’ ”
26લોકોની આગળ તેઓઆ વાતમાં ઈ ુને પકડ શ ા ન હ, અને તેમના ઉ રથી આ યર્ પામીને તેઓ ૂપ ર ા.

ુનરુત્થાન વષે પ્ર
માથ. 22:23-33; માક 12:18-27

27 સદૂક ઓ જે કહે છે કે ુનરુત્થાન નથી, તેઓમાંના કેટલાકે તેમની પાસે આવીને ૂ ું કે, 28 ‘ઉપદેશક, ૂસાએ અમારે
વાસ્તે લ ું છે કે, જો કોઈનો ભાઈ, તેની પત્ની જીવતી છતાં, સંતાન વના ૃત્ ુ પામ,ે તો તેનો ભાઈ તેની પત્નીને પરણે અને
પોતાના ભાઈને સારુ સંતાન ઉપજાવે.

29 હવે, સાત ભાઈ હતા; અને પહેલો પત્નીને પરણીને સંતાન વના મરણ પામ્યો; 30 પછ બીજાએ તેને પત્ની કર અને તેના
મરણ પછ 31 ત્રીજાએ તેને પત્ની કર . એમ સાતેય ભાઈઓ ન:સંતાન મરણ પામ્યા. 32 પછ તે ી પણ મરણ પામી. 33 તો
મરણોત્થાનમાં તે તેઓમાંના કોની પત્ની થશ?ે કેમ કે તે સાતેયની પત્ની થઈ હતી.’ ”

34ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘આજગતના છોકરાં પરણે છે તથા પરણાવાય છે; 35પણ જેઓજગતને તથા મરેલામાંથી
ુનરુત્થાન પામવાને યોગ્ય ગણાય છે, તેઓ પરણતા નથી તથા પરણાવતા નથી; 36 કેમ કે તેઓ ફર થી મરણ પામી

શકતા નથી; કારણ કે તેઓ સ્વગર્દૂતો સમાન છે; ુનરુત્થાનના દ કરા હોવાથી તેઓ ઈ રના દ કરા છે.
37વળ ‘ઝાડવાં’ નામના પ્રકરણમાં ૂસા પ્ર ુને ઇબ્રા હમનાં ઈ ર તથા ઇસહાકના ઈ ર તથા યાકૂબના ઈ ર કહે

છે, ત્યારે તે પણએ ું જણાવે છે કે ૂએલાં ઉઠાડાય છે. 38હવે તે ૂએલાના ઈ ર નથી, પણજીવતાંઓના ઈ ર છે;
કેમ કે બધા તેમને અથજીવે છે.’ ”

39શા ીઓમાંના કેટલાકે જવાબઆપતાં ક ું કે, ‘ઉપદેશક, તમે સા ું ક ુ.ં’ ” 40પછ થી તેમને ક ું ૂછવાની તેઓની હમત
ચાલી ન હ.

ખ્રસ્ત-દાઉદ ુત્ર
માથ. 22:41-46; માક 12:35-37

41 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘ ખ્રસ્ત દાઉદ નો દ કરો છે, એમ લોકો કેમ કહે છે? 42 કેમ કે દાઉદ પોતે ગીતશા માં કહે
છે કે, પ્ર ુએ મારા પ્ર ુને ક ું કે, 43 હુ તારા શ ુઓને તારુ પાયાસન કરુ ત્યાં ુધી ું મારે જમણે હાથે બેસ. 44 દાઉદ
તો તેમને પ્ર ુ કહે છે, માટે તે તેનો દ કરો કેમ હોય?’ ”

શા ીઓ વષે સાવધાન રહેવા સંબંધી
માથ. 23:1-36; માક 12:38-40

45 સઘળા લોકોના સાંભળતાં ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને ક ું કે, 46 ‘શા ીઓથી સાવધાન રહો, કેમ કે તેઓ ઝભ્ભા
પહેર ને ફરવા ુ,ં તથા ચોકમાં સલામો પામવા ું તથા સભા ાનોમાં ુ આસનો તથા જમણવારમાં ુ જગ્યાઓ
ચાહે છે; 47 જેઓ વધવાઓની મલકત પડાવી લે છે અને ઢોંગથી લાંબી પ્રાથર્નાઓ કરે છે; તેઓ વશેષ શક્ષા
ભોગવશે.’ ”

21
વધવા ું બે દમડ ું દાન
માક 12:41-44

1 ઈ ુ ભ ક્ત ાનમાં ઊં ું જોતાં હતા. ત્યાં તેમણે શ્રીમંતોને ભંડારમાં પોતાનાં દાન નાખતા જોયા. 2એક દ રદ્ર વધવાને
તેમાં નજીવા ૂલવાળા બે નાના સ ા નાખતા જોઈ, 3 ત્યારે ઈ ુએ ક ું કે, ‘હુ તમને સા ું કહુ છુ કે, આગર બ વધવાએ
તે સવર્ કરતાં વધારે દાન આપ્ ું છે. 4 કેમ કે એ સહુએ પોતાની જરૂ રયાત કરતાં વધારે હ ું તેમાંથી દાન પેટ માં કઈક
આપ્ ું છે, પણ તેણે પોતાની તંગીમાંથી પોતાની પાસે જે હ ું તે બ ું જઆપી દ ું છે.’ ”

ભ ક્ત ાનના નાશની આગાહ
માથ. 24:1-12; માક 13:1-2

5 ુંદર પથ્થરોથી તથા દાનોથી ભ ક્ત ાન કે ું ુશો ભત કરાયે ું છે તે વષે કેટલાક વાત કરતા હતા, ત્યારે ઈ ુએ ક ું કે,
6 ‘આબ ું તમે જુઓ છો ખરા, પણએવા દવસોઆવશે કે જયારે અહ પાડ નંખાશે ન હ એવો એક પથ્થર બીજા
પર રહેવા દેવાશે ન હ.’ ”

સંકટોની સતાવણી
માથ. 24:3-14; માક 13:3-13

7 તેઓએ તેમને ૂ ું કે, ‘ઉપદેશક, તો એ ારે થશે? જયારે આ વાતો ૂર થવાની હશે ત્યારે કઈ નશાની દેખાશ?ે’ ”
8 ઈ ુએ ક ું કે, ‘કોઈ તમને ુલાવે ન હ માટે સાવધાન રહો; કેમ કે મારે નામે ઘણાં આવીને કહેશે કે, તે હુ છુ; અને
સમય પાસેઆ ો છે; તો તમે તેઓને અ ુસરશો ન હ.’ ” 9જયારે તમે ુદ્ધોના તથા બળવાઓના સમાચાર સાંભળો
ત્યારે ગભરાશો ન હ, કેમ કે આ બ ું પ્રથમ હો ું જ જોઈએ; પણએટલેથી અંતઆવવાનો નથી.



ૂક 21:10 926 ૂક 22:6

10 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું કે,’ પ્રજા પ્રજા વરુદ્ધ તથા રા રા ની વરુદ્ધઊઠશે; 11અને મોટા ધરતીકપો થશ,ે
તથા ઠેરઠેર દષુ્કાળ તથા મરક ઓ થશે; સ્વગર્માંથી ભયંકર ઉત્પાત તથા ભયાનક ચમત્કા રક ચ ો થશ.ે

12 પણ એ સવર્ થયા પહેલાં મારા નામને લીધે તેઓ તમારા પર હાથ નાખશે, તમને સતાવશે અને સભા ાનો
તથા જેલના અ ધકાર ઓને હવાલે કરશે, અને રાજાઓતથા રા પાલ સમક્ષ લઈ જશે. 13એ તમારે સારુ ુવાતાર્
સંભળાવવી તે તમારે સારુ સાક્ષીરૂપ બની રહેશે.

14માટે તમે પોતાના મનમાં ન ય કરો કે, પ્રત્ ુ ર કેવી ર તે આપવો તે વષે અગાઉથી ચતા કરવી ન હ. 15 કેમ કે
હુ તમને એ ું ુખ તથા એવી ુ દ્ધઆપીશ, કે તમારો કોઈ પણ વરોધી તમાર સાથે વાદ વવાદ કર શકશે ન હ અને
તમાર સામે થઈ શકશે ન હ.

16 માબાપથી, ભાઈઓથી, સગાંથી તથા મત્રોથી પણ તમે પરાધીન કરાશો; તમારામાંના કેટલાકને તેઓ માર
નંખાવશ.ે 17 મારા નામને લીધે સઘળા તમારો દ્વેષ કરશ.ે 18 પણ તમારા માથાના એક વાળનો પણ નાશ થશે ન હ.
19તમાર ધીરજથી તમારા જીવને તમે બચાવશો.

યરુશાલેમના વનાશ અંગે આગાહ
માથ. 24:15-21; માક 13:14-19

20 પણ જયારે યરુશાલેમને લશ્કરોથી ઘેરાયે ું તમે જોશો, ત્યારે જાણજો કે તેનો નાશ થવાનો સમય પાક ગયો
છે. 21 ત્યારે જેઓ યહૂ દયામાં હોય તેઓએ પહાડોમાં નાસી જ ુ;ં જેઓ શહેરમાં હોય તેઓએ બહાર નીકળ જ ું;
અને જેઓ ખેતરોમાં હોય તેઓએ શહેરમાં આવ ું ન હ. 22 કેમ કે એ વેર વાળવાના દવસો છે, એ માટે કે જે લખે ું
છે, તે બ ું ૂરુ થાય.

23એ દવસોમાં જેઓ સગભાર્ હશે તથા જેઓ સ્તનપાન કરાવતી હશે તેઓની હાલત દઃુખદાયક થશ.ે કેમ કે દેશ
પર મોટ વપ , અને આ લોકો પર કોપઆવી પડશ.ે 24 તેઓ તલવારની ધારથી માયાર્ જશે, અને કેટલાકને ુલામ
બનાવીને અન્ય દેશોમાં લઈ જવાશ;ે અને વદેશીઓના સમયો ૂરા થશ,ે ત્યાં લગી યરુશાલેમ તેઓથી ૂંદ નંખાશે.

માનવ ુત્ર ું આગમન
માથ. 24:29-31; માક 13:24-27

25 ૂયર્ તથા ચંદ્ર તથા તારાઓમાં ચમત્કા રક ચ ો થશ;ે અને ૃથ્વી પર દેશજા તઓ, સ ુદ્રના મોજાંઓની
ગજનાથી ત્રાસીને ગભરાઈ જશ.ે 26 દુ નયા ઉપર જે આવી પડવા ું છે તેની બીકથી તથા તેની આશંકાથી માણસો
બેભાન થઈ જશ;ે કેમ કે આકાશમાં પરાક્રમો હલાવાશે.

27 ત્યારે તેઓ માણસના દ કરાને પરાક્રમ તથા મહા મ હમા સ હત વાદળામાં આવતા જોશે. 28 પણ આ વાતો
થવા લાગે ત્યારે તમે નજર ઉઠાવીને તમારાં માથાં ઊંચા કરો, કેમ કે તમારો છુટકારો પાસે આ ો છે, એ ું સમજ ું.

અંજીર પરથી મળતો બોધપાઠ
માથ. 24:32-35; માક 13:28-31

29 ઈ ુએ તેઓને દ્ર ાંત ક ું કે, અંજીર તથા સવર્ ૃક્ષોને જુઓ. 30 હવે તેઓ જયારે ટવા માંડે છે ત્યારે તમે તે
જોઈને સમજો છો કે ઉનાળો નજીક છે. 31તેમ જ તમે પણઆસઘ ું થતાં જુઓ, ત્યારે જાણજો કે ઈ ર ું રા
પાસે છે.

32 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, તે બધાં ૂરાં ન હ થશે ત્યાં ુધી આ પેઢ મરણ પામશે ન હ. 33આકાશ તથા ૃથ્વી
નાશ પામશ,ે પણ માર વાતો ૂણર્ થયા વના રહેશે ન હ.

સાવધાન રહેવાની જરૂર
34તમે સાવધાન રહો, રખેને અ તશયખાવાથી કે પીવાથી તથા સંસાર ચતાથી તમારાં મનજડથાય,અને તે દવસ

જાળની જેમ તમારા પર ઓ ચતો આવી પડે. 35 કેમ કે તે દવસઆખી ૃથ્વી ઉપર વસનારાં સવર્ પર ફાંદારૂપ આવી
પડવાનો છે.

36તમે સતતજાગતા રહો અને પ્રાથર્ના કરો કે,આબ ું જે થવા ું છે, તેમાંથી બચી જવાને તથા માણસના દ કરાની
સમક્ષ રજૂ થવા માટે તમે સક્ષમ થાઓ.’ ”

37 ઈ ુ દરરોજ દવસે ભ ક્ત ાનમાં બોધ કરતા હતા અને રાતવાસો જૈ ૂન પહાડ પર કરતા હતા. 38 બધા લોકો તેમ ું
સાંભળવા સારુ વહેલી સવારે તેમની પાસે ભ ક્ત ાનમાં આવતા હતા.

22
ઈ ુની વરુદ્ધ કાવતરુ
માથ. 26:1-5; માક 14:1-2; યોહ. 11:45-53

1 હવે બેખમીર રોટલી ું પવર્ જે પાસ્ખાપવર્ કહેવાય છે, તે પાસે આ ું. 2 ઈ ુને શી ર તે માર નાખવા, તેની તજવીજ ુ
યાજકો તથા શા ીઓ કરતા હતા; કેમ કે તેઓ લોકોથી બીતા હતા.

ઈ ુને પકડાવી દેવા યહૂદાની સંમ ત
માથ. 26:14-16; માક 14:10-11

3યહૂદા જે ઇશ્કા રયોત કહેવાતો હતો, જે બાર શષ્યોમાંનો એક હતો, તેનામાં શેતાને પ્રવેશ કય . 4 તેણે જઈને ુ યાજકો
તથા સરદારોના હાથમાં ઈ ુને શી ર તે સ્વાધીન કરવા, તે સંબંધી તેઓની સાથે મસલત કર .

5 તેથી તેઓ ુશ થયા, અને યહૂદાને પૈસા આપવા ું વચન આપ્ ુ;ં 6 તે સહમત થયો, અને લોકો હાજર ન હોય ત્યારે ઈ ુને
તેઓના હાથમાં સોંપવાની તક તે શોધતો ર ો.
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પાસ્ખાપવર્ના ભોજનની તૈયાર
માથ. 26:17-25; માક 14:12-21; યોહ. 13:21-30

7બેખમીર રોટલીનો દવસઆ ો કે જયારે પાસ્ખાના યજ્ઞમાં ઘેંટાઓ ું બ લદાન કરવા ું હ ું. 8ઈ ુએ પતરને તથા યોહાનને
એમ કહ ને મોકલ્યા કે, ‘જઈને આપણે સારુ પાસ્ખા તૈયાર કરો કે આપણે તે ખાઈએ.’ ” 9 તેઓએ ઈ ુને ક ું કે, ‘અમે
ાં તૈયાર કર એ એ વષે તમાર શી ઇચ્છા છે?’ ”
10ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘જુઓ, તમને શહેરમાં પેસતાં પાણીનો ઘડો લઈને જતોએક ુરુષ મળશે, તે જે ઘરમાં જાય

ત્યાં તેની પાછળ જજો.’ ” 11ઘરના મા લકને કહેજો કે,’ ઉપદેશક તને કહે છે કે, ાં મારા શષ્યોની સાથે હુ પાસ્ખા
ખાઉં તે ઉતારાની ઓરડ ાં છે?

12 તે પોતે તમને એક મોટ મેડ ુસજ્જ અને તૈયાર કરેલી બતાવશ.ે ત્યાં આપણે સારુ પાસ્ખા તૈયાર કરો.’ ”
13 તેઓ ગયા, જમે ઈ ુએ તેઓને ક ું હ ું તેમ તેઓને મ ુ,ં અને તેઓએ પાસ્ખા તૈયાર ક ુ.

પ્ર ુભોજન
માથ. 26:26-30; માક 14:22-26; 1 ક ર. 11:23-25

14વખત થયો ત્યારે તે બેઠા, તથા બાર પ્રે રતો તેમની સાથે બેઠા. 15ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘મરણસ ાં પહેલાંઆ પાસ્ખા
તમાર સાથે ખાવાની માર ઘણી ઇચ્છા હતી. 16 કેમ કે હુ તમને કહુ છુ કે, ઈ રના રા માં તે ૂરુ થાય ત્યાં ુધી હુ
તે ફર ખાઈશ ન હ.’ ”

17ઈ ુએ પ્યાલો લઈને આભાર માની અને ક ું કે, ‘આલો, અને માંહોમાંહે વહેંચો. 18 કેમ કે હુ તમને કહુ છુ કે, ઈ ર ું
રા આવે ત્યાં ુધી હુ હવેથી દ્રાક્ષનો રસ પીનાર નથી.’ ”

19 પછ ઈ ુએ રોટલી લઈને આભાર માની અને ભાંગી, અને તેઓને આપીને ક ું કે, ‘આમારુ શર ર છે જે તમારે સારુ
આપવામાં આવે છે, માર યાદગીર માં આ કરો.’ ” 20 તે પ્રમાણે ભોજન કયાર્ પછ તેમણે પ્યાલો લઈને ક ું કે, ‘આ પ્યાલો
તમારે સારુ વહેવડાવેલા મારા રક્તમાંનો નવો કરાર છે.

21 પણ જુઓ, જે મને પરાધીન કરે છે તેનો હાથ માર સાથે મેજ પર છે. 22 માણસનો દ કરો ઠરા ાં પ્રમાણે જાય
છે ખરો, પણ જે માણસથી તે પરાધીન કરાય છે તેને અફસોસ છે!’ 23 તેઓ અંદરોઅંદર ૂછપરછ કરવા લાગ્યા, કે’
આપણામાંનો કોણઆ કામ કરવાનો હશે?’ ”

સૌથી મોટુ કોણ? વાદ વવાદ
24 આપણામાં કોણ મોટો ગણાય તે સંબંધી પણ તેઓમાં વાદ વવાદ શરૂ થયો. 25 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘ વદેશીઓના

રાજાઓ તેમના પર સ ા ચલાવે છે અને જેઓ તેમના પર અ ધકાર ચલાવે છે તેઓ પરોપકાર કહેવાય છે.
26પણતમે એવા ન થાઓ; પણતમારામાં જે મોટો હોય તેણે નાના જેવા થ ુ,ંઅને જેઆગેવાન હોય તેણે સેવકના

જેવા થ ુ.ં 27 કેમ કે આ બેમાં કયો મોટો છે, જમવા બેસનાર કે સેવા કરનાર? ું જમવા બેસનાર મોટો નથી? પણ હુ
તમારામાં સેવા કરનારનાં જેવો છુ.

28 પણ માર કપર કસોટ ઓમાં માર સાથે રહેનાર તમે થયા છો. 29 જેમ મારા પતાએ મને રા ઠરાવી આપ્ ુ,ં
તેમ હુ તમને રા ઠરાવીઆ ું છુ; 30 કે તમે મારા રા માં માર મેજ પર ખાઓઅને પીઓ; અને તમે ઇઝરાયલનાં
બાર કુળોનો ન્યાય કરતાં રા ાસનો પર બરાજો.’ ”

પતરના નકાર અંગે ઈ ુની આગાહ
માથ. 26:31-35; માક 14:27-31; યોહ. 13:36-38

31 ‘ સમોન, સમોન, જો, શેતાને તમને ઘઉંની પેઠે ચાળવા સારુ કબજે લેવા માગ્યા. 32 પણ મેં તારે સારુ પ્રાથર્ના
કર કે, તારો વ ાસ ૂટે ન હ; અને ું તારા ફયાર્ પછ તારા ભાઈઓને ર કરજે.’ ”

33 તેણે તેમને ક ું કે, ‘પ્ર ુ, હુ તમાર સાથે જલેમાં જવા તથા મરવા પણ તૈયાર છુ.’ ” 34 પણ ઈ ુએ ક ું કે, ‘ પતર, હુ તને
કહુ છુ કે, આજે મરઘો બોલ્યા અગાઉ, હુ તને ઓળખતો નથી, એમ કહ ને ું ત્રણ વાર મારો નકાર કરશ.ે’ ”

થેલી, ઝોળ ને તલવાર રાખો
35 પછ તેમણે તેઓને ૂ ું કે, ‘જયારે થેલી, ઝોળ તથા પગરખાં વના મેં તમને મોકલ્યા ત્યારે તમને કશાની ખોટ

પડ ?’ તેઓએ ક ું કે, ‘કશાની ન હ.’ ” 36 ત્યારે તેમણે તેઓને ક ું, ‘પણ હમણાં જેની પાસે નાણાં હોય તે રાખે, થેલી
પણ રાખે, અને જેની પાસે તલવાર ના હોય તે પોતા ું વ વેચીને તલવાર ખર દ રાખે.

37 કેમ કે હુ તમને કહુ છુ કે, ‘તે અપરાધીઓની સાથે ગણાયો’, એ ું જે લખે ું છે તે મારા સંદભ હજી ૂરુ થ ું
જોઈએ; કારણ કે મારા સંબંધીની વાતો ૂર થાય છે.’ ” 38 તેઓએ ક ું કે, ‘પ્ર ુ, જો બે તલવાર આ રહ ;’ તેણે તેઓને
ક ું કે, ‘એબસ છે.’ ”

ઈ ુ જૈ ૂન પહાડ પર પ્રાથર્ના કરે છે
માથ. 26:36-46; માક 14:32-42

39 બહાર નીકળ ને પોતાની ર ત પ્રમાણે ઈ ુ જૈ ૂન પહાડ પર ગયા; શષ્યો પણ તેમની પાછળ ગયા. 40 ઈ ુ તે જગ્યાએ
આ ા, ત્યારે તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘પ્રાથર્ના કરો કે તમે પર ક્ષણમાં ન પડો.’ ”

41આશરે પથ્થર ફેંકાય તેટલે દૂર તે તેઓથી ગયા, અને ૂંટણ ટેકવીને તેમણે પ્રાથર્ના કરતાં ક ું કે, 42 ‘હે પતા, જો તમાર
ઇચ્છા હોય, તોઆ પ્યાલો મારાથી દૂર કરો, તોપણ માર ઇચ્છા પ્રમાણે ન હ, પણ તમાર ઇચ્છા પ્રમાણે થાઓ.’ ”

43આકાશમાંથી ઈ ુને બળ આપતો એક સ્વગર્દૂત તેમને દેખાયો. 44 તેમણે વેદના સાથે વશેષ આગ્રહથી પ્રાથર્ના કર , અને
તેમનો પરસેવો જમીન પર પડતાં લોહ નાં ટ પાં જવેો થયો.
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45 પ્રાથર્ના કર ને ઊઠયા પછ ઈ ુ પોતાના શષ્યોની પાસે પાછા આ ા, ત્યારે તેઓને દઃુખને લીધે નદ્રાવશ થયેલા જોયા,
46ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘કેમ ઊંઘો છો? ઊઠ ને પ્રાથર્ના કરો, કે તમે પર ક્ષણમાં ન પડો.’ ”

ઈ ુની ધરપકડ
માથ. 26:47-56; માક 14:43-50; યોહ. 18:3-11

47 તે હજી બોલતા હતા એટલામા,ં જુઓ, ઘણાં લોકો આ ા, યહૂદા નામે બાર શષ્યોમાંનો એક તેઓની આગળ ચાલતો
હતો; તે ઈ ુને ુંબન કરવા સારુ તેમની પાસેઆ ો. 48પણઈ ુએ તેને ક ું, ‘ ું ું માણસના દ કરાને ુંબન કર ને પરાધીન
કરે છે?’ ”

49જઓે તેમનીઆસપાસ હતા તેઓએ ું થવા ું છે તે જોઈને તેમને ૂ ું, ‘પ્ર ુ, અમે તલવાર માર એ ું?’ ” 50તેઓમાંનાં
એકે પ્ર ુખ યાજકના ચાકરને તલવારનો ઝટકો માય , અને તેનો જમણો કાન કાપી ના ો. 51 પણ ઈ ુએ ક ું કે, ‘હવે બસ
કરો’. અને તેમણે ચાકરનાં કાનને સ્પશ ને સાજો કય .

52જે ુ યાજકો તથા ભ ક્ત ાનના સરદારો તથા વડ લો તેમની સામે આ ા હતા, તેઓને ઈ ુએ ક ું, ‘જેમ ૂંટારાની
સામે આવતા હો તેમ તલવારો તથા લાકડ ઓ લઈને કેમ આ ા છો? 53 હુ રોજ તમાર સાથે ભ ક્ત ાનમાં બોધ
કરતો હતો, ત્યારે તમે મને પકડ્યો ન હ; પણ હાલ તમારો અને અંધકારનાં અ ધકારનો સમય છે.’ ”

પતરનો નકાર
માથ. 26:57-58,69-75; માક 14:53-54,66-72; યોહ. 18:12-18,25-27

54 તેઓ ઈ ુની ધરપકડ કર ને લઈ ગયા. પ્ર ુખ યાજકના ઘરમાં તેમને લા ા. પણ પતર દૂર રહ ને તેમની પાછળ ચાલતો
હતો. 55ચોકની વચમાં તાપણું સળગાવીને તેઓ તાપવા બેઠા ત્યારે પતર તેઓની સાથે બેઠો હતો.

56 એક દાસીએ તેને અ ના પ્રકાશમાં બેઠેલો જોઈને તેની તરફ સતત જોઈ રહ ને ક ું કે, ‘આ માણસ પણ તેમની સાથે
હતો.’ ” 57 પણ પતરે ઇનકાર કર ને ક ું કે, ‘બહેન, હુ તેમને ઓળખતો નથી.’ ” 58થોડ વાર પછ બીજાએ તેને જોઈને ક ું કે,
“ ું પણ તેઓમાંનો છે.” પણ પતરે ક ું, “અરે, ભાઈ, હુ એમાંનો નથી.”

59આશરે એક કલાક પછ બીજાએ ખાતર થી ક ું કે, “ખરેખરઆ માણસ પણ તેમની સાથે હતો, કેમ કે તે ગાલીલનો છે.”
60 પણ પતરે ક ું, “અરે ભાઈ, ું ું કહે છે તે હુ જાણતો નથી.” અને તરત, તે બોલતો હતો એટલામાં મરઘો બોલ્યો.

61પ્ર ુએ ફર ને પતરની સામે જો ુ.ં અને પતરને પ્ર ુ ું વચન યાદઆ ું કે, “ઈ ુએ તેને ક ું હ ું કે, આજમરઘો બોલ્યા
અગાઉ ું ત્રણ વાર મારો નકાર કરશે.” 62 તે બહાર જઈને બહુ જ રડ્યો.

ઈ ુની ઠઠ્ઠામશ્કર અને માર
માથ. 26:67-68; માક 14:65

63 ઈ ુ જે માણસોના હવાલે હતા તેઓએ તેમની ઠેકડ ઉડાવી અને તેમને માર માય . 64 તેઓએ તેમની આંખોએ પાટો
બાંધીને તેને ૂ ું કે ‘કહ બતાવ, તને કોણે મા ુ?’ ” 65 તેઓએ દભુાર્ષણ કર ને તેમની વરુદ્ધ બીજુ ઘણું ક ું.

ઈ ુ ન્યાયસભા સમક્ષ
માથ. 26:59-66; માક 14:55-64; યોહ. 18:19-24

66 દવસ ઊગતાં જ લોકોના વડ લોની સભા, ુ યાજકો તથા શા ીઓ ભેગા થયા; અને તેમને પોતાની ન્યાયસભામાં
લઈ જઈને તેઓએ ક ું કે, 67 “જો તમે ખ્રસ્ત હો, તો અમને કહો.” પણ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “જો હુ તમને કહુ, તો તમે
વ ાસ કરવાના નથી 68વળ જો હુ ૂછ શ તો તમે મને જવાબઆપવાના નથી.
69પણ હવે પછ માણસનો દ કરો ઈ રના પરાક્રમને જમણે હાથે બરાજશ.ે” 70લોકોએ ક ું, “તો ું, તમે ઈ રના

દ કરા છો?” તેમણે તેઓને ક ું કે, “તમે કહો છો તે ુજબ હુ તે છુ.” 71અને તેઓએ ક ું કે, “હવે આપણને ુરાવાની શી
જરૂર છે? કેમ કે આપણે પોતે તેમના ુખથી જ સાંભ ું છે.”

23
ઈ ુ પલાત સમક્ષ
માથ. 27:1-2,11-14; માક 15:1-5; યોહ. 18:28-38

1અને તેઓનો આખો સ ુદાય ઊઠ ને ઈ ુને પલાતની પાસે લઈ ગયા. 2અને તેઓ તેમના પર એવો આરોપ ૂકવા લાગ્યા
કે, ‘અમને એ ું મા ૂમ પ ું છે કે આ માણસ અમારા લોકોને ુલાવે છે, અને કાઈસાર રાજાને કર આપવાની મના કરે છે, અને
કહે છે કે, હુ પોતે ખ્રસ્ત એક રાજા છુ.’ ”

3અને પલાતે ઈ ુને ૂ ું, ‘ ું ું યહૂદ ઓનો રાજા છે?’ અને તેમણે તેનો ઉ ર આપતા ક ું, ‘તમે કહો છો તે બરાબર
છે.’ ” 4અને પલાતે ુ યાજકોને તથા લોકોને ક ું, ‘આમાણસમાં મને કઈ અપરાધ જણાતો નથી.’ ” 5 પણ તેઓએ વશેષ
આગ્રહથી ક ું કે, ‘ગાલીલથી માંડ ને અહ ુધી આખા યહૂ દયામાં ઈ ુ બોધ કર ને લોકોને ઉશ્કેરે છે.’ ”

ઈ ુ હેરોદ સમક્ષ
6 પણ પલાતે તે સાંભ ું ત્યારે તેણે ૂ ું કે, ું, ‘આ માણસ ગાલીલના છે?’ ” 7અને ઈ ુ હેરોદના અ ધકાર નીચે છે એમ

તેણે જાણ્ ુ,ં ત્યારે તેમને હેરોદની પાસે મોકલ્યા; હેરોદ પોતે પણ તે દવસોમાં યરુશાલેમમાં હતો.
8હવે હેરોદ ઈ ુને જોઈને ઘણો ુશ થયો; કેમ કે તેમના સંબંધી તેણે સાંભ ું હ ું, માટે ઘણાં દવસથી તે તેમને જોવા ઇચ્છતો

હતો; અને તેના દેખતા તે કઈ ચમત્કા રક ચ કરશે એવી આશા તે રાખતો હતો. 9 હેરોદે તેમને ઘણી વાતો ૂછ , પણ ઈ ુએ
તેને કશો જવાબઆપ્યો ન હ. 10અને ુ યાજકો તથા શા ીઓ તેમના ઉપર આવેશથી આરોપ ૂકતા હતા.
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11અને હેરોદે પોતાના સપાઈઓ સ હત તેમનો ુચ્છકાર કર ને તથા મશ્કર કર ને તેમને રાજવી વ પહેરાવીને પલાતની
પાસે પાછા મોકલ્યા. 12અને તે જ દવસે પલાત તથા હેરોદ એકબીજાના મત્ર થયા; એ પહેલા તો તેઓ એકબીજા પર વેર
રાખતા હતા.

ઈ ુને મોતની સજા ફરમાવી
માથ. 27:15-26; માક 15:6-15; યોહ. 18:39-19:16

13અને પલાતે ુ યાજકોને તથા અ ધકાર ઓને તથા લોકને સ ૂહમાં બોલાવીને 14 તેઓને ક ું કે, ‘આ માણસ લોકને
ુલાવે છે, એ ું કહ ને તમે તેમને માર પાસે લા ા છો; પણ, જુઓ, મેં તમાર આગળ ઈ ુની તપાસ કયાર્ છતાં, જે વાતોનો તમે

તેમના પર આરોપ ૂકો છો તે સંબંધી કઈ પણ અપરાધ ઈ ુમાં મને જણાયો નથી.
15તેમ જ હેરોદને પણ જણાયો નથી; કેમ કે તેણે તેમને અમાર પાસે પાછા મોકલ્યા; અને જુઓ, મરણદડને યોગ્ય તેમણે ક ું

જ ક ુ નથી. 16 માટે હુ તેમને શક્ષા કર ને છોડ દઈશ.’ ” 17 હવે પાસ્ખાપવર્ ન મતે તેઓને સારુ કોઈ એક અપરાધીને છોડ
દેવો પડતો હતો.

18 પણ તેઓએ ઊંચે અવાજે ક ું કે, ‘ઈ ુને લઈ જાઓ, અને બરાબાસને અમારે સારુ છોડ દો.’ ” 19 એ બરાબાસ તો
શહેરમાં કેટલાક દગા તથા હત્યા કરવાને લીધે જલેમાં નંખાયો હતો.

20 ત્યારે ઈ ુને છોડ દેવાની ઇચ્છા રાખીને પલાત ફર થી તેઓની સાથે બોલ્યો. 21 પણ તેઓએ પોકાર ને ક ું કે, ‘એને
વધસ્તંભે જડાવો, વધસ્તંભે જડાવો.’ ” 22 અને તેણે ત્રીજી વાર તેઓને ક ું કે, ‘શા માટે? તેણે ું ખોટુ ક ુ છે? તેમનાંમાં
મરણદડને યોગ્ય મને કઈ મા ૂમ પ ું નથી; માટે હુ તેને થોડ શક્ષા કર ને ુક્ત કર દઈશ.’ ”

23 પણ તેઓએ મોટે અવાજે દરુાગ્રહથી માગ્ ું કે ‘તેમને વધસ્તંભે જડાવો.’ અને છેવટે તેઓના ધાયાર્ પ્રમાણે તેઓએ તેને
મના ો. 24અને પલાતે ફેંસલો કય કે ‘તેઓના માગ્યા પ્રમાણે કરવામાં આવે.’ ” 25અને દગો તથા ૂન કરવાને લીધે જે માણસ
જલેમાં ુરાયો હતો, અને જનેે તેઓએ માગ્યો હતો, તેને તેણે છોડ દ ધો, પણ ઈ ુને તેઓની ઇચ્છાને સ્વાધીન કયાર્.

ઈ ુ ું કૂ્રસારોહણ
માથ. 27:32-44; માક 15:21-32; યોહ. 19:17-27

26 અને તેઓ તેમને લઈ જતા હતા ત્યારે સમોન નામે કુરેનીનો એક માણસ જે બહાર ગામથી આવતો હતો તેને તેઓએ
પકડ્યો, અને તેના ખભા પર વધસ્તંભ ચઢા ો, કે તે ઊંચક ને તે ઈ ુની પાછળ ચાલ.ે

27 લોકો તેમ જ રડનાર તથા વલાપ કરનાર ીઓ, સં ાબંધ માણસો, ઈ ુની પાછળ પાછળ ચાલતા હતા. 28 પણ
ઈ ુએ તેઓની તરફ ફર ને ક ું કે, ‘યરુશાલેમની દ કર ઓ, મારે માટે રડો ન હ, પણ પોતાને માટે તથા તમારા બાળકોને
માટે રડો.

29 કેમ કે એવા દવસો આવશે કે જેમાં તેઓ કહેશે કે, જેઓ ન:સંતાન છે તથા જેઓને પેટે કદ સંતાન થ ું નથી,
અને જેઓએ કદ સ્તનપાન કરા ું નથી, તેઓ આશીવાર્ દત છે.’ ” 30 ત્યારે તેઓ પહાડોને કહેશે કે, ‘અમારા પર
પડો’;અને ટેકર ઓને કહેશે કે, અમને ઢાંક દો.’ ” 31 કેમ કે જો તેઓ લીલા ઝાડને આમ કરે છે તો ૂકાને ું કરશે?

32બીજા બે માણસ, જે ુનેગાર હતા, તેઓને માર નાખવા સારુ તેમની સાથે લઈ જતા હતા.
33 ખોપર નામની જગ્યાએ તેઓ આ ા, ત્યારે તેઓએ ત્યાં તેમને તથા ુનેગારોમાંના એકને જમણી તરફ, અને બીજાને

ડાબી તરફ, વધસ્તંભે જડ્યા.ં 34 ઈ ુએ ક ું, ‘હે પતા, તેઓને માફ કરો, કેમ કે તેઓ જે કરે છે તે તેઓજાણતા નથી.’
ચઠ્ઠ ઓ નાખીને તેઓએ તેમના વ અંદરોઅંદર વહેંચી લીધા.
35લોકોએજોતાં ઊભા ર ા હતા. અનેઅ ધકાર ઓપણતેમનો ુચ્છકાર કર ને કહેતાં હતા કે, ‘તેમણે બીજાઓને બચા ા;

જો એ ઈ રનો ખ્રસ્ત, એટલે તેમનો પસંદ કરેલો હોય તો તે પોતાને બચાવ.ે’ ”
36સૈ નકોએ પણ તેમની મશ્કર કર , અને પાસે આવીને સરકો આપવા લાગ્યા, 37અને ક ું કે, ‘જો ું યહૂદ ઓનો રાજા હો

તો પોતાને બચાવ.’ ” 38 તેમના ઉપર એવો લેખ પણ લખેલો હતો કે, ‘આયહૂદ ઓના રાજા છે.
39 તેમની સાથે લટકાયેલા ુનેગારોમાંના એકે તેમ ું અપમાન કર ને ક ું કે, ‘ ું તમે ખ્રસ્ત નથી? તમે પોતાને તથા અમને

બચાવો.’ ” 40 પણ બીજાએ ઉ ર આપતાં તેને ધમકાવીને ક ું કે, ‘ ું તે જ શક્ષા ભોગવે છે તે છતાં ું ું ઈ રથી પણ બીતો
નથી?’ ” 41આપણે તો વાજબી ર તે શક્ષા ભોગવીએ છ એ, કેમ કે આપણા કામ ું ઉ ચત ફળ આપણે પામીએ છ એ; પણ
એમણે તો ક ું ખોટુ ક ુ નથી.

42 તેણે ક ું કે, ‘હે ઈ ુ, તમે તમારા રા માં આવો ત્યારે મને યાદ કરજો.’ ” 43ઈ ુએ તેને ક ું કે, હુ તને ન ે કહુ છુ કે,’
આજ ું માર સાથે પારાદૈસમાં હોઈશ.’ ”

ઈ ુ ું ૃત્ ુ
માથ. 27:45-56; માક 15:33-41; યોહ. 19:28-30

44 હમણાં લગભગ બપોર થઈ હતી, અને બપોરના ત્રણ કલાક ુધી ૂયર્ ું તેજ ઘેરાઈ જવાથી આખા દેશમાં અંધારપટ
છવાયો. 45 વળ સભા ાનનો પડદો વચમાંથી ફાટ ગયો.

46ઈ ુએ મોટ ૂમ પાડ , અને ક ું કે,’ ઓ પતા, હુ મારોઆત્માઆપના હાથમાં સોં ું છુ;’ તે એમ કહ ને ૃત્ ુ પામ્યા.
47જે થ ું હ ું તે જોઈને ૂબેદારે ઈ રનો મ હમા કર ને ક ું કે, ‘ખરેખરઆ તો ન્યાયી માણસ હતા.’ ”

48જે લોકો એ જોવા સારુ એકઠા થયા હતા તેઓ સઘળા, જે થએ ું હ ું તે જોઈને છાતી ટતા કરતા પાછા ગયા. 49તેમના
સઘળા ઓળખીતાઓ તથા જે ીઓ ગાલીલમાંથી તેમની પાછળ પાછળઆવી હતી, તેઓ દૂર ઊભા રહ ને આ જોતાં હતા.ં

ઈ ુ ું દફન
માથ. 27:57-61; માક 15:42-47; યોહ. 19:38-42
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50હવે ૂસફ નામે ન્યાયસભાનોએકસભ્યહતો. તે સારો તથા ન્યાયી માણસહતો, 51તે યહૂદ ઓનાએકશહેરઅ રમથાઈનો
હતો, તેણે ન્યાયસભાનો નણર્ય તથા કામમાં સંમ ત આપી નહોતી. અને તે પણ ઈ રના રા ની રાહ જોતો હતો.

52તેણે પલાતની પાસે જઈને ઈ ુનો ૃતદેહ માગ્યો. 53તેણે ઈ ુના ૃતદેહને ઉતાર ને શણના કાપડમાં વીંટ ને ખડકમાં ખોદેલી
કબરમાં ૂ ો, ાં કદ કોઈને દફનાવવામાં આ ો નહોતો.

54 તે દવસ ુ દ્ધકરણનો હતો, અને વશ્રામવાર નજીક આ ો હતો. 55જે ીઓ તેમની સાથે ગાલીલમાંથી આવી હતી,
તેઓએ પણ પાછળ પાછળ જઈને કબર જોઈ, અને તેમનો ૃતદેહ શી ર તે ુકાયો હતો તે જો ું. 56 તેઓએ પાછા આવીને
ુગંધી તથા અ ર તૈયાર કયા.
આજ્ઞા પ્રમાણે વશ્રામવારે તેઓએ વશ્રામ લીધો.

24
ઈ ુ સજીવન કરાયા
માથ. 28:1-10; માક 16:1-8; યોહ. 20:1-10

1 અઠવા ડયાને પહેલે દવસ,ે પ્રભાતે, જે ુગંધીદ્ર ો તેઓએ તૈયાર કયા હતાં તે લઈને તે ીઓ તેમની કબરે આવી.
2 તેઓએ કબર પરથી પથ્થર ગબડાવેલો દ ઠો. 3 તેઓએ કબરમાં પ્રવેશ કય પણ પ્ર ુ ઈ ુ ું શબ તેઓને જોવા મ ું ન હ.

4એમ થ ું કે, એસંબંધી તેઓ ૂંચવણમાં પડ હતી, ત્યારે ચળકતાં વ પહેરેલા બે ુરુષો તેઓને દેખાયા. 5 તેઓએ ડર ને
જમીન ુધી પોતાનાં માથાં નમા ાં, ત્યારે તેઓએ તેઓને ક ું કે, ‘ ૂએલાંઓમાં જીવતાંને કેમ શોધો છો?

6 તે અહ નથી, પણ ઊઠયા છે; યાદ કરો કે તે ગાલીલમાં હતા ત્યારે તેમણે તમને ું ક ું હ ું? 7 પાપી માણસોના હાથમાં
માણસનો દ કરો પરસ્વાધીન કરાય તથા વધસ્તંભે જડાય અને ત્રીજે દવસે પાછા ઊઠે એ જરૂર ું છે.’ ”

8 તેમને ઈ ુની વાતો યાદ આવી. 9 કબર આગળથી પાછ આવીને તેઓએ અ ગયાર શષ્યોને તથા બીજા સવર્ને એ બધી
વાતો કહ . 10 હવે જઓેએ આ વાત પ્રે રતોને કહ તે મ રયમ મગ્દલાની, યોહા ા, યાકૂબની મા મ રયમ તથા તેમની સાથેની
બીજી ીઓ હતી.

11એ વાતો તેઓને અ લ વગરની લાગી, અને તેઓએ તેઓનો વ ાસ કય ન હ. 12 પણ પતર ઊઠ ને કબરે દોડ ગયો;
અને નીચા વળ ને અંદર જો ું તો તેણે શણના વ ો એકલા પડલેા જોયા; અને જે થ ું હ ું તે સંબંધી પોતાના મનમાં તે આ યર્
પામતો પોતાને ઘરે ગયો.

એમ્મૌસને રસ્તે જતા
માક 16:12-13

13તે જ દવસે તેઓમાં બ,ે એમ્મૌસ નામ ું એક ગામ યરુશાલેમથી લગભગ સાત માઇલ દૂર છે, ત્યાં જતા હતા. 14આબધી
બનેલી બીનાઓ વષે તેઓ એકબીજાની સાથે વાત કરતા હતા.

15એમથ ું કે તેઓએકબીજાની સાથે વાત કરતા તથા અંદરોઅંદર સવાલ ૂછતાં હતા, ત્યારે ઈ ુ પોતે તેઓની પાસેઆવીને
તેઓની સાથે ચાલ્યા. 16 પણ તેઓની આંખો બંધાઈ ગયેલી હોવાથી તેઓ તેમને ઓળખી શ ા ન હ.  

17 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “તમે ચાલતાં ચાલતાં એકબીજાની સાથે શી વાત કરો છો?” તેઓ ઉદાસ થઈને ઊભા
ર ા. 18 ક્લયોપાસ નામે એકે ઉ ર આપતાં ક ું કે, “ ું, યરુશાલેમમાં રહેનારાઓમાંના એકલા તમે જ આ દવસોમાં બનેલી
બનાઓ નથી જાણતા?”
19 તેણે તેઓને ક ું કે, “કઈ બનાઓ?” તેઓએ તેને ક ું કે, “ઈ ુ નાઝાર , જે ઈ રની આગળ તથા સઘળા લોકોની

આગળ કામમાં તથા વચનમાં પરાક્રમી પ્રબોધક હતા, તે સંબંધીની બનાઓ; 20 વળ કેવી ર તે ુ યાજકોએ તથા અમારા
અ ધકાર ઓએ તેમને ૃત્ ુદડ ભોગવવા સારુ પરાધીન કયાર્, અને તેમને વધસ્તંભે જડા ા.ં

21પણઅમે આશા રાખતા હતા કે, ઇઝરાયલને જે ઉદ્ધારઆપવાના હતા તે એ છે; વળ એ સવર્ ઉપરાંતઆ બનાવ બન્યાને
આજ ત્રીજો દવસ થયો.

22 વળ અમારામાંની કેટલીક ીઓ જઓે કબર આગળ વહેલી ગઈ હતી, તેઓએ અમને આ યર્ પમા ુ,ં 23 એટલે
તેઓએ તેમનો ૃતદેહ જોયો ન હ, ત્યારે તેઓએ આવીને ક ું કે, અમને સ્વગર્દૂતો ું દશર્ન પણ થ ું હ ું, કે જઓેએ ક ું કે તે
જી વત છે. 24અમાર સાથેના કેટલાક કબરઆગળ ગયા, અને જમે ીઓએ ક ું હ ું તેમ જ તેઓને જોવા મ ું; પણ તેમને
તેઓએ જોયા ન હ.”

25 તેમણે તેઓને ક ું કે, “ઓ ૂખાર્ઓ તમે પ્રબોધકોએ જે ક ું છે, તે સવર્ પર વ ાસ કરવામાં ધીમા છો. 26 ું
ખ્રસ્તે એ બ ું સહે ું અને પોતાના મ હમામાં પેસ ું જોઈ ું નહો ુ?ં” 27 ૂસાના નયમશા થી તથા સઘળા પ્રબોધકોથી
માંડ ને તેમણે બધા પ વત્રશા માંથી પોતાના સંબંધીની વાતોનો ુલાસો કર બતા ો.

28જે ગામે તેઓ જતા હતા તેની નજીક તેઓ પહોંચ્યા, ત્યારે તેમણે જાણે કે આગળ જવા ું ક ુ. 29 તેઓએ તેમને આગ્રહ
કર ને ક ું કે, “અમાર સાથે રહો; કેમ કે સાંજ થવાઆવી છે અને દવસ નમી ગયો છે.” અને તેઓની સાથે રહેવા સારુ તે અંદર
ગયા.

30એમ થ ું કે, તે તેઓની સાથે જમવા બેઠા, ત્યારે તેમણે રોટલી લઈને આશીવાર્દ કય , અને તેઓને આપી. 31 ત્યારે તેઓની
આંખો ઊઘડ અને તેઓએ તેમને ઓળ ા; એટલામાં તેઓની દ્ર માંથી તે અદ્રશ્ય થઈ ગયા. 32 તેઓએએકબીજાને ક ું કે,
“જયારે તેઓ માગર્માં આપણી સાથે વાત કરતા હતા, અને પ વત્રશા નો ુલાસો આપણને કર બતાવતા હતા, ત્યારે આપણા
મનઆપણામાં જ્વલંત નહોતાં થતાં ું?”

33તે જ ઘડ એ તેઓઊઠ ને યરુશાલેમ તરફ પાછા વ ા, અને અ ગયાર શષ્યો ને તથા તેઓની સાથેનાઓને એકઠા થએલાં
જોયા, 34 કે, જઓે કહેતાં હતા કે, ‘પ્ર ુ ખરેખર ઊઠ્યાં છે, અને સમોનને તેમ ું દશર્ન થ ું છે.’ ” 35 ત્યારે તેઓએ માગર્માં બનેલા
બનાવ તથા રોટલી ભાંગતાં તેઓએ ઈ ુને કેવી ર તે ઓળ ા તે વષે પણ વાત કર .
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ઈ ુએ શષ્યોને દશર્ન આપ્ ું
માથ. 28:16-20; માક 16:14-18; યોહ. 20:19-23; પ્ર.ેકૃ. 1:6-8

36તેઓએ વાતો કહેતાં હતા, ત્યારે ઈ ુ પોતે તેઓની વચમાં ઊભા રહ ને તેઓને કહે છે કે, ‘તમને શાં ત થાઓ.’ ” 37પણ
તેઓએ ગભરાઈને તથા ભયભીત થઈને એમ ધા ુ કે, અમારા જોવામાં કોઈ આત્મા આવે છે.

38 તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘તમે કેમ ગભરાઓછો, અને તમારાં મનમાં શંકા કેમ થાય છે? 39મારા હાથ તથા મારા પગ
જુઓ, કે એ હુ પોતે છુ; મને હાથઅડકાડ ને જુઓ; કેમ કે જેમ તમે જુઓ છે કે મને માંસ તથા હાડકાં છે તેમઆત્માને
હોતા નથી.’ ” 40એમ કહ ને તેમણે પોતાના હાથ તથા પગ તેઓને બતા ાં.

41 તેઓ હષર્ને લીધે હજી વ ાસ કરતા નહોતા, અને દગ થઈ ગયા હતા, ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘તમાર પાસે કઈ
ખાવા ું છે?’ ” 42 તેઓએ ઈ ુને શેકેલી માછલીનો ટુકડો આપ્યો, 43ઈ ુએ તે લઈને તેઓની આગળ ખાધો.

44ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘હુ તમાર સાથે હતો, ત્યારે મેં એ વાતો તમને કહ હતી કે, જે ૂસાના નયમશા માં તથા
પ્રબોધકોના ુસ્તકોમાં તથા ગીતશા માં મારા સંબંધી લ ું છે તે બ ું ૂરુ થ ું જોઈએ.’ ”

45 ત્યારે પ વત્રશા સમજવા સારુ ઈ ુએ તેઓનાં મન ખોલ્યા.ં 46 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘એમ લ ું છે, કે ખ્રસ્તે દઃુખ
સહન કર ુ,ંઅને ત્રીજે દવસે ૂએલાંઓમાંથી પાછાઊઠ ું જોઈએ; 47યરુશાલેમથી માંડ ને સઘળ પ્રજાઓને તેમના
નામમાં પસ્તાવો તથા પાપોની માફ પ્રગટ કરાવાં જોઈએ.

48એ વાતના સાક્ષીઓ તમે છો. 49 હુ મારા પતા ું આશાવચન તમારા પર મોક ું છુ; પણ તમે ઉપરથી પરાક્રમે
વે ત થાઓ ત્યાં ુધી શહેરમાં રહેજો.’ ”

ઈ ુ ું સ્વગાર્રોહણ
માક 16:19-20; પ્ર.ેકૃ. 1:9-11

50બેથા નયાની સામે તેઓને બહાર લઈ ગયા પછ તેમણે પોતાના હાથ પ્રસાર ને તેઓને આશીવાર્દ આપ્યો. 51એમ થ ું કે
ઈ ુ તેઓને આશીવાર્દ આપતા હતા એટલામાં તે તેઓથી છૂટા પડ્યા, અને સ્વગર્માં લઈ લેવાયા.

52 તેમ ું ભજન કર ને તેઓ બહુઆનંદ કરતા યરુશાલેમમાં પાછા વ ા. 53અને તેઓ નત્ય ભ ક્ત ાનમાં ઈ રની સ્ ુ ત
કરતા હતા.
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યોહાનની લખેલી ુવાતાર્
લેખક

યોહાન 21:20,24 દ્વારા સ્પ થાય છે તે પ્રમાણે ઝબદ નો દ કરો યોહાન આ ુવાતાર્નો લેખક છે. આ ુવાતાર્ ઈ ુ જે
શષ્યને પ્રેમ કરતા હતા તેના દ્વારા લખાઈ છે અને યોહાન પોતાનો ઉલ્લેખ “એ શષ્ય કે જનેે ઈ ુ પ્રેમ કરતા હતા” તે ર તે કરે
છે. તેને તથા તેના ભાઈ યાકૂબને “ગજનાના દ કરા” કહેવામાં આ ા છે (માક 3:17). તેમની પાસે ઈ ુના જીવનની ઘટનાઓને
નહાળવા અને તેઓ વષે સાક્ષી આપવાનો બેજોડ વશેષા ધકાર હતો.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 50 થી 90 ની આસપાસનો છે.
યોહાનની ુવાતાર્ એફેસસમાં લખાઈ હોય શકે છે. લખાણના બીજાચાવીરૂપ ળો યહૂ દયાનો ગ્રામ્યપ્રદેશ, સમરૂન, ગાલીલ,

બેથા નયા અને યરુશાલેમ હોય શકે છે.
વાંચકવગર્

યોહાનની ુવાતાર્ યહૂદ ઓ માટે લખવામાં આવી હતી. આ ુવાતાર્ યહૂદ ઓને ઈ ુ મસીહા છે તે સા બત કરવા લખવામાં
આવી હતી. જે મા હતી તે ૂર પાડે છે તે એ છે કે તેઓ વ ાસ કરે કે ઈ ુ એ જ ખ્રસ્ત છે અને તે વ ાસ કરવાથી તેઓ
ઈ ુના નામમાં અનંતજીવન પામે.

હે ુ
યોહાનની ુવાતાર્નો હે ુ “ ખ્રસ્તીઓને તેઓના વ ાસમાં દ્રઢ અને ુર ક્ષત કરવાનો હતો, જમે 20:31 માં સ્પ કરવામાં

આ ું છે તેમ “પણઆલખવામાં આ ું છે કે જથેી તમે વ ાસ કરો કે ઈ ુ એજ ખ્રસ્તએટલે કે ઈ ર ુત્ર છે, અને તે વ ાસ
કરવા દ્વારા તમે તેમના નામમાં અનંતજીવન પામો.” યોહાને ઈ ુ કે જમેણે બધી જ બાબતોને ઉત્પ કર છે (1. 3) તેમને ઈ ર
તર કે સ્પ ર તે જાહેર કયાર્ છે (1. 1). તેઓ અજવા ું (1. 4, 8.12) તથા જીવન (1. 4, 5.26, 14.6) છે. યોહાનની
ુવાતાર્ ઈ ુ ખ્રસ્ત ઈ ર ુત્ર છે તે સા બત કરવા લખવામાં આવી હતી.

ુદ્રાલેખ
ઈ ુ ઈ રના ુત્ર

રૂપરેખા
1. જીવનના નમાર્તા ઈ ુ — 1:1-18
2. પ્રથમ શષ્ય ું તેડુ — 1:19-51
3. ઈ ુ ું જાહેર સેવાકાયર્ — 2:1-16:33
4. પ્ર ુખ યાજક તર કેની પ્રાથર્ના — 17:1-26
5. ઈ ુ ું કૂ્રસારોહણ અને જીવનોત્થાન — 18:1-20:10
6. ઈ ુ ું જીવનોત્થાન બાદ ું સેવાકાયર્ — 20:11-21:25

જીવનનો શ
1 પ્રારભમાં શ હતા. તે ઈ રની સાથે હતા. તે ઈ ર હતા. 2 તે જ પ્રારભમાં ઈ રની સાથે હતા. 3 તેમના થી જ સઘ ું

ઉત્પ થ ુ;ં એટલે જે કઈ ઉત્પ થ ું તે તેમના વના થ ું ન હ.
4 તેમનાંમાં જીવન હ ું; તે જીવન માણસો ું અજવા ું હ ું. 5 તે અજવા ું અંધારામાં પ્રકાશે છે, પણ અંધારાએ તેને ુજા ું

ન હ.
6ઈ રે મોકલેલો એક માણસઆ ો, તે ું નામ યોહાન હ ું. 7તે સાક્ષી માટે આ ો કે અજવાળા વષે સાક્ષી કરાવ,ે કે જથેી

સવર્ તેના દ્વારા વ ાસ કરે. 8 યોહાન પોતે તે અજવા ું ન હતો, પણ અજવાળા વષે સાક્ષી આપવાને આ ો હતો.
9ખરુ અજવા ું તે ઈ ુ હતા કે, જે દુ નયામાં આવીને દરેક માણસને પ્રકાશઆપે છે.
10 તેઓ દુ નયામાં હતા અને તેમના દ્વારા દુ નયા ઉત્પ થઇ છે અને મ ુષ્યોએ તેમને ઓળ ા ન હ. 11 તે પોતાના લોકોની

પાસે આ ા, પણ તેમણે તેમનો અંગીકાર કય ન હ.
12છતાં જટેલાંએ તેમનો અંગીકાર કય , એટલે જટેલાં તેમના નામ પર વ ાસ કરે છે, તેટલાંને તેમણે ઈ રનાં સંતાન થવાનો

અ ધકાર આપ્યો. 13 તેઓ લોહ થી ન હ કે, દેહની ઇચ્છાથી ન હ કે, મ ુષ્યની ઇચ્છાથી ન હ, પણ ઈ રથી જન્મ પામ્યા.
14અને શ સદેહ થઈને આપણામાં વસ્યા અને પતાના એકનાએક ુત્રના મ હમા જવેો તેમનો મ હમા અમે જોયો; તે કૃપા

તથા સત્યતાથી ભર ૂર હતા. 15 યોહાને તેમના વષે સાક્ષી આપી અને પોકાર ને ક ું કે, “જમેનાં વષે મેં ક ું હ ું કે, તેઓ એ
જ છે, ‘જે માર પાછળઆવે છે તે મારા કરતા પણ મોટો છે, કેમ કે તે માર અગાઉ હતા.”

16 કેમ કે અમે સવર્ તેમની ભર ૂર માંથી કૃપા ઉપર કૃપા પામ્યા. 17 નયમશા ૂસા દ્વારા આપવામાં આ ું; પણ કૃપા તથા
સત્યતા ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા આ ા.ં 18 ઈ રને કોઈ માણસે કદ જોયા નથી; તેમનો એકનો એક દ કરો, કે જે પતાની ગોદમાં છે,
તેણે ઈ રને પ્રગટ કયાર્ છે.

યોહાન બા પ્તસ્તનો સંદેશ
માથ. 3:1-12; માક 1:1-8; ૂક 3:1-18
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19જયારે યહૂદ ઓએ યરુશાલેમથી યાજકોને તથા લેવીઓને યોહાન પાસે એ ું ૂછવા મોકલ્યા કે, ું કોણ છે? ત્યારે તેની
સાક્ષીઆ હતી; 20એટલે તેણે નકાર કય ન હ, પણ ક ૂલ ક ુ કે, “હુ તો ખ્રસ્ત નથી.” 21તેઓએ તેને ૂ ું, “તો ું ું એ લયા
છે?” તેણે ક ું, “હુ તે નથી.” ું ું આવનાર પ્રબોધક છે? તેણે ઉ ર આપ્યો કે, ‘ના.’ ”

22 માટે તેઓએ તેને ૂ ું કે, ‘ ું કોણ છે?’ કે જઓેએ અમને મોકલ્યા તેઓને અમે ઉ ર આપીએ. ું પોતાના વષે ું કહે
છે? 23તેણે ક ું, “યશાયા પ્રબોધકે જે ક ું હ ું કે “અરણ્યમાં પોકારનારની એવી વાણી કે, ‘પ્ર ુનો માગર્ તૈયાર કરો, તેમના રસ્તા
સીધા કરો.’ ”

24 ફરોશીઓ તરફથી તેઓને મોકલવામાં આ ા હતા. 25 તેઓએ તેને ૂ ું કે, ‘જો ું તે ખ્રસ્ત, એ લયા અથવા આવનાર
પ્રબોધક નથી, તો ું બા પ્તસ્મા કેમ આપે છે?’ ”

26 યોહાને તેઓને ઉ ર આપ્યો કે, “હુ પાણીથી બા પ્તસ્મા આ ું છુ, પણ તમાર મધ્યે એક ઊભા છે, જમેને તમે ઓળખતા
નથી; 27 તેઓ એ જ છે જે માર પાછળઆવે છે અને તેમના ચંપલની દોર છોડવા હુ યોગ્ય નથી.” 28 યદનને પેલે પાર બેથાની

ાં યોહાન બા પ્તસ્મા આપતો હતો, ત્યાં એ ઘટનાઓ ઘટ .
ઈ ર ું હલવાન

29 બીજે દવસે તે પોતાની પાસે ઈ ુને આવતા જોઈને કહે છે કે, “જુઓ, ઈ ર ું હલવાન, જે માનવજગત ું પાપ દૂર કરે
છે! 30 તેઓ એ જ છે જમેનાં વષે મેં ક ું હ ું, ‘માર પાછળ જે એક ુરુષ આવે છે, તે મારા કરતા પણ મોટો છે, કેમ કે તે
માર અગાઉ હતા. 31 મેં તેમને ઓળ ા ન હતા; પણ તે ઇઝરાયલની આગળ પ્રગટ થાય, માટે હુ પાણીથી બા પ્તસ્મા આપતો
આ ો છુ.’ ”

32 યોહાને સાક્ષી આપી કે, ‘મેં પ વત્ર આત્માને ક ૂતરની જમે સ્વગર્થી ઊતરતા જોયા; અને તે તેમના પર ર ા. 33 મેં તેમને
ઓળ ા ન હતા; પણ જમેણે મને પાણીથી બા પ્તસ્મા આપવા મોકલ્યો, તેમણે જ મને ક ું હ ું કે, જમેનાં પર ું આત્માને
ઊતરતા તથા રહેતા જોશ,ે તે જ પ વત્રઆત્માથી બા પ્તસ્મા કરનાર છે. 34 મેં જો ું છે અને સાક્ષી આપી છે કે આ જ ઈ રના
દ કરા છે.’ ”

ઈ ુના પ્રથમ શષ્યો
35 વળ બીજે દવસે યોહાન પોતાના બે શષ્યોની સાથે ઊભો હતો. 36 તેણે ઈ ુને ચાલતા જોઈને ક ું કે, ‘જુઓ, ઈ ર ું

હલવાન!’ ”
37 તે બે શષ્યો યોહાન ું બોલ ું સાંભળ ને ઈ ુની પાછળ ગયા. 38 ઈ ુએ ફર ને તેઓને પાછળ આવતા જોઈને ક ું કે,

‘તમે ું શોધો છો?’ તેઓએ તેમને ક ું, ‘રાબ્બી ‘એટલે ુરુજી,’ તમે ાં રહો છો?’ ” 39 તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘આવી અને
જુઓ.’ માટે તેઓ ગયા અને ઈ ુ ાં રહેતા હતા તે જો ુ;ં તે દવસે તેઓ ઈ ુની સાથે ર ા; તે સમયે આશરે સાંજના ચાર
વાગ્યા હતા.

40જે બે શષ્યો યોહાન ું બોલ ું સાંભળ ને તેમની પાછળ ગયા હતા, તેઓમાંનો એક સમોન પતરનો ભાઈઆ ન્દ્રયા હતો.
41 તેણે પ્રથમ પોતાના ભાઈ સમોનને મળ ને ક ું કે, ‘મસીહ એટલે ખ્રસ્ત અમને મ ા છે.’ ” 42 તે તેને ઈ ુ પાસે લઈઆ ો.
ઈ ુએ તેની સામે જોઈને ક ું કે, ‘ ું યોનાનો દ કરો સમોન છે. ું પતર એટલે કેફા કહેવાશે જેનો અથર્ છે પથ્થર.’ ”

ઈ ુ ફ લપ અને નથા નયેલને તેડે છે
43 બીજે દવસે ઈ ુને ગાલીલમાં જવાની ઇચ્છા થઈ અને તેમણે ફ લપને મળ ને ક ું કે, ‘માર પાછળ આવ.’ ” 44 હવે

ફ લપ તો બેથસાઈદાનો એટલે આ ન્દ્રયા તથા પતરના શહેરનો હતો. 45 ફ લપે નથા નયેલને મળ ને ક ું કે, ‘ નયમશા માં
જમેનાં સંબંધી ૂસાએ તથા પ્રબોધકોએ લખે ું છે તેઓ, એટલે નાસરેથના ઈ ુ, ૂસફના દ કરા, અમને મ ા છે.’ ”

46નથા નયેલે તેને ૂ ું, ‘ ું નાસરેથમાંથી કઈસારુ નીકળ શકે?’ ફ લપતેને કહે છે કે, ‘આવઅનેજો.’ ” 47ઈ ુ નથા નયેલને
પોતાની પાસે આવતો જોઈને તેને વષે કહે છે, ‘જુઓ, આ સાચો ઇઝરાયલી છે, એનામાં કઈ કપટ નથી!’ 48 નથા નયેલે
ઈ ુને ક ું કે, ‘તમે મને ાંથી ઓળખો છો?’ ઈ ુએ તેને જવાબઆપ્યો, ‘ ફ લપે તને બોલા ો તે પહેલાં, ું અંજીર નીચે
હતો, ત્યારે મેં તને જોયો.’ ”

49 નથા નયેલે તેમને જવાબ આપ્યો, ‘ ુરુજી, તમે ઈ રના દ કરા છો; તમે ઇઝરાયલના રાજા છો.’ ” 50 ઈ ુએ તેને ક ું કે,
‘મેં તને અંજીર નીચે જોયો એ ું ક ું તેથી ું ું વ ાસ કરે છે? આ કરતાં ું મોટ બાબતો જોશ.ે’ ” 51 ઈ ુએ તેને
ક ું, ‘હુ તને ખરેખર કહુ છુ કે, ું સ્વગર્ ઊઘડે ું અને ઈ રના સ્વગર્દૂતોને માણસના દ કરા ઉપર ચઢતાં અને ઊતરતા
જોશે.’ ”

2
કાના ગામમાં લ

1 ત્રીજે દવસે ગાલીલના કાના ગામમાં લ હ ું; અને ઈ ુનાં મા ત્યાં હતા.ં 2 ઈ ુને તથા તેમના શષ્યોને પણ તે લ માં
આમંત્રણઆપવામાં આ ું હ ું.

3 ારે દ્રાક્ષારસ ૂટ્યો ત્યારે મ રયમ ઈ ુને કહે છે કે, ‘તેઓની પાસે દ્રાક્ષારસ નથી.’ ” 4 ઈ ુ તેને કહે છે, ‘ ી, મારે અને
તારે ું? મારો સમય હજીઆ ો નથી.’ ” 5 તેમની મા ચાકરોને કહે છે કે, ‘જે કઈ તે તમને કહે તે કરો.’ ”

6હવે યહૂદ ઓની ુ દ્ધકરણની ર ત પ્રમાણે દરેકમાં સો લીટર પાણી ભરાય એવાં પથ્થરના છ કુડાં ત્યાં ૂકેલાં હતા.ં 7ઈ ુએ
તેઓને ક ું, ‘તે કુડાંઓમાં પાણી ભરો.’ એટલે તેઓએ કુડાંને છલોછલ ભયા. 8 પછ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘હવે કાઢ ને
જમણનાં કારભાર પાસે લઈજાઓ.’ અને તેઓ લઈ ગયા.

9 જયારે જમણનાં કારભાર એ પાણીનો બનેલો દ્રાક્ષારસ ચા ો, પણ તે ાંથી આ ો એ તે જાણતો ન હતો પણ જે
ચાકરોએ પાણી ભ ુ હ ું તેઓજાણતા હતા, ત્યારે જમણનાં કારભાર એ વરને બોલાવીને, 10 ક ું, ‘દરેક માણસ પહેલાં ઉ મ
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દ્રાક્ષારસ પીરસે છે; અને માણસોએ તે સાર ર તે પીધા પછ સામાન્ય દ્રાક્ષારસ પીરસે છે. પણ તમે અત્યાર ુધી ઉ મ દ્રાક્ષારસ
રાખી ૂ ો છે.’ ”

11 ઈ ુએ પોતાના અદ્ભત ચમત્કા રક ચ ોનો આરભ ગાલીલના કાના ગામમાં કર ને પોતાનો મ હમા પ્રગટ કય ; અને તેમના
શષ્યોએ ઈ ુ પર વ ાસ કય .

ભ ક્ત ાન ું ુ દ્ધકરણ
માથ. 21:12,13; માક 11:15-17; ૂક 19:45-46

12 ત્યાર પછ ઈ ,ુ તેમની મા, તેમના ભાઈઓ તથા તેમના શષ્યો કપરનાહૂમમાં આ ાં પણ ત્યાં તેઓ વધારે દવસ ર ાં
ન હ.

13હવે યહૂદ ઓ ું પાસ્ખાપવર્ પાસે આ ું હ ું, તેથી ઈ ુ યરુશાલેમ ગયા. 14 ત્યાં ભ ક્ત ાનમાં તેમણે બળદ, ઘેટા,ં ક ૂતર
વેચનારાઓને તથા નાણાવટ ઓને બેઠેલા જોયા.

15 ત્યારે ઈ ુએ દોર ઓનો કોરડો બનાવીને તે સવર્ન,ે ઘેટા,ં બળદ સ હત, ભ ક્ત ાનમાંથી કાઢ ૂ ા;ં નાણાવટ ઓનાં
નાણાં વેર ના ાં અને આસનો ઊંધા વા ા;ં 16 ક ૂતર વેચનારાઓને પણ તેમણે ક ું કે, ‘આ બ ું અહ થી લઈ જાઓ;
મારા પતાના ઘરને વેપાર ું ઘર ન બનાવો.’ ”

17તેમના શષ્યોને યાદઆ ું કે એમ લખે ું છે કે, ‘તારા ઘરનો ઉત્સાહ મને કોર ખાય છે.’ ” 18તેથી યહૂદ ઓએતેમને ૂ ું
કે, ‘ ું આ કામો કરે છે, તો અમને ક ું ચમત્કા રક ચ બતાવીશ?’ ” 19 ઈ ુએ તેઓને જવાબ આપ્યો કે, ‘આ સભા ાનને
તોડ પાડો અને ત્રણ દવસમાં હુ તેને ઊ ું કર શ.’ ”

20 ત્યારે યહૂદ ઓએ ક ું કે, ‘આસભા ાનને બાંધતા છેંતાળ સ વષર્ લાગ્યાં છે અને ું ું તેને ત્રણ દવસમાં ઊ ું કરશે?’ ”
21 પણ ઈ ુ પોતાના શર રરૂપી ભ ક્ત ાન વષે બોલ્યા હતા. 22 માટે જયારે તેમને ૃત્ ુમાંથી સજીવન કરવામાં આ ા, ત્યારે
તેમના શષ્યોને યાદ આ ું કે, તેમણે તેઓને એ ક ું હ ું; અને તેઓએ શા વચન પર તથા ઈ ુએ કહેલા વચન પર વ ાસ
કય .

લોકો વષે ઈ ુ ું જ્ઞાન
23 હવે પાસ્ખાપવર્ના સમયે ઈ ુ યરુશાલેમમાં હતા, ત્યારે જે ચમત્કા રક ચ ો તેઓ કરતા હતા તે જોઈને ઘણાંએ તેમના

નામ પર વ ાસ કય . 24પણ ઈ ુએ તેમનો વ ાસ ન કય , કેમ કે તે સવર્ને જાણતા હતા, 25અને મ ુષ્ય વષે કોઈની સાક્ષીની
તેમને જરૂર ન હતી; કેમ કે મ ુષ્યમાં ું છે તે તેઓ પોતે જાણતા હતા.

3
ઈ ુ અને નકોદેમસ

1 નકોદેમસ નામે ફરોશીઓમાં એક માણસ હતો, તે યહૂદ ઓની સભાનો સભ્ય હતો. 2 તે માણસે રાત્રે ઈ ુની પાસે આવીને
ક ું કે, ‘ ુરુજી, અમે જાણીએ છ એ કે તમે ઈ રની પાસેથી આવેલા ઉપદેશક છો; કેમ કે જો કોઈ માણસની સાથે ઈ ર ન
હોય તો જે ચમત્કા રક ચ ો તમે કરો છો તે તે કર શકે ન હ.’ ”

3ઈ ુએ તેને જવાબઆપ્યો કે, ‘હુ તને ન ે કહુ છુ કે, જો કોઈ મ ુષ્ય નવો જન્મ પામ્ ું ન હોય, તો તે ઈ ર ું રા
જોઈ શક ું નથી.’ ” 4 નકોદેમસે ઈ ુને ક ું કે, ‘માણસ ૃદ્ધ હોય તો તે કેવી ર તે જન્મ પામી શકે? ું તે બીજી વાર પોતાની
માના ગભર્માં પ્રવેશીને જન્મ લઈ શકે?’ ”

5 ઈ ુએ જવાબ આપ્યો કે, ‘હુ તને ન ે કહુ છુ કે, જો કોઈ મ ુષ્ય પાણીથી તથા પ વત્રઆત્માથી જનમ્ ું ન હોય,
તો તે ઈ રના રા માં પ્રવેશી શક ું નથી. 6 જે મ ુષ્યદેહથી જન્મે ું છે તે મ ુષ્યદેહ છે; અને જે પ વત્ર આત્માથી
જન્મે ું છે તે આત્મા છે. 7 મેં તને ક ું કે, તમારે નવો જન્મ પામવો જોઈએ, તેથી આ યર્ પામતો ન હ. 8 પવન ાં
ચાહે છે ત્યાં વાય છે અને ું તેનો અવાજ સાંભળે છે, પણ તે ાંથી આવે છે અને ાં જાય છે, તે ું જાણતો નથી;
દરેક જેઆત્માથી જન્મે ું છે તે તેના જે ું જ છે.’ ”

9 નકોદેમસે તેમને ક ું કે, ‘તે બાબતો કેવી ર તે બની શકે?’ ” 10 ઈ ુએ તેને જવાબ આપ્યો કે, ‘ ું ું ઇઝરાયલનો શક્ષક
થઈનેઆ વષે જાણતો નથી? 11 હુ તને ન ે હુ છુ કે, અમે જેજાણીએછ એ તે કહ એછ એઅને જે જો ું છે તેની
સાક્ષીઆપીએ છ એ; પણ તમે અમાર સાક્ષી માનતા નથી.

12જો મેં તમને ૃથ્વી પરની વાતો કહ , છતાં તમે વ ાસ કરતા નથી, તો હુ તમને સ્વગર્માંની વાતો કહુ તો તમે કેવી
ર તે વ ાસ કરશો? 13 સ્વગર્માંથી ઊતરેલો માણસનો દ કરો જે સ્વગર્માં છે તેમના સવાય સ્વગર્માં કોઈ ઊંચે ગ ું
નથી.

14 જેમ ૂસાએઅરણ્યમાં સપર્ને ઊંચો કય , તેમ માણસના દ કરા ઈ ુને ઊંચા કરાવાની જરૂર છે; 15 જેથી જે કોઈ
તેમના પર વ ાસ કરે તે અનંતજીવન પામે.

16 કેમ કે ઈ રે માનવજગત પર એટલો બધો પ્રેમ કય કે તેમણે પોતાનો એકનો એક દ કરોઆપ્યો, એસારુ કે જે કોઈ તેમના
પર વ ાસ કરે તેનો નાશ ન થાય પણ તે અનંતજીવન પામ.ે 17 કેમ કે માનવજગતને દો ષત ઠરાવવા માટે ન હ, પણ તેમનાંથી
માનવજગતનો ઉદ્ધાર થાય, માટે ઈ રે પોતાના દ કરા ઈ ુને દુ નયામાં મોકલ્યા છે. 18તેમના પર જે વ ાસ કરે છે, તે અપરાધી
ઠરતો નથી; પણ જે વ ાસ નથી કરતો, તે અપરાધી ગણાઈ ૂ ો છે, કેમ કે ઈ રના એકનાએક દ કરા ઈ ુના નામ પર તેણે
વ ાસ કય નથી.
19અપરાધી ઠરાવવાં ું કારણ એ છે કે, દુ નયામાં અજવા ું આ ા છતાં લોકોએ અજવાળાંને બદલે અંધારુ પસંદ ક ુ; કેમ

કે તેઓનાં કામ દુ હતા.ં 20 કેમ કે જે કોઈ દુ કામો કરે છે તે અજવાળાનો દ્વષે કરે છે અને પોતાનાં કામ ુલ્લાં ન પડે માટે
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તે અજવાળા પાસે આવતો નથી. 21 પણ જે સત્ય કરે છે તે પોતાનાં કામ ઈ રથી કરાવવામાં આ ાં છે એમ પ્રગટ થાય માટે
અજવાળા પાસે આવે છે.’ ”

ઈ ુ અને યોહાન બા પ્તસ્ત
22આ પછ , ઈ ુ પોતાના શષ્યો સ હત યહૂ દયા પ્રાંતમાં ગયા; ત્યાં તેઓની સાથે રહ ને લોકોને બા પ્તસ્મા આપતા હતા.

23યોહાન પણ સાલીમ પાસે એનોનમાં બા પ્તસ્મા કરતો હતો, કેમ કે ત્યાં પાણી ઘણું હ ું; લોકોઆવીને બા પ્તસ્મા પામતા હતા.
24 કેમ કે હજી ુધી યોહાનને જલેમાં ૂરવામાં આ ો ન હતો.

25 ત્યાં યોહાનના શષ્યોને એક યહૂદ સાથે ુ દ્ધકરણ વષે વાદ વવાદ થયો. 26 તેઓએ યોહાનની પાસે આવીને તેને ક ું કે,
‘ ુરુજી, જે તાર સાથે યદન નદ ને પેલે પાર હતા, જનેે વષે તેં સાક્ષી ૂર છે, તે તો બા પ્તસ્મા આપે છે અને સઘળાં તેની પાસે
આવે છે.’ ”

27 યોહાને જવાબઆપ્યો કે, ‘જો કોઈ માણસને સ્વગથી આપવામાં આ ું ન હોય, તો તે કઈ પામી શકતો નથી. 28 તમે પોતે
મારા સાક્ષી છો કે, મેં ક ું તે પ્રમાણે, હુ તો ખ્રસ્ત નથી, પણ તેમની અગાઉ મોકલાયેલો છુ.

29જનેે કન્યા છે તેને જ વર છે; પણ વરનો જે મત્ર ઊભો રહ ને તે ું સાંભળે છે, તે વરના શ ોથી બહુ આનંદ પામે છે; માટે
મારો એઆનંદ સં ૂણર્ થયો છે. 30 તે વધતા જાય, પણ હુ ઘટતો જાઉં, એજરૂર ું છે.

આકાશથી ઊતર આવેલો
31જે સ્વગર્માંથી આ ા છે તે સવ પર છે; જે ૃથ્વીનો છે તે ઐ હક છે તે ૃથ્વીની વાતો કરે છે; જે સ્વગર્માંથી આ ા છે તે

સવર્ની ઉપર છે. 32 તેમણે જે જો ું અને સાંભ ું છે, તેની સાક્ષી તે ૂરે છે પણ તેમની સાક્ષી કોઈ માન ું નથી. 33જણેે તેની
સાક્ષી માની છે, તેમણે ઈ ર સત્ય છે, તે વાત પર મહોર કર છે.

34જનેે ઈ રે મોકલ્યા છે તે ઈ રનાં શ ો બોલે છે; કેમ કે તેઓ માપથીઆત્મા નથીઆપતા. 35 પતા દ કરા પર પ્રેમ કરે છે,
અને તેમણે સવર્સ્વ તેમના હાથમાં સોંપ્ ું છે. 36 દ કરા પર જે વ ાસ કરે છે, તેને અનંતજીવન છે; પણ દ કરા વષે ન સમજનાર
જીવન ન હ જોશ,ે પણ તેના પર ઈ રનો કોપ રહે છે.’ ”

4
ઈ ુ અને સમરૂની ી

1હવે ઈ ુએ જાણ્ ું ફરોશીઓના સાંભળવામાં આ ું છે કે, યોહાનના કરતાં ઈ ુ ઘણાંને શષ્ય બનાવીને તેઓને બા પ્તસ્મા
આપે છે. 2ઈ ુ પોતે તો ન હ, પણ તેમના શષ્યો બા પ્તસ્મા આપતા હતા, 3 ત્યારે તે યહૂ દયા ૂક ને ફર ગાલીલમાં ગયા.

4 સમરુનમાં થઈને તેમને જ ું પ ુ.ં 5 માટે જે ખેતર યાકૂબે પોતાના દ કરા ૂસફને આપ્ ું હ ું તેની પાસે સમરુનના ૂખાર
નામે એક શહેર આગળ તે આ ા.

6 ત્યાં યાકૂબનો કૂવો હતો. ઈ ુ ચાલવાથી થાકેલાં હોવાથી તે કૂવા પર બેઠા; તે સમયે આશરે બપોર થઈ હતી. 7એક સમરુની
ી પાણી ભરવાને કૂવા પર આવી; ઈ ુએ તેની પાસે પાણી માગ્ ુ.ં’ ” 8 તેમના શષ્યો ભોજન વેચા ું લેવાને શહેરમાં ગયા

હતા.
9 ત્યારે તે સમરૂની ીએ તેમને ક ું કે, ‘હુ સમરૂની છતાં તમે યહૂદ થઈને માર પાસે પાણી કેમ માગો છો?’ કેમ કે સમરૂનીઓ

સાથે યહૂદ ઓ કઈ પણ વહાર રાખતા નથી. 10ઈ ુએ તેને જવાબઆપ્યો કે, ‘ઈ રના દાનને તથા જે તને કહે છે કે, મને
પાણીઆપ, તે કોણ છે, તે જો ું જાણતી હોત, તો ું તેમની પાસે પાણી માગત અને તે તને જીવ ું પાણીઆપત.’ ”

11 ીએ તેમને ક ું કે, ‘પ્ર ુ, તમાર પાસે પાણી કાઢવા ું કઈ સાધન નથી અને કૂવો ઊંડો છે; તો તે જીવ ું પાણી તમાર પાસે
ાંથી હોય? 12અમારા ૂવર્જ યાકૂબે અમને આ કૂવો આપ્યો અને યાકૂબે પોતે, તેનાં સંતાનોએ તથા જાનવરોએ તેમાં ું પાણી

પી ું, તેઓ કરતાં ું તમે મોટા છો?’ ”
13ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘જે કોઈઆપાણી પીએ તેને ફર તરસ લાગશ;ે 14પણ જે પાણી હુઆપીશ, તે જે કોઈ પીએ

તેને કદ તરસ લાગશે ન હ. પણ જે પાણી હુ તેને આપીશ તે તેનામાં પાણીનો ઝરો થશ,ે તે ઝરો અનંતજીવન ુધી
વ ા કરશ.ે’ ”

15 ીએ ઈ ુને ક ું કે, ‘પ્ર ુ, તે પાણી મને આપો કે, મને તરસ ન લાગે અને પાણી ભરવા મારે આટલે દૂર આવ ું ન પડ.ે’ ”
16ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘જા, તારા પ તને અહ બોલાવી લાવ.’ ”

17 ીએ ઈ ુને ક ું કે, ‘મારે પ ત નથી.’ ” 18 ઈ ુ તેને કહે છે, “તેં સા ું ક ું કે, ‘તારે પ ત નથી’; કેમ કે તને પાંચ પ ત
હતા, અને હમણાં જે તાર સાથે રહે છે તે તારો પ ત નથી; એ તેં સા ું ક ુ.ં”

19 ીએ ક ું કે. ‘પ્ર ુ, તમે પ્રબોધક છો એમ મને મા ૂમ પડે છે. 20અમારા પ ૃઓઆ પહાડ પર ભજન કરતા હતા. પણ
તમે કહો છો કે, જે જગ્યાએ ભજન કર ું જોઈએ તે યરુશાલેમમાં છે.’ ”

21 ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘ ી, મારુ માન; એવો સમયઆવે છે કે ારે તમે આ પહાડ પર અથવા યરુશાલેમમાં પણ
પતા ું ભજન કર શકશો ન હ. 22 જેને તમે જાણતા નથી તેને તમે ભજો છો; અમે જેને જાણીએ છ એ તેને ભજીએ
છ એ! કેમ કે ઉદ્ધાર યહૂદ ઓમાંથી છે.

23 પણ એવો સમય આવે છે અને હાલ આવી ૂ ો છે કે, જયારે ખરા ભજનારા આત્માથી તથા સચ્ચાઈથી
પતા ું ભજન કરશ;ે કેમ કે એવા ભજનારાઓને પતા ઇચ્છે છે. 24 ઈ ર આત્મા છે અને જેઓ તેમને ભજે છે,
તેઓએઆત્માથી તથા સચ્ચાઈથી તેમ ું ભજન કર ું જોઈએ.’ ”

25 ીએ તેમને ક ું કે ‘મસીહ જે ખ્રસ્ત કહેવાય છે તે આવે છે, એ હુ જાણું છુ; તે આવશે ત્યારે તે આપણને બ ું કહ
બતાવશે.’ ” 26ઈ ુએ ક ું કે, ‘તાર સાથે જે બોલે છે તે હુ છુ.’ ”
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27એટલામાં તેમના શષ્યોઆ ા; અને ઈ ુ જે ી સાથે વાત કરતા હતા તે જોઈને આ યર્ પામ્યા; પણ કોઈએ ઈ ુને કઈ
ક ું ન હ કે, ‘તમે ું ચાહો છો અથવા તે ી સાથે કેમ વાત કરો છો.’ ”

28 પછ તે ી પોતાનો પાણીનો ઘડો ત્યાં જ રહેવા દઈને શહેરમાં ગઈ અને લોકોને કહેવા લાગી કે, 29 ‘આવો, મેં જે ક ુ હ ું
તે બ ું જમેણે મને કહ બતા ું તે માણસને જુઓ; તે જ ખ્રસ્ત છે કે ું?’ ” 30 ત્યારે તેઓ શહેરમાંથી બહાર આવીને તેમની
પાસે આવવા લાગ્યા.

31 તેટલાંમાં શષ્યોએ તેમને વનંતી કર કે, ‘ ુરુજી, ભોજન કરો.’ ” 32 પણ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘માર પાસે ખાવા માટે
ભોજન છે કે જેનાં વષે તમે જાણતા નથી.’ ” 33 શષ્યોએ અંદરોઅંદર ક ું કે, ‘એમને માટે ું કોઈ કઈ જમવા ું લા ો
હશે?’ ”

34 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “જેમણે મને મોકલ્યો છે, તેમની ઇચ્છા અને તેમ ું કામ ૂણર્ કર ું, તે જ મારો ખોરાક છે.”
35 તમે ું નથી કહેતાં કે, ‘ચાર મ હના પછ ફસલ પાકશ?ે હુ તમને કહુ છુ કે, ‘તમાર આંખો ઊંચી કર ને ખેતરો તરફ
જુઓ કે, તેઓ કાપણીને માટે સફેદ થઈ ૂ ાં છે. 36 જે કાપે છે તે બદલો પામે છે અને અનંતજીવન માટે ફળનો સંગ્રહ
કરે છે; જેથી વાવનાર તથા કાપનાર બ ે સાથે હષર્ પામ.ે

37 કેમ કે આમાં તે કહેવત સાચી પડે છે કે, ‘એક વાવે છે અને અન્ય કોઈ કાપે છે.’ ” 38 જેને માટે તમે મહેનત કર
નથી, તે કાપવાને મેં તમને મોકલ્યા છે. બીજાઓએ મહેનત કર છે અને તમે તેમની મહેનતમાં પ્રવેશ્ય છો.’ ”

39જે ીએ સાક્ષી આપી કે, ‘મેં જે ક ુ હ ું તે બ ું તેમણે મને કહ બતા ું,’ તે ીની વાતથી શહેરના ઘણાં સમરૂનીઓએ
ઈ ુ પર વ ાસ કય . 40સમરૂનીઓએ તેમની પાસે આવીને તેમને વનંતી કર કે, ‘તમે આવીને અમાર સાથે રહો;’ અને ઈ ુ બે
દવસ ુધી ત્યાં ર ા.
41 તેમના ઉપદેશથી બીજા ઘણાંએ વ ાસ કય ; 42 તેઓએ તે ીને ક ું કે, ‘હવે અમે ફક્ત તારા કહેવાથી વ ાસ કરતા

નથી; પણ અમે પોતે સાંભળ ને જાણીએ છ એ કે માનવજગતના ઉદ્ધારક ન ે તેઓ જ છે.’ ”
અ ધકાર નો દ કરો સાજો થયો

43બે દવસ ત્યાં ર ા પછ ઈ ુ ત્યાંથી ગાલીલમાં ગયા. 44 કેમ કે ઈ ુએ પોતે સાક્ષી આપી કે, ‘પ્રબોધકને પોતાના પતાના
વતનમાં કઈ માન નથી.’ ” 45જયારે ઈ ુ ગાલીલમાં આ ા, ત્યારે ગાલીલીઓએ તેમનો આવકાર કય ; કેમ કે જે કામ તેમણે
યરુશાલેમમાં પવર્ની વેળાએ કયા હતા,ં તે સવર્ કામ તેઓએ જોયાં હતા;ં કેમ કે તેઓ પણ પવર્માં ગયા હતા.

46 ઈ ુ ફર થી ગાલીલમાં ું જે કાના ગામ છે, ાં તેમણે પાણીનો દ્રાક્ષારસ બના ો હતો, ત્યાં આ ા; ત્યાં એક અ ધકાર
માણસ હતો, તેનો દ કરો કપરનાહૂમમાં માંદો હતો. 47 તેણે સાંભ ું હ ું કે ઈ ુ યહૂ દયાથી ગાલીલમાં આ ા છે, ત્યારે તેણે
તેમની પાસે જઈને તેમને વનંતી કર કે, ‘આવીને મારા દ કરાને સાજો કરો;’ કેમ કે તે મરવાની અણી પર હતો.

48 ત્યારે ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘ચમત્કા રક ચ ો તથા આ યર્કમ જોયા વગર તમે વ ાસ કરવાના નથી.’ ” 49 તે
અ ધકાર એ ઈ ુને ક ું કે, ‘પ્ર ુ, મારો દ કરો મરણ પામે તે અગાઉ આવો.’ ” 50ઈ ુ તેને કહે છે કે, ‘ચાલ્યો જા, તારો દ કરો
જીવતો ર ો છે.’ જે વાત ઈ ુએ તેને કહ , તે પર વ ાસ રાખીને તે માણસ રવાના થયો.

51 તે જતો હતો એટલામાં તેના નોકરો તેને મ ા અને તેઓએ ક ું કે, ‘તારો દ કરો જીવતો ર ો છે.’ ” 52 તેણે તેઓને ૂ ું
કે, ‘કયા સમયથી તે સાજો થવા લાગ્યો?’ ત્યારે તેઓએ તેને ક ું કે, ‘ગઈકાલે બપોરના એક વાગ્યા પછ તેનો તાવ જતો ર ો.’ ”

53 તેથી પતાએ જાણ્ ું કે, “જે સમયે ઈ ુએ તેને ક ું હ ું કે, ‘તારો દ કરો જીવતો ર ો છે’ તે જ સમયે એમ થ ું;” અને
તેણે પોતે તથા તેના કુટુબનાં બધાએ વ ાસ કય . 54 ઈ ુએ ફર યહૂ દયાથી ગાલીલમાં આવીને આ બીજુ ચમત્કા રક ચ
ક ુ.

5
આડત્રીસ વષર્થી માંદો માણસ સાજો થયો

1એ બન્યા પછ યહૂદ ઓ ું એક પવર્ હ ું; તે સમયે ઈ ુ યરુશાલેમ ગયા. 2હવે યરુશાલેમમાં ‘ઘેટાંનો દરવાજો’ નામે જગ્યા
પાસે એક કૂડ છે, તે હ ૂ ભાષામાં બેથઝાથા કહેવાય છે. તેને લગતી પાંચ પરસાળ છે. 3 તેમાં રોગી, અંધજનો, અપંગ,
લકવાગ્રસ્તો એવાં ઘણાં બીમાર લોકો હતા. તેઓ તે કૂડમાં પાણી હલવાની રાહ જોતાં હતા. 4 (કેમ કે કોઈ કોઈ સમયે એક દૂત
તે કૂડમાં ઊતર ને પાણીને હલાવતો હતો; પાણી હલા ાં પછ જે કોઈ પહેલો તેમાં ઊતરતો, તેને જે કઈ રોગ હોય તેથી તે રોગી
સાજો થતો.)

5 ત્યાં એક માણસ હતો, જે આડત્રીસ વષર્થી બીમાર હતો. 6 તેને પડ રહેલો જોઈને તથા ઘણાં સમયથી તે એવો જ છે, તે
જાણીને ઈ ુ તેને કહે છે કે, ‘ ું ું સાજો થવા ચાહે છે?’ ”

7 તે બીમાર માણસે ઈ ુને એવો જવાબઆપ્યો કે, ‘પ્ર ુ, જે સમયે પાણી હાલે છે, તે સમયે મને કૂડમાં ઉતારવાને માર પાસે
કોઈ હો ું નથી. પણ હુ ઊતરવા જાઉં છુ, એટલામાં બીજો માર અગાઉ ઊતર પડે છે.’ ” 8 ઈ ુ તેને કહે છે કે, ‘ઊઠ, તારુ
બછા ું ઊંચક ને ચાલતો થા.’ ”
9 તરત તે માણસ સાજો થયો અને પોતા ું બછા ું ઊંચક ને ચાલવા લાગ્યો.
તે દવસે વશ્રામવાર હતો.
10 તેથી જનેે સાજો કરવામાં આ ો હતો તેને યહૂદ ઓએ ક ું કે, ‘આજે વશ્રામવાર છે, એટલે તારે બછા ું ઊંચક ું યોગ્ય

નથી.’ ” 11પણ તેણે તેઓને એવો જવાબઆપ્યો કે, ‘જમેણે મને સાજો કય તેમણે મને ક ું કે, તારુ બછા ું ઊંચક ને ચાલતો
થા.’ ”

12 તેઓએ તેને ૂ ું કે, “તને જણેે એમ ક ું કે, ‘ બછા ું ઊંચક ને ચાલ,’ તે માણસ કોણ છે?” 13 પણ તે કોણ છે, તે સાજો
થયેલો માણસજાણતો નહોતો; કેમ કે તે જગ્યાએ ભીડ હતી, ઈ ુ ત્યાંથી આગળ ગયા હતા.
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14 પછ થી ઈ ુએ તે માણસને ભ ક્ત ાનમાં મળ ને તેને ક ું કે, ‘જો ું સાજો થયો છે; હવેથી પાપ ન કર, રખેને તારા
પર વશેષ વપ આવી પડે.’ ” 15 તે માણસે જઈને યહૂદ ઓને ક ું કે, ‘જમેણે મને સાજો કય તે ઈ ુ છે.’ ”

16 તે કામો ઈ ુએ વશ્રામવારે કયા હતા,ં માટે યહૂદ ઓ તેમને સતાવવા લાગ્યા. 17 પણ ઈ ુએ તેઓને જવાબ આપ્યો કે,
‘મારા પતા અત્યાર ુધી કામ કરે છે અને હુ પણ કાયર્રત છુ.’ ” 18 તે માટે ઈ ુને માર નાખવા યહૂદ ઓએ વશેષ પ્રયત્ન
કય ; કેમ કે ઈ ુએ વશ્રામવારનો ભંગ કય એટ ું જ ન હ, પણ ઈ રને પોતાના પતા કહ ને પોતાને ઈ ર સમાન કયાર્.

દ કરાનો અ ધકાર
19 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને જવાબ આપ્યો કે, ‘હુ તમને ખરેખર કહુ છુ કે, દ કરો પતાને જે કઈ કરતા જુએ છે તે સવાય

પોતે અન્ય કઈ કર નથી શકતો; કેમ કે તે જે જે કરે છે તે તે દ કરો પણ કરે છે. 20 કેમ કે પતા દ કરા પર પ્રેમ કરે છે અને
પોતે જે કઈ કરે છે તે બ ું તે તેને બતાવે છે; અને તે તેને એ કરતાં મોટાં કામ બતાવશ,ે એ માટે કે તમે આ યર્ પામો.

21 કેમ કે જે પતા ૃત્ ુ પામેલાઓને સજીવન કરે છે, તેમ જ દ કરો પણ ચાહે તેમને જીવનઆપે છે. 22 કેમ કે પતા
કોઈનો ન્યાય કરતા નથી, પણ ન્યાય કરવા ું સઘ ું કામ તેમણે દ કરાને સોંપ્ ું છે 23 કે, જેમ બધા પતાને માન આપે
છે, તેમ દ કરાને પણ માનઆપે. દ કરાને જે માનઆપતો નથી, તે તેના મોકલનાર પતાને પણ માનઆપતો નથી.

24 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, જે મારાં વચન સાંભળે છે અને મને મોકલનાર પર વ ાસ કરે છે, તેને અનંતજીવન છે;
તે અપરાધી ઠરશે ન હ, પણ તે ૃત્ ુમાંથી નીકળ ને જીવનમાં આ ો છે.

25 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, એવો સમયઆવે છે અને હમણાં આવી ૂ ો છે કે, જયારે ૃત્ ુ પામેલાંઓ ઈ રના
દ કરા ઈ ુનાં વચન સાંભળશે અને સાંભળનારાંઓજીવશ.ે

26 કેમ કે જેમ પતાને પોતાનામાં જીવન છે, તેમ દ કરાને પણ પોતાનામાં જીવન રાખવા ું તેમણે આપ્ ુ.ં 27 ન્યાય
કરવાનો અ ધકાર પણ તેમણે તેને આપ્યો, કેમ કે તે માણસનો દ કરો છે.

28 તેથી તમે આ યર્ ન પામો; કેમ કે એવો સમય આવે છે કે જયારે સવર્ જેઓ કબરમાં છે તેઓ તેમનો અવાજ
સાંભળશે; 29અને જેઓએસારાં કામ કયાર્ છે, તેઓજીવન ું ુનરુત્થાન પામવા માટે અને જેઓએખરાબ કામ કયા
છે, તેઓ શક્ષાત્મક ુનરુત્થાન પામવા માટે, નીકળ આવશે.

પ્ર ુ ઈ ુના સાક્ષીઓ
30 હુ માર પોતાની તરફથી કઈ કર શકતો નથી; પર ુ જે પ્રમાણે હુ સાંભ ું છુ, તે પ્રમાણે ન્યાય કરુ છુ; અને મારો

ન્યાય ુકાદો અદલ છે. કેમ કે હુ માર પોતાની ઇચ્છા ન હ, પણ જેમણે મને મોકલ્યો છે, તેમની ઇચ્છા ૂર કરવા ચાહુ
છુ. 31જો હુ પોતાના વષે સાક્ષી આ ું, તો માર સાક્ષી સાચી નથી. 32 પણ મારા વષે જે સાક્ષી આપે છે, તે બીજો
છે; અને જે સાક્ષી મારા વષે તે આપે છે, તે સાચી છે, એ હુજાણું છુ.

33 તમે યોહાન પાસે માણસો મોકલ્યા, તમને તેણે સત્ય વષે સાક્ષી આપી છે. 34 તોપણ જે સાક્ષી હુ સ્વીકારુ છુ
તે માણસો તરફથી નથી; પણ તમે ઉદ્ધાર પામો માટે હુ એ વાતો કહુ છુ. 35તે સળગતો તથા પ્રગટતો દ વો હતો, તેના
પ્રકાશમાં તમે ઘડ ભરઆનંદ કરવાને રાજી હતા.

36 પણ યોહાનના કરતાં માર પાસે મોટ સાક્ષી છે; કેમ કે પતાએ જે કામો મને ૂરાં કરવાને આપ્યાં છે, એટલે જે
કામો હુ કરુ છુ, તે જ મારે વષે સાક્ષી આપે છે કે પતાએ મને મોકલ્યો છે. 37 વળ પતાએ મને મોકલ્યો છે, તેમણે
પણ મારે વષે સાક્ષી આપી છે. તમે કદ તેમની વાણી નથી સાંભળ અને તેમ ું સ્વરૂપ પણ નહા ું નથી. 38 તેમના
વચન તમારામાં રહેલાં નથી; કેમ કે જેને તેમણે મોકલ્યો, તેના પર તમે વ ાસ કરતા નથી.

39 તમે પ વત્રશા તપાસી જુઓ છો, કેમ કે તેઓથી તમને અનંતજીવન છે, એમ તમે ધારો છો; અને મારે વષે
સાક્ષીઆપનાર તે એ જ છે. 40અને જીવન પામવા માટે તમે માર પાસે આવવા ચાહતા નથી.

41 હુ માણસો તરફથી પ્રશંસાની ઇચ્છા રાખતો નથી. 42 પણ હુજાણું છુ કે ઈ ર પરનો પ્રેમ તમારામાં નથી.
43 હુ મારા પતાના નામે આ ો છુ, પણ તમે મારો સ્વીકાર કરતા નથી; જો કોઈ બીજો પોતાને નામે આવશે, તો

તેનો તમે સ્વીકાર કરશો. 44 તમે એકબીજાથી પ્રશંસા પામો છો, પણ જે પ્રશંસા એકલા ઈ રથી છે તે તમે શોધતાં
નથી, તો તમે વ ાસ શી ર તે કર શકો?

45 હુ પતાની આગળ તમારા પર દોષ ૂક શ, એમ ન ધારો; તમારા પર દોષ ૂકનાર એક, એટલે ૂસા છે, તેના પર
તમે ભરોસો રાખો છો. 46 કેમ કે જો તમે ૂસા પર વ ાસ કય હોત, તો તમે મારા પર વ ાસ કરત; કેમ કે તેણે
મારે વષે લખે ું છે. 47 પણ જો તમે તેનાં લખેલાં વચન પર વ ાસ નથી કરતા, તો માર વાતો પર તમે કેમ વ ાસ
કરશો?’ ”

6
પાંચ હજારને જમાડ્યા
માથ. 14:13-21; માક 6:30-44; ૂક 9:10-17

1 પછ ઈ ુ ગાલીલનો સ ુદ્ર જે તબે રયસ કહેવાય છે, તેની સામે બાજુએ ગયા. 2 ત્યાં લોકોનો મોટો સ ુદાય તેમની પાછળ
ગયો; કેમ કે તેમણે જે ચમત્કા રક ચ ો બીમાર લોકો પર કયાર્ હતા, તે તેઓએ જોયા હતા. 3 પછ ઈ ુ પહાડ પર ગયા અને
ત્યાં પોતાના શષ્યો સાથે બેઠા.

4 હવે યહૂદ ઓ ું પાસ્ખાપવર્ પાસે આ ું હ ું. 5 માટે ઈ ુ ઊંચી નજર કર ને પોતાની પાસે આવતા મોટા સ ુદાયને જોઈને
ફ લપને ૂછે છે કે, ‘તેમના ભોજનને માટેઆપણે રોટલી ાંથી વેચાતી લઈએ?’ ” 6જોકે ઈ ુએ ફ લપને પારખવા માટે
એ ૂ ું હ ું; કેમ કે ઈ ુ પોતે ું કરવાના હતા તે તે પોતે જાણતા હતા.
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7 ફ લપે તેમને જવાબઆપ્યો, ‘બસો દ નારની રોટલી તેઓને સારુ ૂરતી નથી કે, તેઓમાંના દરેકને થોડુ થોડુ મળે.’ ” 8તેમના
શષ્યોમાંના એક, એટલે સમોન પતરનો ભાઈઆ ન્દ્રયા, તેમને કહે છે કે, 9 ‘એક જુવાન અહ છે, તેની પાસે જવની પાંચ રોટલી
અને બે માછલી છે; પણ તે આટલાં બધાને કેવી ર તે ૂરાં પડ?ે’ ”

10 ઈ ુએ ક ું કે, ‘લોકોને બેસાડો.’ તે જગ્યાએ ઘણું ઘાસ હ ું. અને તેઓ બેસી ગયા, ુરુષોની સં ા આશરે પાંચ
હજારની હતી. 11 ત્યારે ઈ ુએ તે રોટલીઓ લીધી અને સ્ ુ ત કર ને બેઠેલાઓને વહેંચી; માછલીઓમાંથી પણ જટે ું જોઈએ
તેટ ું વહેચ્ ું. 12 તેઓ ૃપ્ત થયા પછ ઈ ુ પોતાના શષ્યોને કહે છે કે, ‘કઈ નકા ું ન જાય માટે વધેલા ટુકડાં એકઠા કરો.’ ”

13 માટે તેઓએ તે એકઠા કયાર્ અને તે જવની પાંચ રોટલીમાંના જે વધેલા ટુકડાં જમનારાંઓએ રહેવા દ ધાં હતા, તેઓની
બાર ટોપલી ભર . 14 માટે તે લોકોએ ઈ ુએ કરે ું એ ચમત્કા રક ચ જોઈને ક ું કે, ‘જે પ્રબોધક દુ નયામાં આવનાર છે, તે
ખરેખર આ જ છે.’ ” 15લોકો આવીને મને રાજા બનાવવા માટે જબરદસ્તીથી પકડવાના છે, એજાણીને ઈ ુ બીજી વાર પહાડ
પર એકલા ચાલ્યા ગયા.

ઈ ુ પાણી પર ચાલ્યા
16સાંજ પડ ત્યારે તેમના શષ્યો સ ુદ્ર કનારે ગયા. 17હોડ માં બેસીને તેઓ કપરનાહૂમ જવાને સ ુદ્રના સામેના કનારે જતા

હતા. તે સમયે અંધારુ થ ું હ ું અને ઈ ુ હજી તેઓની પાસે આ ા ન હતા. 18ભારે પવનઆવવાથી સ ુદ્ર ઊછળતો હતો.
19જયારે તેઓ હલેસાં માર ને આશરે પાંચ કે છ કલો મટર ગયા, ત્યારે ઈ ુને સ ુદ્ર પર ચાલતા અને હોડ ની પાસે આવતા

જોઈને તેઓ ગભરાઈ ગયા. 20પણ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘એતો હુ છુ, ગભરાશો ન હ.’ ” 21 ત્યારે આનંદથી તેઓએ ઈ ુને
હોડ માં લીધા અને તેઓ ાં જતા હતા તે જગ્યાએ હોડ તરતઆવી પહોંચી.

લોકો ઈ ુને શોધે છે
22બીજે દવસ,ે જે લોકો સ ુદ્રને પેલે કનારે ઊભા ર ા હતા તેઓએજો ું કે, એક હોડ વના બીજી તે ળે ન હતી. અને

તે હોડ માં ઈ ુ પોતાના શષ્યો સાથે ગયા ન હતા, પણ એકલા તેમના શષ્યો ગયા હતા. 23 તોપણ ાં પ્ર ુએઆભાર માન્યા
પછ તેઓએ રોટલી ખાધી હતી, તે ળ પાસેના તબે રયસથી બીજી હોડ ઓઆવી. 24 માટે જયારે તે લોકોએ જો ું કે ઈ ુ
તેમ જ તેમના શષ્યો તે ળે નથી, ત્યારે તેઓ પોતે હોડ ઓમાં બેસીને ઈ ુની શોધ કરતા કરતા કપરનાહૂમ આ ા.

ઈ ુ જીવનની રોટલી
25 પછ સ ુદ્રને પેલે કનારે તેઓએ તેમને મળ ને ૂ ું કે, ‘ ુરુજી, તમે અહ ારે આ ા?’ ” 26 ઈ ુએ તેઓને જવાબ

આપ્યો કે, ‘હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, તમે ચમત્કા રક ચ ો જોયા તે માટે મને શોધતાં નથી, પણ તમે રોટલી ખાઈને ૃપ્ત
થયા તે માટે શોધો છો. 27 જે ખોરાક નાશવંત છે તેને માટે ન હ, પણ જેખોરાકઅનંતજીવન ુધી ટકે છે, જે માણસનો
દ કરો તમને આપશે, તેને માટે મહેનત કરો; કેમ કે ઈ ર પતાએ તેના પર મહોર કર છે.’ ”

28 ત્યારે તેઓએ તેમને ૂ ું કે, ‘અમે ઈ રનાં કામ કર એ તે માટે અમારે ું કર ું જોઈએ?’ ” 29 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે,
‘જેને તેમણે મોકલ્યો છે તેના પર તમે વ ાસ કરો, એજ ઈ ર ું કામ છે.’ ”

30 માટે તેઓએ તેમને ક ું, “તમે ક ું ચમત્કા રક ચ દેખાડો છો કે અમે તે જોઈને તમારા પર વ ાસ કર એ? તમે ું કામ
કરો છો? 31અમારા ૂવર્જોએ તો અરણ્યમાં મા ા ખા ુ,ં જમે લખે ું છે કે, તેમણે સ્વગર્માંથી તેઓને ખાવાને રોટલી આપી.”

32 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ુ,ં ‘હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, ‘તે રોટલી ૂસાએ સ્વગર્માંથી તમનેઆપી નથી, પણ સ્વગર્માંથી
જે ખર રોટલીઆવે છે, તે મારા પતા તમનેઆપે છે. 33 કેમ કે સ્વગર્માંથી જે ઊતર ને માનવજગતને જીવનઆપે છે,
તે ઈ રની રોટલી છે.’ ” 34 ત્યારે તેઓએ ઈ ુને ક ું કે, ‘પ્ર ુ, તે રોટલી સદા અમને આપો.’ ”

35 ઈ ુએ તેઓને ક ું, ‘જીવનની રોટલી હુ છુ; જે માર પાસે આવે છે તેને ૂખ ન હ જ લાગશે અને જે મારા પર
વ ાસ કરે છે, તેને કદ તરસ ન હજલાગશે. 36પણ મેં તમને ક ું કે, તમે મને જોયો છે, તોપણ વ ાસ કરતા નથી.
37 પતા મને જે આપે છે તે સવર્ માર પાસે આવશે અને જે માર પાસે આવે છે તેને હુ કાઢ ન હ જ ૂક શ.

38 કેમ કે હુ માર પોતાની ઇચ્છા ન હ, પણ જેમણે મને મોકલ્યો છે તેમની ઇચ્છા ૂર કરવાને સ્વગર્થી ઊતય છુ.
39 જેમણે મને મોકલ્યો છે તેમની ઇચ્છા એ છે કે, તેમણે મને જે સવર્ આપ્ ું છે, તેમાંથી હુ કઈ ખોઉં નહ , પણ છેલ્લાં
દવસે તેને પાછુ ઉઠાડુ. 40 કેમ કે મારા પતાની ઇચ્છા એ છે કે, જે કોઈ દ કરાને જોઈને તેના પર વ ાસ કરશ,ે તેને
અનંતજીવન મળશે; અને છેલ્લાં દવસે હુ તેને પાછો સજીવન કર શ.’ ”

41એમાટે યહૂદ ઓએતેમને વષે બડબડાટ કય ; કેમ કે તેમણે ક ું હ ું કે, ‘સ્વગર્માંથીઊતરેલી રોટલી હુ છુ.’ ” 42તેઓએ
ક ું કે, ‘ ૂસફનો દ કરો, ઈ ુ જનેાં માતા પતાને અમે ઓળખીએ છ એ, તે ું એ જ નથી? ત્યારે તે હમણાં એમ કેમ કહે છે કે,
સ્વગર્માંથી હુ ઊતય છુ?’ ”

43 ઈ ુએ જવાબ આપ્યો કે, ‘તમે અંદરોઅંદર બડબડાટ ન કરો. 44 જે મારા પતાએ મને મોકલ્યો છે, તેમના તેડ્યાં
વગર કોઈ મ ુષ્ય માર પાસે આવી શકતો નથી; અને છેલ્લાં દવસે હુ તેને પાછો સજીવન કર શ. 45 પ્રબોધકના
ુસ્તકમાં એમ લખે ું છે કે, ‘તેઓ સઘળા ઈ રથી શીખેલા થશ.ે તો જે કોઈ પતાની પાસેથી સાંભળ ને શી ો છે,

તે માર પાસે આવે છે.
46 કેમ કે કોઈ માણસે પતાને જોયા નથી; ઈ રની પાસેથી જેઆ ો છે; તેણે જ પતાને જોયા છે.’ ” 47 હુ તમને

ન ે કહુ છુ કે, ‘જે વ ાસ કરે છે, તેને અનંતજીવન છે.
48જીવનની રોટલી હુ છુ. 49તમારા ૂવર્જોએ અરણ્યમાં મા ા ખા ુ,ં અને તેઓ ૃત્ ુ પામ્યા.
50પણ જે રોટલી સ્વગર્માંથી ઊતર છે, તે એજ છે કે જો કોઈ તે ખાય તો તે ૃત્ ુ પામે ન હ. 51સ્વગર્માંથી ઊતરેલી

જીવનની રોટલી હુ છુ; જો કોઈ એ રોટલી ખાય, તો તે સદા જીવતો રહેશે; જે રોટલી હુ આપીશ તે મારુ માંસ છે, તે
માનવજગતના જીવનને માટે હુ આપીશ.’ ”
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52તે માટે યહૂદ ઓએઅંદરોઅંદર વાદ વવાદ કરતાં ક ું કે, ‘એમાણસ પોતા ું માંસઆપણને ખાવાને શી ર તેઆપી શકે?’ ”
53 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, જો તમે માણસના દ કરા ું માંસ ન ખાઓ અને તે ું રક્ત ન
પીઓ, તો તમારામાં જીવન નથી.

54 જે કોઈ મારુ માંસ ખાય છે અને મારુ રક્ત પીવે છે, તેને અનંતજીવન છે; છેલ્લાં દવસે હુ તેને પાછો સજીવન
કર શ. 55 કેમ કે મારુ માંસ ખરેખરો ખોરાક છે અને મારુ રક્ત ખરેખરુ પીણું છે. 56 જે મારુ માંસ ખાય છે અને મારુ
રક્ત પીવે છે, તે મારામાં રહે છે અને હુ તેનામાં રહુ છુ.

57 જેમજીવતા પતાએ મને મોકલ્યો છેઅને હુ પતા દ્વારાજી ું છુ; તેમ જે મને ખાય છે, તે પણ મારે સહારેજીવશ.ે
58 જે રોટલી સ્વગર્માંથી ઊતર તે એ જ છે; જેમ તમારા ૂવર્જો ખાઈને ૃત્ ુ પામ્યા તેવી રોટલી એ નથી; પણ આ
રોટલી જે ખાય છે, તે સદા જીવતો રહેશે.’ ” 59 તેમણે કપરનાહૂમના સભા ાનમાં બોધ કરતાં એ વાતો કહ .

અનંતજીવનના શ ો
60એમાટે તેમના શષ્યોમાંના ઘણાંએ તે સાંભળ ને ક ું કે, ‘આવાત કઠણ છે, તે કોણ સાંભળ શકે?’ ” 61પણ મારા શષ્યો

જ તે વષે કચકચ કરે છે એ ઈ ુએ પોતાના મનમાં જાણીને તેઓને ક ું કે, ‘ ું તમને આ વાતથી માઠુ લાગ્ ું છે?
62 ત્યારે માણસનો દ કરો ાં પહેલાં હતો ત્યાં જો તેને પાછો ચઢતાં તમે જુઓતો કેમ? 63 જેજીવાડે છે તેઆત્મા

છે; શર રથી કઈ લાભ થતો નથી. જે બાબતો મેં તમને કહ છે, તે આત્મા તથા જીવન છે.
64 પણ તમારામાંના કેટલાક વ ાસ કરતા નથી.’ કેમ કે કોણ અ વ ાસી છે અને કોણ તેમને પરસ્વાધીન કરવાનો છે,

તે ઈ ુ પહેલેથી જાણતા હતા. 65 તેમણે ક ું કે, ‘મેં એ જ કારણથી તમને ક ું કે, પતા તરફથી તેને આપવામાં આ ું ન
હોય તો કોઈ માર પાસે આવી શકતો નથી.’ ”

66આસાંભળ ને તેમના શષ્યોમાંના ઘણાં પાછા પડ ગયા. અને તેમની સાથે ચાલ્યા ન હ. 67 તે માટે ઈ ુએ બાર શષ્યો ને
ૂ ું કે, ‘ ું તમે પણ જતા રહેવા ચાહો છો?’ ” 68 સમોન પતરે તેમને જવાબ આપ્યો કે, ‘પ્ર ુ, અમે કોની પાસે જઈએ?

અનંતજીવનની વાતો તો તમાર પાસે છે. 69અમે વ ાસ કય છે અને જાણીએ છ એ કે, ઈ રના પ વત્ર તે તમે છો.’ ”
70 ઈ ુએ તેઓને જવાબ આપ્યો કે, ‘ ું મેં તમો બારને પસંદ નહોતા કયાર્? પણ તમારામાંની એક ક્ત તો શેતાન

છે.’ ” 71 તેમણે તો સમોનના દ કરા યહૂદા ઇશ્કા રયોત વષે તે ક ું; કેમ કે તે, બાર શષ્યોમાંનો હોવા છતાં, તેમને પરાધીન
કરનાર હતો.

7
ઈ ુ અને તેમના ભાઈઓ

1અને પછ ઈ ુ ગાલીલમાં ફયાર્, કેમ કે યહૂદ ઓ તેમને માર નાખવા શોધતાં હતા, માટે યહૂ દયામાં ફરવાને તે ચાહતા નહોતા.
2હવે યહૂદ ઓ ું માંડવાપવર્ પાસે આ ું હ ું.

3 માટે તેમના ભાઈઓએ તેને ક ું કે, ‘અહ થી યહૂ દયામાં જાઓ કે, તમે જે કામો કરો છો તે તમારા શષ્યો પણ જુએ. 4 કેમ
કે કોઈ પોતે પ્ર સદ્ધ થવાને ચાહતો હોવાથી ુપ્ત ર તે કઈ કરતો નથી; જો તમે એ કામો કરો છો, તો દુ નયાની આગળ પોતાને
જાહેર કરો.’ ”

5 કેમ કે તેમના ભાઈઓએ પણ તેમના પર વ ાસ કય ન હતો. 6 ત્યારે ઈ ુ તેઓને કહે છે કે, ‘મારો સમય હજીઆ ો
નથી; પણ તમારા માટે સવર્ સમય એક સમાન છે. 7જગત તમારો દ્વેષ કર નથી શક ુ,ં પણ મારો તો તે દ્વેષ કરે છે;
કેમ કે તે વષે હુ એવી સાક્ષીઆ ું છુ કે, તેનાં કામ દુ છે.

8 તમે આ પવર્માં જાઓ; મારો સમય હજી પ ર ૂણર્ થયો નથી, માટે હુ આ પવર્માં જતો નથી.’ ” 9 ઈ ુ તેઓને એ
વાત કહ ને ગાલીલમાં જ ર ા.

માંડવા પવર્માં ઈ ુ
10પર ુ ઈ ુના ભાઈઓ પવર્માં ગયા, તે પણજાહેરમાં ન હ, પણ ખાનગી ર તે ગયા. 11 ત્યારે યહૂદ ઓએ પવર્માં તેમની શોધ

કરતાં ક ું કે, ‘તે ાં છે?’ ”
12 તેમને વષે લોકોમાં ઘણી ચચાર્ ચાલી; કેમ કે કેટલાકે ક ું કે, ‘તે સારો માણસ છે;’ બીજાઓએ ક ું કે, ‘એમ નથી, પણ

લોકોને તે ગેરમાગ દોરે છે.’ ” 13 તોપણ યહૂદ ઓના ડરને લીધે તેમને વષે કોઈ ુલ્લી ર તે કઈ બોલ્ ું ન હ.
14 પણ પવર્ અ ુ થવા આ ું ત્યારે ઈ ુએ ભ ક્ત ાનમાં જઈને ઉપદેશ કય . 15 ત્યારે યહૂદ ઓએ આ યર્ પામીને ક ું

કે, ‘એ માણસ કદ પણ શી ો નથી, તેમ છતાં તે વદ્યા ાંથી જાણે છે?’ ” 16 માટે ઈ ુએ તેઓને જવાબ આપ્યો કે, ‘મારો
ઉપદેશ મારો પોતાનો નથી, પણ જેમણે મને મોકલ્યો તેમનો છે.

17જો કોઈ તેમની ઇચ્છા ૂર કરવા ચાહે, તો આ બોધ વષે તે સમજશે કે, તે ઈ રથી છે કે હુ પોતાથી બો ું છુ.
18 જે પોતાથી બોલે છે તે પોતાનો મ હમા શોધે છે; પણ જે પોતાના મોકલનારનો મ હમા શોધે છે, તે જ સત્ય છે અને
તેનામાં કઈ અન્યાય નથી.

19 ું ૂસાએ તમને નયમશા આપ્ ું નથી? પણ તમારામાંનો કોઈ તે નયમશા પાળતો નથી. તમે મને માર
નાખવાની કેમ કો શશ કરો છો?’ ” 20લોકોએ જવાબ આપ્યો કે, ‘તારામાં દુ ાત્મા છે; કોણ તને માર નાખવાની કો શશ કરે
છે?’ ”

21ઈ ુએ તેઓને જવાબઆપ્યો કે, ‘મેં એક કાયર્ ક ુ અને તમે સવર્આ યર્ પામ્યા છો. 22આકારણથી ૂસાએ તમને
ુ તનો નયમઆપ્યો છે તે ૂસાથી છે એમ તો ન હ, પણ ૂવર્જોથી છે; અને તમે વશ્રામવારે માણસની ુ ત કરો

છો.
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23 ૂસાના નયમશા ું ઉલ્લંઘન ન થાય, માટે જો કોઈ માણસની ુ ત વશ્રામવારે કરવામાં આવે છે; તો મેં
વશ્રામવારે એક માણસને ૂરો સાજો કય , તે માટે ું તમે મારા પર ુસ્સે થયા છો? 24 દેખાવ પ્રમાણે ન્યાય ન કરો,
પણ સચ્ચાઈ ૂવર્ક ન્યાય કરો.’ ”

ું એ ખ્રસ્ત છે?
25 ત્યારે યરુશાલેમમાંના કેટલાકે ક ું કે, ‘જમેને તેઓ માર નાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તે ું એ જ નથી? 26 પણ જુઓ, તે તો

જાહેર ર તે બોલે છે અને તેઓ તેમને કઈ કહેતાં નથી! અ ધકાર ઓ ું ખરેખર જાણતા હશે કે એ ખ્રસ્ત જ છે? 27 તોપણ
અમે તે માણસને જાણીએ છ એ કે તે ાંથીઆવેલો છે; પણજયારે ખ્રસ્તઆવશે ત્યારે કોઈજાણશે ન હ કે તે ાંથીઆ ો
છે.’ ”

28એ માટે ઈ ુએ ભ ક્ત ાનમાં બોધ કરતાં ૂમ પાડ ને ક ું કે, ‘તમે મને જાણો છો અને હુ ાંથી આ ો છુ તે પણ
તમેજાણો છો;અને હુ તો માર પોતાની ર તે નથીઆ ો, પણ જેમણે મને મોકલ્યો છે તે સત્ય છે, તેમને તમે જાણતા
નથી. 29 હુ તેમને જાણું છુ; કેમ કે હુ તેમની પાસેથી આ ો છુ અને તેમણે મને મોકલ્યો છે.’ ”

30માટે તેઓએઈ ુને પકડવાનો પ્રયત્ન કય , પણ તેમનો સમય હજી ુધીઆ ો ન હતો, માટે કોઈએ તેમના પર હાથ ના ો
ન હ. 31 પણ લોકોમાંથી ઘણાંએ તેમના પર વ ાસ કય અને તેઓએ ક ું કે, ‘ ખ્રસ્તઆવશ,ે ત્યારે આ માણસે જે ચમત્કા રક
ચ ો કયાર્ છે તે કરતાં ું તેઓ વધારે કરશ?ે’ ” 32તેમને વષે લોકો એવી ગણગણાટ કરતા હતા, તે ફરોશીઓએસાંભ ું, ત્યારે
ુ યાજકોએ તથા ફરોશીઓએ તેમને પકડવાને અ ધકાર ઓ મોકલ્યા.

ઈ ુને પકડવા સપાઈઓ મોકલ્યા
33 ત્યારે ઈ ુએ ક ું કે, ‘હજી થોડો સમય હુ તમાર સાથે છુ, પછ જેમણે મને મોકલ્યો છે તેમની પાસે હુ જાઉં છુ.

34તમે મને શોધશો, પણ હુ તમને મળ શ ન હ; અને ાં હુ જાઉં છુ ત્યાં તમે આવી શકતા નથી.’ ”
35 ત્યારે યહૂદ ઓએઅંદરોઅંદર ક ું કે, ‘આમાણસ ાં જશે કે આપણને જડશે જ ન હ? ું ગ્રીકોમાં વેરાઈ ગયેલાઓની

પાસે જઈને તે ગ્રીકોને બોધ કરશ?ે 36 ‘તમે મને શોધશો, પણ હુ તમને મળ શ ન હઅને ાં હુ જાઉં છુ, ત્યાં તમે આવી
શકતા નથીએવી જે વાત તેણે કહ તે શી છે?’ ”

જીવનજળનાં ઝરણાં
37 હવે પવર્ના છેલ્લાં તથા મહાન દવસે ઈ ુએ ઊભા રહ ને ઊંચા અવાજે ક ું કે, ‘જો કોઈ તરસ્યો હોય, તો તે માર

પાસેઆવીને પીએ. 38શા વચન પ્રમાણે જે કોઈ મારા પર વ ાસ કરે છે, તેના હૃદયમાંથીજીવતા પાણીની નદ ઓ
વહેશ.ે’ ”

39 પણ તેમના પર વ ાસ કરનારાઓને જે આત્મા મળવાનો હતો તે વષે તેમણે એ ક ું; કેમ કે ઈ ુને હજી મ હમાવાન
કરવામાં આ ા ન હતા, માટે પ વત્રઆત્મા હજીઆપવામાં આ ો ન હતો.

લોકોમાં ભાગલા
40 તે માટે લોકોમાંથી કેટલાકે તે વાતો સાંભળ ને ક ું કે, ‘આવનાર પ્રબોધક ખરેખર તે જ છે.’ ” 41બીજાઓએ ક ું, ‘એજ

ખ્રસ્ત છે.’ પણ કેટલાકે ક ું કે, ‘ ું ગાલીલમાંથી ખ્રસ્ત આવવાનો છે?’ ” 42 ું શા વચનોમાં એ ું નથી લખે ું કે, દાઉદના
વંશમાંથી તથા બેથલેહેમ ગામમાં દાઉદ હતો ત્યાંથી ખ્રસ્તઆવવાનો છે?’ ”

43એ માટે તેને વષે લોકોમાં ભાગલાં પડ્યાં. 44 તેઓમાંના કેટલાકે તેને પકડવા ચા ું; પણ તેમના પર કોઈએ હાથ ના ો
ન હ.

યહૂદ અ ધકાર ઓનો અ વ ાસ
45 ત્યારે અ ધકાર ઓ ુ યાજકોની તથા ફરોશીઓની પાસે આ ા; અ ધકાર ઓએ તેઓને ૂ ું કે, ‘તમે તેને કેમ લા ા

ન હ?’ ” 46 ત્યારે અ ધકાર ઓએ ઉ રઆપ્યો કે ‘એમના જે ું કદ કોઈ માણસ બોલ્ ું નથી.’ ”
47 ત્યારે ફરોશીઓએ તેઓને ઉ ર આપ્યો કે, ‘ ુ,ં તમે પણ ગેરમાગ ખેંચાયા? 48અ ધકાર ઓ અથવા ફરોશીઓમાંથી ું

કોઈએ તેના પર વ ાસ કય છે? 49 પણઆજે લોકો નયમશા નથી જાણતા તેઓ શા પત છે.’ ”
50 નકોદેમસ તેઓમાંનો એક, જે અગાઉ ઈ ુની પાસે આ ો હતો, તે તેઓને ૂછે છે, 51 ‘માણસ ું સાંભ ાં અગાઉ અને

જે તે કરે છે તે જાણ્યાં વના, આપણું નયમશા ું તેનો ન્યાય કરે છે?’ ” 52તેઓએ તેને ઉ રઆપ્યો કે, ‘ ું ું પણ ગાલીલનો
છે? શોધ કર ને જો, કેમ કે કોઈ પ્રબોધક ગાલીલમાંથી ઉત્પ થવાનો નથી.’ ”

53 પછ તેઓ પોતપોતાને ઘરે ગયા.

8
ભચારમાં પકડાયેલી ી

1 ઈ ુ જૈ ૂન નામના પહાડ પર ગયા. 2 વહેલી સવારે તે ફર ભ ક્ત ાનમાં આ ા, સઘળા લોકો તેમની પાસે આ ા અને
તેમણે નીચે બેસીને તેઓને બોધ કય . 3 ત્યારે શા ીઓ તથા ફરોશીઓ ભચારમાં પકડાયેલી એક ીને ત્યાં લા ા; અને
તેને વચમાં ઊભી રાખીન.ે

4 ઈ ુને ક ું કે, ‘ ુરુ, આ ી ભચાર કરતાં જ પકડાઈ છે. 5 હવે ૂસાના નયમશા માં આપણને આજ્ઞા આપી છે કે,
તેવી ીઓને પથ્થરે મારવી; તો તમે તેને વષે ું કહો છો?’ ” 6 તેમના પર દોષ ૂકવા ું કારણ તેમને મળ આવે એ માટે તેમ ું
પર ક્ષણ કરતાં તેઓએઆ ક ું. પણ ઈ ુએ નીચા નમીને જમીન પર આંગળ એ લ ુ.ં

7 તેઓએ તેમને ૂછ્યા ક ુ, ત્યારે તેમણે ઊભા થઈને તેઓને ક ું કે, ‘તમારામાં જે કોઈ પાપ વગરનો હોય તે તેના પર પહેલો
પથ્થર મારે.’ ” 8 ફર થી પણ તેમણે નીચા નમીને આંગળ વડે જમીન પર લ ુ.ં
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9જયારે તેઓએ સાંભ ું, ત્યારે ૃદ્ધથી માંડ ને એક પછ એક બધા ચાલ્યા ગયા. અને એકલા ઈ ુ તથા ઊભેલી ી જ
ત્યાં ર ાં. 10ઈ ુ ઊભા થયા અને તેને ૂ ું કે, ‘ ી, તારા પર દોષ ૂકનારાઓ ાં છે? ું કોઈએ તને દો ષત ઠરાવી નથી?’ ”
11 તેણે ક ું, ‘પ્ર ુ, કોઈએ ન હ.’ ઈ ુએ ક ું, ‘હુ પણ તને દો ષત નથી ઠરાવતો; ું ચાલી જા; હવેથી પાપ કર શ ન હ.’ ”

ઈ ુ જગત ું અજવા ું છે
12 ફર થી ઈ ુએ તેઓને ક ું, ‘હુ માનવજગત ું અજવા ું છુ; જે કોઈ માર પાછળ આવે છે તે અંધકારમાં ન હ

ચાલશે, પણ જીવન ું અજવા ું પામશ.ે’ ” 13 ફરોશીઓએ તેમને ક ું, ‘તમે તમારે પોતાને વષે સાક્ષી આપો છો; તમાર
સાક્ષી સાચી નથી.’ ”

14ઈ ુએ તેઓને ઉ રઆપ્યો કે, ‘જો હુ પોતાના વષે સાક્ષીઆ ું છુ, તોપણ માર સાક્ષી સાચી છે; કેમ કે હુ ાંથી
આ ો છુ અને ાં જાઉં છુ, તે હુ જાણું છુ; પણ તમે નથી જાણતા કે હુ ાંથી આ ું છુ, અને ાં જાઉં છુ. 15 તમે
માનવીય ર તે ન્યાય કરો છો; હુ કોઈનો ન્યાય કરતો નથી. 16 વળ જો હુ ન્યાય કરુ, તો મારો ન્યાય ુકાદો સાચો છે;
કેમ કે હુ એકલો નથી, પણ હુ તથા પતા જેમણે મને મોકલ્યો છે.

17 તમારા નયમશા માં પણ લખે ું છે કે, ‘બે માણસની સાક્ષી સાચી છે. 18 હુ મારે પોતાને વષે સાક્ષી આપનાર
છુ અને પતા જેમણે મને મોકલ્યો છે તે મારે વષે સાક્ષીઆપે છે.’ ”

19 તેઓએ તેમને ક ું કે, ‘તારો પતા ાં છે?’ ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો કે, ‘તમે મને તેમ જ મારા પતાને પણ ઓળખતા
નથી; જો તમે મને ઓળખત, તો તમે મારા પતાને પણઓળખત.’ ” 20ઈ ુ ભ ક્ત ાનમાં બોધ કરતા હતા ત્યારે તેમણે
ભંડાર આગળ એ વાતો કહ , પણ કોઈએ તેમને પકડ્યા ન હ; કેમ કે તેમનો સમય હજી ુધી આ ો ન હતો.

હુ જાઉં છુ ત્યાં તમે આવી શકતા નથી
21તેમણે તેઓને ફર થી ક ું કે, ‘હુ જવાનો છુ, તમે મને શોધશો અને તમે તમારાં પાપમાં મરશો; ાં હુ જાઉં છુ, ત્યાં

તમે આવી શકતા નથી.’ ” 22 યહૂદ ઓએ ક ું કે, ‘ ું તે આપઘાત કરશ?ે કેમ કે તે કહે છે કે, ાં હુ જવાનો છુ, ત્યાં તમે
આવી શકતા નથી.’ ”

23 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘તમે ૃથ્વી પરના છો, હુ ઉપરનો છુ; તમે આ જગતના છો, હુ આ જગતનો નથી. 24 માટે
મેં તમને ક ું કે, તમે તમારાં પાપોમાં મરશો; કેમ કે તે હુ છુ, એવો જો તમે વ ાસ ન હ કરો, તો તમે તમારાં પાપોમાં
મરશો.’ ”

25 માટે તેઓએ તેમને ૂ ું, ‘તમે કોણ છો?’ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘પ્રથમથી જે હુ તમને કહેતો આ ો છુ તે જ.’ ”
26 મારે તમારે વષે કહેવાની તથા ન્યાય કરવાની ઘણી બાબતો છે; તોપણ જેમણે મને મોકલ્યો છે, તેઓ સત્ય છે;
અને જે વાતો મેં તેમની પાસેથી સાંભળ છે, તે હુ માનવજગતને કહુ છુ.’ ” 27 તે તેઓની સાથે પતા વષે વાત કરે છે, તે
તેઓ સમ ા ન હ.

28 ઈ ુએ ક ું, ‘ ારે તમે માણસના દ કરાને ઊંચો કરશો ત્યારે તમે જાણશો કે હુ તે જ છુ અને હુ માર પોતાની
જાતે કઈ કરતો નથી, પણ જેમ પતાએ મને શીખ ું છે, તેમ હુ તે વાતો બો ું છુ. 29 જેમણે મને મોકલ્યો છે તે માર
સાથે છે; અને તેમણે મને એકલો ૂ ો નથી; કેમ કે જે કામો તેમને ગમે છે તે હુ નત્ય કરુ છુ.’ ” 30ઈ ુ તે કહેતાં હતા,
ત્યારે ઘણાંએ તેમના પર વ ાસ કય .

સત્ય તમને ુક્ત કરશે
31 તેથી જે યહૂદ ઓએ તેમના પર વ ાસ કય હતો, તેઓને ઈ ુએ ક ું કે, ‘જો તમે મારા વચનમાં રહો, તો ન ે તમે

મારા શષ્યો છો; 32અને તમે સત્યને જાણશો અને સત્ય તમને ુક્ત કરશ.ે’ ” 33 તેઓએ તેમને ઉ ર આપ્યો કે, ‘અમે
ઇબ્રા હમનાં સંતાનો છ એઅને હજી કદ કોઈનાં દાસત્વમાં આ ા નથી; તો તમે કેમ કહો છો કે, તમને ુક્ત કરવામાં આવશ?ે’ ”

34ઈ ુએ તેઓને ઉ ર આપ્યો કે, ‘હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, જે કોઈ પાપ કરે છે, તે પાપનો દાસ છે, 35હવે જે દાસ છે
તે સદા ઘરમાં રહેતો નથી, પણ દ કરો સદા રહે છે. 36માટે જો દ કરો તમને ુક્ત કરે, તો તમે ખરેખર ુક્ત થશો.

37 તમે ઇબ્રા હમનાં વંશજો છો એ હુ જાણું છુ; પણ મારુ વચન તમારામાં ૃ દ્ધ પામ ું નથી, માટે તમે મને માર
નાખવાનો પ્રયત્ન કરો છો. 38 મેં મારા પતાની પાસે જે જો ું છે, તે હુ કહુ છુ; અને તમે પણ તમારા પતાની પાસેથી
જે સાંભ ું છે, તેમ તે કરો છો.’ ”

ઈ ુ અને ઇબ્રા હમ
39 તેઓએ ઉ ર આપ્યો કે, ‘ઇબ્રા હમ અમારો પતા છે.’ ઈ ુ તેઓને કહે છે કે, ‘જો તમે ઇબ્રા હમનાં સંતાન હો, તો

ઇબ્રા હમનાં કામો કરો. 40 પણ મન,ે એટલે ઈ રની પાસેથી જે સત્ય મેં સાંભ ું તે તમને કહેનાર મ ુષ્યન,ે તમે
હમણાં માર નાખવાની કો શશ કરો છો; ઇબ્રા હમે એ ું ક ુ નહો ુ.ં 41 તમે તમારા પતાનાં કામ કરો છો.’ તેઓએ
તેમને ક ું, ‘અમે ભચારથી જન્મ્યાં નથી; અમારો એક જ પતા છે, એટલે ઈ ર.’ ”

42 ઈ ુએ તેઓને ક ું, ‘જો ઈ ર તમારો પતા હોત, તો તમે મારા પર પ્રેમ રાખત; કેમ કે હુ ઈ રમાંથી નીકળ ને
આ ો છુ; કેમ કે હુ માર પોતાની ર તે આ ો નથી, પણ તેમણે મને મોકલ્યો છે. 43 મારુ બોલ ું તમે કેમ સમજતા
નથી? મારુ વચન તમે સાંભળ શકતા નથી તે કારણથી. 44 તમે તમારા પતા શેતાનના છો અને તમારા પતાની
દવુાર્સના પ્રમાણે તમે કરવા ચાહો છો. તે પ્રથમથી મ ુષ્યઘાતક હતો અને તેનામાં સત્ય નથી, તેથી તે સત્યમાં ર
ર ો ન હ; જયારે તે જૂઠુ બોલે છે, ત્યારે તે પોતાથી જ બોલે છે, કેમ કે તે જૂઠો અને જૂઠાનો પતા છે.

45 પણ હુ સત્ય કહુ છુ, તેથી તમે મારુ માનતા નથી. 46 તમારામાંનો કોણ મારા પર પાપ સા બત કરે છે? જો હુ
સત્ય કહુ છુ, તો તમે શા માટે મારુ માનતા નથી? 47 જે ઈ રનો છે, તે ઈ રનાં શ ો સાંભળે છે; તમે ઈ રના નથી,
માટે તમે સાંભળતાં નથી.’ ”
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48 યહૂદ ઓએ તેમને ઉ ર આપ્યો કે, ‘ ું સમરૂની છે અને તને દુ ાત્મા વળગે ું છે, તે અમારુ કહે ું ું વાજબી નથી?’ ”
49ઈ ુએ ઉ રઆપ્યો કે, ‘મને દુ ાત્મા વળગેલો નથી, પણ હુ મારા પતાને માનઆ ું છુ અને તમે મારુ અપમાન કરો
છો.

50પણ હુ મારુ પોતા ું માન શોધતો નથી; શોધનાર તથા ન્યાય કરનાર એક છે. 51 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે,જો કોઈ
મારા વચનો પાળે, તો તે કદ ૃત્ ુ પામશે ન હ.

52 યહૂદ ઓએ તેમને ક ું, ‘તને દુ ાત્મા વળગે ું છે, એવી અમને હવે ખાતર થઈ છે. ઇબ્રા હમ તેમ જ પ્રબોધકો પણ મર
ગયા છે; પણ ું કહે છે કે, જો કોઈ મારાં વચનો પાળે, તો તે કદ ૃત્ ુ પામશે ન હ. 53 ું ું અમારા પતા ઇબ્રા હમ કરતાં મોટો
છુ? તે તો મરણ પામ્યો છે અને પ્રબોધકો પણ મરણ પામ્યા છે; ું કોણ હોવાનો દાવો કરે છે?’ ”

54ઈ ુએ ઉ રઆપ્યો કે, “જો હુ પોતાને માનઆ ું, તો મારુ માન કઈજ નથી; મને મ હમાઆપનાર તો મારા પતા
છે, જેમનાં વષે તમે કહો છો કે, ‘તે અમારા ઈ ર છે.’ ” 55વળ તમે તેમને ઓળ ા નથી; પણ હુ તેમને ઓળ ું છુ;
જો હુ કહુ કે હુ તેમને નથી ઓળખતો, તો હુ તમારા જેવો જૂઠો ઠરુ; પણ હુ તેમને ઓળ ું છુ અને તેમ ું વચન પા ું
છુ. 56તમારો પતા ઇબ્રા હમ મારો દવસ જોવાનીઆશાથી હષર્ પામ્યો અને તે જોઈને તેને આનંદ થયો.”

57 ત્યારે યહૂદ ઓએ તેમને ક ું કે, ‘હજી તો તમે પચાસ વષર્ના થયા નથી અને ું તમે ઇબ્રા હમને જોયો છે?’ ” 58 ઈ ુએ
તેઓને ક ું કે, ‘હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, ઇબ્રા હમનો જન્મ થયાઅગાઉથી હુ છુ.’ ” 59 ત્યારે તેઓએ તેમને મારવાને પથ્થર
હાથમાં લીધા; પણ ઈ ુ સંતાઈ જઈને ભ ક્ત ાનમાંથી ચાલ્યા ગયા.

9
જન્મથી આંધળો દેખાતો થયો

1ઈ ુ રસ્તે જતા હતા તેવામાં તેમણે જન્મથી અંધ એવા એક માણસને જોયો. 2 તેમના શષ્યોએ તેમને ૂ ું કે, ‘ ુરુજી, જે
પાપને લીધે તે માણસ અંધ જનમ્યો, તે પાપ કોણે ક ુ? તેણે કે તેનાં માતા પતાએ?’ ”

3 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો કે, ‘તેણે કે તેનાં માતા પતાએ તે પાપ ક ુ, તેથી ન હ; પણ ઈ રનાં કામ તેનામાં પ્રગટ થાય
માટે એમ થ ુ.ં 4 ાં ુધી દવસ છે, ત્યાં ુધી જેમણે મને મોકલ્યો છે તેમના કામઆપણે કરવાં જોઈએ; રાતઆવે
છે કે, જયારે કોઈથી કામ કર શકા ું નથી. 5જયારે હુ દુ નયામાં છુ ત્યારે હુ માનવજગત ું અજવા ું છુ.’ ”

6આપ્રમાણે બોલીને ઈ ુ જમીન પર ૂં ાં અને ૂંકથી કાદવ બનાવીને, તેમણે તે કાદવ તેની આંખો પર લગાડ ને 7 તેને ક ું
કે, “ ું જઈનેઆંખોને શલોઆહએટલે ‘મોકલેલાના’ હોજમાં ધો.” તે ગયો અનેઆંખોને ધોઈને દેખતો થઈને ઘરેઆ ો.

8 પછ તેના પડોશીઓએ તથા જઓેએ તેને અગાઉ ભખાર જોયો હતો તેઓએ ક ું કે, ‘જે બેસીને ભીખ માગતો હતો, તે
ું એ જ નથી?’ ” 9 કેટલાકે ક ું, ‘હા તે એ જ છે;’ બીજાઓએ ક ું, ‘ના, પણ તે તેના જવેો છે;’ પણ તેણે પોતે ક ું, ‘હુ તે જ

છુ.’ ”
10 તેઓએ તેને ક ું કે, ‘ત્યારે તાર આંખો શી ર તે ઊઘડ ?’ ” 11 તેણે ઉ ર આપ્યો કે, ‘જે માણસ ઈ ુ કહેવાય છે તેમણે

કાદવ બના ો અને માર આંખો પર લગાવીને મને ક ું કે, ું શલોઆહમાં જઈને ધો; તેથી હુ ગયો અને આંખો ધોઈને દેખતો
થયો.’ ” 12 તેઓએ તેને ક ું કે, ‘તે ાં છે?’ તેણે ક ું, ‘હુ જાણતો નથી.’ ”

આચમત્કાર વષે ફરોશીઓએ કરેલી તપાસ
13જે અગાઉ અંધ હતો, તેને તેઓ ફરોશીઓની પાસે લા ા. 14 હવે જે દવસે ઈ ુએ કાદવ બનાવીને તેની આંખો ઉઘાડ

હતી, તે દવસ વશ્રામવાર હતો. 15માટે ફરોશીઓએ ફર થી તેને ૂ ું કે, ‘ ું શી ર તે દેખતો થયો?’ તેણે તેઓને ક ું કે, ‘તેમણે
માર આંખો પર કાદવ લગાડ્યો અને હુ આંખો ધોઈને દેખતો થયો છુ.’ ”

16 ફરોશીઓમાંના કેટલાકે ક ું કે, ‘તે માણસ ઈ રની પાસેથી આ ો નથી, કેમ કે તે વશ્રામવાર પાળતો નથી;’ પણ
બીજાઓએ ક ું કે, ‘પાપી માણસ એવા ચમત્કા રક ચ ો શી ર તે કર શકે?’ એમ તેઓમાં બે ભાગલા પડ્યા. 17 ત્યારે
તેઓએ ફર થી તે અંધને ૂ ું કે, ‘તેણે તાર આંખો ઉઘાડ , માટે તેને વષે ું ું કહે છે?’ ત્યારે તેણે ક ું કે, ‘તે પ્રબોધક છે.’ ”
18 પણ યહૂદ ઓએ તે દેખતા થયેલાનાં માતા પતાને બોલા ા ત્યાં ુધી તેઓ તેને વષે માનતા ન હતા કે, તે અંધ હતો અને
દેખતો થયો છે.

19 તેઓએ તેમને ૂ ું કે, ‘ ું આ તમારો દ કરો છે, જનેે વષે તમે કહો છો કે, તે જન્મથી અંધ હતો? તો પછ તે કેવી ર તે
દેખતો થયો છે?’ ” 20 તેનાં માતા પતાએ ઉ રઆપ્યો કે, ‘તે અમારો દ કરો છે અને જન્મથી અંધ હતો, તે અમે જાણીએ છ એ.
21 પણ હમણાં તે કેવી ર તે દેખતો થયો છે, તે અમે જાણતા નથી; અને તેની આંખો કોણે ઉઘાડ તે પણ અમે જાણતા નથી; તે
ુખ્તવયનો છે; તેને ૂછો, તે પોતે કહેશે.’ ”
22 તેનાં માતા પતા યહૂદ ઓથી ડરતા હતાં માટે તેઓએ તેમ ક ું; કેમ કે યહૂદ ઓએઅગાઉથી એવો ઠરાવ કય હતો કે, ‘તે

ખ્રસ્ત છે’ એ ું જો કોઈ ક ૂલ કરે, તો તેને સભા ાનમાંથી કાઢ ૂકવો. 23 માટે તેનાં માતા પતાએ ક ું કે, ‘તે ુખ્તવયનો છે,
તેને ૂછો.’ ”

24 તેથી અગાઉ જે અંધ હતો, તેને તેઓએ બીજી વાર બોલાવીને ક ું, ‘ઈ રની સ્ ુ ત કર; અમે જાણીએ છ એ કે તે માણસ
તો પાપી છે.’ ” 25 ત્યારે તેણે ઉ ર આપ્યો, ‘તે પાપી છે કે ન હ, તે હુ જાણતો નથી; પણ એક વાત હુ જાણું છુ કે, હુ અંધ હતો
અને હવે હુ દેખતો થયો છુ.’ ”

26 ત્યારે તેઓએ તેને ક ું કે, ‘તેણે તને ું ક ુ? તાર આંખો તેણે શી ર તે ઉઘાડ ?’ ” 27 તેણે તેઓને ઉ ર આપ્યો કે, ‘મેં
હમણાં જ તમને ક ું, પણ તમે સાંભ ું ન હ; તમે શા માટે ફર થી સાંભળવા માગો છો? ું તમે પણ તેમના શષ્યો થવા ચાહો
છો?’ ”
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28 ત્યારે તેઓએ તેની નદા કરતાં ક ું કે, ‘ ું તેમનો શષ્ય છે; પણ અમે તો ૂસાના શષ્યો છ એ. 29 ઈ ર ૂસાની સાથે
બોલ્યા, તે અમે જાણીએ છ એ; પણ અમે નથી જાણતા કે, તે માણસ તો ાંનાં છે.’ ”

30 તે માણસે ઉ રઆપતાં તેઓને ક ું કે, ‘એ તો અજાયબ જે ું છે કે, તેમણે માર આંખો ઉઘાડ તે છતાં પણ તે ાંનાં છે,
તે તમે જાણતા નથી. 31આપણે જાણીએ છ એ કે, ઈ ર પાપીઓ ું સાંભળતાં નથી; પણ જો કોઈ ઈ રને ભજનાર હોય અને
તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે કરતો હોય, તો તે તેમ ું સાંભળે છે.

32 ૃ ના આરભથી એ ું કદ પણ સાંભળવામાં આ ું નથી કે, જન્મથી અંધ માણસનીઆંખો કોઈએ ઉઘાડ હોય. 33જો
તે મ ુષ્ય ઈ રની પાસેથી આ ા ન હોય, તો તે કઈ કર શકતા નથી.’ ” 34 તેઓએ તેને ઉ ર આપ્યો કે, ‘ ું તો તદ્દન પાપોમાં
જનમ્યો છે અને ું ું અમને બોધ કરે છે?’ પછ તેઓએ તેને સભા ાનમાંથી બહાર કાઢ ૂ ો.

આ ત્મક અંધાપો
35 તેઓએ તેને બહાર કાઢ ૂ ો છે, એ ું ઈ ુએ સાંભ ું ત્યારે તેમણે તેને શોધીને ક ું કે, ‘ ું ું માણસના દ કરા પર

વ ાસ કરે છે?’ ” 36 તેણે ઉ ર આપ્યો કે, ‘હે પ્ર ુ, તે કોણ છે કે, હુ તેમના પર વ ાસ કરુ?’ ” 37 ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘તેં
તેમને જોયા છે અને જે તાર સાથે વાત કરે છે, તે જ તે છે.’ ” 38 તેણે ક ું કે, ‘પ્ર ુ, હુ વ ાસ કરુ છુ.’ પછ તેણે તેમ ું
ભજન ક ુ.

39 ઈ ુએ ક ું કે, ‘જેઓ દેખતા નથી તેઓ દેખતા થાય અને જેઓ દેખતા છે તેઓઅંધ થાય, માટે ન્યાયને સારુ હુ
આ દુ નયામાં આ ો છુ.’ ” 40જે ફરોશીઓ તેમની પાસે હતા તેઓએ તે વાતો સાંભળ ને તેમને ૂ ું, ‘તો ું અમે પણ અંધ
છ એ?’ ” 41 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “જો તમે અંધ હોત તો તમને પાપ ન લાગત; પણ હવે તમે કહો છો કે, ‘અમે દેખતા
છ એ,’ માટે તમારુ પાપ કાયમ રહે છે.”

10
ઘેટાં અને ઘેટાંપાળક

1 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, ‘જે દરવાજામાંથી ઘેટાંના વાડામાં પ્રવેશતો નથી, પણબીજે કોઈ રસ્તેથી પ્રવેશે છે, તે ચોર
તથા ૂંટારો છે. 2 પણ દરવાજામાંથી જે પ્રવેશે છે, તે ઘેટાંપાળક છે.

3દ્વારપાળ તેને સારુ દ્વાર ઉઘાડે છે; અને ઘેટાં તેનો અવાજ સાંભળે છે; અને તે પોતાનાં ઘેટાંને નામ લઈને બોલાવે
છે અને તેઓને બહાર દોર ને લઈ જાય છે. 4જયારે તે પોતાનાં સવર્ ઘેટાંને બહાર લાવે છે, ત્યારે તે તેઓની આગળ
ચાલે છે અને ઘેટાં તેની પાછળ પાછળ ચાલે છે; કેમ કે તેઓ તેનો અવાજઓળખે છે.

5 તેઓ અજાણ્યાની પાછળ ચાલશે ન હ, પણ તેની પાસેથી નાસી જશ;ે કેમ કે તેઓ અજાણ્યાનો અવાજ
ઓળખતા નથી.’ ” 6ઈ ુએ તેઓને દૃ ાંતમાં ક ુ,ં પણ જે વાતો તેમણે તેઓને કહ તે તેઓ સમ ા ન હ.

ઈ ુ ઉ મ ઘેટાંપાળક
7 તેથી ઈ ુએ ફર થી તેઓને ક ું કે, ‘હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, ઘેટાં ું પ્રવેશદ્વાર હુ છુ. 8 જેટલાં માર અગાઉઆ ા,

તેઓ સવર્ ચોર તથા ૂંટારા છે; પણ ઘેટાંએ તેઓ ું સાંભ ું ન હ.
9 પ્રવેશદ્વાર હુ છુ, મારા દ્વારા જે કોઈ પ્રવેશે, તે ઉદ્ધાર પામશ,ે તે અંદર આવશે અને બહાર જશે અને તેને ચરવા ું

મળશે. 10 ચોર કરવા, માર નાખવા તથા નાશ કરવા સવાય બીજાકોઈ મતલબથી ચોર આવતો નથી. પણ હુ તો
તેઓને જીવન મળે અને તે ુષ્કળ મળે, માટે હુ આ ો છુ.

11 ઉ મ ઘેટાંપાળક હુ છુ; ઉ મ ઘેટાંપાળક ઘેટાંને સારુ પોતાનો જીવ આપે છે. 12 જે નોકર છે અને ઘેટાંપાળક
નથી,એટલે જે પોતે ઘેટાંનો મા લક નથી, તે વરુનેઆવ ું જોઈને ઘેટાંને ૂક ને નાસીજાય છે; પછ વરુતેઓને પકડ ને
વખેર નાખે છે. 13તે નાસી જાય છે, કેમ કે તે નોકર છે અને ઘેટાંની તેને કઈ ચતા નથી.
14 ઉ મ ઘેટાંપાળક હુ છુ અને પોતાનાં ઘેટાંને ઓળ ું છુ અને મારા પોતાનાં ઘેટાં મને ઓળખે છે. 15 જેમ પતા

મને ઓળખે છે અને હુ પતાને ઓળ ું છુ તેમ મારાં પોતાનાં મને ઓળખે છે; અને ઘેટાંને સારુ હુ મારો જીવઆ ું છુ.
16મારાં બીજાં ઘેટાં પણ છે, તેઓઆ વાડામાંના નથી; તેઓને પણ મારે લાવવાની જરૂર છે અને તેઓ મારો અવાજ
સાંભળશે; અને એક ટો ું, એક ઘેટાંપાળક થશ.ે

17 પતા મારા પર પ્રેમ કરે છે, કારણ કે હુ મારો જીવઆ ું છુ કે હુ તે પાછો લઉં. 18 કોઈ માર પાસેથી તે લેતો નથી,
પણ હુ માર પોતાની જાતે તે આ ું છુ; તે આપવાનો મને અ ધકાર છે અને પાછો લેવાનો પણ મને અ ધકાર છે; તે
આજ્ઞા મને મારા પતા તરફથી મળ છે.’ ”

19આવાતોને લીધે યહૂદ ઓમાં ફર થી ભાગલા પડ્યા. 20તેઓમાંના ઘણાંએ ક ું કે, ‘તેને દુ ાત્મા વળગે ું છે અને તે પાગલ
છે; તમે તે ું કેમ સાંભળો છો?’ ” 21બીજાઓએ ક ું કે, ‘દુ ાત્મા વળગેલા માણસની તે વાતો નથી. ું ૂત અંધજનોની આંખો
ઉઘાડ શકે છે?’ ”

ઈ ુનો અસ્વીકાર
22હવે યરુશાલેમમાં અપર્ણ કરવા ું પવર્ હ ું; અને તે શયાળાનો સમય હતો. 23ઈ ુ ભ ક્ત ાનમાં ુલેમાનની પરસાળમાં

ફરતા હતા. 24 ત્યારે યહૂદ ઓએ તેમની આસપાસ ફર વળ ને તેમને ક ું, ‘તમે ાં ુધી અમને સંદેહમાં રાખશો? જો તમે
ખ્રસ્ત હો તો તે અમને સ્પ કહો.’ ”
25ઈ ુએ તેઓને ઉ ર આપ્યો કે, ‘મેં તો તમને ક ુ,ં પણ તમે વ ાસ કરતા નથી. મારા પતાને નામે જે કામો હુ કરુ

છુ, તેઓ મારા વષે સાક્ષીઆપે છે. 26તોપણ તમે વ ાસ કરતા નથી, કેમ કે તમે મારાં ઘેટાં નથી.
27 મારાં ઘેટાં મારો અવાજ સાંભળે છે, હુ તેઓને ઓળ ું છુ અને તેઓ માર પાછળ આવે છે. 28 હુ તેઓને

અનંતજીવનઆ ું છુ; કદ તેઓનો નાશ થશે ન હ અને મારા હાથમાંથી કોઈ તેઓને છ નવી લેશે ન હ.
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29 મારા પતા, જેમણે મને તેઓને આપ્યાં છે, તે સહુથી મહાન છે; અને પતાના હાથમાંથી કોઈ તેઓને છ નવી
લેવા સમથર્ નથી. 30 હુ તથા પતા એક છ એ.’ ” 31 ત્યારે યહૂદ ઓએ તેમને મારવાને ફર થી પથ્થર હાથમાં લીધા.

32 ઈ ુએ તેઓને ઉ ર આપ્યો કે, ‘મેં પતા તરફથી તમને ઘણાં સારાં કામો બતા ાં છે, તેઓમાંના કયા કામને લીધે
મને પથ્થર મારો છો?’ ” 33 યહૂદ ઓએ તેમને ઉ ર આપ્યો કે, ‘કોઈ સારા કામને લીધે અમે તમને પથ્થર મારતા નથી, પણ
દભુાર્ષણને કારણે; અને તમે માણસ હોવા છતાં પોતાને ઈ ર ઠરાવો છો, તેને કારણે.’ ”

34 ઈ ુએ તેઓને ઉ ર આપ્યો, “હુ કહુ છુ કે, ‘તમે દેવો છો’ એ ું તમારા નયમશા માં લખે ું નથી? 35 જેઓની
પાસે ઈ ર ું વચનઆ ું, તેઓને જો તેમણે દેવો ક ાં તેથી શા વચનનો ભંગ થતો નથી, 36તો જેને પતાએ પ વત્ર
કર ને દુ નયામાં મોકલ્યા, તેમણે ક ું કે, હુ ઈ રનો દ કરો છુ; તો ું તમે તેમને એમ કહો છો કે તમે દભુાર્ષણ કરો છો?

37જો હુ મારા પતાનાં કામ કરતો નથી, તો મારા પર વ ાસ ન કરો. 38 પણજો હુ કરુ છુ, તો જોકે તમે મારા પર
વ ાસ ન કરો, તોપણ તે કામો પર વ ાસ કરો; જેથી તમે જાણો અને સમજો કે, પતા મારામાં છે અને હુ પતામાં
છુ.’ ” 39 ત્યારે તેઓએ ફર થી તેમને પકડવાનો પ્રયત્ન કય , પણ ઈ ુ તેઓના હાથમાંથી સરક ગયા.

40 પછ ઈ ુ યદન નદ ને સામે કનારે, ાં પહેલાં યોહાન બા પ્તસ્મા આપતો હતો, તે ળે પાછા ગયા, અને ત્યાં ર ા.
41 ઘણાં લોકો તેમની પાસે આ ા; તેઓએ ક ું, ‘યોહાને કઈ ચમત્કા રક ચ ો કયાર્ ન હતા તે સા ુ;ં પણ યોહાને એમને વષે
જે જે ક ું, તે બ ું સત્ય હ ું.’ ” 42 ઘણાં લોકોએ તેમના પર વ ાસ કય .

11
લાજરસ ું ૃત્ ુ

1 બેથા નયા ગામનો લાજરસ નામે એક માણસ બીમાર હતો. તેની બહેનો માથાર્ અને મ રયમ પણ એ જ ગામના હતા.
2 મ રયમે ઈ ુને અ ર લગા ું હ ું અને પોતાના વાળથી તેમના પગ ૂછ્યા હતા. લાજરસ કે જે બીમાર હતો તે આ જ
મ રયમનો ભાઈ હતો.

3 તેથી બહેનોએ તેમને ખબર મોકલી કે, પ્ર ુ, જમેનાં પર તમે પ્રેમ રાખો છે, તે બીમાર છે. 4 પણ ઈ ુએ એ સાંભળ ને ક ું કે,
ૃત્ ુ થાય એવીઆબીમાર નથી; પણ તે ઈ રના મ હમાથ છે, જેથી ઈ રના દ કરાનો મ હમા થાય.
5 માથાર્, તેની બહેન મ રયમ તથા લાજરસ પર ઈ ુ પ્રેમ રાખતા હતા. 6 તે બીમાર છે, એવા સમાચાર તેમને મ ા ત્યારે પોતે
ાં હતા, તે જ ળે તે બે દવસ ુધી ર ા. 7 ત્યાર પછ શષ્યોને કહે છે કે, ‘ચાલો, આપણે ફર થી યહૂ દયા જઈએ.
8 શષ્યો તેમને કહે છે કે, ‘ ુરુજી, હમણાં જ યહૂદ ઓતમને પથ્થરે મારવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા, તે છતાં તમે ત્યાં પાછાજાઓ

છો?’ ” 9 ઈ ુએ જવાબ આપ્યો કે, ‘ ું દવસના બાર કલાક નથી? જો દવસે કોઈ ચાલે, તો તે આ દુ નયા ું અજવા ું
જુએ છે, માટે ઠોકર ખાતો નથી.

10 પણ જો કોઈ રાત્રે ચાલે, તો તેનામાં અજવા ું ન હોવાથી ઠોકર ખાય છે.’ ” 11 તેમણે એ વાતો કહ , ત્યાર પછ તે
તેઓને કહે છે કે, ‘આપણો મત્ર લાજરસ ઊંઘી ગયો છે; હુ તેને ઊંઘમાંથી જગાડવા માટે જવાનો છુ.’ ”

12 ત્યારે શષ્યોએ તેમને ક ું કે, ‘પ્ર ુ, જો તે ઊંઘી ગયો હોય તો તે સાજો થશ.ે’ ” 13 ઈ ુએ તો તેના ૃત્ ુ વષે ક ું હ ું,
પણ તેઓને એમ લાગ્ ું કે તેમણે ઊંઘમાં વસામો લેવા વષે ક ું હ ું. 14 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને સ્પ ક ું કે, ‘લાજરસ ૃત્ ુ
પામ્યો છે.

15 હુ ત્યાં નહોતો, માટે હુ તમારે માટે હષર્ પા ું છુ, એટલા માટે કે તમે વ ાસ કરો; પણ ચાલો, આપણે તેમની પાસે
જઈએ.’ ” 16 ત્યારે થોમા, જે દ દ મસ કહેવાય છે, તેણે પોતાના સાથી શષ્યોને ક ું કે, ‘આપણે પણ જઈએ અને તેની સાથે
મરણ પામીએ.’ ”

ુનરુત્થાન તથા જીવન હુ છુ
17 હવે જયારે ઈ ુ ત્યાં આ ા ત્યારે તેમને ખબર પડ કે, લાજરસને કબરમાં ૂ ાને ચાર દવસ થઈ ગયા છે. 18 હવે

બેથા નયા યરુશાલેમની નજદ ક, એટલે માત્ર ત્રણેક કલો મટર દૂર હ ું. 19 માથાર્ તથા મ રયમની પાસે તેઓના ભાઈ સંબંધી
દલાસો આપવા માટે યહૂદ ઓમાંના ઘણાં આ ા હતા. 20 ઈ ુ આવે છે, એ સાંભળ ને માથાર્ તેમને મળવા ગઈ; પણ મ રયમ
ઘરમાં જ બેસી રહ .

21 ત્યારે માથાર્એ ઈ ુને ક ું કે, ‘પ્ર ુ, જો તમે અહ હોત, તો મારો ભાઈ ૃત્ ુ પામત ન હ. 22 પણ તમે ઈ ર પાસે જે કઈ
માગશો, તે ઈ ર તમને આપશ,ે એ હુ જાણું છુ.’ ” 23ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘તારો ભાઈ પાછો ઊઠશે.’ ”

24 માથાર્એ ક ું કે, ‘છેલ્લે દવસે તે ુનરુત્થાન પામશ,ે એ હુ જાણું છુ.’ ” 25 ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘ ુનરુત્થાન તથા જીવન
હુ છુ; જે મારા પર વ ાસ કરે છે, તે જોકે ૃત્ ુ પામે તોપણ તે સજીવન થશે. 26અને જે કોઈ જીવંત ક્ત મારા
પર વ ાસ કરે છે, તે કદ મરશે નહ જ; ું ું એવો વ ાસ રાખે છે?’ ” 27 તેણે તેમને ક ું કે, ‘હા પ્ર ,ુ મેં વ ાસ કય
છે કે તમે ઈ રના દ કરા ખ્રસ્ત છો, જે દુ નયામાં આવનાર છે, તે જ તમે છો.

ઈ ુ રડ્યા
28એમ કહ ને માથાર્ ચાલી ગઈ, અને પોતાની બહેન મ રયમને છાની ર તે બોલાવીને ક ું કે, ુરુ આ ા છે, અને તને બોલાવે

છે.’ ” 29એ સાંભળતાં જ મ રયમ તરત જ ઊઠ ને તેમની પાસે ગઈ.
30 ઈ ુ તો હજી ગામમાં આ ા ન હતા, પણ ાં માથાર્ તેમને મળ હતી તે જગ્યાએ હતા. 31 ત્યારે જે યહૂદ ઓ તેમની

સાથે ઘરમાં હતા અને તેને સાંત્વના આપતા હતા, તેઓએ જો ું કે મ રયમ જલદ ઊઠ ને બહાર ગઈ, ત્યારે તે કબર પર રડવાને
જાય છે, એ ું ધાર ને તેઓ મ રયમની પાછળ ગયા. 32 ઈ ુ ાં હતા ત્યાં મ રયમે આવીને તેમને જોયા, ત્યારે તેણે તેમને પગે
પડ ને ઈ ુને ક ું કે, ‘પ્ર ુ, જો તમે અહ હોત, તો મારો ભાઈ ૃત્ ુ પામત નહ .
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33 ત્યારે ઈ ુએ તેને રડતી જોઈને તથા જે યહૂદ ઓ તેની સાથે આ ા હતા તેઓને પણ રડતા જોઈન,ે મનમાં નસાસો ૂક
તથાઆત્મામાં ાકુળ થઈન,ે 34 ૂ ું કે, ‘તમે તેને ાં ૂ ો છે?’ તેઓ તેમને કહે છે કે, પ્ર ુ આવીને જુઓ. 35ઈ ુ રડ્યા.

36એજોઈને યહૂદ ઓએ ક ું કે, ‘જુઓ, તે તેના પર કેટલો બધો પ્રેમ રાખતા હતા! 37પણ તેઓમાંના કેટલાકે ક ું કે, જમેણે
અંધજનોની આંખો ઉઘાડ , તેમનાંમાં ું આ માણસ ૃત્ ુ ન પામે એ ું કરવાની પણ શ ક્ત ન હતી?’ ”

લાજરસ સજીવન કરાયો
38 ફર થી ઈ ુ નસાસો નાખીને કબર પાસે આ ા. તે તો ુફા હતી, અને તેના પર એક પથ્થર ૂકેલો હતો. 39 ઈ ુએ ક ું

કે, ‘પથ્થરને ખસેડો.’ ૃત્ ુ પામેલાની બહેન માથાર્એ તેમને ક ું કે, ‘પ્ર ુ, હવે તો તે દેહમાંથી દગુધ આવતી હશ;ે કેમ કે આજ
તેના ૃત્ ુને ચાર દવસ થઈ ગયા છે.’ ” 40 ઈ ુ તેને કહે છે કે, ‘જો ું વ ાસ કરશ,ે તો ું ઈ રનો મ હમા જોશ,ે એ ું મેં
તને નથી ક ું ુ?ં’ ”

41 ત્યારે તેઓએ પથ્થર ખેસેડ્યો, ઈ ુએ આંખો ઊંચી કર ને ક ું કે, ‘ઓ બાપ, તમે મારુ સાંભ ું છે, માટે હુ તમારો
આભાર મા ું છુ. 42તમે નત્ય મારુ સાંભળો છો, એ હુજાણતો હતો; પણ જે લોકઆસપાસઊભા રહેલા છે, તેઓ
વ ાસ કરે કે, તમે મને મોકલ્યો છે, માટે તેઓને લીધે મેં એ ક ુ.ં’ ”
43એમ બોલ્યા પછ તેમણે મોટા અવાજે હાંક માર કે, ‘લાજરસ, બહારઆવ.’ ” 44 ત્યારે જે ૃત્ ુ પામેલો હતો તે હાથે

પગે દફનના વ ો બાંધેલો બહાર આ ો, તેના ૂખ પર રૂમાલ વીંટાળેલો હતો. ઈ ુએ તેઓને ક ું, તેનાં બંધન છોડ નાખો
અને તેને જવા દો.

ઈ ુની વરુદ્ધ કાવતરુ
માથ. 26:1-5; માક 14:1-2; ૂક 22:1-2

45 તેથી જે યહૂદ ઓ મ રયમની પાસે આ ા હતા, અને તેમણે ઈ ુએ જે ક ુ તે જો ું હ ું, તેઓમાંથી ઘણાંએ તેમના પર
વ ાસ કય . 46 પણ તેઓમાંના કેટલાકે ફરોશીઓની પાસે જઈને ઈ ુએ જે કામ કયા હતા, તે તેઓને કહ સંભળા ા.ં
47 એ માટે ુ યાજકોએ તથા ફરોશીઓએ સભા બોલાવીને ક ું કે, ‘આપણે ું કર એ? કેમ કે એ માણસ તો ઘણાં

ચમત્કા રક ચ ો કરે છે. 48જોઆપણે તેમને એમ જ રહેવા દઈ ું, તો સવર્ તેના પર વ ાસ કરશે અને રોમનોઆવીને આપણું
રહેઠાણ તથા આપણો દેશ લઈ લેશ.ે

49 પણ કાયાફા નામે તેઓમાંનો એક જે તે વષ પ્ર ુખ યાજક હતો, તેણે તેઓને ક ું કે, ‘તમે કઈ જાણતા નથી, 50 વચારતા
નથી કે લોકોને માટે એક માણસ બ લદાન આપે અને તેથી સવર્ પ્રજાનો નાશ થાય ન હ, એ તમારે માટે હતકારક છે.’ ”

51 તેણે તો એ પોતાના તરફથી ક ું ન હ ું, પણ તે વરસમાં તે પ્ર ુખ યાજક હોવાથી તેણે ભ વષ્ય ક ું કે, લોકોને માટે ઈ ુ
ૃત્ ુ પામશ.ે 52અને એકલા યહૂદ લોકોના માટે ન હ, પણ એ માટે કે ઈ રનાં વ ૂટાં પડલેાં બાળકોને પણ તે એકઠાં કર ને

તેઓને એક કરે. 53 તેથી તે દવસથી માંડ ને તેમને માર નાખવાની તેઓ યોજના કરવા લાગ્યા.
54 તે માટે ત્યાર પછ યહૂદ ઓમાં ઈ ુ જાહેર ર તે ફયાર્ ન હ, પણ ત્યાંથી અરણ્ય પાસેના પ્રાંતના એફ્રાઈમ નામના શહેરમાં

ગયા અને પોતાના શષ્યો સ હત ત્યાં ર ા.ં 55 હવે યહૂદ ઓ ું પાસ્ખાપવર્ પાસે આ ું હ ું, પાસ્ખા અગાઉ ઘણાં લોકો પોતાને
ુદ્ધ કરવાને બીજા ગામથી યરુશાલેમમાં ગયા હતા.
56 માટે તેઓએ ઈ ુની શોધ કર અને ભ ક્ત ાનમાં ઊભા રહેલાઓએ પરસ્પર ક ું કે, તમને ું લાગે છે? ું પવર્માં તે

આવવાના નથી?’ ” 57 હવે ુ યાજકોએ તથા ફરોશીઓએ એવી આજ્ઞા આપી હતી કે, જો કોઈ માણસને મા ૂમ પડે કે તે
ઈ ુ ાં છે તો તેણે ખબરઆપવી, એ માટે કે તેઓ ફરોશીઓ તેમને પકડ.ે

12
બેથા નયામાં ઈ ુનો અ ભષેક
માથ. 26:6-13; માક 14:3-9

1 પાસ્ખાપવર્ના છ દવસ અગાઉ ઈ ુ બેથા નયા આ ા, લાજરસ, જનેે ઈ ુએ મરણમાંથી સજીવન કય હતો તે ત્યાં હતો.
2 માટે તેઓએ તેને માટે ખોરાક તૈયાર કય હતો અને માથાર્ ભોજન પીરસતી હતી, લાજરસ ઈ ુની સાથે જમવા બેઠેલાઓમાંનો
એક હતો. 3 તે વેળા મ રયમે અ ત ૂલ્યવાન ુદ્ધ જટામાંસી ું અડધો કલો અ ર લઈને ઈ ુને પગે લગા ું અને તેના વાળથી
તેમના પગ ૂછ્યા; અ રની ુગંધ આખા ઘરમાં પ્રસર ગઈ.

4 તેમના શષ્યોમાંનો એક, યહૂદા ઇશ્કા રયોત, જે તેમને પરસ્વાધીન કરનાર હતો, તેણે ક ું કે, 5 ‘એ અ ર ત્રણસો દ નારે
ઇઝરાયલ ું નાણું વેચીને ગર બોને શા માટે આપવામાં આ ા ન હ?’ ” 6 હવે આ જે તેણે ક ું તે ું કારણ એ નહો ું કે તેને
ગર બોને માટે લાગણી હતી; પણ તે ચોર હતો અને થેલી રાખતો હતો. તેમાં જે નાખવામાં આવ ું તે તે ચોર લેતો હતો તે માટે
ક ું.

7 ત્યારે ઈ ુએ ક ું કે, ‘મારા દફનાવવાનાં દવસને માટે મ રયમને એ ું કરવા દે. 8 કેમ કે ગર બો હમેશા તમાર સાથે
છે; પણ હુ સદા તમાર સાથે નથી.’ ”

લાજરસ વરુદ્ધ કાવતરુ
9 ત્યારે યહૂદ ઓમાંના ઘણાં લોકોએ જાણ્ ું કે તે ત્યાં છે, ત્યારે તેઓ એકલા ઈ ુને લીધે ન હ, પણ લાજરસ જનેે તેમણે

મરણમાંથી જી વત કય હતો, તેને પણ જોવા માટે આ ા. 10 ુ યાજકોએ લાજરસને પણ માર નાખવાની મસલત કર .
11 કેમ કે તેના કારણથી ઘણાં યહૂદ ઓ ચાલ્યા ગયા અને ઈ ુ પર વ ાસ કય .

યરુશાલેમમાં વજયવંત પ્રવેશ
માથ. 21:1-11; માક 11:1-11; ૂક 19:28-40
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12બીજે દવસે પવર્માં આવેલા ઘણાં લોકોએ એ ું સાંભ ું કે, ઈ ુ યરુશાલેમ આવે છે; 13 ત્યારે ખજૂર ની ડાળ ઓ લઈને
તેઓતેમને મળવાને બહાર ગયા; અનેઊંચાઅવાજે ક ું કે, ‘હોસા ા; પ્ર ુને નામે ઇઝરાયલનાજે રાજાઆવે છે, તેઆશીવાર્ દત
છે.

14 ઈ ુને ગધેડાનો એક વછેરો મ ો ત્યારે તેના પર તેઓ બેઠા, જમે લખે ું છે તેમ કે, 15 ‘ઓ સયોનની દ કર , બીશ ન હ;
જો, તારા રાજા ગધેડાના વછેરા પર બેસીને આવે છે.’ ” 16 પ્રથમ તેના શષ્યો એ વાતો સમ ા ન હતા, પણ ઈ ુ મ હમાવાન
થયા, ત્યારે તેઓને યાદ આ ું કે, ઈ ુના સંબંધી એ વાતો લખેલી છે, તે જ પ્રમાણે તેઓએ તેમને ક ુ છે.

17 તેમણે લાજરસને કબરમાંથી બોલા ો અને મરેલાઓમાંથી જી વત કય , તે વખતે જે લોક તેમની સાથે હતા, તેઓએઆ
બીનાને સમથર્ન આપ્ ુ.ં 18 તે કારણથી પણ લોકો તેમને મળવા ગયા; કેમ કે તેમણે એ ચમત્કા રક ચ ક ુ હ ું એ ું તેઓએ
સાંભ ું હ ું. 19 તે માટે ફરોશીઓએ પરસ્પર ક ું કે, ‘જુઓ, આપણું તો કઈ વળ ું નથી; જુઓ, આ ું માનવજગત તેમની
પાછળ ગ ું છે.

ગ્રીકો દ્વારા ઈ ુની શોધ
20હવે પવર્માં ભજન કરવાને જઓેઆ ા હતા, તેઓમાંના કેટલાક લોકો ગ્રીક હતા; 21માટે તેઓએગાલીલના બેથસાઈદાના

ફ લપની પાસે આવીને તેમને વનંતી કરતાં ક ું કે, ‘ભાઈ, અમે ઈ ુને જોવા ચાહ એ છ એ.’ ” 22 ફ લપે આવીને આ ન્દ્રયાને
ક ું; આ ન્દ્રયા તથા ફ લપે આવીને ઈ ુને ક ું.

23 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને જવાબ ક ું કે, ‘માણસના દ કરાને મ હમાવાન થવાનો સમયઆ ો છે. 24 હુ તમને ન ે કહુ
છુ, જો ઘઉંનો દાણો જમીનમાં પડ ને મરતો નથી, તો તે એકલો રહે છે; પણજો તે મરે, તો તે ઘણાં ફળઆપે છે.

25 જે પોતાનો જીવ સાચવે છે, તે તેને ુમાવે છે; જે આ જગતમાં પોતાના જીવ પર દ્વેષ કરે છે, તે અનંતજીવનને
સારુ તેને બચાવી રાખશે. 26જો કોઈ માર સેવા કરતો હોય, તો તેણે માર પાછળ ચાલ ુ;ં અને ાં હુ છુ, ત્યાં મારો
સેવક પણ રહેશે; જો કોઈ માર સેવા કરતો હોય, તો બાપ તેને માનઆપશે.

પોતાના ૃત્ ુ વષેની ઈ ુની આગાહ
27હવે મારો જીવ ાકુળ થયો છે; હુ ું કહુ? ઓબાપ, મનેઆ ઘડ થી બચાવ. પણઆને લીધે જ તો હુઆઘડ
ુધીઆ ો છુ. 28ઓબાપ, તમારા નામનો મ હમા થાઓ, ત્યારે સ્વગર્માંથી એવી વાણી થઈ કે, ‘મેં તેનો મ હમા કય

છે અને ફર કર શ.’ ” 29 ત્યારે જે લોકોએ પાસે ઊભા રહ ને તે સાંભ ું હ ું, તેઓએ ક ું કે, ‘ગજના થઈ;’ બીજાઓએ ક ું
કે, ‘સ્વગર્દૂતે તેમની સાથે વાત કર .’ ”

30 ઈ ુએ જવાબ આપતાં ક ું કે, ‘એ વાણી મારે માટે ન હ, પણ તમારે માટે થઈ છે.’ ” 31 હવે આ માનવજગતનો
ન્યાય કરવામાં આવે છે; હવે આજગતના અ ધકાર ને બહાર કાઢ ૂકવામાં આવશે.

32અને જો હુ ૃથ્વી પરથી ઊંચો કરાઈશ, તો હુ સવર્ને માર પોતાની તરફ ખેંચીશ. 33 પોતા ું ૃત્ ુ શી ર તે થવા ું છે,
એ ૂચવતાં તેમણે એ પ્રમાણે ક ું.

34એ માટે લોકોએ તેમને ઉ રઆપ્યો કે, ‘ ખ્રસ્ત સદા રહેશે, એમઅમે નયમશા માંથી સાંભ ું છે; તો માણસનો દ કરો
ઊંચો કરાવોજોઈએ,એમતમે કેમ કહો છો? એમાણસનો દ કરો કોણ છે?’ ” 35 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘હજીથોડ વાર
તમાર મધ્યે પ્રકાશ છે; ાં ુધી તમને પ્રકાશ છે, ત્યાં ુધી ચાલો, રખેને અંધકાર તમારા પર આવી પડે; અને જે
અંધકારમાં ચાલે છે તેજાણતો નથી કે તે પોતે ાં જાય છે. 36 ાં ુધી તમને પ્રકાશ છે, ત્યાં ુધી પ્રકાશ પર વ ાસ
કરો, એ માટે કે તમે અજવાળાનાં બાળકો થાઓ.

લોકોનો અ વ ાસ
એ વાતો કહ ને ઈ ુ ચાલ્યા ગયા, અને તેઓથી સંતાઈ ર ા.
37ઈ ુએઆટલાં બધાં ચમત્કા રક ચ ો તેઓના દેખતા કયા હતા,ં તોપણ તેઓએ તેમના પર વ ાસ કય ન હ. 38એમાટે

કે યશાયા પ્રબોધક ું વચન ૂરુ થાય કે, ‘પ્ર ુ, અમને જે કહેવામાં આ ું તે પર કોણે વ ાસ કય છે? પ્ર ુનો હાથ કોની સમક્ષ
પ્રગટ થયો છે?’ ”

39 તે માટે તેઓ વ ાસ કર ન શ ા, કેમ કે વળ પાછુ યશાયા પ્રબોધકે ક ું હ ું કે, 40 ‘તેઓ આંખોથી દેખે ન હ, મનથી
સમજે ન હ, પાછા ફરે ન હ, હુ તેઓને સારા કરુ ન હ, એ માટે તેમણે તેઓની આંખો અંધ કર છે. અને તેઓનાં મન કઠોર થઈ
ગયા છે.’ ”

41યશાયાએ તેમનો મ હમા જોયો હતો તેણે એ વાતો જણાવી; અને તે તેમના વષે બોલ્યો. 42તોપણઅ ધકાર ઓમાંના પણ
ઘણાંએ તેમના પર વ ાસ કય ; પણ રખેને ફરોશીઓ અમને સભા ાનમાંથી કાઢ ૂકે, એ બીકથી તેઓએ તેમને જાહેરમાં
ક ૂલ કયાર્ ન હ. 43 કેમ કે ઈ રના તરફથી થતી પ્રશંસા કરતાં તેઓ માણસો તરફથી થતી પ્રશંસા વધારે ચાહતા હતા.

ઈ ુના શ ો દ્વારા ન્યાય
44 ત્યારે ઈ ુએ ઊંચા અવાજે ક ું કે, ‘મારા પર જે વ ાસ કરે છે, તે એકલો મારા પર ન હ, પણ જેમણે મને મોકલ્યો

છે, તેમના પર પણ વ ાસ રાખે છે. 45 જે મને જુએ છે, તે જેણે મને મોકલ્યો છે તેમને પણ જુએ છે.
46 જે કોઈ મારા પર વ ાસ રાખે છે, તે અંધકારમાં રહે ન હ માટે દુ નયામાં હુ પ્રકાશરૂપે આ ો છુ. 47જો કોઈ

માર વાતો સાંભળ ને તેને પાળતો નથી, તો હુ તેનો ન્યાય કરતો નથી; કેમ કે હુ માનવજગતનો ન્યાય કરવા માટે નહ ,
પણ માનવ જગતનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આ ો છુ.

48 જે મારો ઇનકાર કરે છે અને માર વાતો સ્વીકારતો નથી, તેનો ન્યાય કરનાર એક છે; જે વાત મેં કહ છે, તે જ
અં તમ દવસે તેનો ન્યાય કરશે. 49 કેમ કે મેં પોતાના તરફથી નથી ક ું, પણ મારે ું કહે ું, તથા મારે ું બોલ ું, એ
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વષે પતા જેમણે મને મોકલ્યો છે તેમણે મને આજ્ઞાઆપી છે. 50તેમનીઆજ્ઞામાં અનંતજીવન છે, એ હુજાણું છુ; તે
માટે હુ જે કઈ બો ું છુ, તે જે ું પતાએ મને ક ું છે તે ું જ બો ું છુ.

13
ઈ ુ શષ્યોના પગ ૂએ છે

1 હવે પાસ્ખાપવર્ અગાઉ પોતાનો આ દુ નયામાંથી પતાની પાસે જવાનો સમય આ ો છે એ જાણીને ઈ ુએ દુ નયામાંનાં
પોતાના લોક, જઓેનાં ઉપર તેઓ પ્રેમ રાખતા હતા, તેઓ પર અંત ુધી પ્રેમ રા ો. 2 તેઓ જમતા હતા તેવામા,ં શેતાને તો
અગાઉથી સમોનના દ કરા યહૂદા ઇશ્કા રયોતના મનમાં તેમને પરસ્વાધીન કરવાનો વચાર ૂ ો હતો.

3ઈ ુએ જાણ્ ું કે પતાએ સઘળ વસ્ ુઓ તેમના હાથમાં આપી છે, અને તે ઈ રની પાસેથી આ ો છે અને ઈ રની પાસે
જાય છે. 4 ઈ ુ ભોજન ળ પરથી ઊભા થયા અને પોતાનો ઝભ્ભો ઉતાય ; પછ તેમણે રૂમાલ લઈને પોતાની કમરે બાંધ્યો.
5 ત્યાર બાદ વાસણમાં પાણી લઈન,ે શષ્યોના પગ ધોવા તથા જે રૂમાલ પોતાની કમરે બાંધ્યો હતો તેનાથી ૂંછવા લાગ્યા.

6એપ્રમાણે કરતા કરતા તે સમોન પતરની પાસે આ ા. ત્યારે સમોને ક ું કે, ‘પ્ર ુ, ું તમે મારા પગ ૂઓછો?’ ” 7ઈ ુએ
તેને ક ું કે, ‘હુ જે કરુ છુ, તે ું હમણાં જાણતો નથી; પણ હવે પછ ું સમજશે.’ ” 8 પતર તેમને કહે છે કે, ‘હુ કદ તમને
મારા પગ ધોવા દઈશ ન હ.’ ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘જો હુ તને ન ધોઉં તો માર સાથે તારે કઈ લાગભાગ નથી.’ ” 9 સમોન
પતર તેને કહે છે કે, ‘પ્ર ુ, એકલા મારા પગ જ ન હ, પણ મારા હાથ તથા ુખ પણ ૂઓ.’ ”
10ઈ ુ તેને કહે છે, ‘જેણે સ્નાન ક ુ છે, તેના પગ સવાય બીજુ કઈ ધોવાની અગત્ય નથી, તે ૂરો ુદ્ધ છે; તમે ુદ્ધ

છો, પણ બધા ન હ. 11 કેમ કે પોતાને પરસ્વાધીન કરનારને જાણતા હતા; માટે તેમણે ક ું કે, ‘તમે બધા ુદ્ધ નથી.’ ”
12એ પ્રમાણે તેઓના પગ ધોઈ ર ા પછ તેમણે પોતાનાં વ ો પહેયાર્ અને પાછા જમવા બેસીને તેઓને ક ું કે, ‘મેં તમને
ું ક ુ છે, તે તમે સમજો છો?’ ” 13તમે મને ુરુ તથા પ્ર ુ કહો છો, અને તમે સા ું જ કહો છો, કેમ કે હુ એ જ છુ.’ ”

14એમાટે મેં પ્ર ુએ તથા ુરુએજો તમારા પગ ધોયા, તો તમારે પણએકબીજાના પગ ધોવા જોઈએ. 15 કેમ કે જે ું
મેં તમને ક ુ, તે ું તમે પણ કરો, એ માટે મેં તમને ન ુનો આપ્યો છે.

16 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, ‘નોકર પોતાના શેઠ કરતાં મોટો નથી; અને જે મોકલાયેલો છે તે પોતાના મોકલનાર કરતાં
મોટો નથી.’ ” 17જો તમે એ બાબતો જાણીને તેઓ ું અ ુકરણ કરો, તો તમે આશીવાર્ દત છો. 18 હુ તમારા સઘળાં
સંબંધી નથી કહેતો; જેઓને મેં પસંદ કયાર્ છે તેઓને હુ જાણું છુ; એલખે ું ૂરુ થાય માટે એમ થ ું જોઈએ ‘પણ જે
માર સાથે રોટલી ખાય છે, તેણે માર વરુદ્ધ પોતાની લાત ઉગામી છે.’ ”

19એબીના બન્યા પહેલાં હુ તમને કહુ છુ એ માટે કે, ‘જયારે એ બાબત થાય, ત્યારે તમે વ ાસ કરો, કે હુ તે છુ.’ ”
20 ન ે હુ તમને કહુ છુ કે, ‘જે કોઈને હુ મોક ું છુ તેનો અંગીકાર જે કરે છે, તે મારો અંગીકાર કરે છે; અને જે મારો
અંગીકાર કરે છે તે મને મોકલનારનો અંગીકાર કરે છે.

ઈ ુ પોતાની ધરપકડની આગાહ આપે છે
માથ. 26:20-25; માક 14:17-21; ૂક 22:21-23

21એમ ક ાં પછ ઈ ુ આત્મામાં ાકુળ થયા; અને ગંભીરતાથી ક ું કે, હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, ‘તમારામાંનો એક મને
પરસ્વાધીન કરશ.ે 22 તે કોને વષે બોલે છે એ સંબંધી શષ્યોએઆ યર્થી એકબીજા તરફ જો ુ.ં

23હવેજમણસમયે તેમના શષ્યોમાંનોએક,જનેાં પર ઈ ુ પ્રેમ રાખતા હતા, તે ઈ ુની છાતીએઅઢેલીને બેઠો હતો. 24 સમોન
પતર તેને ઇશારો કર ને કહે છે કે, ‘તેઓ કોનાં વષે બોલે છે, તે અમને કહે.’ ” 25 ત્યારે તે જમે ઈ ુની છાતીએ અઢેલીને બેઠો
હતો, તેમ ને તેમ જ તેમને ૂછે છે કે, ‘પ્ર ુ, તે કોણ છે?’ ”

26 ઈ ુ કહે છે કે, ‘હુ કો ળયો બોળ ને જેને આપીશ, તે જ તે છે.’ પછ તેઓ કો ળયો લઈને તે સમોન ઇશ્કા રયોતના
દ કરા યહૂદાને આપે છે. 27અને કો ળયો લીધા પછ તેનામાં શેતાન આ ો, માટે ઈ ુ તેને કહે છે કે, ‘જે ું કરવાનો છે, તે
જલદ કર.’ ”

28 હવે તેમણે તેને શા માટે એ ક ું એ જમવા બેઠેલાઓમાંથી કોઈ સમ ો ન હ. 29 કેમ કે કેટલાકે એમ ધા ુ કે, યહૂદાની
પાસે થેલી છે તેથી ઈ ુએ તેને ક ું કે, પવર્ને માટે આપણને જનેી અગત્ય છે તે ખર દવાને અથવા ગર બોને કઈ આપવા ું ક ું.
30 ત્યારે કો ળયો લઈને તે તરત બહાર ગયો; અને તે સમયે રાત હતી.

નવી આજ્ઞા
31જયારે તે બહાર ગયો, ત્યારે ઈ ુ કહે છે કે, ‘હવે માણસનો દ કરો મ હમાવાન થયો છે, તેનામાં ઈ ર મ હમાવાન

થયા છે. 32ઈ ર તેને પોતામાં મ હમાવાન કરશે અને તેને વહેલો મ હમાવાન કરશ.ે 33ઓનાનાં બાળકો, હવે પછ
થોડા સમય ુધી હુ તમાર સાથે છુ; તમે મને શોધશો.’ જેમ મેં યહૂદ ઓને ક ું હ ું કે, ‘ ાં હુ જાઉં છુ ત્યાં તમે
આવી શકતા નથી, તેમ હુ હમણાં તમને પણ કહુ છુ.

34 ‘હુ તમને નવીઆજ્ઞાઆ ું છુ, કે તમે એકબીજા પર પ્રેમ રાખો, 35જોએકબીજા પર તમે પ્રેમ રાખો તો તેથી સવર્
માણસો જાણશે કે તમે મારા શષ્યો છો.

પતર નકાર કરશે એવી ઈ ુની આગાહ
માથ. 26:31-35; માક 14:27-31; ૂક 22:31-34

36 સમોન પતર તેમને કહે છે કે, ‘પ્ર ુ, તમે ાં જાઓ છો? ઈ ુએ ક ું, ‘ ાં હુ જાઉં છુ, ત્યાં ું હમણાં માર પાછળ
આવી શકતો નથી; પણ પછ માર પાછળઆવીશ. 37 પતર તેમને કહે છે કે, ‘પ્ર ુ, હુ હમણાં જ તમાર પાછળ કેમઆવી
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શકતો નથી? તમારે માટે હુ મારો જીવ પણ આપીશ. 38 ઈ ુ કહે છે કે, ‘ ું ું મારે માટે તારો જીવ આપશે?’ હુ તને ન ે
કહુ છુ કે, “મરઘો બોલ્યા અગાઉ ું ત્રણ વાર મારો નકાર કરશ.ે’ ”

14
પતા તરફ લઈ જતો માગર્ ઈ ુ

1 ‘તમારા હૃદયોને ાકુળ થવા ન દો; તમે ઈ ર પર વ ાસ રાખો છો, મારા પર પણ વ ાસ રાખો. 2મારા પતાના
ઘરમાં રહેવા માટે ઘણી જગ્યાઓ છે, ના હોત તો હુ તમને કહેત; હુ તો તમારે માટે જગ્યા તૈયાર કરવાને જાઉં છુ. 3 હુ
જઈને તમારે માટે જગા તૈયાર કર શ, પછ હુ પાછોઆવીશ અને તમને માર પાસે લઈ જઈશ, એ માટે કે ાં હુ રહુ
છુ ત્યાં તમે પણ રહો.

4 હુ ાં જાઉં છુ ત્યાંનો માગર્ તમેજાણો છો.’ ” 5થોમા તેમને કહે છે કે, ‘પ્ર ુ, તમે ાં જાઓછો, તે અમે જાણતા નથી;
ત્યારે અમે માગર્ કેવી ર તે જાણીએ?’ ” 6 ઈ ુ તેને કહે છે કે, ‘માગર્, સત્ય તથા જીવન હુ છુ; મારા આશ્રય વના પતાની
પાસે કોઈઆવ ું નથી. 7તમે જો મને ઓળખત તો મારા પતાને પણઓળખત; હવેથી તમે તેમને ઓળખો છો અને
તેમને જોયા છે.

8 ફ લપ તેમને કહે છે કે, ‘પ્ર ,ુ અમને પતા દેખાડો, એ અમારે માટે ૂર ું છે. 9 ઈ ુ તેને કહે છે કે, ‘ ફ લપ, લાંબા સમય
ુધી હુ તમાર સાથે ર ો છુ, તોપણ ું ું મને ઓળખતો નથી? જેણે મને જોયો છે તેણે પતાને જોયા છે; તો ું શા

માટે કહે છે કે, ‘અમને પતા દેખાડો?
10 હુ બાપમાં છુ અને બાપ મારામાં છે, એવો વ ાસ ું કરે છે કે ન હ? જે વાતો હુ તમને કહુ છુ તે હુ મારા પોતાના

તરફથી નથી કહેતો; પણ પતા મારામાં રહ ને પોતાના કામ કરે છે. 11 હુ બાપમાં છુ અને બાપ મારામાં છે, એવો
વ ાસ મારા પર કરો, ન હ તો કામોને જ લીધે મારા પર વ ાસ રાખો.’ ”
12 હુ તમને સાચે જ કહુ છુ કે, ‘હુ જે કામો કરુ છુ તે જ મારા પર વ ાસ કરનાર પણ કરશે અને એના કરતાં પણ

મોટાં કામો કરશ,ે કેમ કે હુ પતાની પાસે જાઉં છુ. 13 જે કઈ મારે નામે તમે માગશો, તે હુ કર શ, એ માટે કે પતા
દ કરામાં મ હમાવાન થાય. 14જો તમે મારે નામે માર પાસે કઈ માગશો તો તે પ્રમાણે હુ કર શ.

પ વત્રઆત્મા ું વરદાન
15જો તમે મારા પર પ્રેમ કરતા હો તો માર આજ્ઞાઓપાળશો. 16અને હુ પતાને પ્રાથર્ના કર શઅને તે તમને બીજા

એક સહાયક તમાર પાસે સદા રહેવા માટેઆપશે, 17એટલે સત્યનોઆત્મા, જેને માનવજગત પામી નથી શક ું; કેમ
કે તેમને તે જોઈ શક ું નથી અને તેમને જાણ ું નથી; પણ તમે તેમને જાણો છો; કેમ કે તેઓ તમાર સાથે રહે છે અને
તમારામાં વાસો કરશ.ે

18 હુ તમને અનાથ ૂક દઈશ ન હ; હુ તમાર પાસે આવીશ. 19થોડ વાર પછ દુ નયા મને ફર થી ન હ જોશે, પણ
તમે મને જોશો; હુ જી ું છુ માટે તમે પણજીવશો. 20 તે દવસે તમે જાણશો કે, હુ મારા પતામાં છુ. તમે મારામાં છો
અને હુ તમારામાં છુ.

21 જેની પાસે માર આજ્ઞાઓ છેઅને જે તેઓને પાળે છે, તે જ મારા પર પ્રેમ રાખે છે; અને જે મારા પર પ્રેમ રાખે છે
તેના પર મારા પતા પ્રેમ રાખશે અને હુ તેના પર પ્રેમ રાખીશ અને તેનીઆગળ હુ પોતાને પ્રગટ કર શ.’ ” 22 યહૂદા, જે
ઇશ્કા રયોત ન હતો, તે તેને કહે છે કે, ‘પ્ર ુ, તમે પોતાને અમાર આગળ પ્રગટ કરશો અને દુ નયાની સમક્ષ ન હ, એ ું ું કારણ
છે?’ ”

23ઈ ુએ જવાબઆપ્યો કે, ‘જો કોઈ મારા પર પ્રેમ રાખતો હશે, તો તે મારુ વચન પાળશ;ે અને મારા પતા તેના પર
પ્રેમ રાખશ;ે અને અમે તેની પાસે આવીને તેની સાથે રહ ુ.ં 24 જે મારા પર પ્રેમ રાખતો નથી તે મારા વચનો ું પાલન
કરતો નથી. જે વચન તમે સાંભળો છો તે મારા નથી, પણ જે પતાએ મને મોકલ્યો છે તેમના છે.

25 હુ હજી તમાર સાથે રહુ છુ એટલામાં મેં તમને એ વચનો ક ાં છે. 26પણસહાયક, એટલે પ વત્રઆત્મા, જેમને
પતા મારે નામે મોકલી આપશે, તે તમને બ ું શીખવશે અને મેં જે સવર્ તમને ક ું તે સઘ ું તમારાં સ્મરણમાં લાવશ.ે
27 હુ તમને શાં ત આપીને જાઉં છુ; માર શાં ત હુ તમને આ ું છુ; જેમ માનવજગત આપે છે તેમ હુ તમને આપતો
નથી. તમારાં હૃદયોને ાકુળ થવા ન દો; અને બીવા પણ દેશો નહ .

28 મેં તમને જે ક ું તે તમે સાંભ ું છે કે, ‘હુ જાઉં છુ, તમાર પાસે પાછો આ ું છુ. જો તમે મારા પર પ્રેમ રાખતા
હોત, તો હુ પતાની પાસે જાઉં છુ, એથી તમને આનંદ થાત; કેમ કે મારા કરતાં પતા મહાન છે. 29 હવે જયારે એ
બાબતો થાય ત્યારે તમે વ ાસ કરો માટે તે થયા અગાઉ મેં હમણાંથી તમને ક ું છે.

30હવેથી તમાર સાથે હુ ઘણી વાતો કરવાનો નથી, કેમ કેઆજગતનોઅ ધકાર આવે છે,અને તેનો મારા પર કોઈ
હસ્સો નથી; 31પણ માનવજગતજાણે કે હુ પતા પર પ્રેમ રા ું છુ અને પતાએ મને આજ્ઞાઆપી છે, તેમ હુ કરુ છુ
એ માટે આ થાય છે, ઊભા થાઓ, અહ થીઆપણે જઈએ.’ ”

15
ઈ ુ ખરો દ્રાક્ષાવેલો

1ખરો દ્રાક્ષાવેલો હુ છુ અને મારા પતા માળ છે. 2મારામાંની દરેક ડાળ જેને ફળઆવતાં નથી તેને તે કાપી નાખે
છે; અને જે ડાળ ઓને ફળઆવે છે, તે દરેકને વધારે ફળઆવે માટે તે તેને ુદ્ધ કરે છે.
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3 જે વચનો મેં તમને ક ાં છે તેના દ્વારા હવે તમે ુદ્ધ થઈ ગયા છો. 4 તમે મારામાં રહો અને હુ તમારામાં રહ શ;
જેમ ડાળ વેલામાં ર ા વના પોતાનીજાતે ફળઆપી શકતી નથી, તેમ તમે પણ મારામાં ર ા વના ફળઆપી શકતા
નથી.

5 હુ તો દ્રાક્ષાવેલો છુ; અને તમે ડાળ ઓ છો; જે મારામાં રહે છે અને હુ તેનામાં રહુ છુ, તે જ ઘણાં ફળ આપે છે;
કેમ કે મારાથી નરાળા રહ ને તમે કઈ કર શકતા નથી. 6જો કોઈ મારામાં રહેતો નથી, તો ડાળ ની પેઠે તેને બહાર
ફેંક દેવામાં આવે છે; નાખી દેવાયેલી ડાળ ઓ ુકાઈજાય છે; પછ લોક તેઓને એકઠ કર ને અ માં નાખે છે અને
તેઓને બાળવામાં આવે છે. 7જો તમે મારામાં રહો; અને મારાં વચનો તમારામાં રહે, તો જે કઈ તમે ચાહો તે માગો,
એટલે તે તમને મળશે.

8તમે બહુ ફળઆપો,એમાં મારા પતા મ હમાવાન થાય છે;અને એથી તમે મારા શષ્ય થશો. 9 જેમ પતાએ મારા
પર પ્રેમ રા ો છે, તેમ મેં પણ તમારા પર પ્રેમ રા ો છે; તમે મારા પ્રેમમાં રહો.

10 જેમ હુ મારા પતાની આજ્ઞાઓ પાળ ને તેમના પ્રેમમાં રહુ છુ, તેમ જો તમે માર આજ્ઞાઓ પાળો તો તમે મારા
પ્રેમમાં રહેશો. 11મારો આનંદ તમારામાં રહે; અને તમારો આનંદ સં ૂણર્ થાય, એ માટે મેં તમને એ વાતો કહ છે.

12માર આજ્ઞા એ છે કે, ‘જેમ મેં તમારા પર પ્રેમ રા ો છે, તેમ તમે એકબીજા પર પ્રેમ રાખો.’ ” 13પોતાના મત્રોને
સારુ પોતાનો જીવઆપવો, તે કરતાં મહાન અન્ય કોઈ પ્રેમ નથી.

14 જેઆજ્ઞાઓ હુ તમને આ ું છુ તે જો તમે પાળો છો તો તમે મારા મત્ર છો. 15હવેથી હુ તમને દાસ કહેતો નથી;
કેમ કે પોતાનો શેઠ જે કરે છે તે દાસ જાણતો નથી; પણ મેં તમને મત્ર ક ાં છે; કેમ કે જે વાતો મેં મારા પતા પાસેથી
સાંભળ હતી તે બધી મેં તમને જણાવી છે.

16 તમે મને પસંદ કય નથી, પણ મેં તમને પસંદ કયા છે; અને તમને મોકલ્યા છે, કે તમે જઈને ફળ આપો; અને
તમારાં ફળ કાયમ રહે. જેથી તમે મારે નામે પતાની પાસે જે કઈ માગો તે તમને તે આપે. 17 તમે એકબીજા પર પ્રેમ
રાખો માટે હુ તમને એઆજ્ઞાઓઆ ું છુ.

દુ નયાનો તરસ્કાર
18જો જગત તમારો દ્વેષ રાખે છે તો તમારા પહેલાં તેણે મારો દ્વેષ કય છે, એ તમે જાણો છો. 19જો તમે જગતના

હોત તો પોતાના હોવાથી જગત તમારા ઉપર પ્રેમ રાખત; પર ુ તમે જગતના નથી, પણ મેં તમને જગતમાંથી પસંદ
કયા છે, તેથી જગત તમારા પર દ્વેષ રાખે છે.

20 દાસ પોતાના શેઠથી મોટો નથી, એવી જે વાત મેં તમને કહ તે યાદ રાખો. જો તેઓએ મને સતા ો છે, તો તમને
પણ સતાવશે. જો તેઓએ મારાં વચનો ું પાલન ક ુ તો તમારા પણ પાળશ.ે 21 પણ એ બ ું મારા નામને માટે તેઓ
તમને કરશ,ે કેમ કે તેઓ મારા મોકલનારનેજાણતા નથી. 22જો હુઆ ો ન હોતઅને તેઓને ક ું ન હોત, તો તેઓને
પાપ લાગત ન હ; પણ હવે તેઓના પાપ સંબંધી તેઓને કઈ બહા ું ર ું નથી.

23 જે મારો દ્વેષ કરે છે, તે મારા પતાનો પણ દ્વેષ કરે છે. 24 જે કામો બીજા કોઈએ કયા નથી, તે જો મેં તેઓ મધ્યે
કયા ન હોત, તો તેઓને પાપ ન લાગત; પણહવે તેઓએમને તથા મારા પતાને પણજોયા છે,અને તોપણદ્વેષ રા ો
છે. 25 તેઓના નયમશા માં વચન લખે ું છે કે, ‘તેઓએ વનાકારણ મારા પર દ્વેષ રા ો છે, તે ૂણર્ થાય તે માટે
એ ું થ ુ.ં

26 પણ સહાયક, એટલે સત્યનોઆત્મા, જે પતાની પાસેથી આવે છે, તેને હુ પતાની પાસેથી તમાર પાસે મોકલી
દઈશ; તે જયારે આવશે, ત્યારે મારા સંબંધી સાક્ષી આપશે. 27 તમે પણ સાક્ષી આપશો, કેમ કે તમે આરભથી માર
સાથે છો.

16
1 ‘કોઈ તમને ગેરમાગ દોરે ન હ, માટે મેં તમને એ વચનો ક ાં છે. 2 તેઓ તમને સભા ાનોમાંથી કાઢ ૂકશ;ે

ખરેખર, એવો સમયઆવે છે કે જો કોઈ તમને માર નાખે તો તે ઈ રની સેવા કરે છે, એમ તેને લાગશે.
3 તેઓ પતાને તથા મને જાણતા નથી, માટે તેઓ એ કામો કરશ.ે 4 પણ જયારે તે સમયઆવે ત્યારે તમે યાદ કરો

કે મેં તે તમને ક ું હ ું, માટે એ વચનો મેં તમને ક ાં છે. અગાઉ મેં એ વચનો તમને ક ાં ન હતાં, કેમ કે હુ તમાર સાથે
હતો.

પ વત્રઆત્મા ું કાયર્
5 પણ હવે હુ મારા મોકલનારની પાસે જાઉં છુ; અને તમે ાં જાઓ છો એ ું તમારામાંનો કોઈ મને ૂછતો નથી.

6પણ મેં તમને એ વચનો ક ાં છે, માટે તમારાં મન શોકથી ભર ૂર છે. 7તોપણ હુ તમને સત્ય કહુ છુ; મારુ જ ું તમને
હતકારક છે; કેમ કે જો હુ ન હ જાઉં, તો સહાયક તમાર પાસે આવશે નહ ; પણ જો હુ જાઉં, તો હુ તેમને તમાર
પાસે મોકલીઆપીશ.

8જયારે તેઓઆવશે ત્યારે તેઓપાપ વષે, ન્યાયીપણા વષે તથા ન્યાય ૂકવવા વષે જગતને ખાતર કર આપશે;
9પાપ વષ,ે કેમ કે તેઓમારા પર વ ાસ કરતા નથી; 10 ન્યાયીપણા વષ,ે કેમ કે હુ પતાની પાસેજાઉં છુ,અને હવેથી
તમે મને જોશો ન હ; 11 ન્યાય ુકાદા વષ,ે કેમ કે આજગતના અ ધકાર નો ન્યાય કરવામાં આ ો છે.

12હજુ પણમારે તમને ઘણી વાતો કહેવાની છે, પણહમણાં તે તમે સમજીશકો તેમ નથી. 13તોપણજયારે સત્યનો
આત્માઆવશે, ત્યારે તે તમને સવર્ સત્યમાં દોર જશે; કેમ કે તે પોતાના તરફથી કહેશે ન હ; પણ જે કઈ તે સાંભળશે
તે જ તે કહેશે; અને જે જે થવા ું છે તે તમને કહ બતાવશ.ે 14 તે મને મ હમાવાન કરશ,ે કેમ કે મારુ જે છે તેમાંથી તે
લઈને તમને કહ બતાવશ.ે 15 જે પતાનાં છે, તે સવર્ મારાં છે; માટે મેં ક ું કે, મારુ જે છે તેમાંથી લઈને તે તમને કહ
બતાવશે.

ઈ ુ ફર પાછા આવશે
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16થોડ વાર પછ તમે મને જોશો ન હ; અને ફર થોડ વાર પછ તમે મને જોશો.’ ”
17એથી તેમના શષ્યોમાંના કેટલાકે એકબીજાને ક ું, ‘ઈ ુ આપણને કહે છે કે, થોડ વાર પછ તમે મને જોશો ન હ; અને

ફર થોડ વાર પછ તમે મને જોશો, કેમ કે હુ પતાની પાસે જાઉં છુ, તે ું હશે?’ ” 18 તેઓએ ક ું કે, ‘થોડ વાર પછ ,
એમ ઈ ુ કહે છે તે ું છે? ઈ ુ ું કહે છે એઆપણે સમજતા નથી.’ ”

19તેઓ મને ક ું ૂછવા ઇચ્છે છે, એઈ ુએજાણ્ ુ,ં તેથી તેમણે તેઓને ક ું કે, થોડ વાર પછ તમે મને જોશો ન હ,અને
ફર થોડ વાર પછ તમે મને જોશો, એ જે મેં ક ું, તે વષે તમે અંદરોઅંદર ું ૂછો છો? 20 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે,
‘તમે રડશો અને શોક કરશો, પણ આ જગત આનંદ કરશ;ે તમે ઉદાસ થશો, પણ તમાર ઉદાસી આનંદમાં પલટાઈ
જશ.ે’ ” 21જયારે ીને પ્રસવવેદના થતી હોય છે ત્યારે તેને દઃુખ થાય છે, કેમ કે તેનો સમય આ ો હોય છે; પણ
બાળકનો જન્મ થયા પછ , દુ નયામાં બાળક જનમ્ ું છે તેના આનંદથી તે દઃુખ તેને ફર થી યાદઆવ ું નથી.

22 હમણાં તો તમે ઉદાસ છો ખરા; પણ હુ ફર તમને મળ શ ત્યારે તમે તમારા મનમાં આનંદ પામશો, અને તમારો
આનંદ તમાર પાસેથી કોઈ છ નવી લેનાર નથી. 23તે દવસે તમે મને કઈ ૂછશો ન હ. હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, જેથી
તમે મારે નામે પતાની પાસે જે કઈ માગો તે તમને તે આપે. 24 હજી ુધી તમે મારે નામે કઈ માગ્ ું નથી; માગો અને
તમને મળશ,ે એ માટે તમારો આનંદ સં ૂણર્ થાય.

દુ નયા પર વજય
25એવાતો મેં તમને દ્ર ાંતોમાં કહ છે; એવો સમયઆવે છે કે જયારે હુ દ્ર ાંતોમાં તમાર સાથે બોલીશ ન હ, પણ

પતા સંબંધી હુ તમને સ્પ ર તે કહ સંભળાવીશ.
26તે દવસે તમે મારે નામે માગશો; અને હુ તમને એમ નથી કહેતો કે હુ તમારે માટે પતાને પ્રાથર્ના કર શ; 27 કારણ

કે પતા પોતે તમારા પર પ્રેમ કરે છે, કેમ કે તમે મારા પર પ્રેમ રા ો છે અને વ ાસ પણ કય છે કે હુ પતાની પાસેથી
આ ો છુ. 28 હુ પતા પાસેથી આ દુ નયામાં આ ો છુ અને હવે હુ આ દુ નયા ત્યજીને પતાની પાસે જાઉં છુ.’ ”

29 તેમના શષ્યો કહે છે કે, ‘હવે તમે સ્પ ર તે બોલો છો અને કઈ દ્ર ાંતોમાં બોલતા નથી. 30 હવે અમે જાણીએ છ એ કે
તમે સઘળ બાબતો જાણો છો; અને કોઈ માણસ તમને કઈ ૂછે એવી અગત્ય નથી; તેથી અમે વ ાસ કર એ છ એ કે તમે
ઈ ર પાસેથી આ ા છો.’ ” 31ઈ ુએ તેઓને ઉ ર આપ્યો કે, ‘ ું હવે તમે વ ાસ કરો છો?

32 જુઓ, એવો સમય આવે છે, હા, હમણાં જ આ ો છે કે, તમે દરેક માણસ પોતપોતાની ગમ વખેરાઈ જશો
અને તમે મને એકલો ૂકશો. તે છતાં પણ હુ એકલો નથી, કેમ કે પતા માર સાથે છે. 33મેં તમને એ વાતો કહ છે કે,
‘મારામાં તમને શાં ત પ્રાપ્ત થાય. દુ નયામાં તમને સંકટ છે; પણ હમત રાખો; મેં જગતને જીત્ ું છે.’ ”

17
પોતાના શષ્ય માટે ઈ ુની પ્રાથર્ના

1ઈ ુએ એ વાતો ક ાં પછ સ્વગર્ તરફ પોતાની આંખો ઊંચી કર ને ક ું કે, ‘ પતા, સમયઆ ો છે; તમે તમારા દ કરાને
મ હમાવાન કરો, જેથી દ કરો તમને મ હમાવાન કરે. 2 કેમ કે તે સવર્ માણસો પર તમે અ ધકાર આપ્યો છે કે, જે સવર્
તમે તેને આપ્યાં છે તેઓને તે અનંતજીવનઆપે.

3અનંતજીવન એ છે કે તે તમને એકલાને, સત્ય ઈ રને તથા ઈ ુ ખ્રસ્તને કે જેને તેમણે મોકલ્યો છે તેને ઓળખ.ે
4 જે કામ કરવા ું તમે મને સોંપ્ ું હ ું તે ૂરુ કર ને મેં તમને ૃથ્વી પર મ હમાવાન કયા છે. 5 હવ,ે ઓ પતા, ૃ ની
ઉત્પ અગાઉ તમાર સાથે જે મ હમા હુ ભોગવતો હતો તેથી તમે હમણાં પોતાની સાથે મને મ હમાવાન કરો.

6માનવજગતમાંથી જે માણસો તમે મને આપ્યાં છે, તેઓને મેં તમારુ નામ પ્રગટ ક ુ છે; તેઓ તમારાં હતાં, તેઓને
તમે મને આપ્યાં છે; અને તેઓએ તમારાં વચન પા ા છે. 7 હવે તેઓ જાણે છે કે જે જે તમે મને આપ્યાં છે, તે સવર્
તમારા તરફથી જ છે. 8 કેમ કે જે વાતો તમે મને કહેલી હતી તે મેં તેઓને કહ છે; અને તેઓએ તે સ્વીકાર છે; અને હુ
તમાર પાસેથી આ ો છુ, એ તેઓએ ન ે જાણ્ ું છે, તમે મને મોકલ્યો છે, એવો વ ાસ તેઓએ કય છે.

9 જેઓએ વ ાસ કય છે તેઓને માટે હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ; માનવજગતને સારુ હુ પ્રાથર્ના કરતો નથી, પણ જેઓને
તમે મને આપ્યાં છે તેઓને માટે; કેમ કે તેઓ તમારાં છે; 10 જે બધા મારાં તે તમારા છે અને જે તમારા તે મારાં છે; હુ
તેઓમાં મ હમાવાન થયો છુ. 11 હુ લાંબા સમય ુધી દુ નયામાં નથી, પણ તેઓઆદુ નયામાં છે અને હુ તમાર પાસે
આ ું છુ. ઓપ વત્ર પતા, તમારુ નામ જે તમે મનેઆપ્ ું છે, તેમાં તેઓને પણઆપણા જેવા એક થવા માટે સંભાળ
રાખો.

12 હુ તેઓની સાથે જગતમાં હતો ત્યાં ુધી તમારુ નામ જે તમે મને આપ્ ું છે તેમાં મેં તેઓને સંભાળ રા ાં; અને
મેં તેઓ ું રક્ષણ ક ુ છે શા વચનો ૂરા થાય માટે વનાશના દ કરા સવાય તેઓમાંના કોઈનો વનાશ થયો ન હ.
13હવે હુ તમાર પાસે આ ું છુ; ‘તેઓમાં મારો આનંદ સં ૂણર્ થાય,’ માટે હુ આ બાબતો દુ નયામાં કહુ છુ. 14 તમારાં
વચનો મેં તેઓને આપ્યાં છે; માનવજગતે તેઓનો દ્વેષ કય છે કેમ કે જેમ હુ જગતનો નથી તેમ તેઓ આ જગતના
નથી.

15 તમે તેઓને દુ નયામાંથી લઈ લો એવી પ્રાથર્ના હુ કરતો નથી, પણ તમે તેઓને દુ થી દૂર રાખો. 16 જેમ હુ
જગતનો નથી, તેમ તેઓઆજગતના નથી. 17સત્યથી તેઓને પ વત્ર કરો; તમારુ વચન સત્ય છે.

18 જેમ તમે મને દુ નયામાં મોકલ્યો છે, તેમ મેં પણ તેઓને દુ નયામાં મોકલ્યા છે. 19તેઓ પોતે પણ સત્યથી પ વત્ર
થાય માટે તેઓને સારુ હુ પોતાને પ વત્ર કરુ છુ.
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20વળ હુ એકલો તેઓને માટે ન હ, પણ તેઓની વાતથી જેઓ મારા પર વ ાસ કરશ,ે તેઓને માટે પણ પ્રાથર્ના
કરુ છુ કે, 21 તેઓ બધા એક થાય. ઓ પતા, જેમ તમે મારામાં અને હુ તમારામા,ં તેમ તેઓ પણ આપણામાં થાય,
જેથી માનવજગત વ ાસ કરે કે તમે મને મોકલ્યો છે.

22 જે મ હમા તમે મને આપ્યો છે તે મેં તેઓને આપ્યો છે, જેથી જેવાઆપણે એક છ એ તેમ તેઓ પણએક થાય;
23એટલે હુ તેઓમાં અને તમે મારામાં થાઓ જેથી તેઓસં ૂણર્ ર તે એક કરાય,એસારુ કે માનવજગત સમજે કે તમે
મને મોકલ્યો છે અને જેમ તમે મારા પર પ્રેમ કય છે તેમ તેઓના પર પણ પ્રેમ કય છે.

24 હે પતા, હુ એ ું ઇચ્છુ છુ કે, ાં હુ છુ ત્યાં જેઓને તમે મને આપ્યાં છે તેઓ પણ માર પાસે રહે, જેથી તેઓ
મારો મ હમા જુએ, કે જે તમે મને આપ્યો છે; કેમ કે ૃ નો પાયો નંખાયા અગાઉ તમે મારા પર પ્રેમ કય હતો.

25ઓ ન્યાયી પતા, માનવજગતે તો તમને ઓળ ા નથી; પણ મેં તમને ઓળ ા છે; અને તમે મને મોકલ્યો છે,
એમ તેઓએજાણ્ ું છે; 26 મેં તેઓને તમારુ નામ જણા ું છે; અને જણાવીશ; એ માટે કે, જે પ્રેમથી તમે મારા પર
પ્રેમ રા ો છે તે તેઓમાં રહે અને હુ તેઓમાં રહુ.’ ”

18
ઈ ુની ધરપકડ
માથ. 26:47-56; માક 14:43-50; ૂક 22:47-53

1એ વાતો ક ાં પછ ઈ ુ પોતાના શષ્યો સાથે કન્દ્રોન ખીણને પેલે પાર ગયા, ત્યાં એક વાડ હતી, તેમાં તેઓ પોતે તથા
તેમના શષ્યો ગયા. 2હવે તેમને પરસ્વાધીન કરનાર યહૂદા પણ તે જગ્યા વષે જાણતો હતો; કેમ કે ઈ ુ પોતાના શષ્યોની સાથે
ઘણી વખત ત્યાં જતા હતા. 3 ત્યારે યહૂદા સૈ નકોની ટુકડ લઈને અને ુ યાજકો તથા ફરોશીઓની પાસેથી સપાઈઓને
લઈને ફાનસો, મશાલો તથા હ થયારો સ હત ત્યાં આ ો.

4 ત્યારે ઈ ુ પોતાનાં પર જે સવર્ આવી પડવા ું હ ું તે બ ું જાણતા હતા, તે માટે તેમણે બહાર જઈને તેઓને ક ું કે, ‘તમે
કોને શોધો છો?’ ” 5 તેઓએ તેમને ઉ ર દ ધો કે, ‘ઈ ુ નાઝાર ન.ે’ ઈ ુ તેઓને કહે છે કે, ‘તે હુ છુ.’ અને યહૂદા જે તેમને
પરસ્વાધીન કરનાર હતો તે પણ સૈ નકોની સાથે ઊભો હતો.

6એ માટે જયારે તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘તે હુ છુ,’ ત્યારે તેઓ પાછા હટ ને જમીન પર પડ્યા. 7 ત્યારે તેમણે ફર તેઓને ૂ ું
કે, ‘તમે કોને શોધો છો?’ અને તેઓએ ક ું કે, ‘નાસરેથના ઈ ુને.’ ”

8ઈ ુએ ઉ રઆપ્યો કે, ‘મેં તમને ક ું કે, તે હુ છુ;’એમાટેજો તમે મને શોધતાં હો તો,આમાણસોને જવા દો.’ ” 9એ
માટે કે જે વચન તેઓ બોલ્યા હતા તે ૂણર્ થાય; ‘જેઓને તમે મને આપ્યા છે તેઓમાંથી એકને પણ મેં ુમા ો નથી.’ ”

10 ત્યારે સમોન પતરે તેની પાસે તલવાર હતી, તે કાઢ ને પ્ર ુખ યાજકના ચાકરનો જમણો કાન કાપી ના ો. તે ચાકર ું નામ
માલ્ખસ હ ું. 11 તેથી ઈ ુએ પતરને ક ું કે, ‘તાર તલવાર મ્યાનમાં ૂક; જે પ્યાલો મારા પતાએ મનેઆપ્યો છે ‘તે ું હુ
ના પીઉં?’ ”

ઈ ુ આ ાસની આગળ
12 ત્યારે સપાઈઓએ, સેનાપ ત તથા યહૂદ ઓના અ ધકાર ઓએ ઈ ુને પકડ્યા અને તેમને બાંધ્યા. 13 તેઓ પહેલાં તેમને

આ ાસની પાસે લઈ ગયા; કેમ કે તે વષર્ના પ્ર ુખ યાજક કાયાફાનો તે સસરો હતો. 14 હવે કાયાફાએ યહૂદ ઓને એવી સલાહ
આપી હતી કે, લોકોને માટે એક માણસે મર ું હતકારક છે.

પતરે કરેલો નકાર
માથ. 26:69-70; માક 14:66-68; ૂક 22:55-57

15 સમોન પતર તથા બીજો એક શષ્ય ઈ ુની પાછળ ગયા. હવે તે શષ્ય પ્ર ુખ યાજકનો ઓળખીતો હતો તેથી ઈ ુની
સાથે પ્ર ુખ યાજકના ઘરના ચોકમાં ગયો. 16 પણ પતર બારણા આગળ બહાર ઊભો ર ો. માટે તે બીજો શષ્ય જે પ્ર ુખ
યાજકનો ઓળખીતો હતો તે બહાર આ ો અને દરવાજો સાચવનાર દાસીને કહ ને પતરને અંદર લઈ ગયો.

17 ત્યારે તે દાસીએ પતરને ક ું કે, ‘ ું ું પણ તે માણસના શષ્યોમાંનો એક છે?’ પતરે ક ું કે, ‘હુ નથી.’ ” 18 ત્યાં ચાકરો
તથા સપાઈઓ ઠડ ને કારણે કોલસાની તાપણી કર ને તાપતા હતા; કેમ કે ઠડ હતી; અને પતર પણ તેઓની સાથે ઊભો રહ ને
તાપતો હતો.

પ્ર ુખ યાજક ઈ ુને પ્ર ો ૂછે છે
માથ. 26:59-66; માક 14:55-64; ૂક 22:66-71

19 ત્યારે પ્ર ુખ યાજકે ઈ ુને તેના શષ્યો તથા શક્ષણ વષે ૂ ુ.ં 20ઈ ુએ તેને ઉ રઆપ્યો કે, ‘દુ નયાની સમક્ષ હુ પ્રગટ
ર તે બોલતો આ ો છુ; સભા ાનોમાં તથા ભ ક્ત ાનમાં ાં સવર્ યહૂદ ઓએકઠા થાય છે, ત્યાં હુ નત્ય બોધ
કરતો હતો;અને હુ ુપ્તમાં કઈબોલ્યો નથી. 21 ‘ ું મને કેમ ૂછે છે?’ તેઓને ૂછ; ‘મેં જે ક ું તે મારા સાંભળનારાઓને
ૂછ; જો, મેં જે વાતો કહ તે તેઓજાણે છે.
22 ઈ ુએ એમ ક ું ત્યારે, સપાઈઓમાંનો એક પાસે ઊભો હતો, તેણે ઈ ુને તમાચો માર ને ક ું કે, ું ું પ્ર ુખ યાજકને

એવી ર તે જવાબઆપે છે?’ ” 23ઈ ુએ તેને ઉ ર આપ્યો કે, ‘જો મેં કઈ ખોટુ ક ું હોય તો તે વષે સા બત કર. પણજો
સા ું હોય, ‘તો ું મને કેમ મારે છે?’ ” 24 ત્યારે આ ાસે ઈ ુને બાંધીને પ્ર ુખ યાજક કાયાફા પાસે મોકલ્યા.

પતરે ઈ ુનો ફર થી નકાર કય
માથ. 26:71-75; માક 14:69-72; ૂક 22:58-62
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25હવે સમોન પતર ઊભો રહ ને તાપતો હતો, ત્યારે તેઓએ તેને ૂ ું કે, ‘ ું ું પણ તેના શષ્યોમાંનો એક છે?’ તેણે નકાર
કરતાં ક ું કે, ‘હુ નથી.’ ” 26જનેો કાન પતરે કાપી ના ો હતો તેનો સગો જે પ્ર ુખ યાજકના ચાકરોમાંનો એક હતો તેણે ક ું,
વાડ માં મેં તને તેની સાથે જોયો નથી ું? 27 ત્યારે પતરે ફર થી ઇનકાર કય ; અને તરત જ મરઘો બોલ્યો.

ઈ ુ પલાત આગળ
માથ. 27:1-2,11-14; માક 15:1-5; ૂક 23:1-5

28 ત્યારે તેઓ ઈ ુને કાયાફા પાસેથી દરબારમાં લઈ જતા હતા; તે વહેલી સવારનો સમય હતો; અને તેઓ અ ુદ્ધ ન થાય,
પાસ્ખા ખાઈ શકે, માટે દરબારમાં ગયા ન હ. 29 તેથી પલાતે બહાર આવીને તેઓને ક ું કે, ‘એ માણસ પર તમે ક ું તહોમત
ૂકો છો?’ ” 30 તેઓએ તેને ઉ ર આપ્યો, ‘જો એ માણસ ખોટુ કરનાર ન હોત, તો અમે તેને તમને સોંપત ન હ.’ ”
31 ત્યારે પલાતે તેઓને ક ું કે, ‘તમે પોતે તેને લઈને તમારા નયમશા પ્રમાણે તેનો ન્યાય કરો,’ યહૂદ ઓએ તેમને ક ું કે,

‘કોઈ માણસને માર નાખવાનો અમને અ ધકાર નથી.’ ” 32 પોતે કયા મોતથી મરનાર હતા તે ૂચવતાં ઈ ુએ જે વચન ક ું હ ું
તે ૂણર્ થાય માટે એમ થ ું.

33એથી પલાતે ફર દરબારમાં જઈને ઈ ુને બોલાવીને તેને ૂ ું કે, ‘ ું ું યહૂદ ઓનો રાજા છે?’ ” 34ઈ ુએ ઉ રઆપ્યો
કે, ‘આ ું ું પોતાના તરફથી કહે છે કે, કોઈ બીજાઓએમારા સંબંધી એ તને ક ું?’ ” 35 પલાતે ઉ રઆપ્યો કે, ‘ ું હુ
યહૂદ છુ?’ તારા દેશના લોકોએ તથા ુ યાજકોએ તને મારે હવાલે કય ; ‘તેં ું ક ુ છે?’ ”

36 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો કે, ‘મારુ રા આ જગત ું નથી; જો મારુ રા આ જગત ું હોત, તો મને યહૂદ ઓને
સ્વાધીન કરવામાંઆવત ન હ, તે માટે મારા સેવકો લડાઈ કરત, પણમારુ રા તો અહ ું નથી. 37તેથી પલાતે ઈ ુને
ૂ ું કે, ‘ત્યારે ું ું રાજા છે?’ ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો કે, ‘ ું કહે છે કે હુ રાજા છુ.’ એ જ માટે હુ જન્મ્યો છુ; અને એ જ

માટે હુ આ દુ નયામાં આ ો છુ, જેથી હુ સત્ય વષે સાક્ષીઆ ું; સવર્ જે સત્યનો છે, તે માર વાણી સાંભળે છે.’ ”

ઈ ુને મોતની સજા ફરમાવી
માથ. 27:15-31; માક 15:6-20; ૂક 23:13-25

38 પલાત તેને કહે છે કે, ‘સત્ય ું છે?’ જયારે તેણે એમ ક ું ત્યારે, તે ફર થી યહૂદ ઓની પાસે બહાર ગયો અને તેઓને
ક ું મને આ માણસમાં કઈ અપરાધ જણાતો નથી. 39 પણ પાસ્ખાપવર્માં તમારે માટે એક બંદ વાનને હુ છોડ દઉં, એવો તમારો
રવાજ છે. તેથી હુ તમારે માટે યહૂદ ઓના રાજાને છોડ દઉં, એમ તમે ચાહો છો ું? 40 ત્યારે તેઓએ ફર થી ઊંચા અવાજે
ક ું કે, ‘એને તો ન હ જ, પણ બરાબાસને. હવે બરાબાસ તો ુંટારો હતો.

19
1 ત્યાર પછ પલાતે ઈ ુને કોરડા મરા ા. 2 સપાઈઓએ કાંટાનો ુગટ ૂંથીને તેમના માથા પર ૂ ો અને તેમને જાં ુડા

રગનો ઝભ્ભો પહેરા ો; 3 તેઓએ તેમની પાસે આવીને ક ું કે, ‘ઓ યહૂદ ઓના રાજા, સલામ!’ અને તેઓએ તેમને ુ ઓ
માર .

4 પછ પલાતે ફર થી બહાર જઈને લોકોને ક ું કે, ‘હુ તેને તમાર પાસે બહાર લા ું છુ, કે જથેી તમે જાણો કે, મને તેનામાં
કઈ અપરાધ જણાતો નથી.’ ” 5 ત્યારે ઈ ુ કાંટાનો ુગટ તથા જાં ુડા રગનો ઝભ્ભો પહેરેલા જ બહાર નીક ા. પછ પલાતે
તેઓને ક ું કે, ‘આ માણસને જુઓ!’ 6જયારે ુ યાજકોએ તથા અ ધકાર ઓએ તેમને જોયા, ત્યારે તેઓએ ૂમ પાડતાં
ક ું કે, તેને વધસ્તંભે જડો, વધસ્તંભે જડો.’ પલાતે તેઓને ક ું કે, ‘તમે પોતે તેને લઈ જાઓ અને વધસ્તંભે જડો; કેમ કે મને
તેનામાં કઈ અપરાધ જણાતો નથી.’ ”

7 યહૂદ ઓએ પલાતને ઉ ર આપ્યો કે, ‘અમારો એક નયમ છે અને તે પ્રમાણે તેણે ૃત્ ુદડ ભોગવવો જોઈએ; કેમ કે તેણે
પોતે ઈ રનો દ કરો હોવાનો દાવો કય છે. 8 તે વાત સાંભળ ને પલાત વધારે ગભરાયો; 9અને તેણે ફર દરબારમાં જઈને ઈ ુને
ક ું કે, ‘ ું ાંનો છે?’ પણ ઈ ુએ તેને કઈ જવાબઆપ્યો ન હ.

10 ત્યારે પલાતે તેમને ક ું કે, ‘ ું ું મને ક ું કહેતો નથી?’ ું ું જાણતો નથી કે તને છોડવાનો અને વધસ્તંભે જડવાનો
અ ધકાર મને છે?’ ” 11ઈ ુએ તેને ઉ ર આપ્યો કે, ‘ઉપરથી અપાયાં વના તને મારા પર કઈ પણઅ ધકાર હોત ન હ; તે
માટે જેણે મને તને સોંપ્યો છે તે ું પાપ વધારે મોટુ છે.’ ”

12આથી પલાતે તેમને છોડવાની કો શશ કર ; પણ યહૂદ ઓએ ઊંચા અવાજે ક ું કે, ‘જો તમે આ માણસને છોડ દો, તો
તમે કાઈસારનાં મત્ર નથી; જે કોઈ પોતાને રાજા ઠરાવે છે, તે કાઈસારની વરુદ્ધ બોલે છે. 13 ત્યારે તે સાંભળ ને પલાત ઈ ુને
બહાર લા ો અને ફરસબંદ નામની જગ્યા જનેે હ ૂ ભાષામાં ‘ગાબ્બાથા’ કહે છે, ત્યાં ન્યાયાસન પર બેઠો.

14 હવે પાસ્ખાની તૈયાર નો દવસ હતો અને લગભગ બપોરનો એક વાગ્યો હતો. પલાતે યહૂદ ઓને ક ું કે, ‘જુઓ, તમારો
રાજા!’ 15 ત્યારે તેઓએ પોકાર ને ક ું કે, ‘તેને દૂર કરો, દૂર કરો, તેને વધસ્તંભે જડો.’ પલાત તેઓને કહે છે કે, ‘ ું હુ તમારા
રાજાને વધસ્તંભે જડા ુ?ં’ ુ યાજકોએ ઉ ર આપ્યો કે, ‘કાઈસાર સવાય અમારે બીજો કોઈ રાજા નથી.’ ” 16 ત્યારે ઈ ુને
વધસ્તંભે જડવાને પલાતે તેઓને સોંપ્યા.ં તેથી તેઓ ઈ ુને પકડ લઈ ગયા.

ઈ ુને વધસ્તંભે જડ્યાં
માથ. 27:32-44; માક 15:21-32; ૂક 23:26-43

17 પછ ઈ ુ પોતાનો વધસ્તંભ ઊંચક ને ખોપર ની જગ્યા, જે હ ૂ ભાષામાં ‘ગલગથા’ કહેવાય છે, ત્યાં બહાર ગયા.
18 તેઓએ ઈ ુને તથા તેમની સાથે બીજા બેને વધસ્તંભે જડ્યા;ં બંને બાજુએ એકને તથા વચમાં ઈ ુન.ે
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19 પલાતે એ ું લખાણ લખીને વધસ્તંભ પર લટકા ું કે; ‘નાસરેથનો ઈ ુ, યહૂદ ઓનો રાજા.’ ” 20 ાં ઈ ુને વધસ્તંભે
જડવામાં આ ા હતા, તે જગ્યા શહેરની પાસે હતી અને તે લખાણ હ ,ૂ લે ટન તથા ગ્રીક ભાષામાં લખે ું હ ું, માટે ઘણાં
યહૂદ ઓએ તે વાંચ્ ુ.ં

21 તેથી યહૂદ ઓના ુ યાજકોએ પલાતને ક ું કે, ‘યહૂદ ઓનો રાજા,’ એમ ન લખો, પણ તેણે ક ું કે, ‘હુ યહૂદ ઓનો
રાજા છુ.’ એમ લખો. 22 પલાતે ઉ ર આપ્યો કે, ‘મેં જે લ ું તે લ ુ.ં’ ”

23 સપાઈઓએ ઈ ુને વધસ્તંભે જડ્યાં પછ તેમના વ ો લઈ લીધાં અને તેના ચાર ભાગ પાડ્યા, દરેક સપાઈને માટે એક;
ઝભ્ભો પણ લઈ લીધો હતો; તે ઝભ્ભો સાંધા વગરનો ઉપરથી આખો વણેલો હતો. 24 પછ તેઓએ પરસ્પર ક ું કે, ‘આપણે
તેને ફાડ એ ન હ; પણ તે કોને મળે તે જાણવા માટે ચઠ્ઠ ઓ નાખીએ!’ ‘તેઓએ પરસ્પર મારાં વ ો વહેંચી લીધાં અને મારા
ઝભ્ભા માટે ચઠ્ઠ ઓ નાખી.’ એમ નયમશા માં જે લખે ું છે તે ૂણર્ થાય માટે આ બન્ ુ,ં તેથી એ કાયર્ સપાઈઓએ ક ુર્.

25 પણ ઈ ુના વધસ્તંભ પાસે તેમના મા, તેમના માસી, ક્લોપાસની પત્ની મ રયમ તથા મગ્દલાની મ રયમ ઊભા રહેલાં હતા.ં
26તેથી જયારે ઈ ુએ પોતાની માને તથા જનેાં પર પોતે પ્રેમ કરતા હતા તે શષ્યને પાસે ઊભા રહેલાં જોયાં, ત્યારે તેમણે પોતાની
માને ક ું કે, ‘બાઈ, જો તારો દ કરો!’ 27 ત્યાર પછ તે પેલા શષ્યને કહે છે કે, ‘જો, તાર મા!’ અને તે જ સમયથી તે શષ્ય
મ રયમને પોતાને ઘરે લઈ ગયો.

ઈ ુ ું ૃત્ ુ
માથ. 27:45-56; માક 15:33-41; ૂક 23:44-49

28 તે પછ ઈ ,ુ હવે સઘ ું ૂણર્ થ ું એ જાણીને, શા વચન ૂણર્ થાય તે માટે કહે છે કે, ‘મને તરસ લાગી છે.’ ” 29 ત્યાં
સરકાથી ભરે ું એક વાસણ ૂ ું હ ું; તેઓએ એક વાદળ લઈને સરકામાં ભીંજવીને લાકડ પર બાંધીને તેમના મોં આગળ
ધર . 30 ત્યારે ઈ ુએ સરકો ચા ાં પછ ક ું કે, ‘સં ૂણર્ થ ુ;ં’ અને મા ું નમાવીને તેમણે પ્રાણ છોડ્યો.

ઈ ુની કૂખ વીંધવામાં આવી
31તે પાસ્ખાની તૈયાર નો દવસ હતો, અને તે વશ્રામવાર મહ વનો દવસ હતો, એમાટે વશ્રામવારે તેઓના ૃતદેહ વધસ્તંભ

પર રહે ન હ માટે યહૂદ ઓએ પલાતને વનંતી કર કે, ‘તેઓના પગ ભાંગીને તેઓને નીચે ઉતારવામાં આવે.’ ” 32 એ માટે
સપાઈઓએ આવીને ઈ ુની સાથે વધસ્તંભે જડાયેલા બંને જણાનાં પગ ભાંગ્યા.ં 33જયારે તેઓ ઈ ુની પાસે આ ા ત્યારે
તેમને ૃત જોઈને તેમના પગ ભાંગ્યા ન હ.

34 તોપણ સપાઈઓમાંના એકે ભાલાથી તેમની કૂખ વીંધી અને તરત તેમાંથી લોહ તથા પાણી નીક ાં. 35જણેે એ જો ું
છે તેણે જઆ સાક્ષી આપી છે જથેી તમે પણ વ ાસ કરો, તેની સાક્ષી સાચી છે. તે સત્ય કહે છે, એ તે જાણે છે.

36 કેમ કે, ‘તેમ ું એક પણ હાડકુ ભાંગવામાં આવશે ન હ’ એશા વચન ૂણર્ થાય માટે એમ થ ુ;ં 37વળ બીજુ શા વચન
કહે છે કે, ‘જમેને તેઓએ વીંધ્યા તેમને તેઓ જોશે.’ ”

ઈ ુ ું દફન
માથ. 27:57-61; માક 15:42-47; ૂક 23:50-56

38આબાબતો બન્યા પછ અ રમથાઈનો ૂસફ, જે યહૂદ ઓની બીકને લીધે ુપ્ત ર તે ઈ ુનો શષ્ય હતો, તેણે ઈ ુનો પા થવ
દેહ લઈ જવાની પલાત પાસે માગણી કર ; અને પલાતે તેને પરવાનગી આપી. તેથી તે આવીને તેમનો દેહ ઉતાર ને લઈ ગયો.
39જે અગાઉ એક રાત્રે ઈ ુની પાસે આ ો હતો, તે નકોદેમસ પણ બોળ અને અગર ું આશરે 30 કલોગ્રામ મશ્રણ લઈને
આ ો.

40 ત્યારે યહૂદ ઓની દફનાવવાની ર ત પ્રમાણે તેઓએ ઈ ુનો પા થવ દેહ લઈન,ે ુગંધીદ્ર ો સ હત શણના વ માં લપેટ્યો.
41હવે ાં તેમને વધસ્તંભે જડ્યાં હતા ત્યાં એક વાડ હતી અને તે વાડ માં એક નવી કબર હતી કે જમેાં કોઈને કદ દફનાવવામાં
આ ો ન હતો. 42 તે કબર પાસે હતી અને તે દવસ યહૂદ ઓના પાસ્ખાની તૈયાર નો હતો માટે ઈ ુને ત્યાં જ દફનાવવામાં
આ ા.

20
ખાલી કબર
માથ. 28:1-8; માક 16:1-8; ૂક 24:1-12

1 હવે અઠવા ડયાને પહેલે દવસે ર વવારે વહેલી સવારે અંધારુ હ ું તેવામાં મગ્દલાની મ રયમ કબરે આવી અને તેણે કબર
પરથી પથ્થર ગબડાવેલો દ ઠો. 2 ત્યારે તે દોડ ને સમોન પતર તથા બીજો શષ્ય, જનેાં પર ઈ ુ પ્રેમ રાખતા હતા, તેમની પાસે
આવીને તેઓને કહે છે કે, ‘તેઓએ પ્ર ુને કબરમાંથી ઉઠાવી લીધા છે અને તેઓએ તેમને ાં ૂ ાં છે તે અમે જાણતા નથી.’ ”

3 તેથી પતર તથા તે બીજો શષ્ય કબર તરફ જવા રવાના થયા. 4 તેઓ બંને સાથે દોડ્યા; પણ તે બીજો શષ્ય પતરથી
વધારે ઝડપથી દોડ ને કબર આગળ પહેલો પહોંચ્યો. 5 તેણે નમીને અંદર જો ું તો શણનાં વ ો પડલેાં તેના જોવામાં આ ા;
પણ તે અંદર ગયો ન હ.

6 પછ સમોન પતર પણ તેની પાછળઆ ો અને તે કબરની અંદર ગયો; તેણે શણના વ ો પડલેાં જોયા;ં 7અને જે રૂમાલ
તેમના માથા પર વીંટાળેલો હતો, તે શણનાં વ ોની પાસે પડલેો ન હતો, પણ વાળ ને એક જગ્યાએ અલગથી ૂકેલો હતો.

8 પછ બીજો શષ્ય કે જે કબર પાસે પહેલો આ ો હતો, તેણે પણ અંદર જઈને જો ું અને વ ાસ કય . 9 કેમ કે ઈ ુએ
ૃત્ ુ પામેલાંઓમાંથી પાછા ઊઠ ું જોઈએ, તે શા વચન ત્યાં ુધી તેઓ સમજતા ન હતા. 10 ત્યારે શષ્યો ફર પોતાને ઘરે

પાછા ગયા.
મગ્દાલાની મ રયમને ઈ ુ દેખાયા
માથ. 28:9-10; માક 16:9-11
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11જોકે મ રયમ બહાર કબરની પાસે રડતી ઊભી રહ . તે રડતાં રડતાં નમીને કબરમાં વારવાર જોયા કરતી હતી; 12અને
ાં ઈ ુનો પા થવ દેહ દફનાવેલો હતો ત્યાં પ્રકા શત વ પહેરેલા બે સ્વગર્દૂતોન,ે એકને માથા બાજુ અને બીજાને પગ બાજુ,

બેઠેલા તેણે જોયા. 13 તેઓ તેને કહે છે કે, ‘બહેન, ું કેમ રડે છે?’ તે તેમને કહે છે, ‘તેઓ મારા પ્ર ુને લઈ ગયા છે અને તેઓએ
તેમને ાં ૂ ા છે તે હુ જાણતી નથી, માટે હુ રડુ છુ.’ ”

14એમ કહ ને તેણે પાછા વળ ને જો ું તો ઈ ુને ઊભેલા જોયા; પણ તેઓ ઈ ુ છે, એમ તેને ખબર પડ ન હ. 15 ઈ ુ તેને
કહે છે કે, ‘બહેન, ું કેમ રડે છે?’ ું કોને શોધે છે?’ તે માળ છે એમ ધાર ને તેણે તેને ક ું કે, ‘ભાઈ, જો તમે તેમને અહ થી
લઈ ગયા છો, તો તમે તેમને ાં ૂ ા છે તે મને કહો, એટલે હુ તેમને લઈ જઈશ.’ ”

16ઈ ુ તેને કહે છે કે, ‘મ રયમ;’અને તેણે પાછા ફર ને તેમને હ ૂ ભાષામાં ક ું કે, ‘રાબ્બોની!’ એટલે ‘ ુરુજી.’ ” 17ઈ ુ તેને
કહે છે કે, ‘હજી ુધી હુ પતા પાસે સ્વગર્માં ગયો નથી, માટે મને સ્પશર્ ન કર; પણ મારા ભાઈઓની પાસે જઈને તેઓને
કહે કે, ‘જે મારા પતા તથા તમારા પતા અને મારા ઈ ર તથા તમારા ઈ ર, તેમની પાસે હુ જાઉં છુ.’ ” 18 મગ્દલાની
મ રયમે આવીને શષ્યોને જણા ું કે, ‘મેં પ્ર ુને જોયા છે અને તેમણે મને એ વાતો કહ છે.

પોતાના શષ્યોને ઈ ુ ું દશર્ન
માથ. 28:16-20; માક 16:14-18; ૂક 24:36-49

19 તે જ દવસ,ે એટલે અઠવા ડયાને પહેલે દવસે સાંજ,ે શષ્યો ાં એકઠા થયા હતા ત્યાંનાં બારણાં યહૂદ ઓના ભયથી
બંધ રાખવામાં આ ાં હતા, ત્યારે ઈ ુએ આવીને તેઓની મધ્યે ઊભા રહ ને ક ું કે, ‘તમને શાં ત થાઓ.’ ” 20એમ કહ ને
તેમણે પોતાના હાથ તથા ખ તેઓને બતા ાં. માટે શષ્યો પ્ર ુને જોઈને હષર્ પામ્યા.

21 ઈ ુએ ફર તેઓને ક ું કે, ‘તમને શાં ત હો;’ જેમ પતાએ મને મોકલ્યો છે, તેમ હુ તમને પણ મોક ું છુ. 22 પછ
ઈ ુએ તેઓ પર ાસ ક ને ક ું કે, ‘તમે પ વત્ર આત્મા પામો. 23 જેઓનાં પાપ તમે માફ કરો છો, તેઓના પાપ માફ
કરવામાં આવે છે; અને જેઓનાં પાપ તમે રાખો છો, તેઓના પાપ રહે છે.’ ”

ઈ ુ અને થોમા
24 જયારે ઈ ુ આ ા ત્યારે થોમા, બારમાંનો એક, જે દ દ મસ કહેવાતો હતો, તે તેઓની સાથે ન હતો. 25 તેથી બીજા

શષ્યોએ તેને ક ું કે, ‘અમે પ્ર ુને જોયા છે.’ તેણે તેઓને ક ું કે, ‘તેમના હાથમાં ખીલાઓના ઘા જોયા સવાય, માર આંગળ
ખીલાઓના ઘામાં ૂ ા સવાય તથા તેમની ખમાં મારો હાથ ના ા સવાય, હુ વ ાસ કરવાનો નથી.’ ”

26 આઠ દવસ પછ ફર તેમના શષ્યો અંદર હતા; અને થોમા પણ તેઓની સાથે હતો; ત્યારે બારણાં બંધ હોવા છતાં
ઈ ુએઆવીને વચમાં ઊભા રહ ને ક ું કે, ‘તમને શાં ત હો.’ ” 27 પછ તેઓ થોમાને કહે છે કે, ‘તાર આંગળ અહ ુધી
પહોંચાડ ને મારા હાથ જો; અને તારો હાથ લાંબો કર ને માર ખમાં નાખ; અ વ ાસી ન રહે, પણ વ ાસી થા.’ ”

28 થોમાએ ઉ ર આપતાં તેમને ક ું કે, ‘મારા પ્ર ુ અને મારા ઈ ર!’ 29 ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘તેં વ ાસ કય કારણ કે તેં
મને જોયો છે, જેઓએ મને જોયો નથી અને છતાં પણ વ ાસ કય છે તેઓઆશીવાર્ દત છે.’ ”

આ ુસ્તકનો હે ુ
30 ઈ ુએ બીજા ઘણાં ચમત્કા રક ચ ો શષ્યોની સમક્ષ કયાર્, કે જે ું વણર્ન આ ુસ્તકમાં કરે ું નથી. 31 પણ ઈ ુ તે જ

ખ્રસ્ત, ઈ રના દ કરા છે, એવો તમે વ ાસ કરો અને વ ાસ કર ને તેમના નામથી જીવન પામો, માટે આટલી વાતો લખેલી છે.

21
સાત શષ્યોને ઈ ુએઆપે ું દશર્ન

1 એ બીનાઓ બન્યા પછ તબે રયસના સ ુદ્ર કનારે ફર થી ઈ ુએ શષ્યોને દશર્ન આપ્ ું; તેમણે આ ર તે દશર્ન આપ્ ુ;ં
2 સમોન પતર, થોમા જે દ દ મસ કહેવાતો હતો તે, ગાલીલના કાનાનો નથા નયેલ, ઝબદ ના દ કરા તથા તેમના શષ્યોમાંના
બીજા બે એકત્ર થયા હતા. 3 સમોન પતર તેઓને કહે છે કે, ‘હુ માછલીઓ પકડવા જાઉં છુ.’ તેઓ તેને કહે છે કે, અમે પણ
તાર સાથે આવીએ છ એ. ત્યારે તેઓ નીકળ ને હોડ માં બેઠા; પણ તે રાત્રે તેઓને કઈ મ ું ન હ.

4પણ વહેલી સવારે ઈ ુ કનારે ઊભા હતા; પર ુ તેઓઈ ુ છે એમ શષ્યોએજાણ્ ું ન હ. 5ઈ ુ તેઓને કહે છે કે, ‘જુવાનો,
તમાર પાસે કઈ ખાવા ું છે?’ તેઓએ તેમને ઉ રઆપ્યો કે, ‘નથી.’ ” 6 તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘હોડ ની જમણી તરફજાળ
નાખો, એટલે તમને કઈક મળશ.ે’ તેથી તેઓએ જાળ નાખી; પણ એટલી બધી માછલીઓ તેમાં ભરાઈ કે તેઓ તેને ખેંચી
શ ા ન હ.

7 ત્યારે જે શષ્ય પર ઈ ુ પ્રેમ રાખતા હતા તે પતરને કહે છે કે, ‘આતો પ્ર ુ છે!’ ારે સમોન પતરે સાંભ ું કે તેઓ પ્ર ુ છે
ત્યારે તેણે પોતાનો ઝભ્ભો પહેય કેમ કે તે ઉઘાડો હતો અને સ ુદ્રમાં કૂદ પડ્યો. 8બીજા શષ્યો હોડ માં જ રહ ને માછલીઓથી
ભરાયેલી જાળ ખેંચતા આ ા, કેમ કે તેઓ કનારાથી દૂર ન હ, પણ લગભગ 100 મીટર જટેલે અંતરે હતા. 9 તેઓ કનારે
ઊતયાર્ ત્યારે ત્યાં તેઓએ અંગારા પર ૂકેલી માછલી તથા રોટલી જોયાં.

10 ઈ ુ તેઓને કહે છે કે, ‘તમે અત્યારે પકડેલી માછલીઓમાંથી થોડ લાવો.’ ” 11 તેથી સમોન પતર હોડ પર ચઢ ને
એક્સો ત્રેપન મોટ માછલીઓથી ભરાયેલી જાળ કનારે ખેંચી લા ો; જોકે એટલી બધી માછલીઓ હોવા છતાં પણજાળ ફાટ
ન હ.

12 ઈ ુ તેઓને કહે છે કે, ‘આવો, નાસ્તો કરો.’ તેઓ પ્ર ુ છે તે જાણીને શષ્યોમાંના કોઈની ‘તમે કોણ છે? એમ ૂછવાની
હમત ચાલી ન હ. 13ઈ ુએઆવીને રોટલી તેમ જ માછલી પણ તેઓનેઆપી. 14 ૃત્ ુમાંથી પાછા ઊઠ્યાં પછ ઈ ુએ પોતાના
શષ્યોને આ ત્રીજી વાર દશર્ન આપ્ ુ.ં

ઈ ુએ પતરને ત્રણ વખત ૂ ું
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15 હવે તેઓએ નાસ્તો કયાર્ બાદ ઈ ુએ સમોન પતરને ક ું કે, ‘યોનાના દ કરા સમોન, ું ું મારા પર તેઓના કરતા
વધારે પ્રેમ રાખે છે? તેણે જવાબઆપ્યો કે, ‘હા પ્ર ુ, તમે જાણો છો કે હુ તમારા પર હેત રા ું છુ.’ ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘મારાં
ઘેટાંને પાળ.’ ” 16 તેઓ બીજી વખત તેને કહે છે કે, ‘યોનાના દ કરા સમોન, ું ું મારા પર પ્રેમ રાખે છે? તેણે તેમને ક ું
કે, ‘હા, પ્ર ુ, તમે જાણો છો કે હુ તમારા પર હેત રા ું છુ.’ ઈ ુ તેને કહે છે કે, ‘મારાં ઘેટાંઓની સંભાળ રાખ.’ ”

17 તેમણે ત્રીજી વખત તેને ક ું કે, ‘યોનાના દ કરા સમોન, ું ું મારા પર હેત રાખે છે?’ પતર દલગીર થયો, કારણ કે
ઈ ુએ ત્રીજી વખત તેને ૂ ું હ ું કે, ‘ ું ું મારા પર હેત રાખે છે?’ અને તેણે તેમને ક ું કે, ‘પ્ર ુ, તમે સવર્ જાણો છો;’ તમે
જાણો છો કે હુ તમારા પર હેત રા ું છુ. ઈ ુ તેને કહે છે કે, ‘મારા ઘેટાંને પાળ.’ ” 18 હુ તને ન ે કહુ છુ કે, ‘જયારે ું જુવાન
હતો ત્યારે જાતે પોશાક પહેર ને ાં ું ચાહતો હતો ત્યાં જતો હતો; પણ ું ૃધ્ધ થશે ત્યારે ું તારો હાથ લંબાવશે
અને બીજો કોઈ તને પોશાક પહેરાવશ,ે અને ાં ું જવા ન હ ચાહે ત્યાં તને લઈ જશ.ે

19 હવે કઈ ર તના ૃત્ ુથી પતર ઈ રને મ હમા આપશે એ ૂચવતાં ઈ ુએ એમ ક ું હ ું. ઈ ુએ તેમને ક ું કે, ‘માર
પાછળઆવ.’ ”

ઈ ુ અને પેલો શષ્ય જનેાં પર ઈ ુ પ્રેમ રાખતા હતા
20 ત્યારે, જે શષ્ય પર ઈ ુ પ્રેમ રાખતા હતા, જમતી વેળાએ ઈ ુની છાતીએ ટેકો દઈને બેઠો હતો અને ૂ ું હ ું કે, ‘પ્ર ુ

જે તમને પરસ્વાધીન કરશે તે કોણ છે?’ ત્યારે પતરે પાછળ આવતા તે શષ્યને જોયો. 21 ત્યારે પતરે તેને જોઈને ઈ ુને ૂ ું
કે, ‘પ્ર ુ, એ માણસ ું ું થશ?ે’ ”

22ઈ ુએ તેને ક ું કે, હુઆ ું ત્યાં ુધી તે રહે એવી માર ઇચ્છા હોય તો તેમાં તારે ુ?ં ું માર પાછળઆવ. 23તેથી
એ વાત ભાઈઓમાં ફેલાઇ ગઈ કે તે શષ્ય મરવાનો નથી. પણ ઈ ુએ તેને એમ ક ું ન હ ું કે, તે મરશે ન હ; પણ એમ કે, હુ
આ ું ત્યાં ુધી તે રહે એવી માર ઇચ્છા હોય, તો તેમાં તારે ુ?ં 24જે શષ્યે આ વાતો સંબંધી સાક્ષી આપી છે અને આ
વાતો લખી છે, તે એ જ છે; અને તેની સાક્ષી સાચી છે, એઅમે જાણીએ છ એ.

ઉપસંહાર
25 ઈ ુએ બીજાં ઘણાં કરેલાં કામ છે, જો તેઓમાં ું દરેક લખવામાં આવે તો એટલા બધાં ુસ્તકો થાય કે તેનો સમાવેશ આ

દુ નયામાં થાય ન હ, એ ું મારુ માન ું છે.
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પ્રે રતોનાં કૃત્યો
લેખક

આ ુસ્તકનો લેખક ૂક વૈદ છે. પ્રે રતોનાં કૃત્યોનાં ઘણાં બનાવોનો ૂક પ્રત્યક્ષ સાક્ષી હતો અને તે તેના ઘણાં સત્રોમાંના “અમે”
શ ના ઉપયોગ દ્વારા સા બત થાય છે (16:10-17; 20:5-21:18; 27:1-28:16). પારપા રક ર તે તેને બનયહૂદ માનવામાં
આવે છે અને ૂળ ૂત ર તે તે ુવાતાર્ પ્રચારક હતો.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 60 થી 63 ની વચ્ચેનો છે.
લખાણનાં ચાવીરૂપ ળો યરુશાલેમ, સમરૂન, લોદ, જો પા, અંત્યોખ, ઇકો નયા, ુ ા, દબ, ફ લ પી, થેસ્સલો નકા, બરૈયા,

આથેન્સ, ક રથ, એફેસસ, કાઈસા રયા, માલ્ટા તથા રોમ હોય શકે છે.
વાંચકવગર્
ૂકે આ ુસ્તક થયો ફલને લ ું હ ું (1:1). દઃુખદ વાસ્ત વક્તા એ છે કે થયો ફલ કોણ હતો તે વષે વધારે મા હતી મળતી

નથી. કેટલીક સંભાવનાઓ એ છે કે તે ૂકનો આશ્રયદાતા હતો અથવા તો થયો ફલ નામ (જનેો અથર્ “ઈ ર પ્રેમી” થાય છે)
નો સાવર્ ત્રક ઉપયોગ બધા જ ખ્રસ્તીઓનો ઉલ્લેખ કરવા થાય છે.

હે ુ
પ્રે રતોનાં કૃત્યોનો હે ુ મંડળ નો જન્મ અને વકાસ ું વણર્ન કરવાનો છે. તે યોહાન બા પ્તસ્મી, ઈ ુ અને બાર શષ્યોએ
ુવાતાર્ઓમાં શરૂ કરેલ સંદેશને આગળ ધપાવે છે. તે, પે ટ કો ટના દવસે પ વત્ર આત્મા ું આગમન થ ું ત્યારથી લઈને ખ્રસ્તી
વ ાસના પ્રસારનો હેવાલ આપે છે.

ુદ્રાલેખ
ુવાતાર્નો પ્રસાર

રૂપરેખા
1. પ વત્રઆત્મા ું વચન — 1:1-26
2. પે ટ કો ટ: પ વત્રઆત્મા ું પ્રગટ કરણ — 2:1-4
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ઈ ુની આજ્ઞા
1 પ્રય થયો ફલ, ઈ ુએ પોતાના પસંદ કરેલા પ્રે રતોને પ વત્ર આત્માથી જે આજ્ઞા આપી, 2 અને તેમને ઉપર લઈ લેવામાં

આ ા, તે દવસ ુધી તેઓ જે કાયર્ કરતા તથા શક્ષણ આપતા ર ા, તે બધી બના વષે મેં પહે ું ુસ્તક લ ું છે; 3 ઈ ુએ
મરણ સ ાં પછ તેઓને ઘણી સા બતીઓથી પોતાને સજીવન થયેલા બતા ા, ચાળ સ દવસ ુધી તે તેઓની સમક્ષ પ્રગટ
થતાં અને ઈ રના રા વશેની વાતો કહેતાં ર ા.

4 તેઓની સાથે મળ ને ઈ ુએ તેઓને આજ્ઞા આપી કે, તમે યરુશાલેમથી જતા ના, પણ ઈ ર પતા ું જે આશાવચન
તમે મારા ુખથી સાંભ ું છે તેની રાહ જોતાં રહેજો; 5 કેમ કે યોહાને પાણીથી બા પ્તસ્મા આપ્ ું હ ું, પણ થોડા
દવસ પછ તમે પ વત્રઆત્માથી બા પ્તસ્મા પામશો.

ઈ ુ ખ્રસ્ત સ્વગર્માં લઈ લેવાયા
6 હવે તેઓ એકઠા થયા ત્યારે તેઓએ ઈ ુને ૂ ું કે, પ્ર ુ, ું તમે આ સમયે ઇઝરાયલના રા ને ુનઃ ા પત કરશો?

7ઈ ુએ તેઓને જણા ું કે, જે ુગો તથા સમયો પતાએ પોતાના અ ધકારમાં રા ા છે, તેજાણવા ું કામ તમારુ નથી.
8પણ પ વત્રઆત્મા તમારા પરઆવશે ત્યારે તમે સામથ્યર્ પામશો; અને યરુશાલેમમાં, સમગ્ર યહૂ દયામાં, સમરુનમાં
તથા ૃથ્વીના છેડા ુધી તમે મારા સાક્ષી થશો.

9એ વાતો કહ ર ા પછ , તેઓના દેખતા તેમને ઉપર લઈ લેવાયા; અને વાદળોએ તેઓની દૃ થી તેમને ઢાંક દ ધાં. 10 તે
જતા હતા ત્યારે તેઓ સ્વગર્ તરફ અ નમેષ નયને જોઈ ર ા હતા, એવામાં ચળકતાં વ પહેરેલા બે દૂત તેઓની પાસે ઊભા
ર ા. 11 તેઓએ ક ું કે, ગાલીલના માણસો, તમે સ્વગર્ તરફ જોતાં કેમ ઊભા ર ા છો? એ જ ઈ ુ જમેને તમાર પાસેથી
સ્વગર્માં લઈ લેવામાં આ ા છે, તેઓને જમે તમે સ્વગર્માં જતા જોયા તે જ ર તે તેઓ પાછા આવશ.ે

યહૂદાનો અ ુગામી
12 ત્યારે જૈ ૂન નામનો પહાડ જે યરુશાલેમની પાસે, વશ્રામવારની ુસાફર જટેલે દૂર છે, ત્યાંથી તેઓ યરુશાલેમમાં પાછા

આ ા. 13 તેઓ ત્યાં આ ા ત્યારે જે ઉપરના માળ પર તેઓ રહેતા હતા ત્યાં ગયા. એટલે પતર, યોહાન, યાકૂબ, આ ન્દ્રયા,
ફ લપ, થોમા, બથ લ્મી, માથ્થી, અલ્ફ નો દ કરો યાકૂબ, સમોન ઝેલોતસ, તથા યાકૂબનો ભાઈ યહૂદા મેડ પર ગયા. 14 તેઓ
સવર્ ીઓ સ હત, ઈ ુની મા મ રયમ તથા તેમના ભાઈઓએક ચ ે પ્રાથર્નામાં લા ુ રહેતાં હતા.ં

15 તે દવસોમાં પતરે, આશરે એકસો વીસ વ ાસી લોકોની વચ્ચે ઊભા થઈને ક ું કે, 16ભાઈઓ, જઓેએ ઈ ુને પકડ્યા
તેઓને દોરનાર યહૂદા વષે દાઉદના ુખદ્વારા પ વત્ર આત્માએ અગાઉથી જે ક ું હ ું તે શા વચન ૂણર્ થવાની આવશ્યકતા
હતી.
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17 કેમ કે તે આપણામાંનો એક ગણાયો હતો, અનેઆસેવાકાયર્માં તેને ભાગ મ ો હતો. 18હવે એ માણસે પોતાની દુ તાના
બદલામાં મળેલા દ્ર થી એક ખેતર વેચા ું લી ુ.ં અને પછ પ્રથમ તે ઊંધા મોઢે પટકાયો, વચમાંથી ફાટ ગયો અને તેનાં બધાં
આંતરડાં નીકળ પડ્યા.ં 19 યરુશાલેમના બધા રહેવાસીઓએ તે જાણ્ ુ,ં તેથી તે ખેતર ું નામ તેઓની ભાષામાં હકેલ્દમા, એટલે
લોહ ું ખેતર, એ ું પાડવામાં આ ું.

20 કેમ કે ગીતશા માં લખે ું છે કે, “તેની રહેવાની જગ્યા ઉજ્જડ થાઓ; અને તેમાં કોઈ ન વસે,” અન,ે “તે ું અધ્યક્ષપદ
બીજો લ.ે”

21માટે યોહાનના બા પ્તસ્માથી માંડ ને પ્ર ુ ઈ ુનેઆપણી પાસેથી ઉપર લઈલેવામાંઆ ા તે દવસ ુધી ઈ ુએઆપણામાં
આવ જા કર . 22 તે સઘળા સમયોમાં જે માણસો આપણી સાથે ફરતા હતા તેઓમાંથી એક જણે આપણી સાથે ઈ ુના
મરણોત્થાનના સાક્ષી થ ું જોઈએ. 23 ત્યારે ૂસફ જે બસર્બા કહેવાય છે, જનેી અટક ુસ્તસ હતી તેને તથા મા થ્થયાસને
તેઓએ રજૂ કયાર્.

24 તેઓએ પ્રાથર્ના કર કે, હે અંતયાર્મી પ્ર ુ, 25જે સેવાકાયર્ તથા પ્રે રતપદમાંથી પ તત થઈને યહૂદા પોતાને ઠેકાણે ગયો,
તેની જગ્યા ૂરવાને આ બેમાંથી તમે કોને પસંદ કય છે તે અમને બતાવો. 26 પછ તેઓએ તેઓને સારુ ચઠ્ઠ ઓ નાખી. તેમાં
મા થ્થયાસના નામની ચઠ્ઠ નીકળ ; પછ અ ગયાર પ્રે રતોની સાથે તે પણ પ્રે રત તર કે ગણાયો.

2
પ વત્રઆત્મા ું ઊતર ું

1 પચાસમાનો દવસ આ ો, તે સમયે તેઓ સવર્ એક ળે એકત્ર થયા હતા. 2 ત્યારે સ્વગર્માંથી એકાએક ભારે આંધીના
ુઘવાટ જવેો અવાજઆ ો, અને તેઓ ાં બેઠા હતા તે આ ું ઘર ગાજી ઊઠ ુ.ં 3અ ના જવેી છૂટ પડતી જીભો તેઓને

દેખાઈ, અને તેઓમાંના દરેક ઉપર બેઠ . 4તેઓસવર્ પ વત્રઆત્માથી ભર ૂર થયા, અનેઆત્માએજમે તેઓને બોલવાની શ ક્ત
આપી તેમ તેઓ અન્ય ભાષાઓમાં બોલવા લાગ્યા.

5હવે આકાશની નીચેના દરેક દેશમાંથી ધા મક યહૂદ ઓ યરુશાલેમમાં રહેતા હતા. 6 તે અવાજ સંભળાયો ત્યારે ઘણાં લોકો
ભેગા થયા, અને ચ કત થઈ ગયા, કેમ કે તેઓમાંના દરેકે પોતપોતાની ભાષામાં તેઓને બોલતા સાંભ ાં. 7તેઓસઘળા વ સ્મત
થયા અને નવાઈ પામીને એકબીજાને કહેવા લાગ્યા કે, જુઓ, ું આ તમામ બોલનારા ગાલીલના નથી?

8 તો કેમ તેઓને આપણે આપણી મા ૃભાષામાં બોલતાં સાંભળ એ છ એ? 9 પાથ ઓ, માદ ઓ, એલામીઓ,
મેસોપોટે મયાના, યહૂ દયાના, કપાદો કયાના, પોન્તસના, આ સયાના, 10 ગયાના, પામ્ લયાના, મસરના તથા કુરેની પાસેના
લ બયાના પ્રાંતોમાંના રહેવાસીઓ તથા રોમન પ્રવાસીઓ, યહૂદ ઓ તથા નવા થયેલા યહૂદ ઓ, 11 ક્ર તીઓ તથા આરબો,
તેઓને આપણી પોતાની ભાષાઓમાં ઈ રનાં પરાક્રમી કામો વષે બોલતાં સાંભળ એ છ એ.

12 તેઓ સવર્ વ સ્મત થયા અને ૂંચવણમાં પડ ને એકબીજાને કહેવા લાગ્યા કે, “આ ું હશે?” 13 પણ બીજાઓએ
ઠઠ્ઠામશ્કર કરતાં ક ું કે, “એ માણસોએ નવો દ્રાક્ષારસ પીધો છે.”

પતરનો સંદેશ
14 ત્યારે પતરે અ ગયારની સાથે ઊભા થઈ ઊંચે સ્વરે તેઓને ક ું કે, “યહૂ દયાના માણસો તથા યરુશાલેમના રહેવાસીઓ,

તમે સવર્ જાણી લો અને માર વાતોને કાન દો.” 15આ માણસો પીધેલા છે એમ તમે ધારો છો, પણ એમ નથી; કેમ કે હજી તો
સવારના નવ થયા છે.

16 પણ એ તો યોએલ પ્રબોધકે જે ક ું હ ું તે જ છે; એટલે કે, 17 ઈ ર કહે છે કે, “છેલ્લાં દવસોમાં એમ થશે કે, હુ મારો
પ વત્રઆત્મા સવર્ માણસો પર રેડ દઈશ; અને તમારા દ કરા તથા તમાર દ કર ઓ પ્રબોધ કરશે, તમારા જુવાનોને સંદશર્નો થશ,ે
અને તમારા ૃદ્ધોને સ્વપ્નો આવશ;ે 18 વળ તે સમયોમાં હુ મારા સેવકો પર તથા માર સે વકાઓ પર મારો આત્મા રેડ દઈશ;
અને તેઓ પ્રબોધ કરશ;ે 19 વળ હુ ઉપરઆકાશમાં આ યર્કમ તથા નીચે ૃથ્વી પર ચમત્કા રક ચ ો બતાવીશ; લોહ , અ
તથા ુમાડાના ગોટેગોટા; 20 પ્ર ુનો તે મહાન તથા પ્ર સદ્ધ દવસ આ ા અગાઉ ૂયર્ અંધકારરૂપ અને ચંદ્ર લોહ રૂપ થઈ જશ;ે
21 તે સમયે એમ થશે કે જે કોઈ પ્ર ુને નામે પ્રાથર્ના કરશે તે ઉદ્ધાર પામશ.ે”

22 ઓ ઇઝરાયલી માણસો, તમે આ વાતો સાંભળો. ઈ ુ નાઝાર , જમેની મારફતે પ્ર ુએ તમારામાં જે પરાક્રમી કામો,
આ યર્કમ તથા ચમત્કા રક ચ ો કરા ા,ં જે વષે તમે પોતે પણ જાણો છો, તેઓ વડે તે ઈ રને પસંદ પડલેા માણસ તર કે
તમાર આગળ સા બત થયા તે છતાં, 23 ઈ રના સંકલ્પ તથા ૂવર્જ્ઞાન પ્રમાણે તેમને પરસ્વાધીન કરાયા, તેમને પકડ ને દુ ોની
હસ્તક વધસ્તંભે જડાવીને માર નખાયા. 24ઈ રે તેમને મરણની વેદનાથી અ લપ્ત રાખી ઉઠાડ્યા;ં કેમ કે તેઓ ૃત્ ુના બંધનમાં
રહે તે અસંભવ હ ું.

25 કેમ કે દાઉદ તેમના વષે કહે છે કે, મેં પોતાની સં ુખ પ્ર ુને નત્ય જોયા; તે મારે જમણે હાથે છે, તેથી મને ખસેડવામાં
આવે ન હ. 26એથી મારુ હૃદય મ થ ું, અને માર જીભે હષર્ કય ; વળ મારો મ ુષ્યદેહ પણ આશામાં રહેશે; 27 કેમ કે તમે
મારા આત્માને હાદેસમાં રહેવા દેશો ન હ, વળ તમે તમારા પ વત્રને કોહવાણ પણ જોવા દેશો ન હ. 28 તમે મને જીવનના માગર્
જણા ાં છે; તમારા ુખના દશર્નથી તમે મને આનંદથી ભર ૂર કરશો.

29ભાઈઓ, આપણા ૂવર્જ દાઉદ વષે હુ તમને ુલ્લી ર તે કહ શકુ છુ કે, તે મરણ પામ્યો છે, અને દફનાવાયો પણ છે, અને
તેની કબર આજ ુધી અહ આપણે ત્યાં છે. 30 તે પ્રબોધક હતો, અને જાણતો હતો કે ઈ રે સમ ખાઈને તેને ક ું છે કે, તારા
સંતાનમાંના એકને હુ તારા રા ાસન પર બેસાડ શ; 31એ ું અગાઉથી જાણીને તેણે ખ્રસ્તનાં ુનરુત્થાન વષે ક ું કે, તેમને
હાદેસમાં રહેવા દેવામાં આ ા ન હ, અને તેમના દેહને સડ જવા દ ધો નહ .

32 એ ઈ ુને ઈ રે સજીવન કયાર્ છે, અને તે વષે અમે સવર્ સાક્ષી છ એ. 33 માટે ઈ રને જમણે હાથે તેમને ઉપર લઈ
લેવામાં આ ા, અને આશાવચન અ ુસાર ઈ ર પતા પાસેથી પ વત્ર આત્મા પામીને, આજે તમે જુઓ છો તથા સાંભળો છો,
તેમ તેમણે આપણને પ વત્રઆત્મા આપ્યાં છે.
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34 કેમ કે દાઉદ તો સ્વગર્માં ચઢ્યો નહોતો; પણ તે પોતે કહે છે, 35પ્ર ુએ મારા પ્ર ુને ક ું કે, તારા શ ુઓને હુ તારુ પાયાસન
કરુ ત્યાં લગી ું મારે જમણે હાથે બેસ. 36એ માટે ઇઝરાયલના તમામ લોકોએ ન ે જાણ ું કે, જે ઈ ુને તમે વધસ્તંભ પર
માર ના ા, તેમને ઈ રે પ્ર ુ તથા ખ્રસ્ત બના ા છે.

37હવે આ સાંભળ ને તેઓનાં મન વીંધાઈ ગયા, અને તેઓએ પતરને તથા બીજા પ્રે રતોને ક ું કે, ભાઈઓ, અમે ું કર એ?
38 ત્યારે પતરે તેઓને ક ું કે, પસ્તાવો કરો, અને તમારાં પાપોની માફ ને માટે ઈ ુ ખ્રસ્તને નામે તમારામાંના પ્રત્યેક બા પ્તસ્મા
પામો, અને તમને પ વત્ર આત્મા ું દાન પ્રાપ્ત થશ.ે 39 કેમ કે તે આશાવચન તમારે સારુ તથા તમારાં છોકરાંને તથા જઓે દૂર છે
તેઓને સારુ છે, એટલે આપણા ઈ ર પ્ર ુ જટેલાંને પોતાની પાસે બોલાવશે તે સવર્ને સારુ છે.

40 પતરે બીજી ઘણી વાતો કહ ને સાક્ષી આપી તથા બોધ કય કે, તમે આ જમાનાનાં દુ લોકથી બચી જાઓ. 41 ત્યારે
જઓેએ તેની વાત સ્વીકાર તેઓ બા પ્તસ્મા પામ્યા. અને તે જ દવસે ત્રણેક હજાર માણસો ઉમેરાયાં. 42 તેઓ પ્રે રતોના
બોધમા,ં સંગતમાં, રોટલી ભાંગવામાં પ્ર ુ ભોજન લેવામાં તથા પ્રાથર્નામાં દૃઢતાથી લા ુ ર ાં.

વ ાસ કરનારાઓ ું જીવન
43 દરેકે આદર ુક્ત ભી ત અ ુભવી; અને પ્રે રતોથી ઘણાં આ યર્કમ તથા ચમત્કા રક ચ ો થયા. 44 તમામ વ ાસીઓ

એકઠા રહેતા હતા અને તેઓની બધી મલકત સ હયાર હતી. 45 તેઓ પોતાની મલકત તથા સરસામાન વેચી નાખતા, અને
દરેકની અગત્ય પ્રમાણે સવર્ને વહેંચી આપતા.

46 તેઓ નત્ય ભ ક્ત ાનમાં એક ચ ે હાજર રહેતા તથા ઘરેઘરે રોટલી ભાંગીને ઉમંગથી તથા નખાલસ મનથી ભોજન
કરતા હતા. 47તેઓ ઈ રની સ્ ુ ત કરતા હતા, અને સવર્ લોકો તેમના પર પ્રસ હતા. અને પ્ર ુ રોજરોજ ઉદ્ધાર પામનારાઓને
તેઓની સંગતમાં ઉમેરતા હતા.

3
લંગડો માણસ સાજો કરાયો

1 પ્રાથર્નાની વેળાએ, બપોરે ત્રણ વાગ,ે પતર તથા યોહાન ભ ક્ત ાનમાં જતા હતા. 2જન્મથી પગે અપંગ એક માણસન,ે
ઊંચક ને લવાતો અને ભ ક્ત ાનના ુંદર નામના દરવાજા આગળ નત્ય બેસાડાતો કે જથેી ભ ક્ત ાનમાં જનારાની પાસે તે
ભીખ માંગી શકે. 3 તેણે પતરને તથા યોહાનને ભ ક્ત ાનમાં જતા જોઈને ભીખ માગી.

4 ત્યારે પતર તથા યોહાને તેની સામે એક ટસે જોઈને ક ું કે, અમાર તરફ જો. 5તેઓની પાસેથી કઈક મળશે એવીઆશાથી
તેણે તેઓના પર ધ્યાન આપ્ ુ.ં 6 પણ પતરે ક ું કે, સો ુંચાંદ તો માર પાસે નથી; પણ માર પાસે જે છે તે હુ તને આ ું છુ.
નાસરેથના ઈ ુ ખ્રસ્તનાં નામે ચાલતો થા.

7 પતરે તેનો જમણો હાથ પકડ ને તેને ઊભો કય . અને તરત જ તેના પગની ૂંટ માં તાકાત આવી. 8 તે કૂદ ને ઊભો થયો,
અને ચાલવા લાગ્યો; ચાલતાં અને કૂદતાં તથા ઈ રની સ્ ુ ત કરતાં તે તેઓની સાથે ભ ક્ત ાનમાં ગયો.

9સવર્ લોકોએ તેને ચાલતો તથા ઈ રની સ્ ુ ત કરતો જોયો; 10લોકોએ તેનેઓળ ો કે ભ ક્ત ાનના ુંદર નામના દરવાજા
આગળ જે ભીખ માંગવા બેસતો હતો તે એ જ છે; અને તેને જે થ ું હ ું તેથી લોકો બહુ આ યર્ પામ્યા.

મં દરમાં પતરનો સંદેશો
11 તે સાજો કરાયેલો માણસ પતર તથા યોહાનને પકડ ર ો હતો એટલામાં આ યર્સભર સઘળા લોક, ુલેમાન નામની

પરસાળમાં તેઓની પાસે દોડ આ ા. 12 તે જોઈને પતરે લોકોને ઉ ર આપ્યો કે, ઇઝરાયલી માણસો, આજોઈ તમે આ યર્
કેમ પામો છો? અને જાણે અમારા સામથ્યર્થી અથવા ધા મકપણાથી અમે તેને ચાલતો કય હોય તેમ શા માટે અમને ધાર ઘાર ને
જોઈ ર ા છો?

13 ઇબ્રા હમના,ં ઇસહાકના તથા યાકૂબના ઈ રે, એટલે આપણા ૂવર્જોના ઈ રે, પોતાના સેવક ઈ ુને મ હમાવાન કયાર્,
જમેને તમે પકડા ા અને પલાતે તેમને છોડ દેવા ું ઠરા ું હ ું ત્યારે તેની આગળ તમે તેમનો નકાર કય હતો. 14 તમે તે પ વત્ર
તથા ન્યાયીનો વરોધ કય , અને અમારે સારુ એક ૂનીને છોડ દેવામાં આવે એ ું માગીને, 15 તમે જીવનનાં અ ધકાર ઈ ુને
માર ના ા; તેમને ઈ રે ૂએલાંઓમાંથી સજીવન કયાર્; અને અમે તેના સાક્ષી છ એ. 16આ માણસ જનેે તમે જુઓ છો અને
ઓળખો છો, તેને ઈ ુના નામ પરના વ ાસે શ ક્તમાન કય ; હા, તમો સવર્નીઆગળ ઈ ુ પરના વ ાસે તેને આ ૂરુઆરોગ્ય
આપ્ ું છે.

17 હવે ભાઈઓ, તમે તેમ જ તમારા અ ધકાર ઓએ પણ અજ્ઞાનપણાથી તે કામ ક ુ એ હુ જાણું છુ. 18 પણ ઈ રે બધા
પ્રબોધકોના ુખદ્વારા અગાઉથી જે ક ું હ ું કે, ‘તેમના ખ્રસ્ત દઃુખ સહેશે’, તે એ ર તે તેમણે ૂણર્ ક ુ.

19માટે તમે પસ્તાવો કરો ને ફરો, જથેી તમારાં પાપ માફ કરવામાં આવે; અને એમ પ્ર ુની હજૂરમાંથી તાજગીના સમયોઆવ;ે
20અને ખ્રસ્ત જમેને તમારે સારુ ઠરાવવામાં આ ા છે, તેમને એટલે ઈ ુને, તેઓ મોકલે.

21 ઈ રે જગતના આરભથી પોતાના પ વત્ર પ્રબોધકોનાં ુખદ્વારા જે વષે ક ું છે તે સઘળાની ુનઃ ાપના થવાનાં સમયો
ુધી ઈ ુએ સ્વગર્માં રહે ું જોઈએ. 22 ૂસાએ તો ક ું હ ું કે, ‘પ્ર ુ ઈ ર તમારા ભાઈઓમાંથી મારા જવેા એક પ્રબોધકને

તમારે સારુ ઊભો કરશ,ે તે જે કઈ તમને કહે તે બધી બાબતો વષે તમારે તેમ ું સાંભળ ું. 23જે કોઈ માણસ તે પ્રબોધક ું ન હ
સાંભળે, તેનો લોકમાંથી ૂરે ૂરો નાશ થશ’ે.

24વળ શ ુએલથી માંડ ને તેની પાછળઆવનાર જટેલાં પ્રબોધકો બોલ્યા છે, તે સવર્એ પણઆ દવસો વષે ક ું છે. 25તમે
પ્રબોધકોના સંતાન છો, અને ‘ઇબ્રા હમનાં સંતાનો દ્વારા ૃથ્વી પરનાં સવર્ કુટુબઆશીવાર્ દત થશ,ે’ એ ું ઇબ્રા હમને કહ ને ઈ રે
તમારા ૂવર્જો સાથે કરાર કય , તેનાં સંતાન તમે છો. 26ઈ રે પોતાના સેવકને સજીવન કર , તેમને પ્રથમ તમાર પાસે મોકલ્યા,
જથેી તે તમને દરેકને તમારાં દષુ્કૃત્યોથી ફેરવીને આશીવાર્દ આપે.
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4
પતર અને યોહાન સાન્હે દ્રન સભા આગળ

1 પતર અને યોહાન લોકોની આગળ વાત કરતા હતા, એટલામાં યાજકો, ભ ક્ત ાનના અગ્રેસર તથા સદૂક ઓ તેઓ પર
ધસી આ ા; 2 કેમ કે તેઓ લોકોને બોધ કરતા હતા અને ઈ ુમાં ૃત્ ુ પામેલાંઓ ું ુનરુત્થાન થાય છે એ ું પ્રગટ કરતા હતા,
તેથી તેઓ બહુ ઉશ્કેરાયા હતા. 3 તેઓએ પતર તથા યોહાનની ધરપકડ કર . તે વેળા સાંજ પડ હતી માટે બીજા દવસ ુધી
તેઓને જલેમાં રા ા. 4 તોપણ જઓેએ તેમ ું પ્રવચન સાંભ ું હ ું તેઓમાંના ઘણાંએ વ ાસ કય , અને વ ાસ કરનાર
માણસોની સં ા આશરે પાંચ હજારની થઈ.

5બીજે દવસે તેઓના અ ધકાર ઓ, વડ લો, શા ીઓ, 6 તથા આ ાસ પ્ર ુખ યાજક, કાયાફા, યોહાન, આલેકસાંદર તથા
પ્ર ુખ યાજકના સવર્ સગાં યરુશાલેમમાં એકઠા થયા. 7 પતર તથા યોહાનને તેઓની મધ્યમાં ઊભા રાખી, તેઓએ તેઓને ૂ ું
કે, કયા પરાક્રમથી કે કયા નામથી તમે એ ક ુ છે?

8 ત્યારે પતરે પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર થઈને તેઓને ક ું કે, ઓ લોકોના અ ધકાર ઓ તથા વડ લો, 9 જે સારુ કામ એક
અશક્ત માણસના હતમાં થ ું છે તે વષે જોઆજેઅમને ૂછવામાં આવે છે, કે તે શાથી સાજો કરાયો છે; 10તો તમો સવર્ને તથા
સવર્ ઇઝરાયલી લોકોને એ મા ૂમ થાય કે, ઈ ુ ખ્રસ્ત નાઝાર , જમેને તમે વધસ્તંભ પર માર ના ા, જમેને ઈ રે મરણમાંથી
સજીવન કયાર્ તેમના નામથી આ માણસ સાજો થઈ અહ તમાર આગળ ઊભો ર ો છે.

11જે પથ્થર તમો બાંધનારાઓએ નકાય હતો તે એ જ છે, ને તે ૂણાનો ુ પથ્થર થયો છે. 12બીજા કોઈથી ઉદ્ધાર નથી,
કેમ કે જથેી આપણો ઉદ્ધાર થાય એ ું બીજુ કોઈ નામ આકાશની નીચે માણસો મધ્યે અપાયે ું નથી.

13 ત્યારે પતર તથા યોહાનની હમત જોઈને તથા તેઓ સાધારણ તથા અ શ ક્ષત માણસો છે, એ જાણીને તેઓ આ યર્
પામ્યા; અને તેઓએ પતર તથા યોહાનને ઓળ ા કે તેઓ ઈ ુની સાથે હતા. 14 પેલા સાજાં થયેલા માણસને તેઓની સાથે
ઊભો રહેલો જોઈને તેઓથી કઈ વરુદ્ધ બોલી શકા ું ન હ.

15પણ તેઓને સભામાંથી બહાર જવાનો હુકમ કયાર્ પછ તેઓએઅંદરોઅંદર ચચાર્ કર કે, આમાણસોનેઆપણે ું કર એ?
16 કેમ કે તેઓના દ્વારા એક પ્ર સદ્ધ ચમત્કા રક ચ થ ું છે, જનેી યરુશાલેમના સઘળા રહેવાસીઓને ખબર છે; અને આપણે
તેનો ઇનકાર કર શકતા નથી. 17 પણ લોકોમાં તે વધારે ફેલાય ન હ, માટે આપણે તેઓને એવી ધમક આપીએ કે હવે પછ
તમારે કોઈ પણ માણસની સાથે વાત કરતાં ઈ ુ ું નામ લે ું ન હ. 18 પછ તેઓએ પતર તથા યોહાનને બોલાવીને આજ્ઞાઆપી
કે, વાત કરતાં તેમ જ બોધ કરતાં પણ તમારે ઈ ુ ું નામ બલકુલ લે ું ન હ.

19 પણ પતર તથા યોહાને તેઓને ઉ ર આપ્યો કે, ું ઈ રના કરતાં તમારુ સાંભળ ું એ ઈ રની સમક્ષ ઉ ચત છે કે ન હ,
એ તમે જ ન કરો. 20 કેમ કે અમે તો જે જે જો ું તથા સાંભ ુ,ં તે ક ાં વના અમારાથી રહેવાય એમ નથી.

21 પતર તથા યોહાનને શક્ષા કરવા ું કઈ કારણ ન મ ાથી તેઓએ લોકોને લીધે તેઓને ફર ચેતવણી આપીને છોડ દ ધા;ં
કેમ કે જે થ ું હ ું તેને લીધે સવર્ લોકો ઈ રને મ હમા આપતા હતા. 22 કેમ કે જે માણસના હકમાં સાજાપણાંનો આ ચમત્કાર
થયો હતો તે ચાળ સ વરસથી વધારે ઉંમરનો હતો.

વ ાસીઓ હમત માટે પ્રાથર્ના કરે છે
23 પછ છૂટ ને તેઓ પોતાના સાથીઓની પાસે ગયા. અને ુ યાજકોએ તથા વડ લોએ તેમને જે કઈ ક ું હ ું, તે સઘ ું

તેમને કહ સંભળા ું. 24 તે સાંભળ ને તેઓએ એક ચ ે ઈ રની આગળ મોટે સાદે ક ું કે, ઓ પ્ર ુ, આકાશ, ૃથ્વી તથા
સ ુદ્ર અને તેઓમાંનાં સવર્ને ઉત્પ કરનાર તમે છો; 25તમે પ વત્રઆત્માથી તમારા સેવકઅમારા ૂવર્જ દાઉદના ુખે ક ું હ ું કે,
વદેશીઓએ કેમ તોફાન ક ુ છે? અને લોકોએ થર્ કલ્પના કેમ કર છે? 26 પ્ર ુની વરુદ્ધ તથા તેના ખ્રસ્તની વરુદ્ધ દુ નયાના
રાજાઓ સજ્જ થયા, તથા અ ધકાર ઓએકઠા થયા.

27 કેમ કે ખરેખર તમારા પ વત્ર સેવક ઈ ુ જમેને તમે અ ભ ષક્ત કયાર્, તેમની વરુદ્ધ હેરોદ તથા પોં તયસ પલાત, વદેશીઓ
તથા ઇઝરાયલી લોકો સ હત આ શહેરમાં એકઠા થયા હતા; 28 જથેી તમારા હાથે તથા તમારા સંકલ્પે જે થવા ું અગાઉથી
નમાર્ણ થ ું હ ું તે બ ું તેઓ કરે.
29 હવ,ે હે પ્ર ુ, તમે તેઓની ધમક ઓ ધ્યાનમાં લો, અને તમારા સેવકોને તમાર વાત ૂર હમતથી કહેવા ું સામથ્યર્ આપો;

30 તે દર મયાન તમે લોકોને નીરોગી કરવાને તમારો હાથ લંબાવો; અને તમારા પ વત્ર સેવક ઈ ુને નામે ચમત્કા રક ચ ો તથા
આ યર્કમ કરાવો. 31અને તેઓ પ્રાથર્ના કર ર ા ત્યારે જે મકાનમાં તેઓ ભેગા થયા હતા તે હાલ્ ુ;ં અને તેઓ સવર્ પ વત્ર
આત્માથી ભર ૂર થયા, અને ઈ ર ું વચન હમતથી બોલવા લાગ્યા.

સા ૂ હક જીવન અને સ હયાર મલકત
32 વ ાસ કરનારાઓનો સ ુદાય એક મનનો તથા એક જીવનો હતો અને પોતાની જે વસ્ ુઓ હતી તેમાંની કોઈ પોતાની

મા લક ની છે એ ું કોઈ કહે ું ન હ; પણ તમામ વસ્ ુઓ સ હયાર હતી. 33પ્રે રતોએ મહા પરાક્રમથી પ્ર ુ ઈ ુના મરણોત્થાનની
સાક્ષી ૂર ; અને તેઓ સવર્ના ઉપર ઘણી કૃપા હતી.

34 તેઓમાંના કોઈને કશાની અછત નહોતી; કારણ કે જટેલાંની પાસે જમીન કે ઘર હતાં તેટલાંએ તે વેચી ના ાં, 35 વેચેલી
વસ્ ુઓ ું ૂલ્ય લાવીને તેઓ પ્રે રતોના પગ આગળ ૂકતા; અને જનેી જનેે અગત્ય હતી તે પ્રમાણે તેમને વહેંચી આપવામાં
આવ ું હ ું.

36 ૂસફ કર ને એક લેવી હતો, તે સાયપ્રસનો વતની હતો, તેની અટક પ્રે રતોએ બાનાર્બાસ એટલે ુબોધનો દ કરો રાખી હતી.
37 તેની પાસે જમીન હતી, તે તેણે વેચી દ ધી, અને તેનાં નાણાં લાવીને પ્રે રતોના પગઆગળ ૂ ાં.

5
અનાન્યા અને સાફ રા
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1 પણ અનાન્યા નામે એક માણસે તથા તેની પત્ની સાફ રાએ પોતાની મલકત વેચી. 2સાફ રાની સંમ તથી અનાન્યાએ તેના
ૂલ્યમાંથી થોડુ પોતાની પાસે પણ રા ુ;ં અને કેટલોક ભાગ લાવીને પ્રે રતોના પગઆગળ ૂ ો.
3પણ પતરે ક ું કે, ‘ઓઅનાન્યા, પ વત્રઆત્માને જૂઠુ કહેવા ું, તથા જમીનનાં ૂલ્યમાંથી થોડુ પોતાની પાસે રાખવા ું શેતાને

તારા મનમાં કેમ ભ ુ છે? 4 તે જમીન તાર પાસે હતી ત્યારે ું તાર નહોતી? અને તેને વેચ્યા પછ ું તે ું ૂલ્ય તારે સ્વાધીન
નહો ું? તેં પોતાના મનમાં આવો વચાર કેમ આવવા દ ધો? તેં માણસોને ન હ પણ ઈ રને જૂઠુ ક ું છે.’ 5એ વાતો સાંભળતાં
જ અનાન્યાએ પડ ને પોતાનો પ્રાણ છોડ્યો, અને જઓેએએ વાત સાંભળ તે સવર્ને ઘણી બીક લાગી. 6પછ જુવાનોએઊઠ ને
તેને વ માં વીંટા ો, અને બહાર લઈ જઈને દફના ો.

7 ત્રણેક કલાક પછ તેની પત્ની અંદર આવી, જે થ ું હ ું તેની તેને ખબર નહોતી. 8 ત્યારે પતરે સાફ રાને ૂ ું કે, મને કહે,
તમે ું આટલી જ કમતે તે જમીન વેચી? તેણે તેને ક ું કે, હા, એટલી જ કમતે.

9 ત્યારે પતરે તેને ક ું કે, પ્ર ુના આત્મા ું પર ક્ષણ કરવાને તમે બ ેએ કેમ સંપ કય છે? જો, તારા પ તને દફનાવનારાંઓ
હવે બારણા પાસે આવી પહોંચ્યા છે, અને તેઓ તને પણ લઈ જશ.ે 10 તત્કાળ સાફ રાએ તેમના પગ પાસે પડ ને પોતાનો
પ્રાણ છોડ્યો; પછ તે જુવાનોએઆવીને તેને મરણ પામેલી જોઈ, અને બહાર લઈ જઈને તેને તેના પ તની કબર પાસે દફનાવી.
11આથીઆખા વ ાસી સ ુદાયને તથા જે લોકોએ એ વાતો સાંભળ તે સવર્ને ઘણો ડર લાગ્યો.

ચમત્કારો અને અદ ુત કાય
12 પ્રે રતોની હસ્તક લોકોમાં ઘણાં ચમત્કા રક ચ ો તથા આ યર્કમ થયાં. તેઓ સવર્ એક ચ ે ુલેમાનની પરસાળમાં

નય મત મળતા હતા; 13 પણ બીજાઓમાંથી કોઈને તેઓની સાથે મળ જવાની હમત થતી ન હતી; તોપણ લોકો તેઓને માન
આપતા.

14અને પ્ર ુ પર વ ાસ કરનારાં, સં ાબંધ ુરુષો તથા ીઓ, વધારે પ્રમાણમાં ઉમેરાતાં ગયા; 15એટલે ુધી કે તેઓએ
માંદાઓને લાવીને પથાર ઓતથા ખાટલાઓપર ુવાડ્યા,ં જથેી પતર પાસે થઈને જાય તો તેનો પડછાયો પણ તેઓમાંના કોઈનાં
ઉપર પડ.ે 16 વળ યરુશાલેમની આસપાસનાં શહેરોમાંના ઘણાં લોક બીમારોને તથા અ ુદ્ધ આત્માઓથી પીડાતાંઓને લઈને
ત્યાં આવતા હતા, અને તેઓ બધાને સાજાં કરવામાં આવતાં હતા.ં

પ્રે રતોની સતાવણી
17પણ પ્ર ુખ યાજક તથા તેના સઘળા સાથીઓજઓે સદૂક પંથના હતા, તેઓને ૂબ ઈષાર્ આવી, 18અને પ્રે રતોને પકડ ને

તેઓએ તેમને જલેમાં ૂયાર્.
19પણ રાત્રે પ્ર ુના સ્વગર્દૂતે જલેના બારણાં ઉઘાડ્યાં, અને તેઓને બહાર લાવીને ક ું કે, 20તમે જાઓ, અને ભ ક્ત ાનમાં

ઊભા રહ ને એ જીવન વષેની બધી વાતો લોકોને સંભળાવો. 21એ સાંભળ ને પતર તથા યોહાને વહેલી સવારે ભ ક્ત ાનમાં
જઈને પ્રવચન ક ુ. પણ પ્ર ુખ યાજક તથા તેના સાથીઓએઆવીને સભા બોલાવી ભ ક્ત ાનમાં ઇઝરાયલી લોકોના વડ લોને
એકઠા કયાર્ અને પતર તથા યોહાનને લાવવાને માટે જલેમાં માણસ મોકલ્યા.

22 પણ સપાઈઓ ત્યાં ગયા ત્યારે તેઓ તેમને જલેમાં મ ા ન હ; તેઓએ પાછા આવીને ખબર આપી કે, 23અમે જલેના
દરવાજાને સાર ર તે બંધ કરેલ તથા ચોક દારોને દરવાજાઆગળઊભા રહેલા જોયા; પણઅમે દરવાજો ઉઘાડ્યો ત્યારે અમને
અંદર કોઈ મા ૂમ પડ્યા ન હ.

24હવે ારે ભ ક્ત ાનના સરદારે તથા ુ યાજકોએઆ વાતો સાંભળ ત્યારે એ સંબંધી તેઓ બહુ ૂંચવણ પામ્યા કે,
આ ું ું પ રણામ આવશ?ે 25એટલામાં એક ક્તએ આવી તેઓને ખબર આપી કે, જુઓ, જે માણસોને તમે જલેમાં ૂયાર્
હતા, તેઓ તો ભ ક્ત ાનમાં ઊભા રહ ને લોકોને ઉપદેશ આપે છે.

26 ત્યારે સરદાર સપાઈઓને સાથે લઈને જબરદસ્તી કયાર્ વના તેઓને લઈઆ ો; કેમ કે તેઓલોકોથી બીતા હતા કે, કદાચ
તેઓ અમને પથ્થરે મારે. 27 તેઓએ તેઓને લાવીને સભા આગળ હાજર કયાર્, અને પ્ર ુખ યાજકે તેઓને ૂ ું કે, 28 “અમે
તમને સખત મના કર હતી કે તમારે બોધ કરતાં એ નામ લે ું ન હ; પણ જુઓ, તમે તો તમારા પ્રવચનથી યરુશાલેમને ગજવી
ૂ ું છે, એ માણસ ું રક્ત પાડવાનો દોષ તમે અમારા પર ૂકવા માગો છો.”
29 પણ પતર તથા પ્રે રતોએ ઉ ર આપ્યો કે, માણસોના કરતાં અમારે ઈ ર ું વધારે માન ું જોઈએ. 30 જે ઈ ુને તમે

વધસ્તંભ પર જડ ને માર ના ા, તેમને આપણા ૂવર્જોના ઈ રે ઉઠાડ્યાં છે. 31 તેમને ઈ રે પોતાને જમણે હાથે રાજા તથા
ઉદ્ધારક થવાને ઊંચા કયાર્ છે, કે તેઓ ઇઝરાયલને પ ાતાપ કરાવે તથા તેઓને પાપની માફ આપે. 32અમે એ વાતોના સાક્ષી
છ એ, અને ઈ રે પોતાની આજ્ઞા માનનારાઓને જે પ વત્રઆત્મા આપ્યા છે તેઓ પણ સાક્ષી છે.

33આસાંભળ ને તેઓનાં મન વીંધાઈ ગયા, અને તેઓએ તેમને માર નાખવાનો નણર્ય કય . 34 પણ ગમાલીએલ નામે એક
ફરોશી ન્યાયશા ી, જનેે સવર્ લોકો માન આપતા હતા, તેણે સભામાં ઊભા થઈને હુકમ કય કે આ ક્તઓને થોડ વાર ુધી
બહાર લઈ જાઓ.

35 પછ તેણે તેઓને ક ું કે, ઓ ઇઝરાયલી માણસો, આ લોકોને તમે જે કરવા ઇચ્છો છો તે વષે સાવચેત રહો. 36 કેમ કે
કેટલાક સમય પહેલાં થ્ ુદાએ બળવો કર ને ક ું કે, હુ એક મહાન ક્ત છુ; તેની સાથે આશરે ચારસો માણસ સામેલ થયા
હતા, તે માયાર્ ગયા, અને જટેલાંએ તે ું માન્ ું તેઓ સવર્ નાશ પામ્યા. 37એના પછ વસ્તી ગણતર ના સમયે ગાલીલના યહૂદાએ
બળવો કર ને ઘણાં લોકોને પોતાની પાછળ ખેંચ્યા; તે પણ નાશ પામ્યો, અને જટેલાં લોકોએ તે ું માન્ ું તેઓ સવર્ વખેરાઈ ગયા.

38 હવે હુ તમને કહુ છુ કે, આમાણસોથી તમે દૂર રહો, અને તેઓને રહેવા દો; કેમ કે જો એ મત અથવા એ કામ માણસોથી
હશે તો તે ઊથલી પડશ;ે 39 પણ જો ઈ રથી હશે તો તમારાથી તે ઊથલાવી નંખાશે ન હ; ન હ તો કદાચ તમે ઈ રની સામે
પણ લડનારા જણાશો.

40 તેઓએ તેમ ું માન્ ુ;ં પછ તેઓએ પ્રે રતોને પોતાની પાસે પાછા બોલાવીને માર માય ; અને વાત કરતાં ઈ ુ ું નામ લે ું
ન હ, એવી આજ્ઞા કર ને તેઓએ તેમને છોડ દ ધા.ં 41 તેઓ તે નામને લીધે અપમાન પામવા યોગ્ય ગણાયા, તેથી તેઓ આનંદ
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કરતા સભામાંથી ચાલ્યા ગયા. 42પણ તેઓએ નત્ય ભ ક્ત ાનમાં તથા ઘરે ઈ ુ તે જ ખ્રસ્ત છે તે વષે શીખવવા ું તથા પ્રગટ
કરવા ું ચા ુ રા ું.

6
સાત સેવકોની પસંદગી

1તે દવસોમાં શષ્યોની સં ા વધતીજતી હતી, ત્યારે હ ૂઓની સામે ગ્રીક યહૂદ ઓએફ રયાદ કર , કેમ કે રોજ વહેંચણીમાં
તેઓની વધવાઓને ટાળવામાં આવતી હતી.

2 ત્યારે બાર પ્રે રતોએ બધા શષ્યોને પોતાની પાસે બોલાવીને ક ું કે, અમે ઈ ર ું વચન પડ ું ૂક ને ભોજન પીરસવાની સેવા
કર એ, એ ઉ ચત નથી. 3માટે, ભાઈઓ, તમે તમારામાંથી પ વત્રઆત્માથી તથા જ્ઞાનથી ભર ૂર એવા સાત પ્ર ત ત માણસોને
શોધી કાઢો, કે જઓેને અમે એ કામ પર નીમીએ. 4 પણ અમે તો પ્રાથર્નામાં તથા ઈ રના વચનનાં સેવાકાયર્માં લા ુ રહ ું.

5 એ વાત આખા વ ાસી સ ુદાયને સાર લાગી; અને વ ાસ તથા પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર એવા સ્તેફન નામના એક
ુરુષને, ફ લપન,ે પ્રોખરસને, નકાનોરન,ે તમોનન,ે પા મનાસને તથા અંત્યોખના યહૂદ થયેલા નકોલસને તેઓએ પસંદ કયાર્.

6 તેઓએ તેમને પ્રે રતોની આગળ રજૂ કયાર્; અને તેઓએ પ્રાથર્ના કર ને તેમના પર હાથ ૂ ા.
7ઈ રના વચનોનો પ્રચાર થતો ગયોઅને યરુશાલેમમાં શષ્યોની સં ા ઘણી વધી ગઈ; ઘણાં યાજકો પણ વ ાસનેઆધીન

થયા.
સ્તેફનની ધરપકડ

8 સ્તેફન કૃપાથી તથા સામથ્યર્થી ભર ૂર હતો, તેણે લોકોમાં મોટાં અદ ુત આ યર્કમ તથા ચમત્કા રક ચ ો કયા. 9 પણ
લબત ની કહેવાતી સભા ાનમાંના, કુરેનીના, આલેકસાં દ્રયાના, કલી કયાના તથા આ સયાના કેટલાકઆગળઆવીને સ્તેફન
સાથે વાદ વવાદ કરવા લાગ્યા.

10 પણ સ્તેફન એવા જ્ઞાનથી તથા આત્માની પ્રેરણાથી બોલતો હતો કે તેઓ તેની સામે ટક શ ા ન હ. 11 ત્યારે તેઓએ
કેટલાક માણસોને સમજા ાં, જઓેએ ક ું કે, અમે તેને ૂસાના નયમશા તથા ઈ રની વરુદ્ધ દભુાર્ષણ બોલતા સાંભ ો
છે.

12 તેઓ લોકોન,ે વડ લોને તથા શા ીઓને ઉશ્કેર ને તેના પર ૂટ પડ્યા, અને તેને પકડ ને સભામાં લા ા. 13 તેઓએ જૂઠા
સાક્ષીઓ ઊભા કયાર્, જઓેએ ક ું કે, એ માણસ આ પ વત્ર ાન તથા નયમશા વરુદ્ધ દભુાર્ષણ કયાર્ કરે છે; 14 કેમ કે
અમે તેને એમ કહેતાં સાંભ ો છે કે, ઈ ુ નાઝાર આ ાનનો નાશ કરશે, અને જે ર ત રવાજો ૂસાએઆપણને ફરમા ા છે
તેઓને બદલી નાખશ.ે 15જઓે સભામાં બેઠા હતા તેઓ સવર્ સ્તેફનની તરફ એક નજરે જોઈ ર ા, અને તેનો ચહેરો સ્વગર્દૂતના
ચહેરા જવેો દેખાયો.

7
સ્તેફન ું ભાષણ

1 ત્યારે પ્ર ુખ યાજકે ૂ ું કે, “ ું હક કત આ પ્રમાણે છે?” 2 સ્તેફને ક ું કે, “ભાઈઓ તથા વડ લો, સાંભળો. આપણો
ૂવર્જ ઇબ્રા હમ હારાનમાં રહેવા આ ો તે અગાઉ તે મેસોપોટે મયામાં રહેતો હતો, ત્યારે મ હમાવાન ઈ રે તેને દશર્ન આપીને

3 ક ું કે, ‘ ું તારા દેશમાંથી તથા તારા સગામાંથી નીકળ, અને જે દેશ હુ તને બતા ું તેમાં જઈને રહે’.
4 ત્યારે ખાલ્દ દેશમાંથી નીકળ ને તે હારાનમાં જઈને વસ્યો, અને ત્યાં તેના પતા અવસાન પામ્યા ત્યાર પછ આ દેશ જમેાં

તમે હમણાં રહો છો, તેમાં ઈ રે તેને લાવીને વસા ો. 5 તેમણે એ દેશમાં તેને કઈ વતન આપ્ ું ન હ; ના, એક પગલાભર પણ
ન હ; અને જોકે હજી ુધી તેને સંતાન થ ું નહો ું તોપણ તેમણે તેને તથા તેના પછ તેના વંશજોને વતન તર કેઆ દેશઆપવા ું
વચનઆપ્ ુ.ં

6 ઈ રે તેને ક ું કે, તારા વંશજો પરદેશમાં રહેશે, અને ત્યાંના લોકો ચારસો વષર્ ુધી તેઓને ુલામગીર માં રાખીને દઃુખ
આપશે. 7 વળ ઈ રે ક ું કે, ‘તેઓ જે લોકોના ુલામ થશે તેઓનો ન્યાય હુ કર શ, અને ત્યાર પછ તેઓ ત્યાંથી આવીને આ

ળે માર સેવા કરશ.ે’ 8 પરમે રે તેને ુ તનો કરાર ઠરાવી આપ્યો; ત્યાર પછ ઇબ્રા હમથી ઇસહાક થયો, તેણે આઠમે દવસે
તેની ુ ત કર ; પછ ઇસહાકથી યાકૂબ થયો, અને યાકૂબથી બાર ૂવર્જો થયા.

9 પછ ૂવર્જોએ ૂસફ પર અદેખાઈ રાખીને તેને મસરમાં લઈ જવા સારુ વેચી દ ધો; પણ ઈ ર તેની સાથે હતા, 10 તેમણે
તેનાં સવર્ સંકટોમાંથી તેને છોડા ો અને મસરના રાજા ફારુનની સમક્ષ તેને વદ્વતા તથા કૃપા આપી. પછ ફારુને તેને મસર પર
તથા પોતાના સમગ્ર પ રવાર પર અ ધકાર ઠરા ો.

11 પછ આખા મસરમાં તથા કનાનમાં દકુાળ પડ્યો, જથેી ભારે સંકટ આ ુ,ં અને આપણા ૂવર્જોને ખાવા ું મ ું ન હ.
12 પણ યાકૂબે જાણ્ ું કે મસરમાં અનાજ છે, ત્યારે તેણે આપણા ૂવર્જોને પ્રથમ વાર મસરમાં મોકલ્યા. 13 પછ બીજી વાર
ૂસફે પોતાના ભાઈઓની આગળ પોતાની ઓળખાણઆપી; એટલે ુસફ ું કુળ ફારુનના જાણવામાં આ ુ.ં
14 ત્યારે ૂસફે સંદેશો મોકલીને પોતાના પતા યાકૂબને તથા પોતાનાં સવર્ સગાંને, એટલે પંચોતેર માણસને પોતાની પાસે

તેડા ાં. 15યાકૂબ મસરમાં ગયો, અને ત્યાં તે તથા આપણા ૂવર્જો અવસાન પામ્યા. 16 તેઓને શખેમ લઈ જવામાં આ ા, ને
જે કબરસ્તાન ઇબ્રા હમે રૂપાનાણું આપીને હમોરના દ કરાઓ પાસેથી વેચા ું લી ું હ ું તેમાં દફના ા.ં

17 પણ જે વચન ઈ રે ઇબ્રા હમને આપ્ ું હ ું, તેનો સમય જમે જમે પાસે આવતો ગયો તેમ તેમ મસરમાં આપણાં લોકોની
ૃ દ્ધ થઈ અને તેઓની સં ા ુષ્કળ થઈ. 18એવામાં મસરમાં એક બીજો રાજા થયો, જે ૂસફને ઓળખતો નહોતો. 19 તેણે

આપણા લોકોની સાથે કપટ કર ને આપણા ૂવર્જોને દઃુખ દ ું, એટલે તેઓનાં બાળકો જીવે ન હ માટે, તેઓને તેમની પાસે નાખી
દેવડા ા.ં
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20 તે અરસામાં ૂસાનો જન્મ થયો, તે ઈ ર સમક્ષ ઘણો ુંદર હતો; પોતાના પતાના ઘરમાં ત્રણ મ હના ુધી તે ું પાલન
થ ું; 21 પછ તેને નદ માં તજી દેવાયો. ત્યારે ફારુનની દ કર એ તેને અપનાવી લીધો અને પોતાના દ કરા તર કે તેનો ઉછેર કય .

22 ૂસાને મસર ઓની સવર્ વદ્યા શીખવવામાં આવી હતી; તે બોલવામાં બાહોશ તથા કાયર્ કરવામાં પરાક્રમી હતો. 23 પણ
તે લગભગ ચાળ સ વષર્નો થયો ત્યારે તેને પોતાના ઇઝરાયલી ભાઈઓને મળવા ું મન થ ુ.ં 24 તેઓમાંના એક પર અન્યાય થતો
જોઈને ૂસાએ તેની સહાય કર , અને મસર ને માર નાખીને પોતાના જે ભાઈ પર જુલમ થતો હતો તે ું વૈર વા ુ.ં 25 ઈ ર
માર હસ્તક તેઓનો છુટકારો કરશ,ે એમ મારા ભાઈઓ સમજતા હશે, એ ું તેણે ધા ;ુ પણ તેઓ સમ ા ન હ.

26 તેને બીજે દવસે તેઓમાં ઝઘડો ચાલતો હતો તે સમયે ૂસા તેઓની પાસે આ ો તેણે તેઓની વચ્ચે સલાહ કરાવવાની
ઇચ્છાથી ક ું કે, ‘ભલા માણસો, તમે ભાઈઓ છો તો શા માટે એકબીજા પર અન્યાય ુજારો છો?’ 27 પણ જે પોતાના પડોશી
પર અન્યાય ુજારતો હતો તેણે તેને ધ ો માર ને ક ું કે, ‘અમારા પર તને કોણે અ ધકાર તથા ન્યાયાધીશ નીમ્યો છે? 28 પેલા
મસર ને તેં ગઈકાલે માર ના ો તેમ ું ું મને પણ માર નાખવા ઇચ્છે છે?’
29 ૂસા આ વાત સાંભળ ને નાસી ગયો, અને મદ્યાન દેશમાં જઈને વસ્યો, ત્યાં તેને બે દ કરા થયા. 30ચાળ સ વષર્ ૂરાં થયાં

ત્યારે સ્વગર્દૂતે સનાઈ પહાડના અરણ્યમાં ઝાડવાં મધ્યે અ ની જ્વાળામાં તેને દશર્ન દ ું.
31 ૂસા તે દ્રશ્ય જોઈને આ યર્ પામ્યો; અને તે એ દ્રશ્યને જોવા સારુ પાસે જતો હતો તેવામાં પ્ર ુની વાણી થઈ કે, 32 ‘હુ

તારા ૂવર્જોનો ઈ ર, એટલે ઇબ્રા હમનો, ઇસહાકનો તથા યાકૂબનો ઈ ર છુ.’ ત્યારે ૂસા ૂજી ઊઠ્યો અને તેને જોવાની તેની
જીગર ચાલી ન હ.

33પ્ર ુએ તેને ક ું કે, ‘ ું તારા પગમાંથી ચંપલ ઉતાર; કેમ કે જે જગ્યાએ ું ઊભો છે તે પ વત્ર ૂ મ છે. 34 મસરમાં જે મારા
લોક છે તેઓ ું દઃુખ મેં ન ે જો ું છે, તેઓના નસાસા મેં સાંભ ાં છે, અને તેઓને છોડાવવાં હુ ઊતય છુ; હવે ચાલ, હુ તને
મસરમાં મોકલીશ.’
35જે ૂસાનો નકાર કર ને તેઓએ ક ું હ ું કે, ‘તને કોણે અ ધકાર તથા ન્યાયાધીશ નીમ્યો છે?’ તેને જે સ્વગર્દૂત તેને ઝાડવાં

મધ્યે દેખાયો હતો તેની હસ્તક ઈ રે અ ધકાર તથા ઉદ્ધારક થવા સારુ મોકલ્યો. 36 ૂસાએ તેઓને બહાર લાવતાં મસર દેશમાં,
ૂફ લાલ સ ુદ્રમાં તથા ચાળ સ વષર્ ુધી અરણ્યમાં આ યર્કમ તથા ચમત્કા રક ચ ો કયાર્. 37જે ૂસાએ ઇઝરાયલીઓને

ક ું હ ું કે, ‘ઈ ર તમારા ભાઈઓમાંથી મારા જવેા એક પ્રબોધકને તમારે સારુ ઊભા કરશ,ે’ તે એ જ છે.
38 જે ૂસા અરણ્યમાંના સ ુદાયમાં હતો, જનેી સાથે સનાઈ પવર્ત પર ઈ રનો સ્વગર્દૂત વાત કરતો હતો, અને આપણા
ૂવર્જોની સાથે હતો તે એ જ છે; અને આપણને આપવા સારુ તેને જીવનનાં વચનો આપવામાં આ ાં; 39આપણા ૂવર્જોએ

તેને આધીન થવાને ઇચ્ ું ન હ, પણ પોતાની પાસેથી તેને હડસેલી ૂ ો, અને તેઓ પાછા મસર જવાને મનમાં આ ુર થયા;
40 તેઓએ હારુનને ક ું કે, ‘અમાર આગળ ચાલવા સારુ અમારે માટે દેવો બનાવ; કેમ કે એ ૂસા જે અમને મસરમાંથી દોર
લા ો તે ું ું થ ું એ અમે જાણતા નથી.’

41 તે દવસોમાં તેઓએ સોના ું વાછરડુ બના ું, અને ૂ તને તે ું બ લદાન ચઢા ુ,ં અને પોતાના હાથની કૃ તમાં તેઓ હષર્
પામ્યા. 42પણ ઈ રે તેઓથી વ ુખ થઈને તેઓને તજી દ ધા,ં કે તેઓઆકાશના સૈન્યની ૂજા કરે; પ્રબોધકોના ુસ્તકમાં લ ું
છે તે પ્રમાણે, ‘ઓ ઇઝરાયલના વંશજો, અરણ્યમાં ચાળ સ વષર્ ુધી ું તમે યજ્ઞ તથા બ લદાનો મને ચઢા ાં હતા?ં 43 તમે
મોલોખનો માંડવો તથા રમ્ફા દેવનો તારો, એટલે કે ૂજા કરવાને તમે જે ૂ તઓ બનાવી તેઓને ઊંચક ને ચાલ્યા. હવે હુ તમને
બા બલથી આગળ લઈ જઈશ.’

44જમેણે ૂસાને ક ું કે, જે ન ૂનો તેં નહા ો છે તે પ્રમાણે તારે સા યમંડપ બનાવવો, તેમના ઠરાવ ુજબઅરણ્યમાંઆપણા
ૂવર્જોની પાસે તે સા યમંડપ હતો. 45આપણા ૂવર્જો, યહો ુઆ સ હત આ સા યમંડપને પોતાના ક્રમા ુસાર ઊંચક ને અન્ય

દેશજા તઓ ું જઓેને ઈ રે આપણા ૂવર્જોની આગળથી હાંક કાઢ તેઓ ું વતન પ્રાપ્ત કર ને તેમાં લા ા તે સા યમંડપ
દાઉદના સમય ુધી ર ો. 46 દાઉદ પર ઈ રની કૃપાદ્ર થઈ; તેમણે યાકૂબના ઈ રને સારુ ઘર બનાવવાની રજા માગી.

47પણ ુલેમાને તેમને સારુભ ક્ત ાન નમાર્ણ ક ુ. 48તોપણહાથે બાંધેલા ઘરમાં પરાત્પર ઈ ર રહેતા નથી; જમે પ્રબોધક
કહે છે તેમ, 49 ‘સ્વગર્ મારુ રા ાસન, તથા ૃથ્વી મારુ પાયાસન છે; તો તમે મારે સારુ કે ું નવાસ ાન બાંધશો? એમ ઈ ર
કહે છે અથવા મારુ નવાસ ાન ક ું હોય? 50 ું, મેં મારે હાથે એ બધાં નથી બના ા?ં’

51 ઓ સખત હઠ લાઓ, અને બે ુ ત મન તથા કાનવાળાઓ, તમે સદા પ વત્ર આત્માની સામા થાઓ છો. જમે તમારા
ૂવર્જોએ ક ુ તેમ જ તમે પણ કરો છો. 52 પ્રબોધકોમાંના કોને તમારા ૂવર્જોએ સતા ા નહોતા? જઓેએ તે ન્યાયીના આવવા
વષે અગાઉથી ખબરઆપી હતી તેઓને તેઓએ માર ના ા; અને હવે તમે, જઓેને સ્વગર્દૂતો દ્વારા નયમ મ ો, પણ તમે તે
પા ો ન હ. 53 તે તમ,ે તે ન્યાયીને પરસ્વાધીન કરનારા તથા તેમની હત્યા કરનારા થયા છો.”

સ્તેફનને પથ્થરે માય
54આવાતો સાંભળ ને તેઓનાં મન વીંધાઈ ગયા, અને તેઓ તેની સામે દાંત પીસવા લાગ્યા. 55પણ પ વત્રઆત્માથી ભર ૂર

થઈને સ્તેફને સ્વગર્ તરફ એક નજરે જોઈ રહેતાં, ઈ ર ું ગૌરવ તથા ઈ રને જમણે હાથે ઈ ુને ઊભેલા જોયા. 56 તેણે ક ું કે,
“જુઓ, સ્વગર્ ઊઘડે ું તથા ઈ રને જમણે હાથે માણસના દ કરાને ઊભેલા હુ જોઉં છુ.”

57 પણ તેઓએ ૂમ પાડ ને પોતાના કાન બંધ કયાર્, અને તેઓ એકસાથે તેના પર ધસી આ ા. 58 તેઓએ તેને શહેરની
બહાર લઈ જઈને માય ; સાક્ષીઓએ શાઉલ નામે એક જુવાનનાં પગ આગળ પોતાનાં વ ો ૂ ાં હતા.ં

59 તેઓ સ્તેફનને પથ્થરે મારતા હતા ત્યારે તેણે પ્ર ુની પ્રાથર્ના કરતા ક ું કે, “ઓપ્ર ુ ઈ ુ, મારા આત્માનો અંગીકાર કરો.”
60 તેણે ૂંટ ણયે પડ ને મોટા અવાજે ક ું કે, “ઓપ્ર ,ુ આપાપ તેઓને લેખે ન ગણો. એમ કહ ને તે ઊંઘી ગયો.”

8
શાઉલ અને મંડળ ની સતાવણી
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1 શાઉલે તેની હત્યા કરવાની સંમ ત આપી હતી, તે જ દવસે યરુશાલેમના વ ાસી સ ુદાય પર ભારે સતાવણી શરૂ થઈ,
અને પ્રે રતો સવાય તેઓ સવર્ યહૂ દયા તથા સમરુનના પ્રાંતોમાં વખેરાઈ ગયા. 2 ધમર્ ન ુરુષોએ સ્તેફનને દફના ો, અને
તેને સારુ ઘણો વલાપ કય . 3 પણ શાઉલે વ ાસી સ ુદાયને ભારે ત્રાસઆપ્યો, એટલે ઘેરેઘેરથી ુરુષો તથા ીઓને ઘસડ
લઈ જઈને જલેમાં ૂયાર્.

સમરુનમાં ુવાતાર્પ્રચાર
4 જઓે વખેરાઈ ગયા હતા તેઓ બધે ુવાતાર્ પ્રગટ કરતા ગયા. 5 ફ લપે સમાર આ શહેરમાં જઈને તેઓને ખ્રસ્ત વષે

પ્રચાર કય .
6 ફ લપે કહેલી વાતો સાંભળ ને તથા કરેલા ચમત્કા રક ચ ો જોઈને લોકોએ તેની વાતો પર એક ચ ે ધ્યાનઆપ્ ુ.ં 7 કેમ કે

જઓેને અ ુદ્ધ આત્માઓ વળગ્યા હતા તેઓમાંના ઘણાંમાંથી તેઓ મોટ ૂમ પાડતા બહાર નીક ા, અને ઘણાં પક્ષઘાતીઓ
તથા પગે અપંગો સાજાં કરવામાં આ ા. 8અને તે શહેરમાં બહુ આનંદ થયો.

9 પણ સમોન નામે એક માણસ તે શહેરમાં અગાઉ જાદુ કરતો હતો, અને હુ કોઈ મહાન ક્ત છુ એમ કહ ને સમરુનના
લોકોને આ યર્ચ કત કર નાખતો હતો; 10 તેઓ નાનાથી તે મોટા ુધી સવર્ તે ું સાંભળતા,ં તેઓ કહેતાં કે, ઈ ર ું જે મહાન
પરાક્રમ કહેવાય છે, તે આ ક્ત છે. 11તેણે ઘણાં સમય ુધી પોતાની જાદુ ક્રયાઓથી તેઓને આ યર્ચ કત કર ના ા હતા,
તેથી તેઓ તે ું સાંભળતાં હતા.

12 પણ ફ લપ ઈ રના રા તથા ઈ ુ ખ્રસ્તનાં નામ વષે ુવાતાર્ પ્રગટ કરતો હતો ત્યારે તેઓનો વ ાસ તેના પર બેઠો,
અને ુરુષોએ તેમ જ ીઓએબા પ્તસ્મા લી ુ.ં 13 સમોને પોતે પણ વ ાસ કય , અને બા પ્તસ્મા પામીને ફ લપ સાથે ર ો;
અને ચમત્કારો તથા મોટા પરાક્રમી કામો બનતાં જોઈને તે આ યર્ પામ્યો.

14 હવે સમરુનીઓએ ઈ ર ું વચન સ્વીકા ુ છે એ ું યરુશાલેમમાં પ્રે રતોએ સાંભ ું, ત્યારે તેઓએ પતર તથા યોહાનને
તેઓની પાસે મોકલ્યા. 15તેઓએ ત્યાં પહોંચ્યાં પછ તેઓને સારુ પ્રાથર્ના કર કે તેઓ પ વત્રઆત્મા પામે; 16 કેમ કે ત્યાર ુધી
તેઓમાંના કોઈ પર પ વત્રઆત્મા ઊતય નહોતો; પણ તેઓ માત્ર પ્ર ુ ઈ ુને નામે બા પ્તસ્મા પામ્યા હતા. 17 પછ પતર તથા
યોહાને તેઓ પર હાથ ૂ ા, અને તેઓ પ વત્રઆત્મા પામ્યા.

18 હવે પ્રે રતોના હાથ ૂકવાથી પ વત્ર આત્મા આપવામાં આવે છે, એ જોઈને સમોને તેઓને પૈસા આપવા માંડ્યા. 19 તેણે
ક ું કે, તમે મને પણ એ અ ધકાર આપો કે જનેાં પર હુ હાથ ૂકુ તે પ વત્રઆત્મા પામે.

20પણ પતરે તેને ક ું કે, ઈ ર ું દાન પૈસાથી વેચા ું લેવા ું તેં વચા ુ માટે તારા પૈસા તાર સાથે નાશ પામો. 21આબાબતમાં
તારે કશી લેવા દેવા નથી. કારણ કે તારુ અંતઃકરણ ઈ રની આગળ પ્રમા ણક નથી. 22 માટે તાર આ દુ તાનો પસ્તાવો કર,
અને પ્ર ુને પ્રાથર્ના કર કે, કદાચ તારા અંતઃકરણના વચાર તને માફ થાય. 23 કેમ કે હુ જોઉં છુ કે ું કડવાશમાં અને પાપના
બંધનમાં છે.

24 ત્યારે સમોને ઉ ર આપ્યો કે, તમાર કહેલી વાતો ુજબ કઈ પણ મને ના થાય તે માટે તમે મારે માટે પ્ર ુને પ્રાથર્ના કરો.
25 હવે ત્યાં સાક્ષી આપ્યા પછ તથા પ્ર ુની વાત પ્રગટ કયાર્ પછ સમરૂનીઓનાં ઘણાં ગામોમાં ુવાતાર્ પ્રગટ કર ને તેઓ

યરુશાલેમમાં પાછા આ ા.
ફ લપ અને ઇ થયો પયાનો અ ધકાર

26હવે પ્ર ુના એક સ્વગર્દૂતે ફ લપને ક ું કે, ઊઠ, ને યરુશાલેમથી ગાઝા જવાના માગર્ ુધી દ ક્ષણ તરફજા; ત્યાં અરણ્ય છે.
27 તે ઊઠ ને ગયો; અને જુઓ, ત્યાં ઇ થયો પયાનો એક ખોજો કે જે ઇ થયો પયાની રાણી ક દકાના હાથ નીચે મોટો અ ધકાર
તથા તેના સઘળા ભંડારનો કારભાર હતો, તે ભજન કરવા સારુ યરુશાલેમમાં આ ો હતો. 28 તે પાછા જતા પોતાના રથમાં
બેસીને પ્રબોધક યશાયા ું ુસ્તક વાંચતો હતો.

29આત્માએ ફ લપને ક ું કે, ું પાસે જઈને એ રથની સાથે થઈજા. 30 ત્યારે ફ લપ તેની પાસે દોડ ગયો, અને તેને પ્રબોધક
યશાયા ું ુસ્તક વાંચતા સાંભળ ને ૂ ું કે, ું જે વાંચે છે તે ું ું સમજે છે? 31 ત્યારે તેણે ક ું કે, કોઈનાં સમજા ાં સવાય
હુ કેમ કર ને સમજી શકુ? તેણે ફ લપને વનંતી કર કે, મારા રથમાં ઉપર આવી માર પાસે બેસ.

32 શા વચન ું જે પ્રકરણ તે વાંચતો હતો તે એ હ ું કે, “ઘેટાંની પેઠે માર નંખાવાને તેમને લઈ જવાયા; અને જમે હલવાન
પોતાના કાતરનારની આગળ ૂં ું રહે છે, તેમ તેમણે પોતા ું ુખ ઉઘા ું ન હ; 33 તેમની દ નાવ ામાં તેમનો ન્યાય ડૂબી ગયો;
તેમના જમાનાનાં લોક ું વણર્ન કોણ કહ દેખાડશે? કેમ કે તેમનો જીવ ૃથ્વી પરથી લઈ લેવામાં આ ો.”

34 ત્યારે તે ખોજાએ ફ લપને ઉ ર દેતાં ક ું કે, હુ તને વનંતી કરુ છુ કે, પ્રબોધક કોનાં વષે એ કહે છે? પોતાના વષે કે કોઈ
બીજાના વષે? 35 ત્યારે ફ લપે કહેવા ું શરૂ ક ુ અને શા વચનની તે વાતથી આરભ કર ને તેને ઈ ુ વષેની ુવાતાર્ પ્રગટ કર .

36 માગર્માં તેઓ એક જળાશય પાસે આવી પહોંચ્યા; ત્યારે ખોજાએ ક ું કે, જો, અહ પાણી છે, બા પ્તસ્મા પામવાથી મને
ું અટકાવી શકે? 37 ત્યારે ફ લપે ક ું કે, જો ું તારા ૂરા મનથી વ ાસ કરે છે તો એ ઉ ચત છે; ખોજાએ ઉ ર દેતાં ક ું કે,

ઈ ુ ખ્રસ્ત ઈ રના ુત્ર છે, એ ું હુ મા ું છુ. 38 પછ તેણે રથ ઊભો રાખવાનો હુકમ કય , અને ફ લપ તથા ખોજો બ ે જણ
પાણીમાં ઊતયાર્, ફ લપે તેને બા પ્તસ્મા આપ્ ુ.ં

39 તેઓ પાણીમાંથી બહારઆ ા ત્યારે પ્ર ુનો આત્મા ફ લપને લઈ ગયો; અને ખોજાએ ફર ફ લપને જોયો ન હ, પર ુ તે
આનંદ કરતા કરતા પોતાના માગ ચાલ્યો ગયો. 40 પણ ફ લપઆશ્દોદમાં દેખાયો; તે કાઈસા રયા પહોંચતાં ુધી માગર્માંના સવર્
શહેરમાં ુવાતાર્ પ્રગટ કરતો કરતો ગયો.

9
શાઉલ ું બદલાણ
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1શાઉલ હજુ ુધી પ્ર ુના શષ્યોને માર નાખવાની ધમક ઓઆપતો હતો. પ્ર ુખ યાજકની પાસે જઈને 2 તેણે તેની પાસેથી
દમસ્કસમાંનાં સભા ાનો પર પત્રો માગ્યા કે જો તેને એ માગર્નો કોઈ ુરુષ કે ી મળે, તો તે તેઓને બાંધીને યરુશાલેમ લઈ
આવ.ે

3 ુસાફર કરતાં તે દમસ્કસ નજીક પહોંચ્યો; ત્યારે એ ું બન્ ું કે એકાએક તેની આસપાસ સ્વગર્માંથી અજવા ું પ્રગ ું. 4 તે
જમીન પર પડ ગયો, અને તેની સાથે વાત કરતી એક વાણી તેણે સાંભળ કે, શાઉલ, શાઉલ, ું મને કેમ સતાવે છે?

5 ત્યારે તેણે ક ું કે પ્ર ,ુ તમે કોણ છો? તેમણે ક ું કે, હુ ઈ ુ છુ, જેને ું સતાવે છે; 6પણ ું ઊઠ, ને શહેરમાં જા, અને
તારે ું કર ું તે તને કહેવામાં આવશે. 7 તેની સાથે ચાલનારાં માણસો સ્તબ્ધ થઈ ગયા, કેમ કે તેઓએ વાણી સાંભળ ખર ,
પણ કોઈને જોયા ન હ.

8 પછ શાઉલ જમીન પરથી ઊઠયો; અને તેની આંખો ૂલી ત્યારે તે કઈ જોઈ શકયો ન હ. એટલે તેઓ તેનો હાથ પકડ ને
તેને દમસ્કસમાં દોર ગયા. 9 ત્રણ દવસ ુધી તે જોઈ શ ો ન હ; અને તેણે ક ું ખા ું કે પી ું ન હ.

10હવે દમસ્કસમાં અનાન્યા નામે એક શષ્ય હતો, તેને પ્ર ુએ દશર્ન દઈને ક ું કે, અનાન્યા; ત્યારે તેણે ક ું કે, પ્ર ુ, હુ આ
ર ો. 11પ્ર ુએ તેને ક ું કે, ઊઠ ને પાધરા નામના રસ્તામાંજા. અને શાઉલ નામે તાસર્સનાં એક માણસ વષે યહૂ દયાના
ઘરમાં ખબર કાઢ; કેમ કે જો, તે પ્રાથર્ના કરે છે; 12તેણે દશર્નમાં જો ું છે કે, અનાન્યા નામે એક માણસઅંદરઆવીન,ે
તે દેખતો થાય માટે તેના પર હાથ ૂકે છે.

13 પણ અનાન્યાએ ઉ ર આપ્યો કે, પ્ર ુ યરુશાલેમમાંના તમારા સંતોને એ માણસે કેટ ું બ ું દઃુખ દ ું છે એ મેં ઘણાંનાં
મોંથી સાંભ ું છે; 14અને જઓે તમારા નામે પ્રાથર્ના કરે છે તેઓ સવર્ને બાંધીને લઈ જવા સારુ ુ યાજકો પાસેથી અહ
પણ તેને અ ધકાર મ ો છે. 15 પણ પ્ર ુએ તેને ક ું કે, ું ચાલ્યો જા; કેમ કે વદેશીઓ, રાજાઓતથા ઇઝરાયલ ુત્રોની
આગળ મારુ નામ પ્રગટ કરવા સારુએ મારુ પસંદ કરે ું પાત્ર છે. 16 કેમ કે મારા નામને લીધે તેને કેટ ું બ ું દઃુખ સહન
કર ું પડશ,ે એ હુ તેને બતાવીશ.

17 ત્યારે અનાન્યા ચાલ્યો ગયો, અને તેણે ઘરમાં પ્રવેશીને શાઉલ પર હાથ ૂક ને ક ું કે, ભાઈ શાઉલ, પ્ર ુ, એટલે ઈ ુ જે
તને માગર્માં આવતા દેખાયા, તેમણે ું દેખતો થાય, અને પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર થાય માટે મને મોકલ્યો છે. 18 ત્યારે શાઉલની
આંખો પરથી તત્કાળ છાલાં જે ું ક ું ખર પ ું, અને તે દેખતો થયો, અને ઊઠ ને તે બા પ્તસ્મા પામ્યો; 19 તેણે ભોજન ક ુ
એટલે તેને શ ક્તઆવી.

દમસ્કસમાં શાઉલનો પ્રચાર
પછ તે દમસ્કસમાંનાં શષ્યોની સાથે કેટલાક દવસ ુધી ર ો.
20તેણે તરત જ સભા ાનોમાં ઈ ુને પ્રગટ કયાર્ કે, તે ઈ રના દ કરા છે. 21જઓેએ તે ું સાંભ ું તેઓ સવર્ વસ્મય પામીને

બોલ્યા કે, જણેે આ નામની પ્રાથર્ના કરનારાઓની યરુશાલેમમાં સતાવણી કર , અને તેઓને બાંધીને ુ યાજકોની પાસે લઈ
જવા માટે જે અહ આ ો છે, તે ું એ નથી? 22 પણ શાઉલમાં વશેષ શ ક્ત આવતી ગઈ. ઈ ુ તે જ ખ્રસ્ત છે એ ઘણી
સા બતીઓઆપીને દમસ્કસમાં રહેનારા યહૂદ ઓને તેણે આ યર્ પમા ુ.ં

23 ઘણાં દવસો પસાર થયા પછ યહૂદ ઓએ તેમને માર નાખવાની યોજના ઘડ . 24 પણ તેઓ ું કાવતરુ શાઉલને મા ૂમ
પ ું. તેઓએ તેને માર નાખવા સારુ રાત દવસ દરવાજાઓની ચોક પણ કર ; 25 પણ તેના શષ્યોએ રાત્રે તેને ટોપલામાં
બેસાડ ને કોટ ઉપરથી ઉતાર ૂ ો.

શાઉલ યરુશાલેમમાં
26 શાઉલે યરુશાલેમમાં આ ા પછ શષ્યોની સાથે ભળ જવાની કો શશ કર , પણ તેઓ બધા તેનાથી બીતા હતા, કેમ

કે તે શષ્ય છે એ ું તેઓ માનતા નહોતા. 27 પણ બાનાર્બાસ તેને પ્રે રતોની પાસે લઈ ગયો, અને કેવી ર તે તેણે માગર્માં પ્ર ુને
જોયા, અને કેવી ર તે પ્ર ુ તેની સાથે બોલ્યા, અને તેણે કેવી ર તે દમસ્કસમાં ઈ ુને નામે હમતથી ઉપદેશ કય , એ તેઓને કહ
સંભળા ું.

28અને ત્યાર પછ યરુશાલેમમાં તેઓની સાથે તે અવરજવર કરતો ર ો; 29તે હમતથી પ્ર ુને નામે ઉપદેશ કરતો હતો, અને
ગ્રીક યહૂદ ઓ સાથે વાદ વવાદ કરતો હતો, પણ તેઓ તેને માર નાખવાની તક શોધતાં હતા. 30 ારે ભાઈઓના જાણવામાં
તે આ ું ત્યારે તેઓ તેને કાઈસા રયા લઈ ગયા, અને ત્યાંથી તેઓએ તેને તાસર્સ મોકલી દ ધો.

31 ત્યારે આખા યહૂ દયા, ગાલીલ, તથા સમરુનમાંનો વ ાસી સ ુદાય દ્રઢ થઈને શાં ત પામ્યો; અને પ્ર ુના ભયમાં તથા
પ વત્ર આત્માનાં દલાસામાં ૃ દ્ધ પામતો ગયો. 32 પતર એક ળેથી બીજે ળે ફરતો ફરતો ુદામાં રહેનારા સંતોની પાસે
પણઆ ો.

પતર ુદા અને જો પામાં
33 ત્યાં તેને એ નયસ નામે એક માણસ મ ો. તે પક્ષઘાતી હતો, અને આઠ વષર્થી પથાર વશ હતો. 34 પતરે તેને ક ું કે,

એ નયસ, ઈ ુ ખ્રસ્ત તને સાજો કરે છે; ઊઠ, અને તારુ બછા ું ઉઠાવી લે. એટલે તે તરત જ ઊઠ્યો. 35 ત્યારે ુદા તથા
શારોનના બધા લોકો તેને જોઈને પ્ર ુ તરફ વ ા.

36 હવે જો પામાં એક શષ્યા હતી, તે ું નામ તાબીથા, એટલે દરકાસ, હ ું; તે ી ભલાઈ કરવામાં તથા દાનધમર્ કરવામાં
આગળ પડતી હતી. 37 તે દવસોમાં એમ થ ું કે તે બીમાર પડ ને મરણ પામી. અને તેઓએ તેને સ્નાન કરાવીને મેડ પર ુવાડ .

38 હવે ુદા જો પાથી નજીક હ ું અને પતર ત્યાં છે એ ું સાંભળ ને શષ્યોએ બે ક્તઓને તેની પાસે મોકલીને એવી
આજીજીકર કે, અમાર પાસે આવવાને ું વલંબ કર શ ન હ. 39 ત્યારે પતર ઊઠ ને તેઓની સાથે ગયો, ારે તે ત્યાં પહોંચ્યો
ત્યારે તેઓ તેને મેડ પર લઈ ગયા; સવર્ વધવા બહેનો તેની પાસે ઊભી રહ ને રુદન કરતી ારે દરકાસ તેઓની સાથે હતી
ત્યારે જે અંગરખા તથા વ ો તેણે બના ાં હતા તે તેઓ પતરને બતાવવા લાગી.
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40 પણ પતરે તે સવર્ને બહાર જવા ું કહ , ૂંટણ ટેકવીને પ્રાથર્ના કર , પછ ૃતદેહ તરફ ફર ને તેણે ક ું કે, તાબીથા, ઊઠ;
ત્યારે તાબીથાએ પોતાની આંખો ખોલી, અને પતરને જોઈને તે બેઠ થઈ. 41 પછ પતરે તેને હાથ આપીને ઊભી કર . અને
સંતોને તથા વધવાઓને બોલાવીને તેને જીવતી થયેલી બતાવી. 42 અને આખા જો પામાં દરકાસના ચમત્કારની વાત ફેલાઈ,
અને ઘણાંએ પ્ર ુ પર વ ાસ કય . 43 પછ જો પામાં સમોન નામે એક ચમારને ત્યાં તે ઘણાં દવસ ુધી ર ો.

10
પતર અને કનલ્યસ

1 હવે કાઈસા રયામાં કનલ્યસ નામે એક માણસ ઇટા લયન નામે ઓળખાતી પલટણનો ૂબેદાર હતો. 2 તે તથા તેનાં ઘરનાં
સવર્ માણસો ઈ રનો ભય રાખતાં હતાં. તે લોકોને ઘણાં દાન આપતો અને નત્ય ઈ રની પ્રાથર્ના કરતો હતો.

3 તેણે એક દવસ બપોરે આશરે ત્રણ કલાકે દશર્નમાં ઈ રના સ્વગર્દૂતને પોતાની પાસે આવતો, તથા પોતાને, ઓ કનલ્યસ,
એમ કહેતો પ્રત્યક્ષજોયો. 4 ત્યારે સ્વગર્દૂતની સામે એક નજરે જોઈ રહ ને તથા ભયભીત થઈને તેણે ક ું કે, પ્ર ુ ું છે? સ્વગર્દૂતે
ક ું કે, તાર પ્રાથર્નાઓ તથા તારાં દાન ઈ રની આગળ યાદગીર ને સારુ પહોંચ્યાં છે. 5 હવે ું જો પામાં માણસો મોકલીને
સમોન, જે ું બીજુ નામ પતર છે, તેને તેડાવ. 6 સમોન ચમાર, કે જે ું ઘર સ ુદ્ર કનારે છે, તેને ત્યાં તે અ ત થ છે.
7જે સ્વગર્દૂતે તેની સાથે વાત કર હતી, તેના અદ્રશ્ય થઈ ગયા પછ કનલ્યસે પોતાના ઘરના ચાકરોમાંના બેને, તથા જઓે

સતત તેની સમક્ષ હાજર રહેતા હતા તેઓમાંના ઈ રમાં શ્રદ્ધા ુ એક સપાઈને બોલા ા. 8અને તેઓને બધી વાત કહ ને તેણે
તેઓને જો પામાં મોકલ્યા.

9 હવે તેને બીજે દવસે તેઓ ચાલતાં ચાલતાં શહેરની પાસે આવી પહોંચ્યા, તેવામાં આશરે બપોરના સમયે પતર પ્રાથર્ના
કરવાને ઘરની અગાશી પર ગયો. 10તે ૂ ો થયો, અને તેને ભોજન કરવાની ઇચ્છા થઈ; પર ુ તેઓ રસોઈ તૈયાર કરતા હતા તે
સમયે પતર ૂછાર્ગત થયો; 11અને સ્વગર્ ુલ્ ું થયે ું તથા મોટ ચાદરનાં જે ું એક વાસણ તેના ચાર ૂણાથી લટકાવે ું ધરતી
પર ઊતર આવ ું તેણે નહા ુ.ં 12તેમાં ૃથ્વી પરનાં સવર્ જાતનાં ચોપગા તથા પેટે ચાલનારાં પ્રાણીઓ તથાઆકાશનાં પક્ષીઓ
હતાં.

13 ત્યારે એવી વાણી તેના સાંભળવામાં આવી કે, પતર, ઊઠ; માર ને ખા. 14 પણ પતરે ક ું કે, પ્ર ુ, એમ તો ન હ; કેમ
કે કોઈ નાપાક કે અ ુદ્ધ વસ્ ુ મેં કદ ખાધી નથી. 15 ત્યારે બીજી વાર તેના સાંભળવામાં એવી વાણી આવી કે, ઈ રે જે ુદ્ધ
ક ુ છે, તેને ું અ ુદ્ધ ન ગણ. 16એમ ત્રણ વાર થ ું; પછ તરત તે વાસણ સ્વગર્માં પાછુ ખેંચી લેવામાં આ ું.

17 હવે આ જે દશર્ન મને થ ું છે તેનો શો અથર્ હશે, એ વષે પતર બહુ ૂંઝાતો હતો એવામાં, જુઓ, કનલ્યસે મોકલેલા
માણસો સમોન ું ઘર ૂછતાં ૂછતાં બારણા આગળઆવીને ઊભા ર ા. 18 તેઓએ હાંક માર ને ૂ ું કે, સમોન, જે ું બીજુ
નામ પતર છે, તે ું અહ રોકાયેલ છે?

19 હવે પતર તે દશર્ન વષે વચાર કરતો હતો ત્યારે આત્માએ તેને ક ું કે, જો, ત્રણ માણસો તને શોધે છે. 20 માટે ું ઊઠ
અને નીચે ઊતર ને કઈ સંદેહ રા ા વના તેઓની સાથે જા, કેમ કે મેં તેઓને મોકલ્યા છે. 21 ત્યારે પતર ઊતર ને તે માણસો
પાસે ગયો, અને ક ું કે, જુઓ, જનેે તમે શોધો છો તે હુ છુ, તમે શા માટે આ ા છો?

22 ત્યારે તેઓએ ક ું કે, કનલ્યસ નામે એક સેનાપ ત જે ન્યાયી તથા ઈ ર ું સન્માન જાળવનાર ક્ત છે, અને તેને વષે
આખી યહૂદ કોમ સારુ બોલે છે, તેને પ વત્ર સ્વગર્દૂતની મારફતે આજ્ઞા મળ છે કે તે તને તેના ઘરે તેડાવીને તાર વાતો સાંભળે.
23 ત્યારે તેણે તેઓને અંદર બોલાવીને મહેમાન તર કે ઘરમાં રા ા.
બીજા દવસે તે તેઓની સાથે ગયો, અને જો પામાંનાં કેટલાક ભાઈઓ પણ તેની સાથે ગયા.
24બીજે દવસે તેઓ કાઈસા રયાઆવી પહોંચ્યા, તે સમયે કનલ્યસ પોતાનાં સગાંઓને તથા પ્રય મત્રોને એકત્ર કર ને તેઓની

રાહ જોતો હતો.
25 પતર અંદરઆ ો ત્યારે કનલ્યસ તેને મ ો, અને તેના ચરણે ઝૂક ને દડવત પ્રણામ કયાર્. 26પણ પતરે તેને ઉઠાડ ને ક ું

કે, ઊભો થા, હુ પણ માણસ છુ.
27 તેની સાથે વાત કરતાં કરતાં પતર અંદર ગયો, ત્યારે તેણે ઘણાંને એકઠાં થયેલાં જોયાં; 28 તેણે તેઓને ક ું કે, તમે પોતે

જાણો છો કે બીજી જા તના માણસોની સાથે સંબંધ રાખવો, અથવા તેના ત્યાં જ ું, એ યહૂદ માણસને માટે યોગ્ય નથી; પણ
ઈ રે મને બતા ું છે કે, મારે કોઈ ક્તને અપ વત્ર અથવા અ ુદ્ધ ગણવી ન હ. 29 તેથી જ ારે તમે મને આમંત્રણઆપ્ ું
ત્યારે કઈ આનાકાની કયાર્ વગર હુ આ ો; માટે હુ ૂછુ છુ કે, તમે શા કારણથી મને બોલા ો છે?

30 કનલ્યસે ક ું કે, ચાર દવસ પહેલાં હુ આ જ સમયે મારા ઘરમાં બપોરના ત્રણ કલાકે પ્રાથર્ના કરતો હતો; ત્યારે જુઓ,
તેજસ્વી પોશાક પહેરેલા એક માણસને મેં માર સામે ઊભો રહેલો જોયો; 31 તે બોલ્યો કે, કનલ્યસ, તાર પ્રાથર્ના સાંભળવામાં
આવી છે, અને તારાં દાન ઈ રની સમક્ષ સ્મરણમાં આ ાં છે. 32 માટે ું માણસને જો પામાં મોકલીને સમોન, જે ું બીજુ નામ
પતર છે, તેને તાર પાસે બોલાવ; તે સ ુદ્રના કનારે સમોન ચમારના નવાસ ાને અ ત થ છે. 33 માટે મેં તરત તને બોલા ો;
અને ું આ ો તે તેં બહુ સારુ ક ુ. હવે પ્ર ુએ જે વાતો તને ફરમાવી છે, તે સવર્ સાંભળવા સારુ અમે સઘળા અહ ઈ રની
સમક્ષ ઉપ ત થયા છ એ.

પતરનો સંદેશ
34 ત્યારે પતરે પ્રવચન શરૂ કરતાં ક ું કે.
હવે હુ ન ે સમજુ છુ કે ઈ ર પક્ષપાતી નથી; 35 પણ દરેક દેશમાં જે કોઈ તેમ ું સન્માન જાળવે છે, અને ન્યાયીપણે વત છે,

તેઓ તેમને માન્ય છે.
36 ઈ ુ ખ્રસ્ત જે સવર્નાં પ્ર ુ છે તેમની મારફતે શાં તની ુવાતાર્ પ્રગટ કરતા ઈ રે ઇઝરાયલ ુત્રોની પાસે જે વાત મોકલી,

37એટલે યોહાને બા પ્તસ્મા પ્રગટ કયાર્ પછ ગાલીલથી શરૂ કર ને આખા યહૂ દયામાં જે વાત જાહેર કરવામાં આવી તે તમે પોતે
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જાણો છો; 38એટલે કે નાસરેથના ઈ ુની વાત કે જમેને પરમે રે પ વત્ર આત્માથી તથા સામથ્યર્થી અ ભ ષક્ત કયાર્; તે ભ ું
કરતા તથા શેતાનથી જઓે પીડાતા હતા તેઓ સવર્ને સાજાં કરતા ફયાર્; કેમ કે ઈ ર તેમની સાથે હતા.

39 તેમણે યહૂદ ઓના પ્રાંતમાં તથા યરુશાલેમમાં જે કાય કયાર્ તે સવર્ના અમે સાક્ષી છ એ; વળ તેમને તેઓએ વધસ્તંભ પર
જડ ને માર ના ા. 40 તેમને ઈ રે ત્રીજા દવસે સજીવન કયાર્, અને સવર્ લોકોની આગળ ન હ, 41 પણ અગાઉથી ઈ રના
પસંદ કરેલા સાક્ષીઓ, જઓેએતેમના ૃત્ ુમાંથી સજીવન થયા પછ તેમની સાથે ખા ું પી ું હ ું તેઓનીઆગળ, એટલે અમાર
આગળ, તેમને પ્રગટ કયાર્.

42 તેમણે અમને આજ્ઞા આપી કે લોકોને ઉપદેશ કરો, અને સાક્ષી આપો કે, ઈ ર એમને જ જીવતાંના તથા ૂએલાંના
ન્યાયાધીશ નીમ્યા છે. 43 તેમને વષે સવર્ પ્રબોધકો સાક્ષી આપે છે કે જે કોઈ તેમના પર વ ાસ કરે છે તે તેમના નામથી પાપની
માફ પામશ.ે

વદેશીઓ પ વત્રઆત્મા પામ્યા
44 પતર એ વાતો કહેતો હતો એટલામાં જે લોકો વાત સાંભળતાં હતા તે સવર્ ઉપર પ વત્રઆત્માએઆચ્છાદન ક ુ. 45 ત્યારે

બનયહૂદ ઓ પર પણ પ વત્ર આત્મા ું દાન રેડા ું છે એ જોઈને ુ તીઓમાંના જે વ ાસીઓ પતરની સાથે આ ા હતા તે
સવર્ વસ્મય પામ્યા.

46 કેમ કે તેઓને અન્ય ભાષાઓમાં બોલતા, તથા ઈ રની સ્ ુ ત કરતા તેઓએ સાંભ ાં. ત્યારે પતરે ઉ ર આપ્યો કે,
47 “આપણી માફક તેઓ પણ પ વત્ર આત્મા પામ્યા છે, તો તેઓને પાણી ું બા પ્તસ્મા આપવાને કોણ મના કર શકે?” 48 તેણે
ઈ ુ ખ્રસ્તને નામે તેઓને બા પ્તસ્મા આપવાની આજ્ઞા આપી, પછ તેઓએ કેટલાક દવસ ત્યાં રહેવાની તેને વનંતી કર .

11
યરુશાલેમની મંડળ આગળ અહેવાલ

1 હવે જે પ્રે રતો તથા ભાઈઓ યહૂ દયામાં હતા તેઓએ સાંભ ું કે, વદેશીઓએ પણ ઈ રનાં વચનનો અંગીકાર કય છે.
2 ારે પતર યરુશાલેમ પાછો આ ો, ત્યારે ુ તીઓએ તેની ટ કા કરતા ક ું કે, 3 ‘તેં બે ુ તીઓના ઘરમાં જઈને તેઓની
સાથે ભોજન ક ુ.’

4 ત્યારે પતરે તેઓને તે વાતનો વગતવાર ુલાસો કરતા ક ું કે, 5 ‘હુ જો પા શહેરમાં પ્રાથર્ના કરતો હતો, તે વખતે મને ૂછાર્
આવી; અને મેં દશર્નમાં જાણે કે એક મોટ ચાદર તેના ચાર ૂણાથી લટકાવે ુ હોય તે ું એક વાસણ સ્વગર્માંથી ઊતર ું જો ું;
તે માર પાસે આ ું.’ 6 તેના પર એક ટસે જોઈને મેં ધ્યાન આપ્ ુ,ં તો મેં તેમાં ૃથ્વી પરનાં ચોપગા પ્રાણીઓ, રાની પ ુઓ, પેટે
ચાલનારાં પ્રાણીઓ તથા આકાશનાં પક્ષીઓ જોયાં.

7 વળ મેં એક વાણીને મને એમ કહેતી સાંભળ કે, પતર, ઊઠ, માર ને ખા. 8 પણ મેં ક ું, પ્ર ુ, એમ ન હ; કેમ કે કોઈ
પણ નાપાક અથવા અ ુદ્ધ ખોરાકનોઆહાર મેં કય નથી. 9પણ તેના ઉ રમાં સ્વગર્માંથી બીજી વાર વાણી થઈ કે, ઈ રે જેને
ુદ્ધ ક ુ છે, તેને ું અ ુદ્ધ ન ગણ. 10એમ ત્રણ વાર થ ુ;ં પછ તે બધાને સ્વગર્માં પાછા ખેંચી લેવામાં આ ાં.
11અને જુઓ, તે જ સમયે કાઈસા રયાથી માર પાસે મોકલેલા ત્રણ માણસો, જે ઘરમાં અમે હતા તેની આગળઆવી ઊભા

ર ા. 12આત્માએ મને ક ું કે, કઈ પણ ભેદ રા ા વના તેઓની સાથે જા. આ છ ભાઈઓ પણ માર સાથે આ ા; અને
અમે તે ક્તના ઘરમાં ગયા; 13 ત્યારે તેણે અમને ખબરઆપી કે, મેં મારા ઘરમાં એક સ્વગર્દૂતને ઊભેલો જોયો, તેણે મને ક ું
કે, જો પામાં માણસ મોકલી સમોન જમે ું બીજુ નામ પતર છે, તેને બોલાવ; 14 તે તને એવી વાતો કહેશે કે તેથી ું તથા તારાં
ઘરનાં સવર્ ક્તઓ ઉદ્ધાર પામશો.

15 હુ જમે પ્રવચન કરવા લાગ્યો કે તરત જમે પ્રથમ આપણા પર પ વત્ર આત્માએ આચ્છાદન ક ુ હ ું, તેમ તેઓ પર પણ
પ વત્ર આત્મા ઊતય . 16 ત્યારે પ્ર ુની એ કહેલી વાત મને યાદ આવી કે, યોહાને પાણીથી બા પ્તસ્મા ક ુ ખરુ, પણ તમે
પ વત્રઆત્માથી બા પ્તસ્મા પામશો.

17 માટે ારે આપણે પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત પર વ ાસ કય ત્યારે આપણને જે ું દાન મ ું તે ું જ દાન ઈ રે તેઓને પણ
આપ્ ુ,ં તો હુ કોણ કે, ઈ રને અટકા ુ?ં 18આ વાતો સાંભળ ને તેઓ ૂપ ર ા, અને ઈ રને મ હમા આપતા ક ું કે, ઈ રે
બનયહૂદ ઓને પણ પ ાતાપ કરવા ું મન આપ્ ું છે કે તેઓજીવન પામ.ે

અંત્યોખમાં શષ્યો ખ્રસ્તી કહેવાયા
19સ્તેફનના સંબંધમાં થયેલી સતાવણીથી જઓે વખેરાઈ ગયા હતા તેઓ ફની કયા, સાયપ્રસ તથા અંત્યોખ ુધી ગયા, પણ

તેઓએ યહૂદ ઓ સવાય કોઈને પ્ર ુની વાત પ્રગટ કર ન હતી. 20 પણ તેઓમાંના કેટલાક સાયપ્રસના તથા કુરેનીના માણસો
હતા, તેઓએઅંત્યોખઆવીને ગ્રીક લોકોને પણ પ્ર ુ ઈ ુ વષેની ુવાતાર્ કહ સંભળાવી. 21 પ્ર ુનો હાથ તેઓની સાથે હતો,
અને ઘણાં લોકો વ ાસ કર ને પ્ર ુ તરફ વ ા.

22તેઓ વષેના સમાચાર યરુશાલેમના વ ાસી સ ુદાયના કાને આ ા, ત્યારે તેઓએબાનાર્બાસને અંત્યોખ ુધી મોકલ્યો;
23 તે ત્યાં આ ો, ત્યારે ઈ રની કૃપા જોઈને તે આનંદ પામ્યો; અને તેણે તેઓ સવર્ને દ્દ્રઢ હૃદયથી પ્ર ુને વળગી રહેવાનો બોધ
કય ; 24 કેમ કે તે સારો માણસ હતો, અને પ વત્ર આત્માથી તથા વ ાસથી ભર ૂર હતો; અને ઘણાં લોક પ્ર ુના વ ાસી
સ ુદાયમાં જોડાયાં.

25 પછ બાનાર્બાસ શાઉલની શોધ કરવા સારુ તાસર્સ ગયો; 26 અને તે મ ો ત્યારે બાનાર્બાસ તેને અંત્યોખમાં લા ો.
તેઓએએકઆ ું વષર્ વ ાસી સ ુદાયની સાથે રહ ને ઘણાં લોકોને બોધ કય ; શષ્યો પ્રથમ અંત્યોખમાં ખ્રસ્તી કહેવાયા.

27હવે એ દવસોમાં કેટલાક પ્રબોધકો યરુશાલેમથી અંત્યોખઆ ા. 28 તેઓમાંના આગાબસ નામે એક જણે ઊભા થઈને
આત્માની પ્રેરણાથી ૂચ ું કે, આખી દુ નયામાં મોટો દકુાળ સજાર્શ;ે અને કલો ડયસના રા કાળમાં તેમ જ થ ુ.ં

29 ત્યારે શષ્યોએ ઠરાવ કય કે, આપણામાંના દરેક માણસે પોતપોતાની શ ક્ત પ્રમાણે યહૂ દયામાં રહેનાર ભાઈઓને કઈ
મદદ મોકલવી. 30 તેઓએ તેમ ક ,ુ અને બાનાર્બાસ તથા શાઉલની મારફતે વડ લો પર નાણાં મોકલ્યા.ં
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12
વ ુ સતાવણી

1આશરે તે જ સમયે હેરોદ રાજાએ વ ાસી સ ુદાયના કેટલાકની સતાવણી કરવા હાથ લંબા ા. 2 તેણે યોહાનના ભાઈ
યાકૂબને તરવારથી માર નંખા ો.

3 યહૂદ ઓને એ વાતથી ુશી થાય છે તે જોઈને તેણે પતરની પણ ધરપકડ કર . તે બેખમીર રોટલીના પવર્ના દવસો હતા.
4 તેણે પતરને પકડ ને જલેમાં ૂય , અને તેની ચોક કરવા સારુ ચાર ચાર સપાઈઓની ચાર ટુકડ ઓને આધીન કય , અને
પાસ્ખાપવર્ પછ લોકોની સમક્ષ તેને બહાર લાવવાનો ઇરાદો રા ો.

5 તેથી તેણે પતરને જલેમાં રા ો; પણ વ ાસી સ ુદાયે તેને સારુ આગ્રહથી ઈ રની પ્રાથર્ના કર . 6 હેરોદ તેને બહાર
લાવવાનો હતો તેની આગલી રાત્રે પતર બે સપાઈઓની વચ્ચે બે સાંકળોથી બંધાયેલી તમાં ઊંઘતો હતો; અને ચોક દારો
જલેના દરવાજાઆગળ ચોક કરતા હતા.

પતરનો બંદ ખાનામાંથી છુટકારો
7 ત્યારે જુઓ, પ્ર ુનો સ્વગર્દૂત તેની પાસે ઊભો ર ો, અને જલેમાં પ્રકાશ પ્રગટ્યો; તેણે પતરને કૂખમાં હલકો હાથ માર ને

જગા ો, અને ક ું કે, જલદ ઊઠ. ત્યારે તેની સાંકળો તેના હાથ પરથી સરક પડ . 8 સ્વગર્દૂતે તેને ક ું કે, કમર બાંધ, અને
તારાં ચંપલ પહેર. તેણે તેમ ક ુ. પછ સ્વગર્દૂતે ક ું કે, તારો કોટ પહેર લે અને માર પાછળઆવ.

9 તે બહાર નીકળ ને સ્વગર્દૂતની પાછળ ગયો; અને સ્વગર્દૂત જે કરે છે તે વાસ્ત વક છે એમ તે સમજતો નહોતો, પણ તે દશર્ન
જોઈ ર ો છે એમ તેને લાગ્ ુ.ં 10 તેઓ પહેલી તથા બીજી ચોક વટાવીને શહેરમાં જવાના લોખંડના દરવાજે પહોંચ્યા; અને તે
દરવાજો આપોઆપ ૂલી ગયો; તેઓએ આગળ ચાલીને એક મહોલ્લો ઓળંગ્યો; એટલે તરત સ્વગર્દૂત તેની પાસેથી ચાલ્યો
ગયો.

11જયારે પતર સભાન થયો ત્યારે તેણે ક ું કે, હવે હુ ચો સ ર તે જાણું છુ કે પ્ર ુએ પોતાના સ્વગર્દૂતને મોકલીને હેરોદના
હાથમાંથી તથા યહૂદ ઓની સવર્ ધારણાથી મને છોડા ો છે. 12 પછ તે વચાર કર ને યોહાન, જે ું બીજુ નામ માક હ ું, તેની
મા મ રયમના ઘરે આ ો, ત્યાં ઘણાં માણસો એકઠા થઈને પ્રાથર્ના કરતા હતા.

13 તે આગળનો દરવાજો ખટખટાવતો હતો ત્યારે રોદા નામે એમ જુવાન દાસી દરવાજો ખોલવા આવી. 14 તેણે પતરનો
અવાજ પારખીને આનંદને લીધે બારણું ન ઉઘાડતા,ં અંદર દોડ જઈને ક ું કે, પતર બારણા આગળ ઊભો છે. 15 તેઓએ તેને
ક ું કે, ું પાગલ છે. પણ તેણે ખાતર ૂવર્ક ક ું કે હુ કહુ છુ તેમ જ છે. ત્યારે તેઓએ ક ું કે તેનો સ્વગર્દૂત હશે.

16પણ પતરે દરવાજો ખટખટા ા કય ; અને તેઓએબારણું ઉઘાડ ને તેને જોયો, ત્યારે તેઓઆ યર્ પામ્યા. 17પણ પતરે
ૂપ રહેવાને તેઓને હાથથી ઈશારો કય ; અને પ્ર ુ તેમને શી ર તે જલેમાંથી બહાર લા ા તે તેઓને કહ સંભળા ું, તેમણે ક ું

કે, એ સમાચાર યાકૂબને તથા બીજા ભાઈઓને પહોંચાડજો. પછ તે બીજી જગ્યાએ ચાલ્યો ગયો.
18 ૂય દય થયો ત્યારે સપાઈઓમાં ઘણી ઉત્કઠા ઉત્પ થઈ કે, પતર ું ું થ ું હશે? 19 હેરોદે તેની શોધ કર , પણ તે તેને

મ ો ન હ, ત્યારે તેણે ચોક દારોને ૂછપરછ કર , અને તેઓને માર નાખવાનો હુકમ કય ; પછ યહૂ દયાથી નીકળ ને હેરોદ
કાઈસા રયામાં ગયો, અને ત્યાં ર ો.

હેરોદ ું ૃત્ ુ
20હવે ૂરના તથા સદોનના લોક પર હેરોદ ઘણો ુસ્સે થયો હતો; પણ તેઓ સવર્ સંપ કર ને તેની પાસે આ ા, અને રાજાના
ુ સેવક બ્લાસ્તસને પોતાના પક્ષમાં લઈને ુલેહની માગણી કર , કેમ કે તેઓના દેશના પોષણનો આધાર રાજાના દેશ પર

હતો. 21 પછ ઠરાવેલા દવસે હેરોદે રાજપોશાક પહેર ને, તથા રા ાસન પર બેસીન,ે તેઓની આગળ ભાષણ ક ુ.
22 ત્યારે લોકોએ પોકાર કય કે, આ વાણી તો દેવની છે, માણસની નથી. 23 તેણે ઈ રને મ હમા આપ્યો ન હ, માટે પ્ર ુના

સ્વગર્દૂતે તરત તેને માય ; અને તેના શર રમાં ક ડા પડ્યા અને તે મરણ પામ્યો.
24 પણ ઈ ર ું વચન પ્રસર ું અને ૃ દ્ધ પામ ું ગ ું.
25બાનાર્બાસ તથા શાઉલ દાનસેવા ૂર કર ને યોહાન, જે ું બીજુ નામ માક હ ું, તેને સાથે લઈને યરુશાલેમથી પાછાઆ ા.

13
બાનાર્બાસ અને શાઉલ અલગ કરાયા

1હવે અંત્યોખમાં જે વ ાસી સ ુદાય હતો તેમાં કેટલાક પ્રબોધકો તથા ઉપદેશકો હતા, એટલે બાનાર્બાસ તથા શમયોન જે
નગેર કહેવાતો હતો તે, તથા કુરેનીનો ુ કયસ, તથા હેરોદ રાજાનો દૂધભાઈ મનાહેમ, તથા શાઉલ. 2 તેઓ પ્ર ુ ું ભજન કરતા
તથા ઉપવાસ કરતા હતા, ત્યારે પ વત્રઆત્માએ તેઓને ક ું કે, જે સેવાકામ કરવા સારુ મેં બાનાર્બાસ તથા શાઉલને બોલા ા
છે તે સેવાકામને વાસ્તે તેઓને મારે સારુ અલગ કરો. 3 ત્યારે તેઓએ ઉપવાસ તથા પ્રાથર્ના કર ને તથા તેઓ પર હાથ ૂક ને
તેઓને વદાય કયાર્.

બાનાર્બાસ અને શાઉલ સાયપ્રસમાં
4 એ પ્રમાણે પ વત્ર આત્માનાં મોકલવાથી તેઓ સ ૂ કયા ગયા; તેઓ ત્યાંથી વહાણમાં બેસીને સાઈપ્રસમાં ગયા. 5 તેઓ

સાલા મસઆ ા, ત્યારે તેઓએ યહૂદ ઓના સભા ાનોમાં ઈ ર ું વચન પ્રગટ ક ુ; યોહાન પણ સહાયક તર કે તેઓની સાથે
હતો.

6 તેઓ તે ટા ુ ઓળંગીને પાફોસ ગયા, ત્યાં બાર-ઈ ુ નામનો એક યહૂદ તેઓને મ ો, તે જાદગુર તથા જૂઠો પ્રબોધક હતો.
7 ટા ુનો હાકેમ, સ જયસ પાઉલ, જે ુ દ્ધશાળ માણસ હતો, તેની સાથે તે હતો. તે હાકેમે બાનાર્બાસ તથા શાઉલને પોતાની
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પાસે બોલાવીને ઈ ર ું વચન સાંભળવાની ઇચ્છા બતાવી. 8 પણ એ લમાસ જાદગુર કેમ કે તેના નામનો અથર્ એ જ છે, તે
હાકેમને વ ાસ કરતાં અટકાવવાના ઇરાદા સાથે તેઓની સામો થયો.

9 પણ શાઉલે જે પાઉલ પણ કહેવાય છે, પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર થઈને તેની સામે એક નજરે જોઈને ક ું કે, 10 ‘અરે સવર્
કપટ તથા સવર્ કાવતરાંથી ભર ૂર, શેતાનના દ કરા અને સવર્ ન્યાયીપણાના શ ુ, ું પ્ર ુના સીધા માગર્ને વાંકા કરવા ું ું ૂક
દઈશ ન હ?’

11હવે, જો, પ્ર ુનો હાથ તાર વરુદ્ધ છે, કેટલીક ુદત ુધી ું અંધ રહેશે, અને તને ૂયર્ દેખાશે ન હ. ત્યારે એકાએક ૂમર
તથા અંધકાર તેના પરઆવી પડ્યાં, અને હાથ પકડ ને પોતાને દોરે એવાની તેણે શોધ કરવા માંડ . 12અને જે થ ું તે હાકેમે જો ું
ત્યારે તેણે પ્ર ુ વષેના બોધથી વસ્મય પામીને વ ાસ કય .

પીસી દયાના અંત્યોખમાં
13 પછ પાઉલ તથા તેના સાથીઓ પાફોસથી વહાણમાં બેસીને પામ્ લયાના પેગાર્ બંદરમાં આ ા, અને યોહાન તેઓને
ૂક ને યરુશાલેમ પાછો ચાલ્યો ગયો. 14 પણ તેઓ પેગાર્થી આગળ જતા પીસી દયાના અંત્યોખ આ ા; અને વશ્રામવારે

સભા ાનમાં જઈને બેઠા. 15 ત્યારે નયમશા તથા પ્રબોધકોના વચનો ું વાંચન ૂરુ થયા પછ સભા ાનના અ ધકાર ઓએ
તેઓને કહેવડા ું કે, ભાઈઓ, જો તમારે લોકોને બોધરૂપી કઈ વાત કહેવી હોય તો કહ સંભળાવો.

16 ત્યારે પાઉલ ઊભો થઈને અને હાથથી ઇશારો કર ને બોલ્યો કે, ઓ ઇઝરાયલી માણસો તથા તમે ઈ ર ું સન્માન
જાળવનારાઓ, સાંભળો; 17આઇઝરાયલી લોકોના ઈ રે આપણા ૂવર્જોને પસંદ કયાર્, અને તેઓ મસર દેશમાં રહેતા હતા,
ત્યારે તેઓને આઝાદ કયાર્, અને તે તેઓને ત્યાંથી પરાક્રમી હાથ વડે કાઢ લા ા. 18ઈ રે ચાળ સ વષર્ ુધી અરણ્યમાં તેઓની
વતર્ ૂક સહન કર .

19અને કનાન દેશમાંના સાત રા ોના લોકોનો નાશ કર ને તેમણે તેઓનો દેશ આશરે ચારસો પચાસ વષર્ ુધી તેઓને વતન
તર કે આપ્યો; 20એ પછ તેમણે શ ુએલ પ્રબોધકના સમય ુધી તેઓને ન્યાયાધીશો આપ્યા.

21 ત્યાર પછ તેઓએ રાજા માગ્યો; ત્યારે ઈ રે ચાળ સ વષર્ ુધી બન્યામીનના કુળનો ક શનો દ કરો શાઉલ તેઓને રાજા
તર કે આપ્યો. 22 પછ તેને દૂર કર ને તેમણે દાઉદને તેઓનો રાજા થવા સારુ ઊભો કય , અને તેમણે તેના સંબંધી સાક્ષી આપી
કે, ‘મારો મનગમતો એક માણસ, એટલે યશાઈનો દ કરો દાઉદ, મને મ ો છે; તે માર બધી ઇચ્છા ૂર કરશે.’

23એ માણસના વંશમાંથી ઈ રે વચન પ્રમાણે ઇઝરાયલને સારુ એક ઉદ્ધારકને એટલે ઈ ુને ઊભા કયાર્. 24 તેમના આ ા
અગાઉ યોહાને બધા ઇઝરાયલી લોકોને પસ્તાવા ું બા પ્તસ્મા પ્રગટ ક ુ હ ું. 25 યોહાન પોતાની દોડ ૂર કર રહેવા આ ો
હતો એ દર મયાન તે બોલ્યો કે, ‘હુ કોણ છુ એ વષે તમે ું ધારો છો? હુ તે નથી. પણ જુઓ, જે માર પાછળઆવે છે, જમેનાં
પગનાં ચંપલની દોર છોડવાને હુ યોગ્ય નથી.’

26ભાઈઓ, ઇબ્રા હમનાં વંશજો તથા ઈ ર ું ભય રાખનારા વદેશીઓ, આપણી પાસે એ ઉદ્ધારની વાત મોકલવામાં આવી
છે. 27 કેમ કે યરુશાલેમના રહેવાસીઓએ તથા તેઓના અ ધકાર ઓએ તેમને વષે તથા પ્રબોધકોની જે વાતો દરેક વશ્રામવારે
વાંચવામાં આવે છે તે વષે પણ અજ્ઞાન હોવાથી તેમને અપરાધી ઠરાવીને તે ભ વષ્યની વાતો ૂણર્ કર .

28 ૃત્ ુને યોગ્ય શક્ષા કરાય એ ું કઈ કારણ તેઓને મ ું ન હ, તેમ છતાં પણ તેઓએ પલાતને એવી વનંતી કર કે તેમને
માર નંખાવો. 29તેમને વષે જે લ ું હ ું તે સઘ ું તેઓએ ૂણર્ ક ુ ત્યારે વધસ્તંભ પરથી તેમને ઉતાર ને તેઓએ તેમને કબરમાં
ૂ ા.
30 પણ ઈ રે તેમને ૃત્ ુમાંથી સજીવન કયાર્. 31અને તેમની સાથે ગાલીલથી યરુશાલેમમાં આવેલા માણસોને ઘણાં દવસ
ુધી તે દશર્ન આપતા ર ા, અને તેઓ હમણાં લોકોની આગળ તેમના સાક્ષી છે.
32અને જેઆશાવચનોઆપણા ૂવર્જોનેઆપવામાંઆ ા હતા તેનો ુભસંદેશઅમે તમાર પાસે લા ા છ એ કે, 33ઈ ુને
ૃત્ ુમાંથી સજીવન કર ને ઈ રે આપણાં છોકરાં પ્રત્યે તે વચન ૂણર્ ક ુ છે, અને તે પ્રમાણે બીજા ગીતમાં પણ લખે ું છે કે, ું

મારો દ કરો છે, આજ મેં તને જન્મ આપ્યો છે. 34 તેમણે તેમને મરણમાંથી ઉઠાડ્યાં, અને તેમનો દેહ સડો પામશે ન હ, તે વષે
તેમણે એમ ક ું છે કે, દાઉદ પરના પ વત્ર તથા ન તઆશીવાર્દો હુ તમને આપીશ. 35એ માટે તેઓ બીજા વચનોમાં પણ કહે
છે કે, તમે પોતાના પ વત્રના દેહને સડવા દેશો નહ . 36 કેમ કે દાઉદ તો પોતાના જમાનામાં ઈ રની ઇચ્છા પ્રમાણે સેવા કર ને
ઊંઘી ગયો, અને તેને પોતાના ૂવર્જોની બાજુમાં દફનાવવામાં આ ો, અને તેનો દેહ સડો પામ્યો. 37પણજમેને ઈ રે ૃત્ ુમાંથી
સજીવન કયાર્, તેમના દેહને સડો લાગ્યો ન હ.

38એમાટે, ભાઈઓ, તમને મા ૂમ થાય કે, એમના દ્વારા પાપોની માફ છે; તે તમને પ્રગટ કરવામાં આવે છે. 39અને જે બાબતો
વષે ૂસાના નયમશા થી તમે ન્યાય કર શ ા ન હ, તે સવર્ વષે દરેક વ ાસ કરનાર તેમના દ્વારા ન્યાયી ઠરે છે.
40 માટે સાવધાન રહો, રખેને પ્રબોધકોના લેખમાં ું આ વચન તમારા ઉપર આવી પડે કે, 41 ‘ઓ તરસ્કાર કરનારાઓ, તમે

જુઓ, અને આ યર્ અ ુભવો અને નાશ પામો; કેમ કે તમારા દવસોમાં હુ એ ું કાયર્ કરવાનો છુ કે, તે વષે કોઈ તમને કહે, તો
તમે તે માનશો જ ન હ.’

42અને તેઓભ ક્ત ાનમાંથી બહારઆવતા હતા ત્યારે લોકોએ વનંતી કર કે, ‘આવતા વશ્રામવારે એ વચનો ફર થીઅમને
કહ સંભળાવજો’. 43સભા ું વસજન થયા પછ યહૂદ ઓ તથા નવા યહૂદ થયેલા ભ ક્તમય માણસોમાંના ઘણાં પાઉલ તથા
બાનાર્બાસની પાછળ ગયા; તેઓએ તેઓની સાથે વાત કર , અને તેમને સમજા ું કે ઈ રની કૃપામાં ટક રહે ું.

44 બીજે વશ્રામવારે લગભગ આ ું શહેર ઈ ર ું વચન સાંભળવા ભે ું થ ું. 45 પણ લોકોની ભીડ જોઈને યહૂદ ઓને
અદેખાઈઆવી. તેઓએ પાઉલની કહેલી વાતોની વરુદ્ધ બોલીને તે ું અપમાન ક ુ.

46 ત્યારે પાઉલે તથા બાનાર્બાસે હમતથી ક ું કે, ‘ઈ ર ું વચન પ્રથમ તમને કહેવાની જરૂર હતી. પણ તમે તેનો નકાર કરો
છો અને અનંતજીવન પામવાને પોતાને અયોગ્ય ઠરાવો છો, માટે, જુઓ, અમે બનયહૂદ ઓ તરફ ફર એ છ એ. 47 કેમ કે અમને
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પ્ર ુએ એવો હુકમ આપ્યો છે કે, “મેં તમને બનયહૂદ ઓને સારુ અજવાળા તર કે ઠરા ાં છે કે તમે ૃથ્વીના અંતભાગ ુધી
ઉદ્ધાર સદ્ધ કરનારા થાઓ.”

48 એ સાંભળ ને બનયહૂદ ઓએ ુશ થઈને ઈ ર ું વચન મ હમાવાન માન્ ુ;ં અને અનંતજીવનને સારુ જટેલાં નમાર્ણ
કરાયેલા હતા તેટલાંએ વ ાસ કય . 49 તે આખા પ્રદેશમાં પ્ર ુની વાત ફેલાઈ ગઈ.

50 પણ યહૂદ ઓએ ધા મક તથા કુલીન મ હલાઓને, તથા શહેરના અ ધકાર ઓને ઉશ્કેર ને પાઉલ તથા બાનાર્બાસને કાઢ
ૂ ા. 51 પણ પોતાના પગની ૂળ તેઓની વરુદ્ધ ખંખેર ને તેઓ ઈકો નયા ગયા. 52 શષ્યો આનંદથી તથા પ વત્ર આત્માથી

ભર ૂર હતા.

14
ઈકો નયામાં

1 ઈકો નયામાં તેઓ બંને યહૂદ ઓના સભા ાનમાં ગયા, અને એવી ર તે બોલ્યા કે ઘણાં યહૂદ ઓએ તથા ગ્રીક લોકોએ
વ ાસ કય . 2 પણ અ વ ાસી યહૂદ ઓએ બનયહૂદ ઓને ઉશ્કેર ને તેઓનાં મનમાં ભાઈઓની સામે ઉશ્કેરાટ ઊભો કય .
3 તેથી તેઓ લાંબા સમય ુધી ત્યાં રહ ને પ્ર ુની સહાયથી હમતથી બોલતા ર ા અને પ્ર ુએ તેઓની મધ્યે ચમત્કા રક

ચ ો તથા આ યર્કમ થવા દઈને પોતાની કૃપાના વચનના સમથર્નમાં સાક્ષી આપી. 4 પણ શહેરના લોકોમાં ભાગલા પડ્યા,
કેટલાક યહૂદ ઓના પક્ષમાં ર ા અને કેટલાક પ્રે રતોના પક્ષમાં ર ા.

5 તેઓ ું અપમાન કરવા તથા તેઓને પથ્થરે મારવા સારુ જયારે બનયહૂદ ઓએ તથા યહૂદ ઓએ પોતાના અ ધકાર ઓ
સ હત યોજના કર . 6 ત્યારે તેઓ તે જાણીને ુકા નયાનાં શહેરો ુ ા તથા દેબમાં તથા આસપાસના પ્રાંતોમાં વખેરાઈ ગયા;
7 ત્યાં તેઓએ ુવાતાર્ પ્રગટ કર .

ુ ા અને દેબમાં
8 ુ ામાં એક અપંગ માણસ બેઠેલો હતો, તે જન્મથી જ અપંગ હતો અને કદ ચાલ્યો ન હતો. 9 તેણે પાઉલને બોલતાં

સાંભ ો. પાઉલે તેની તરફ એક નજરે જોઈ રહ ને તથા તેને સાજો થવાનો વ ાસ છે, 10એ જાણીને મોટે સ્વરે ક ું કે, ‘ ું
પોતાને પગે સીધો ઊભો રહે.’ ત્યારે તે કૂદ ને ઊભો થયો અને ચાલવા લાગ્યો.

11 પાઉલે જે ચમત્કાર કય હતો તે જોઈને લોકોએ ુકા નયાની ભાષામાં મોટે સ્વરે ક ું કે, માણસો ું રૂપ ધારણ કર ને દેવો
આપણી પાસે ઊતર આ ા છે. 12 તેઓએ બાનાર્બાસને ઝૂસ માન્યો, અને પાઉલને હેમસ માન્યો, કેમ કે પાઉલ ુ બોલનાર
હતો. 13 ઝૂસ ું મં દરએશહેરની બહાર હ ું તેનો ૂજાર બળદો તથા લના હાર શહેરના દરવાજાએલાવીને લોકો સાથે બ લદાન
ચઢાવવા ઇચ્છતો હતો.

14 પણ બાનાર્બાસ તથા પાઉલ તથા પ્રે રતોએ તે વષે સાંભ ું ત્યારે તેઓએ પોતાનાં વ ો ફાડ્યા,ં અને લોકોમાં દોડ ને મોટે
સ્વરે ક ું કે, 15 ‘સદ્દ ૃહ ો તમે એ કામ કેમ કરો છો? અમે પણ તમારા જવેા માણસ છ એ, આ થર્ વાતો ૂક ને આકાશ,
ૃથ્વી તથા સ ુદ્ર અને તેઓમાંનાં સવર્ને ઉત્પ કરનાર તમે છો, કે જે જીવતા ઈ ર છે તેમની તરફ તમે ફરો, માટે અમે તમને
ુવાતાર્ પ્રગટ કર એ છ એ. 16 તેમણે તો ૂતકાળમાં સવર્ લોકોને પોતપોતાને માગ ચાલવા દ ધા.ં
17 તોપણ ભ ું કર ને આકાશમાંથી વરસાદ તથા ફળવંત ઋ ુઓ તમને આપીન,ે અને અ થી તથા આનંદથી તમારાં મન ૃપ્ત

કર ને તેઓઈ ર પોતાના વષે સાક્ષીઆપ્યા વગર ર ા નથી. 18પાઉલે અને બાનાર્બાસે લોકોને એ વાતો કહ ને પોતાને બ લદાન
આપતાં તેઓને ુશ્કેલીથી અટકા ા.

19પણઅંત્યોખ તથા ઈકો નયાથી કેટલાક યહૂદ ઓ ત્યાં આ ા, અને તેઓએલોકોને સમજાવીને પાઉલને પથ્થરે માય અને
તે મર ગયો છે એ ું માનીને તેને ઘસડ ને શહેર બહાર લઈ ગયા. 20 પણ તેની આસપાસ શષ્યો ઊભા હતા એવામાં તે ઊઠ ને
શહેરમાં આ ો; અને બીજે દવસે બાનાર્બાસ સાથે દેબ ગયો.

સ રયાનાં અંત્યોખમાં બંને પાછા આ ા
21 તે શહેરમાં ુવાતાર્ પ્રગટ કયાર્ પછ , ઘણાં શષ્યો બના ા પછ તેઓ ુ ા, ઈકો નયા થઈને અંત્યોખમાં પાછા આ ા,

22 શષ્યોનાં મન ર કરતાં પાઉલ તથા બાનાર્બાસે વ ાસીઓને વ ાસમાં ટક રહેવાને વચનમાંથી શીખ ું, અને ક ું કે,
આપણને ઘણાં સંકટમાં થઈને ઈ રના રા માં જ ું પડે છે.’

23 તેઓએ દરેક વ ાસી સ ુદાયમાં તેઓને સારુ વડ લોની નમ ૂક કર અને ઉપવાસ સ હત પ્રાથર્ના કર ને તેઓને જે પ્ર ુ
પર તેઓએ વ ાસ કય હતો તેમને સોંપ્યા.ં 24 પછ તેઓ પીસી દયા થઈને પામ્ લયા આ ા. 25અને પેગાર્માં ઉપદેશ કયાર્
પછ તેઓ અ ા લયા આ ા. 26 પછ ત્યાંથી તેઓ વહાણમાં બેસીને અંત્યોખ ગયા, કે ાં તેઓ જે કામ ૂણર્ કર આ ા
તેને સારુ તેઓ ઈ રની કૃપાને સમ પત થયા હતા.

27 તેઓએ ત્યાં આવીને વ ાસી સ ુદાયને એકત્ર કર ને જે કામ ઈ રે તેઓની હસ્તક કરા ાં હતાં તે, અને શી ર તે તેમણે
વદેશીઓને સારુ વ ાસ ું દ્વાર ખોલ્ ું છે તે વશે તેઓને કહ સંભળા ું. 28 શષ્યોની સાથે તેઓ ત્યાં ઘણાં દવસ ર ા.

15
યરુશાલેમમાં મંડળ ની પ્રથમ સભા

1 કેટલાકે યહૂ દયાથી આવીને ભાઈઓને એ ું શીખ ું કે, જો ૂસાની ર ત પ્રમાણે તમાર ુ ત ન કરાય તો તમે ઉદ્ધાર પામી
શકતા નથી. 2અને પાઉલ તથા બાનાર્બાસને તેઓની સાથે બહુ તકરાર ને વાદ વવાદ થયા પછ ભાઈઓએ ઠરા ું કે પાઉલ
તથા બાનાર્બાસ અને તેમના બીજા કેટલાક આ વવાદ સંબંધી સલાહ માટે યરુશાલેમના પ્રે રતો તથા વડ લો પાસે જાય.

3 એ માટે વ ાસી સ ુદાયે તેઓને વળા ા પછ તેઓએ ફની કયા તથા સમરુનમાં થઈને જતા વદેશીઓના પ્ર ુ તરફ
ફયાર્ના સમાચાર પ્રગટ કયાર્, અને સઘળાં ભાઈઓને ઘણો આનંદ થયો. 4 તેઓ યરુશાલેમ પહોંચ્યા ત્યારે વ ાસી સ ુદાય,ે
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પ્રે રતોએ તથા વડ લોએ તેઓનોઆવકાર કય , ઈ રે જે અદ ુત કયાર્ તેઓની મારફતે કરા ું હ ું તે સવર્ તેઓએ તેઓને કહ
સંભળા ું.

5પણ ફરોશીપંથના કેટલાક વ ાસીઓએઊઠ ને ક ું કે, ‘તેઓની ુ ત કરાવવી, તથા ૂસા ું નયમશા પાળવા ું તેઓને
ફરમાવ ું જોઈએ.’ 6 ત્યારે પ્રે રતો તથા વડ લો એ વાત વષે વચાર કરવાને એકઠા થયા.

7અને ઘણો વાદ વવાદ થયા પછ પતરે ઊભા થઈને તેઓને ક ું કે.
ભાઈઓ તમે જાણો છો કે શરૂઆતથી જ ઈ રે તમારામાંથી મને પસંદ કર ને ઠરા ું કે, મારા ુખથી બનયહૂદ ઓ ુવાતાર્

સાંભળે અને વ ાસ કરે. 8અંતઃકરણના જાણનાર ઈ રે જમે આપણને તેમ તેઓને પણ પ વત્ર આત્મા આપ્યાથી તેઓના
વષે સાક્ષી ૂર , 9અને વ ાસથી તેઓનાં હૃદય પ વત્ર કર ને આપણામાં તથા તેઓમાં કઈ ભેદ રા ો ન હ.
10 તો હવે જે ઝંૂસર આપણા ૂવર્જો તેમ જ આપણે પણ સહ શ ા ન હ તે શષ્યોની ગરદન પર ૂક ને ઈ ર ું પર ક્ષણ

કેમ કરો છો? 11 પણ જમે તેઓ પ્ર ુ ઈ ુની કૃપાથી ઉદ્ધાર પામશ,ે તેમ આપણે પણ પામી ુ,ં એવો વ ાસ આપણે કર એ
છ એ.

12 ત્યારે સઘળાં લોકો ૂપ ર ા; અને બાનાર્બાસ તથા પાઉલની મારફતે ઈ રે જે ચમત્કા રક ચ ો તથા આ યર્કમ
બનયહૂદ ઓમાં કરા ાં હતાં તેઓની હક કત તેઓએ તેમના ુખથી સાંભળ .
13 તેઓ બોલી ર ા પછ યાકૂબે ઉ ર આપતા ક ું કે.
ભાઈઓ, મારુ સાંભળો; 14 પહેલાં ઈ રે બનયહૂદ ઓમાંથી પોતાના નામને સારુ એક પ્રજાને પસંદ કર લેવાને કઈ ર તે

તેઓની ુલાકાત લીધી, એ તો સમોને કહ બતા ું છે.
15 પ્રબોધકોની વાતો એની સાથે મળતી આવે છે, જમે લખે ું છે કે, 16 “એ પછ હુ પાછો આવીશ, અને દાઉદનો પડલેો

મંડપ હુ પાછો બાંધીશ; તેનાં ખં ડયેર હુ સમાર શ, અને તેને પાછો ઊભો કર શ; 17એ માટે કે બાક રહેલા લોક તથા સઘળાં
બનયહૂદ ઓજઓે મારા નામથીઓળખાય છે તેઓ પ્ર ુને શોધે; 18 પ્ર ુ જે દુ નયાના આરભથી એ વાતો પ્રગટ કરે છે તે એમ
કહે છે.”

19માટે મારો અ ભપ્રાય એવો છે કે બનયહૂદ ઓમાંથી ઈ ર તરફ જે ફરે છે તેઓને આપણે હેરાન ન કર એ; 20 પણ તેઓને
લખી મોકલીએ કે તમારે ૂ તઓની ભ્ર તાથી, ભચારથી, ૂંગળાવીને મારેલાથી, તથા લોહ થી દૂર રહે ું. 21 કેમ કે ૂસાના
નયમશા ની વાત પ્રગટ કરવામાં આવે છે અને તેના વચનો દર વશ્રામવારે સભા ાનોમાં વાંચવામાં આવે છે. તેને પ્રગટ કરનારા
પ્રાચીનકાળથી દરેક શહેરમાં છે.

વદેશી વ ાસીઓને પત્ર
22 ત્યારે વ ાસી સ ુદાય સ હત પ્રે રતોને તથા વડ લોને એ સારુ લાગ્ ું કે પોતાનામાંથી પસંદ કરેલા માણસોન,ે એટલે યહૂદા

જે બસર્બા કહેવાય છે તે, તથા સલાસ, જઓે ભાઈઓમાં આગેવાન હતા, તેઓને પાઉલની તથા બાનાર્બાસની સાથે અંત્યોખ
મોકલવા. 23 તેઓની મારફતે તેઓને લખી મોકલ્ ું કે, અંત્યોખમા,ં સ રયામા,ં કલી કયામાં તથા વદેશીઓમાંના જે ભાઈઓ
છે, તેઓને પ્રે રતો, વડ લો તથા ભાઈઓની કુશળતા.

24અમે એ ું સાંભ ું છે કે અમારામાંથી કેટલાક જઓેને અમે કઈઆજ્ઞાઆપી ન હતી તેઓએ તમાર પાસે આવીને પોતાની
વાતોથી તમારા મન ભમાવીને તમને ૂંચવણમાં ૂ ા છે. 25માટે અમોએ સવાર્ ુમતે ઠરાવ કય કે, માણસોને પસંદ કર ને તેઓને
આપણા વહાલા બાનાર્બાસ તથા પાઉલ. 26 કે જઓેએઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં નામને સારુ પોતાના જીવ જોખમમાં ના ા
છે, તેઓની સાથે તમાર પાસે મોકલવા.

27 માટે અમે યહૂદાને તથા સલાસને મોકલ્યા છે, ને તેઓ પોતે પણ તમને રૂબરૂ એ જ વાતો કહેશે. 28 કેમ કે પ વત્રઆત્માને
તથા અમને એ સારુ લાગ્ ું કે આ અગત્યની વાતો કરતાં ભારે બોજો તમારા પર ૂકવો ન હ. 29એટલે કે, ૂ તઓને અપર્ણ
કરેલી વસ્ ુઓથી, લોહ થી, ૂંગળાવીને મારેલાંથી, તથા ભચારથી તમારે દૂર રહે ું; જો તમે એ વાતોથી દૂર રહેશો, તો તમારુ
ભ ું થશ;ે તમે કુશળ રહો.

30 પછ તેઓ વદાયગીર પામીને અંત્યોખમાં આ ા; લોકોને એકઠા કર ને તેઓએ પત્ર આપ્યો. 31 તેઓ તે વાંચીને તેમના
દલાસાથીઆનંદ પામ્યા. 32યહૂદા તથા સલાસ કે જઓે પોતે પણ પ્રબોધક હતા, તેઓએઈ રના વચનોથી ભાઈઓને શક્ષણ
આપ્ ુ,ં અને તેઓનાં મન ર કયા.

33 તેઓ કેટલાક દવસો ુધી ત્યાં ર ાં પછ , જઓેએ તેમને મોકલ્યા હતા તેઓની પાસે પાછા જવા સારુ ભાઈઓ પાસેથી
તેઓ શાં તથી વદાય થયા. 34 પણ સલાસને તો ત્યાં જ રહે ું સારુ લાગ્ ું 35 પણ પાઉલ તથા બાનાર્બાસ અંત્યોખમાં ર ા,
અને બીજા ઘણાંઓની સાથે પ્ર ુના વચનો ું શક્ષણ તથા ઉપદેશઆપતા ર ા.

બાનાર્બાસ અને પાઉલ અલગ થયા
36 કેટલાક દવસ પછ પાઉલે બાનાર્બાસને ક ું કે, ‘ચાલો, હવે આપણે પાછા વળ એ, અને જે જે શહેરમાં આપણે પ્ર ુ ું

વચન પ્રગટ ક ુ હ ું, ત્યાંના આપણા ભાઈઓની ુલાકાત લઈને જોઈએ કે તેઓ કેમ છે.’ 37 યોહાન જે માક કહેવાય છે, તેને
પણ સાથે લેવા ું બાનાર્બાસ ું મન હ ું. 38 પણ પાઉલે એ ું વચા ુ કે જે આપણને પામ્ લયામાં ૂક ને જતો ર ો, આપણી
સાથે કામ કરવા આ ો ન હ, તેને સાથે લઈ જવો તે યોગ્ય નથી.

39 ત્યારે એવો વાદ વવાદ થયો કે તેઓ એકબીજાથી અલગ થયા, બાનાર્બાસ માકને સાથે લઈને વહાણમાં બેસીને સાયપ્રસ
ગયો. 40પણ પાઉલે સલાસને પસંદ કય , અને ભાઈઓએતેને ઈ રની કૃપાને સોંપ્યો. પછ તેઓચાલી નીક ા. 41 સ રયામાં
તથા કલી કયામાં ફર ને તેઓએ વ ાસી સ ુદાયને દૃઢ કય .

16
પાઉલ અને સલાસની સાથે તમોથી
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1પછ પાઉલ દેબ તથા ુ ામાં આ ો, તમોથી નામે એક શષ્ય હતો; તે એક વ ાસી યહૂદ ીનો દ કરો હતો, પણ તેનો
પતા ગ્રીક હતો. 2 ુ ા તથા ઈકો નયામાંના ભાઈઓમાં તમોથીની સાક્ષી સાર હતી. 3 તેને પાઉલ પોતાની સાથે લઈ જવાની
ઇચ્છા રાખતો હતો, તેને લઈને તે પ્રાંતોમાંના યહૂદ ઓને લીધે તેણે તેની ુ ત કરાવી; કેમ કે સવર્ જાણતા હતા કે તેનો પતા ગ્રીક
હતો.

4જેજે શહેરમાં થઈને પાઉલઅને તમોથી ગયા ત્યાંના લોકોને તેઓએયરુશાલેમમાંના પ્રે રતોએ તથા વડ લોએ કરેલા ઠરાવો
પાળવા સારુ સોંપ્યા.ં 5એ ર તે વ ાસી સ ુદાય વ ાસમાં બળવાન બનતો ગયો, અને રોજરેોજ તેઓની સં ા વધતી ગઈ.

ત્રોઆસમાં પાઉલને સંદશર્ન
6 તેઓને આ સયામાં ુવાતાર્ પ્રગટ કરવાની પ વત્ર આત્માએ મના કર તેથી તેઓ ગયા તથા ગલા તયાના પ્રદેશમાં ફયાર્.

7 ુ સયાની સરહદ ુધી આવીને તેઓએ બ ુ નયામાં જવાનો પ્રયત્ન કય ; પણ ઈ ુના આત્માએ તેઓને જવા દ ધાં ન હ;
8 માટે તેઓ ુ સયાને બાજુએ ૂક ને ત્રોઆસઆ ા.

9 રાત્રે પાઉલને એ ું દશર્ન થ ું કે મકદો નયાના એક માણસે ઊભા રહ ને તેને વનંતી કર ને ક ું કે મકદો નયામાં આવીને અમને
સહાય કર. 10 પાઉલને દશર્ન થયા પછ તેઓને ુવાતાર્ પ્રગટ કરવા સારુ ઈ રે અમને બોલા ા છે, એ ું અ ુમાન કર ને અમે
તરત મકદો નયામાં જવાની તૈયાર કર .

ફ લ પીમાં ુ દયા ું બદલાણ
11 એ માટે અમે વહાણમાં બેસીને ત્રોઆસથી સીધા સામોથ્રાક આ ા, બીજે દવસે નઆપોલીસ પહોંચ્યા; 12 ત્યાંથી

ફ લ પી ગયા, જે મકદો નયા પ્રાંતમાં ું ુ શહેર છે, અને તે રોમનોએ વસાવે ું છે; તે શહેરમાં અમે કેટલાક દવસ ર ા.
13શહેરની બહાર નદ ના કનારે પ્રાથર્ના ાન હો ું જોઈએ એ ું ધાર ને વશ્રામવારે અમે ત્યાં ગયા; ત્યાં જે ીઓ એકઠ થઈ
હતી તેઓને અમે બેસીને બોધ કય .

14અને ૂઆતૈરા શહેરની, જાં ુ ડયાં વ વેચનાર ુ દયા નામની એક ી હતી જે ઈ રને ભજનાર હતી, તેણે અમારુ
સાંભ ું, તે ું અંતઃકરણ પ્ર ુએએ ું ઉઘા ું કે, તેણે પાઉલના કહેલા વચનો મનમાં રા ા. 15તે ું તથા તેના ઘરના ું બા પ્તસ્મા
થયા પછ તેણે વનંતી કર ને ક ું કે, જો તમે મને પ્ર ુ પ્રત્યે વ ા ુ ગણતા હો, તો મારા ઘરમાં આવીને રહો; તેણે અમને ઘણો
આગ્રહ કય .

ફ લ પીમાં બંદ ખાનામાં
16અમે પ્રાથર્ના ાને જતા હતા ત્યારે એમ થ ું કે, એક જુવાન દાસી અમને મળ , કે જનેે અગમ ૂચક દુ ાત્મા વળગ્યો હતો,

તે ભ વષ્યકથન કર ને પોતાના મા લકોને ૂબ કમાણી કર આપતી હતી. 17 તેણે પાઉલની તથા અમાર પાછળ આવીને ૂમ
પાડ ને ક ું કે, આમાણસો પરાત્પર ઈ રના સેવકો છે, જઓે તમને ઉદ્ધારનો માગર્ પ્રગટ કરે છે. 18તેણે ઘણાં દવસો ુધી એમ
કયાર્ ક ુ, ત્યારે પાઉલે બહુ નારાજ થઈને પાછા ફર ને તે દુ ાત્માને ક ું કે, ઈ ુ ખ્રસ્તને નામે હુ તને આજ્ઞા કરુ છુ કે એનામાંથી
નીકળ; અને તે જ ઘડ એ તે તેનામાંથી નીકળ ગયો.

19 પણ તેના મા લકોએ પોતાના લાભની આશા ન થઈ છે, એ જોઈને પાઉલ તથા સલાસને પકડ્યા, અને તેઓને ચૌટાનાં
અ ધકાર ઓની પાસે ઘસડ લા ા. 20 તેઓને અ ધકાર ઓની આગળ લાવીને ક ું કે, આ માણસો યહૂદ છતાં આપણા
શહેરમાં બહુ ધમાલ મચાવે છે. 21અનેઆપણ રોમનોને જે ર ત રવાજો માનવા અથવા પાળવા ઉ ચત નથી, તે તેઓ શીખવે છે.

22 ત્યારે સવર્ લોકો તેમની સામે ઊઠ્યાં, અને અ ધકાર ઓએતેઓનાં વ ો ફાડ નાખીને તેઓને ફટકા મારવાનીઆજ્ઞાઆપી.
23અને અ ધકાર ઓએ ઘણાં ફટકા માર ને તેઓને પાઉલ અને સલાસને જલેમાં ૂયાર્ તથા જલેરને તેઓની ચોકસાઈ રાખવાની
આજ્ઞા આપી. 24 અને અમલદારને એવી આજ્ઞા મળવાથી તેઓને અંદરનાં જલેખાનામાં ૂરવામાં આ ા, અને તેઓના પગ
હેડમાં બાંધી દ ધા.ં

25 ત્યાં મધરાતને ુમારે પાઉલ તથા સલાસ પ્રાથર્ના કરતા તથા ઈ રનાં ોત્ર ગાતા હતા, બીજા કેદ ઓ તે સાંભળતાં હતા;
26 ત્યારે એકાએક એવો મોટો ધરતીકપ થયો કે, જલેના પાયા હાલ્યા; અને બધા દરવાજા તરત ઊઘડ ગયા; અને સવર્ના બંધનો
છૂટ ગયા.

27જલેર ઊંઘમાંથી જાગી ઊઠ્યો, અને જલેના દરવાજા ુલ્લાં જોઈને કેદ ઓ નાસી ગયા હશે, એમ વચાર ને તે તરવાર
ઉગામીને આત્મહત્યા કરવા જતો હતો. 28 પણ પાઉલે મોટેથી ૂમ પાડ ને ક ું કે, અમે સહુ અહ છ એ, માટે ું પોતાને કઈ
પણ ઈજા કર શ ન હ.

29 ત્યારે તે દ વો મંગાવીને અંદર કૂદ આ ો, અને ૂજતો ૂજતો પાઉલ તથા સલાસને પગે પડ્યો. 30 તેઓને બહાર લાવીને
તેણે ક ું કે, હે સાહેબો, ઉદ્ધાર પામવા સારુ મારે ું કર ું જોઈએ? 31 ત્યારે તેઓએ ક ું કે, પ્ર ુ ઈ ુ પર વ ાસ કર, એટલે
ું તથા તારા ઘરના સવર્ ઉદ્ધાર પામશો.
32 ત્યારે તેઓએ જલેરને તથા જે તેનાં ઘરમાં હતાં તે સવર્ને પ્ર ુનાં વચનો કહ સંભળા ાં. 33 પછ રાતના તે જ સમયે તે

જલેરે તેઓના સોળ ધોયા અને તરત તે તથા તેનાં ઘરનાં બધા માણસો બા પ્તસ્મા પામ્યા. 34જલેરે તેઓને પોતાને ઘરે લાવીને
તેઓની આગળ ભોજન પીરસ્ ુ,ં અને તેના ઘરનાં સવર્એ ઈ ર પર વ ાસ કર ને ઘણો આનંદ કય .

35 દવસઊગતાં અ ધકાર ઓએ ુરક્ષા કમર્ચાર ઓને મોકલીને કહેવડા ું કે, તે માણસોને છોડ દો. 36પછ જલેરે પાઉલને
એ વાતની ખબરઆપી કે, અ ધકાર ઓએ તમને છોડ દેવા ું કહેવડા ું છે, માટે હવે તમે નીકળ ને શાં તએ ચાલ્યા જાઓ.

37 પણ પાઉલે તેઓને ક ું કે, અમને ુનેગાર ઠરા ાં વગર તેઓએઅમો રોમનોને જાહેર ર તે માર માર ને જલેમાં ના ા છે,
અને હવે ું તેઓ અમને છાની ર તે બહાર કાઢ ૂકે છે? ના, એમ તો ન હ, પણ તેઓ પોતે આવીને અમને બહાર કાઢે. 38 ત્યારે
ુરક્ષા કમર્ચાર ઓએઅ ધકાર ઓને એ વાતની ખબરઆપી. ત્યારે તેઓ રોમન છે, એસાંભળ ને તેઓ ગભરાઈ ગયા. 39પછ

અ ધકાર ઓએઆવીને તેઓને કાલાવાલા કયાર્, અને તેઓને બહાર લાવીને શહેરમાંથી નીકળ જવાને વનંતી કર .
40 પછ તેઓ જલેમાંથી નીકળ ને ુ દયાને ત્યાં આ ા; અને ભાઈઓને મળ ને તેઓને દલાસો આપ્યો, પછ ત્યાંથી વદાય

થયા.
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17
થેસ્સાલો નકામાં

1 તેઓઆમ્ફ પોલીસ તથાઆપલો નયા થઈને થેસ્સાલો નકામાં આ ા; ત્યાં યહૂદ ઓ ું ભ ક્ત ાન હ ું; 2 પાઉલ પોતાની
ર ત પ્રમાણે તેઓની (સભામાં) ગયો, ત્રણ વશ્રામવારે તેણે ધમર્શા ને આધારે તેઓની સાથે વાદ વવાદ કય , 3 પાઉલે તેઓને
ુલાસો આપીને સદ્ધ ક ુ કે ખ્રસ્તે સહે ું, મરણ પામેલાઓમાંથી પાછા ઊઠ ું એ જરૂર ું હ ુ,ં (અને એ ું પણ ક ું કે) જે

ઈ ુને હુ તમાર આગળ પ્રગટ કરુ છુ તે જ ખ્રસ્ત છે. 4 ત્યારે તેઓમાંના કેટલાક તથા ધા મક ગ્રીકોમાંના ઘણા લોકો, તથા ઘણી
પ્ર ત ત ીઓ એ વાત સ્વીકાર પાઉલ તથા સલાસની સંગતમાં જોડાયા.ં 5 પણ યહૂદ ઓએ અદેખાઈ રાખીને ચોકમાંના
કેટલાક દષુ્કમ ઓને સાથે લીધા, ભીડ જમાવીને આખા શહેરને ખળભળાવી ૂ ું, યાસોનના ઘર પર હુમલો કર ને તેઓને લોકો
આગળ બહાર કાઢ લાવવાનો પ્રયત્ન કય . 6 પણ (પાઉલ અને સલાસ) તેઓને મ ા ન હ ત્યારે યાસોનને તથા કેટલાક
ભાઈઓને શહેરના અ ધકાર ઓ પાસે ખેંચી જઈને તેઓએ ૂમ પાડ કે, ‘આલોક કે જઓેએજગતને ઉથલપાથલ ક ુ છે તેઓ
અહ પણ આ ા છે. 7 યાસોને પાઉલ અને સલાસને પોતાના ઘરમાં રા ા છે; અને તેઓ સવર્ કાઈસારની આજ્ઞાની વરુદ્ધ
થઈને કહે છે કે, ઈ ુ (નામે) બીજો એક રાજા છે.’ ” 8 તેઓની એ વાતો સાંભળ ને લોકો તથા શહેરના અ ધકાર ઓ ગભરાયા.
9 ત્યારે તેઓએ યાસોનને તથા બીજાઓને જામીન પર છોડ દ ધા.

બે રયામાં
10 પછ ભાઈઓએ રાત્રે પાઉલ તથા સલાસને તરત બૈ રયામાં મોકલી દ ધા; અને તેઓ ત્યાં પહોંચીને યહૂદ ઓના

ભ ક્ત ાનમાં ગયા. 11 થેસ્સાલો નકાના લોક કરતા તેઓ અ ધક ુણવાન હતા, કેમ કે તેઓ મનની ૂર આ ુરતાથી વચનોનો
અંગીકાર કર ન,ે એ વચનો એમ જ છે કે ન હ, એ વષે નત્ય ધમર્શા તપાસતા હતા. 12 તેઓમાંના ઘણાંઓએ વ ાસ કય ,
આબરૂદાર ગ્રીક ીઓ તથા ુરુષોમાંના પણ ઘણાએ ( વ ાસ કય ). 13 પણ જયારે થેસ્સાલો નકાના યહૂદ ઓએ જાણ્ ું કે
પાઉલ ઈ રની વાત બૈ રયામાં પણ જાહેર કરે છે ત્યારે ત્યાં પણ આવીને તેઓએ લોકોને ઉશ્કેર ૂ ા. 14 ત્યારે ભાઈઓએ
તરત પાઉલને સ ુદ્ર ુધી મોકલી દ ધો, પણ સલાસ તથા તમોથી ત્યાં જ ર ા. 15 પણ પાઉલને ૂકવા જનારાંઓએ તેને
આથેન્સ ુધી પહોંચાડ્યો. પછ સલાસ તથા તમોથી તેની પાસે વહેલી તકેઆવે, એવીઆજ્ઞા એમને સારુ લઈને તેઓ વદાય
થયા. 16અને પાઉલઆથેન્સમાં તેઓની રાહ જોતો હતો એટલામાં તે શહેરમાં ઠેરઠેર ૂ તઓને જોઈને તેનો અંતરાત્મા ઊકળ
ઊઠ્યો. 17તે માટે તે ભ ક્ત ાનમાં યહૂદ ઓ તથા ધા મક ુરુષો સાથ,ે ચોકમાં જઓે તેને મળતા તેઓની સાથે નત્ય વાદ વવાદ
કરતો હતો. 18 ત્યારે એપીક ુર તથા ટોઈક (મત માનનારા) પં ડતોમાંના કેટલાક તેની સામા થયા, તેઓમાંના કેટલાકે ક ું કે,
આ ુપ્ત વાત પ્રગટ કરનાર ું કહેવા માગે છે? બીજા કેટલાકે ક ું કે, પારકા ઈ રને પ્રગટ કરનારો દેખાય છે; કેમ કે તે ઈ ુ તથા
ુનરુત્થાન વષે ( ું વચન) પ્રગટ કરતો હતો. 19 તેઓ તેને એ રયોપગસમાં લઈ ગયા, અને ક ું કે, જે નવો ઉપદેશ ું કરે છે તે

અમારાથી સમજાયએમ છે? 20 કેમ કે ુ અમોને કેટલીક નવીન વાતો સંભળાવે છે; માટે તેનો અથર્ અમે જાણવા ઇચ્છ એછ એ.
21 (હવ,ે આથેન્સના સવર્ લોકો તથા ત્યાં રહેનારા પરદેશીઓ, કઈ નવા વચન કહેવા અથવા સાંભળવા તે સવાય બીજા કશામાં
પોતાનો સમય ગાળતા ન હતા.) 22 પાઉલે એ રયોપગસની વચ્ચે ઊભા રહ ને ક ું કે, ‘આથેન્સના સદ્દ ૃહ ો, હુ જોઉં છુ કે
તમે બધી બાબતોમાં અ તશય ધમર્ ુસ્ત છો. 23 કેમ કે જે (દેવ દેવીઓન)ે તમે ભજો છો તેઓને હુ માગ માં ચાલતા ચાલતા જોતો
હતો, ત્યારે મેં એક વેદ પણ જોઈ, જનેા પર એવો લેખ કોતરેલો હતો કે, “અજાણ્યા દેવના માનમા;ં” માટે જનેે તમે જાણ્યા વના
ભજો છો તેને હુ તમાર આગળ પ્રગટ કરુ છુ. 24જે ઈ રે જગત તથા તેમાં ું સઘ ું ઉત્પ ક ુ, તે આકાશ તથા ૃથ્વીના પ્ર ુ
હોવાથી હાથે બાંધેલા મં દરોમાં રહેતાં નથી. 25અને જાણે તેમને કશાની ગરજ હોય એમ માણસોના હાથની સેવા તેમને જોઈએ
છે એ ું ન હ, કેમ કે જીવન, ાસોચ્છવાસ તથા સવર્ વસ્ ુ તે પોતે સવર્ને આપે છે. 26 તેમણે માણસોની સવર્ દેશજા તઓને
આખી ૃથ્વીના ૃ પર રહેવા સારુ એકમાંથી ઉત્પ કર , તેણે તેઓને સારુ નીમેલા સમય તથા તેઓના નવાસની સીમાઓ
ઠરાવી આપી. 27એ માટે કે તેઓ ઈ રને શોધે, કે કદા પ તેઓ તેમને માટે શોધીને તેમને પામ;ે પર ુ ઈ રઆપણામાંના કોઈથી
દરુ નથી. 28 કેમ કેઆપણે તેમનામાં જીવીએ છ એ, હાલીએ છ એ, હોઈએછ એ, જમે તમારા પોતાના જ ક વઓમાંના કેટલાકે
ક ું છે કે, ‘આપણે પણ તેમના વંશજો છ એ.’ ” 29 હવે આપણે ઈ રના વંશજો છ એ માટે આપણે એમ ન ધાર ું જોઈએ કે
ઈ ર માણસોની કાર ગર તથા ચ ુરાઈથી કોતરેલા સોના કે રૂપા કે પથ્થરના જવેા છે. 30એઅજ્ઞાનપણાના સમયો પ્રત્યે ઈ રે
ઉપેક્ષા કર ખર ; પણ હવે સવર્ ળે સઘળાં માણસોને પસ્તાવો કરવાની તે આજ્ઞા કરે છે. 31 કેમ કે તેણે એક દવસ નયત
કય છે કે જે દવસે તે પોતાના ઠરાવેલા માણસ દ્વારા જગતનો અદલ ન્યાય કરશ;ે જે વષે તેમણે તેમને મરણ પામેલાઓમાંથી
સજીવન કર ને સવર્ને ખાતર કર આપી છે. 32હવે તેઓએ મરણ પામેલાઓના ુનરુત્થાન વષે સાંભ ું, ત્યારે કેટલાકે મશ્કર
કર . પણ બીજાઓએ ક ું કે, અમે એ સંબંધી કોઈ બીજી વાર તારુ સાંભળ ુ.ં’ ” 33એવી ર તે પાઉલ તેઓની મધ્યેથી ચાલ્યો
ગયો. 34 પણ કેટલાક માણસોએ પાઉલની સંગતમાં રહ ને વ ાસ કય ; તેઓમાં અ રયોપાગસનો સભ્ય દઓ ુસીઅસ, તથા
દામ રસ નામની એક ી, તેઓના ઉપરાંત બીજા પણ હતા.

18
ક રથમાં

1 પછ (પાઉલ) આથેન્સથી નીકળ ને ક રથમાં આ ો. 2 પોન્તસનો વતની, આકુલા નામે એક યહૂદ , જે થોડા સમય માટે
ઇટાલીથી આવેલો હતો, તે તથા તેની પત્ની પ્રસ્ક લા તેને મ ાં, કેમ કે બધા યહૂદ ઓને રોમમાંથી નીકળ જવાની ક્લો ડયસે
(કાઈસાર) આજ્ઞા આપી હતી; પાઉલ તેઓને ત્યાં ગયો; 3 પાઉલ તેઓના જવેો જ વસાય કરતો હતો, માટે તે તેઓને ઘરે
ર ો, અને તેઓ સાથે કામ કરતા હતા; કેમ કે તેઓનો વસાય પણ તં ુ બનાવવાનો (તં ુ ના વ ો વણવાનો) હતો. 4 દરેક
વશ્રામવારે પાઉલભ ક્ત ાનમાં વાતચીત કરતો, યહૂદ ઓને તથા ગ્રીકોને (વચનમાંથી) સમજાવતો હતો. 5પણજયારે સલાસ
તથા તમોથી મકદો નયાથી આ ા, ત્યારે પાઉલે ઉત્સાહથી (ઈ ુની) વાત પ્રગટ કરતા યહૂદ ઓને સાક્ષી આપી કે, ‘ઈ ુ તે જ
ખ્રસ્ત છે.’ ” 6 પણ યહૂદ ઓ તેની વરુદ્ધ થઈને દભુાર્ષણ કરવા લાગ્યા ત્યારે પાઉલે પોતાના વ ખંખેર ને તેઓને ક ું કે,
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તમારુ લોહ તમારે માથ;ે હુ તો નદ ષ છુ, હવેથી હુ બનયહૂદ ઓ પાસે જઈશ. 7 પછ ત્યાંથી જઈને તે તતસ ુસ્તસ નામે
એક ઈ રભક્ત હતો તેને ઘરે ગયો; તે ું ઘર ભ ક્ત ાનની તદ્દન પાસે હ ું. 8અને સભા ાનના અ ધકાર ક્રસ્પસે અને તેના
ઘરના માણસોએ પ્ર ુ પર વ ાસ કય ; અને ઘણા ક રથીઓએ પણ વચન સાંભળ ને વ ાસ કય , અને તેઓ બા પ્તસ્મા
પામ્યા. 9 પ્ર ુએ રાત્રે પાઉલને દશર્નમાં ક ું કે, ું બીશ નહ , પણબોલજે, શાંત ન રહેતો; 10 કેમ કે હુ તાર સાથે છુ, અને
તને ઈજા થાય એવો હુમલો કોઈ તારા પર કરશે ન હ, કારણ કેઆ શહેરમાં મારા ઘણા લોક છે. 11 તે (પાઉલ) તેઓને
ઈ રના વચનોનો બોધ કરતો રહ ને દોઢ વરસ ુધી (ત્યાં) ર ો. 12 પણ ગા લયો અખાયાનો અ ધકાર હતો, ત્યારે યહૂદ ઓ
(સંપ કર ન)ે પાઉલની સામે ઊભા થયા, અને તેઓએ તેને (પાઉલન)ે ન્યાયાસનઆગળ લાવીને ક ું કે, 13આમાણસ ઈ ર ું
ભજન નયમશા થી વપર ત ર તે કરવા ું લોકોને સમજાવે છે. 14પાઉલ બોલવા જતો હતો, એટલામાં ગા લયોએ યહૂદ ઓને
ક ું કે, ‘ઓયહૂદ ઓ. જો અન્યાયની અથવા દરુાચારણની વાત હોત, તો તમારુ સાંભળ ું વાજબી ગણાત; 15 પણ જો શ ો,
નામો, અથવા તમારા પોતાના નયમશા વષેની એ તકરાર હોય તો, તમે પોતે તે વષે ન્યાય કરો, કેમ કે એવી વાતોનો ન્યાય
ૂકવવા હુ ઇચ્છતો નથી.’ ” 16એમ કહ ને તેણે તેઓને ન્યાયાસન આગળથી કાઢ ૂ ા. 17 ત્યારે તેઓ સવર્એ સભા ાનના

અ ધકાર સો ેનેસને પકડ ને ન્યાયાસનઆગળ માર માય , પણ ગા લયોએ તે વાત વષે કઈ પરવા કર ન હ.
અંત્યોખમાં પાછા ફર ું

18 ત્યાર પછ ઘણા દવસ ત્યાં ર ા બાદ પાઉલે ભાઈઓથી વદાય લીધી, અને પ્રસ્ક લા તથા આકુલાની સાથે વહાણમાં
બેસીને સ રયા જવા ઊપડ્યો; (તે પહેલાં) તેણે કેં ખ્રયામાં પોતાના વાળ ઉતાર ના ા,ં કેમ કે પાઉલે શપથ લીધી હતી. 19તેઓ
એફેસસમાં પહોંચ્યાં ત્યારે તેણે (પાઉલે) તેઓને ત્યાં ૂ ા,ં ને પોતે ભ ક્ત ાનમાં જઈને યહૂદ ઓની સાથે વાદ વવાદ કય .
20 પોતાની સાથે વધારે સમય રહેવાની તેઓએ તેને વનંતી કર , પણ તેણે માન્ ું ન હ. 21 પણ ઈ રની ઇચ્છા હશે તો હુ
તમાર પાસે પાછોઆવીશ, એમ કહ ને તેણે તેઓથી વદાય લીધી, અને એફેસસથી જવા સારુ વહાણમાં બેઠો. 22 કાઈસા રયા
પહોંચ્યા પછ , તેણે યરુશાલેમ જઈને મંડળ ના માણસો સાથે ુલાકાત કર , અને પછ અંત્યોખમાં ગયો. 23 થોડા સમય ુધી
ત્યાં ર ા પછ તે નીક ો, અને સવર્ શષ્યોને દૃઢ કરતો કરતો ગલા તયા પ્રાંત તથા ગયામાં ફય .

આપોલસ એફેસસ અને ક રથમાં
24આપોલસ નામનો એક વદ્વાન યહૂદ જે ધમર્લેખોમાં પ્રવીણ હતો, અને આલેકસાં દ્રયાનો વતની હતો, તે એફેસસઆ ો.

25એ માણસ પ્ર ુના માગર્ વષે ું શક્ષણ પામેલો હતો, અને પ વત્ર આત્મામાં ઘણો આ ુર હોવાથી તે કાળજીથી ઈ ુ વષેની
વાતો પ્રગટ કરતો તથા શીખવતો હતો, પણ તે એક ું યોહાન ું બા પ્તસ્મા જાણતો હતો; 26 તે હમતથી સભા ાનમાં બોલવા
લાગ્યો, પણ પ્રસ્ક લાએ તથા આકુલાએ તેની વાત સાંભળ ત્યારે તેઓએ તેને પોતાને ઘરે લઈ જઈને ઈ રના માગર્નો વધારે
ચોકસાઈથી ુલાસો આપ્યો. 27 પછ તે અખાયા જવાને ઇચ્છતો હતો, ત્યારે ભાઈઓએ તેને ઉ ેજનઆપીને શષ્યો પર લખી
મોકલ્ ું કે તેઓ તેનો (આપોલસનો) આવકાર કરે; તે ત્યાં આ ો ત્યારે જઓેએ (પ્ર ુની) કૃપાથી વ ાસ કય હતો, તેઓને
તેણે ઘણી સહાય કર ; 28 કેમ કે ઈ ુ તે જ ખ્રસ્ત છે, એ ું ધમર્શા દ્વારા ુરવાર કર ને તેણે જાહેર (વાદ વવાદ) માં યહૂદ ઓને
સં ૂણર્ ર તે હરા ા.
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1એમ થ ું કે જયારેઆપોલસ ક રથમાં હતો, ત્યારે પાઉલ ઉપલા પ્રદેશમાં ફર ને એફેસસમાં આ ો, અને કેટલાક શષ્યો તેને
મ ા. 2 તેણે તેઓને ૂ ું કે, ‘તમે વ ાસ કય ત્યારે ું પ વત્ર આત્મા પામ્યા? તેઓએ તેને ક ું કે, ના, પ વત્રઆત્મા છે એ
અમે સાંભ ું પણ નથી.’ ” 3 પાઉલે ૂ ું કે, ‘ત્યારે તમે કો ું બા પ્તસ્મા પામ્યા?’ અને તેઓએ ક ું કે, ‘યોહાન ું બા પ્તસ્મા.’ ”
4 ત્યારે પાઉલે ક ું કે, યોહાને પ ાતાપ ું બા પ્તસ્મા ક ુ ખરુ, અને લોકોને ક ું કે, ‘માર પાછળજેઆવે છે તેના પર એટલે ઈ ુ
પર તમારે વ ાસ કરવો.’ ” 5 તેઓએ એ સાંભળ ને પ્ર ુ ઈ ુને નામે બા પ્તસ્મા લી ુ.ં 6જયારે પાઉલે તેઓ પર હાથ ૂ ા
ત્યારે પ વત્ર આત્મા તેઓ પર આ ો; તેઓ (અન્ય) ભાષાઓ બોલવા તથા પ્રબોધ કરવા લાગ્યા. 7 તેઓ બધા મળ ને બાર
ુરુષ હતા. 8 પછ ભ ક્ત ાનમાં જઈને તેણે ત્રણ મ હના ુધી હમતથી ઈ ુના વચનો ક ા, અને વાદ વવાદ કર ને ઈ રના

રા વષેની બાબતો સમજાવી. 9 પણ કેટલાકે મનમાં કઠણ થઈન,ે તથા પ્ર ુની વાતનો અનાદર કર ને, લોકોની આગળ એ
માગર્ની નદા કર , ત્યારે તેણે તેઓની પાસેથી જઈને શષ્યોને જુદા પાડ્યા અને તે ુરાનસના સભા ૃહમાં રોજ ઉપદેશ આપતો
ર ો. 10બે વષર્ ુધી એ ું ચાલ ું ર ું; તેથી આ સયામાં રહેનાર સવર્ યહૂદ ઓએ, તથા ગ્રીકોએ પણ પ્ર ુની વાત સાંભળ .

સ્કેવાના સાત દ કરા
11 ઈ રે પાઉલના હાથથી એવા અદ્દ ુત ચમત્કારો કયાર્ કે, 12 તેના વપરાયેલા રૂમાલો તથા વ ો તેઓ માંદાઓની પાસે

લાવીને સ્પશર્ કરાવતા,ં એટલે તેઓના રોગ દૂર થતા, અને તેઓમાંથી અ ુદ્ધ આત્માઓ નીકળ જતા હતા. 13 પણ કેટલાક
ભટકતા યહૂદ ૂવા પણ અ ુદ્ધઆત્મા વળગેલાઓ પર ઈ ુ ું નામ ઉચ્ચાર ને કહેવા લાગ્યા કે, જે ઈ ુને પાઉલ પ્રગટ કરે છે,
તેમને નામે અમે હુકમ કર એ છ એ કે ‘નીકળ જાઓ.’ ” 14 સ્કેવા નામે એક યહૂદ ુ યાજકના સાત દ કરા એ પ્રમાણે કરતા
હતા. 15પણઅ ુદ્ધઆત્માએ ઉ ર દેતાં ક ું કે, ‘ઈ ુ વષે હુ જાણું છુ, પાઉલને પણ હુઓળ ું છુ, પણ તમે કોણ છો?’ 16જે
માણસમાં અ ુદ્ધ આત્મા હતો તે તેઓમાંના બે જન પર કૂદ પડ્યો, બ ેને હરાવીને તેઓ પર એવો જય પામ્યો કે તેઓ વ ો
વગરના ઉઘાડા તથા ઘાયલ થઈને તે ઘરમાંથી જતા ર ા. 17એફેસસમાં જે યહૂદ ઓ તથા ગ્રીકો રહેતા હતા તેઓ સવર્ને એ
વાત મા ૂમ પડ , તે સવર્ ભય પામ્યા, અને પ્ર ુ ઈ ુ ું નામ મ હમાવંત મના ુ.ં 18 વ ાસી થયેલાઓમાંના ઘણાં આ ા,ં અને
પોતાનાં કૃત્યો ક ૂલ કર ને કહ બતા ાં. 19ઘણા જાદગુરોએ પોતાના ુસ્તકો ભેગાં કર ને સવર્ના દેખતાં બાળ ના ાં; તેઓની
કમત ગણી જોતાં તે પચીસ હજાર રૂ પયા જટેલી થઈ. 20એ ર તે પ્ર ુની વાત પરાક્રમથી ફેલાઈ અને પ્રબળ થઈ.
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એફેસસમાં હુલ્લડ
21એ બનાવ પછ પાઉલે મકદો નયા તથા અખાયામાં થઈને મનમાં યરુશાલેમ જવાનો ન ય કર ને ક ું કે, ‘ત્યાં ગયા પછ

રોમમાં પણ મારે જ ું જોઈએ.’ ” 22 તેણે પોતાને સહાય કરનારાઓમાંનાં બેને એટલે તમોથી તથા એરાસ્તસને મકદો નયામાં
મોકલ્યા, અને પોતે કેટલાક દવસઆ સયામાં ર ો. 23 તે અરસામાં એ માગર્ વષે ઘણી ચળવળઊભી થઈ. 24 દેમે ત્રયસ નામે
એક સોની હતો, જે આત મસના રૂપાના દેવ ાનો બનાવીને કાર ગરોને ઘણું કામ અપાવતો હતો, 25 તેણે તેઓને તથા એના
જવેા બીજા કાર ગરોને એકઠા કર ને ક ું કે, ‘ભાઈઓ, તમે જાણો છો કે આ ધંધાથી આપણને ઘણી કમાણી થાય છે. 26અને
તમે જુઓ છો અને સાંભળો છો તેમ, એકલા એફેસસમાં ન હ, પણ લગભગ આખા આ સયામા,ં કે જે હાથથી બનાવેલા છે તે
દેવો નથી, એ ું સમજાવીને પાઉલે બહુ લોકોના મન ફેરવી ના ા છે; 27 તેથી આપણો આ વસાય વખોડવામાં આવે એવો
ભય છે, એટ ું જ ન હ, પણઆત મસ મહાદેવી જનેે આખોઆ સયા તથા જગત ૂજે છે, તે ું મં દર ુચ્છ ગણાવાનો અને તેનો
મ હમા ન થવાનો સંભવ છે. 28એસાંભળ ને તેઓ ક્રોધે ભરાયા, અને ૂમ પાડ ને કહેવા લાગ્યા કે, ‘એફેસીઓનીઆત મસની
જય!’ 29આખા શહેરમાં એ ગડબડાટ પ્રસર ગયો. ત્યારે તેઓ મકદો નયાના ગાયસ તથા આ રસ્તાખર્સ, જઓે ુસાફર માં
પાઉલના સાથીઓ હતા, તેઓને પકડ ને બધા ભેગા મળ ને શલ્યખંડમાં દોડ ગયા. 30જયારે પાઉલે લોકોની ભીડની અંદર જવા
ઇચ્છા કર , ત્યારે શષ્યોએ તેને જવા દ ધો ન હ. 31આ સયાના ુ અ ધકાર ઓમાંના કેટલાક તેના મત્ર હતા, તેઓએ પણ
તેને કહેવડા ું ‘તારે શલ્યખંડમાં જવા ું સાહસ કર ું ન હ. 32 તે વેળાએ કેટલાક આમ ૂમ પાડતા, અને બીજા કેટલાક તેમ
ૂમ પાડતા હતા, કેમ કે સભામાં ગડબડ થઈ રહ હતી, અને પોતે શા માટે ભેગા થયા છે, એ તેઓમાંના કેટલાક જાણતા પણ

ન હતા. 33 તેઓ (યહૂદ ઓ) આલેકસાંદરને ભીડમાંથી બહાર ખેંચી કાઢ ને તેને આગળ ધકેલતા હતા ત્યારે આલેકસાંદર હાથે
ઇશારો કર ને લોકોને પ્રત્ ુ રઆપવા ચાહતો હતો. 34પણ તે યહૂદ છે, એતેઓએજાણ્ ુ,ં ત્યારે તેઓસવર્એઆશરે બે કલાક
ુધી એકસામટા અવાજે ૂમ પાડ કે, ‘એફેસીઓની આત મસની જય!’ 35 ત્યારે શહેરના નગરશેઠે લોકોને શાંત કર ને ક ું કે,

‘ઓ એફેસસના લોકો, કોણ નથી જાણ ું કે એફેસીઓ ું શહેર આત મસ મહાદેવીને તથા ઝૂસ પાસેથી પડલેી ૂ તને ૂજનારુ
છે? 36એ વાતોની વરુદ્ધ કોઈથી બોલી શકાય એમ નથી, માટે તમારે શાંત રહે ું જોઈએ, અને કઈ અયોગ્ય કૃત્ય કર ું ન હ.
37 કેમ કે તમે આ માણસોને અહ લા ા છો, તેઓ મં દરોને ૂંટનારા નથી, આપણા દેવીની નદા કરનારા પણ નથી. 38 માટે જો
દેમે ત્રયસને તથા તેના સાથેના સાથી કાર ગરોને કોઈના પર કશી ફ રયાદ કરવી હોય તો અદાલત ુલ્લી છે, અને અ ધકાર ઓ
પણ છે, માટે તેઓએકબીજાની સામે ફ રયાદ કર શકે. 39પણજો કોઈ બીજીબાબતો વષે તમે ન્યાય માંગતા હો, તો કાયદેસર
નીમેલી સભામાં તેનો નણર્ય કરવામાં આવશ.ે 40 કેમ કે આજે કારણ વના હગામો થયો તે વષે આપણી સામે ફ રયાદ થવાનો
ખરેખર સંભવ છે; અને તેના સંબંધમાં આ ભીડ થયાનો ુલાસો આપણે આપી શકવાના નથી. 41 તેણે એ વાતો કહ ને સભાને
સમાપ્ત કર .
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પાઉલ મકદો નયામાં અને અખાયામાં

1 હગામો બંધ થયા પછ પાઉલે શષ્યોને બોલાવીને તેઓને બોધ કય , અને તેમની વદાય લઈને મકદો નયા જવા સારુ
નીક ો. 2 તે પ્રાંતોમાં ફર ને, લોકોને ઘણો ઉપદેશ આપ્યા પછ તે ગ્રીસ દેશમાં આ ો. 3 તે ત્યાં ત્રણ મ હના રહયો, પછ
સ રયા જવા સારુ જળમાગ ઊપડવાની તૈયાર માં હતો, ત્યારે યહૂદ ઓએ તેની વરુદ્ધ કાવતરુ રચ્ ુ,ં માટે તેણે મકદો નયામાં
થઈને પાછા જવાનો નણર્ય કય . 4 ૂહસનો (દ કરો) બે રયાનો સોપાતર; થેસ્સાલો નક ઓમાંનાં આ રસ્તાખર્સ; સેકુદસ; દેબનો
ગાયસ, તમોથી; આ સયાના ુ ખકસ તથા ત્રો ફમસ; તેઓ તેની સાથે આ સયા ુધી ગયા. 5 તેઓઆગળ જઈને ત્રોઆસમાં
અમાર રાહ જોતા હતા. 6 બેખમીર રોટલીના દવસ પછ અમે વહાણમાં બેસીને ફ લ પીથી નીક ા, અને પાંચ દવસમાં
તેઓની પાસે ત્રોઆસ પહોંચ્યા, અને સાત દવસ ત્યાં ર ા.

ત્રોઆસમાં પાઉલની છેલ્લી ુલાકાત
7 અઠવા ડયાને પહેલે દવસે અમે પ્ર ુ ભોજન માટે એકઠા થયા હતા, ત્યારે પાઉલે, પોતે બીજે દવસે અહ થી જવાનો

હોવાથી, ( શષ્યોન)ે ઉપદેશ આપ્યો, મધરાત ુધી પોતાનો ઉપદેશ ચા ુ રા ો. 8જે મેડ પર અમે એકઠા થયા હતા ત્યાં ઘણા
દ વા (પ્રકાશતા) હતા. 9બાર માં બેઠેલો ુ ુખસ નામે એક જુવાન ભરઊંઘમાં ઘેરાઈ ગયો હતો, પાઉલ વધારે વાર ુધી ઉપદેશ
કરતો હતો માટે ઊંઘમાં ગરકાવ થયેલો હોવાથી તે ( ુ ુખસ) ત્રીજા માળેથી નીચે પડ્યો, અને મરણ પામ્યો. 10 ત્યારે પાઉલે નીચે
ઊતર ને તેને બાથમાં લઈને ક ું કે, ‘ગભરાઓ ન હ, કેમ કે તે જીવતો છે.’ ” 11અને તેણે ઉપર આવીને રોટલી ભાંગીને ખાધી
અને પ્ર ુ ભોજન લી ું અને તેઓની સાથે ઘણા સમય ુધી, એટલે છેક સવાર થતાં ુધી, સંદેશો આપ્યો, ત્યાર પછ પાઉલ
વદાય થયો. 12 તેઓ તે જુવાનને જીવતો લા ા, તેથી ઘણો આનંદ પામ્યા.

ત્રોઆસથી મલેતસમાં
13પણઅમે આગળજઈને વહાણમાં બેસીને આસોસ જવાને ઊપડ ગયા, ત્યાંથી પાઉલને વહાણમાં લેવાનો અમારો ઇરાદો

હતો, કેમ કે ત્યાંથી પગરસ્તે આવવા ધાર ને તેણે એ વ ા કર હતી. 14આસોસમાં તે અમને મ ો, ત્યારે અમે તેને વહાણમાં
લઈને મ ુલેનેમાં આ ા. 15 ત્યાંથી હકાર ને બીજે દવસે ખીઓસ પાસે પહોંચ્યા, અને બીજે દવસે સામોસ પહોંચ્યા, પછ ના
દવસ,ે (ત્રો ુ લયામાં થોડુક થોભ્યા પછ ) અમે મલેતસમાંઆ ા. 16 કેમ કેઆ સયામાં વખત પસાર કરવો ન પડે તે માટે પાઉલે
એફેસસને બાજુ પર ૂક ને હકાર જવા ું ન ક ુ હ ું, કેમ કે તે એ માટે ઉતાવળ કરતો હતો કે જો બની શકે તો પચાસમાના
પવર્ને દવસે પોતે યરુશાલેમમાં હાજર થાય.

એફેસસના આગેવાનોને પાઉલનો વદાય સંદેશ
17પછ તેણે મલેતસથી એફેસસમાં (સંદેશો) મોકલીને મંડળ ના વડ લોને પોતાની પાસે બોલા ા. 18તેઓ તેની પાસેઆ ા

ત્યારે તેણે તેઓને ક ું કે, આ સયામાં મેં પગ ૂ ો તે દવસથી માંડ ને એ બધો વખત હુ તમાર સાથે રહ ને કેવી ર તે વત્ય છુ.
19મનની ૂર નમ્રતાથી, તથાઆં ુઓ સ હત, જે સંતાપ યહૂદ ઓના કાવતરાથી મારા પરઆવી પડયા તે સહન કર ને હુ પ્ર ુની
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સેવા કરતો હતો; એ તમાર જાણ બહાર નથી. 20જે કોઈ વચન લાભકારક હોય તે તમને જણાવવામાં હુ અચકાયો નથી, પણ
જાહેરમાં તથા ઘરેઘરે તમને ઉપદેશ કય ; 21 ઈ ર સમક્ષ પસ્તાવો કરવો, તથા આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત પર વ ાસ રાખવો,
એવી સાક્ષી મેં યહૂદ ઓને તથા ગ્રીકોને આપી. 22 હવે જુઓ, હુ પ વત્ર આત્માના બંધનમાં યરુશાલેમ જાઉં છુ, ત્યાં મારા પર
ું ું વીતશે એ હુ જાણતો નથી; 23 માત્ર એટ ું જ હુ (જાણું છુ) કે, દરેક શહેરમાં પ વત્ર આત્મા મને ખાસ જણાવે છે કે તારે

માટે બંધનો તથા સંકટો રાહ જુએ છે. 24 પણ હુ મારો જીવ વહાલો ગણીને તેની કઈ પણ દરકાર કરતો નથી એ માટે કે માર દોડ
અને ઈ રની કૃપાની ુવાતાર્ની સાક્ષી આપવાની જે સેવા પ્ર ુ ઈ ુ તરફથી મને મળ છે તે હુ ૂર કરુ. 25હવે જુઓ, હુ જાણું
છુ કે, તમે સવર્ જઓેમાં હુ ઈ ર ું રા પ્રગટ કરતો ફય છુ, તેઓ (માંનો કોઈ પણ) મારુ ુખ ફર જોશે ન હ. 26 તે સારુ
આજે હુ તમને સાક્ષી આ ું છુ કે સવર્ માણસના લોહ વષે હુ નદ ષ છુ. 27 કેમ કે ઈ રની ૂર ઇચ્છા તમને જણાવવાંને મેં
ઢ લ કર નથી. 28 તમે પોતા સંબંધી તથા જે ટોળાં ઉપર પ વત્રઆત્માએ તમને અધ્યક્ષો ઠરા ા છે તે સવર્ સંબંધી સાવધ રહો,
એટલે કે ઈ રનો જે વ ાસી સ ુદાય જે તેમણે પોતાના લોહ થી ખર દ્યો છે, તે ું તમે પાલન કરો. 29 હુ જાણું છુ કે, મારા ગયા
પછ ટોળાં પર દયા ન હ કરે એવા કૂ્રર વરુઓ તમારામાં દાખલ થશ;ે 30 તમારા પોતાનામાંથી પણ કેટલાક માણસો ઊભા થશ.ે
અને શષ્યોને પોતાની પાછળ ખેંચી લઈ જવા માટે વપર ત વાતો કહેશે. 31 માટે જાગતા રહો, અને યાદ રાખો કે ત્રણ વષર્ ુધી
રાત દવસઆં ુઓ પાડ ને દરેકને ઉપદેશઆપવા ું હુ ૂ ો નથી. 32હવે હુ તમને ઈ રને તથા ઈ રની કૃપાની વાત જે તમને
સં ાપન કરવાને તથા સવર્ પ વત્ર થયેલાઓમાં તમને વારસો આપવાને સમથર્ છે, તેને સોં ું છુ. 33 મેં કોઈના રૂપાનો સોનાનો કે
વ નો લોભ કય નથી. 34 તમે પોતે જાણો છો કે મને તથા મારા સાથીઓને જે જોઈ ું હ ું તે મેં આ હાથોએ ૂરુ પા ું છે.
35 મેં બધી બાબતો તમને કર બતાવી છે કે, કેવી ર તે ઉદ્યોગ કર ને તમારે નબળાઓને સહાય કરવી જોઈએ, અને પ્ર ુ ઈ ુ ું
વચન જે તેમણે પોતે ક ું, તેને યાદ રાખ ું કે, “પામવા કરતાં આપવામાં વધારે ધન્યતા છે.” 36એ પ્રમાણે વાત કયાર્ પછ
તેણે ૂંટણે પડ ને તે સવર્ની સાથે પ્રાથર્ના કર . 37તેઓ સવર્ બહુ રડ્યા, અને પાઉલને ભેટ ને તેઓએ તેને ુંબન ક ુ. 38તમે મારુ
ુખ ફર જોશો ન હ એજે વાત તેણે કહ હતી તેથી તેઓ વધારે ઉદાસ થયા. તેથી તેઓ પાઉલને વદાયઆપવાને વહાણ ુધી

ગયા.
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પાઉલ યરુશાલેમ જાય છે
1એમ થ ું કે, અમે તેઓનાથી જુદા થયા પછ વહાણ હકાર ને સીધે રસ્તે કોસઆ ા, અને બીજે દવસે રોડસે પછ ત્યાંથી

પાતરા આ ા. 2 ફની કયા જનાર એક વહાણ મ ું તેથી અમે તેમાં બેસીને રવાના થયા. 3 પછ સાયપ્રસ (ટા )ુ નજરે પડ્યો,
એટલે તેને ડાબી તરફ ૂક ને અમે સ રયા ગયા, અને ૂર ઊતયાર્; કેમ કે ત્યાં વહાણનો માલ ઉતારવાનો હતો. 4અમને શષ્યો
મળ આ ા. તેથી અમે સાત દવસ ત્યાં ર ા; તેઓએ પ વત્ર આત્મા (ની પ્રેરણા) થી પાઉલને ક ું કે, ‘તારે યરુશાલેમમાં પગ
ૂકવો ન હ.’ ” 5તે દવસો ૂરા થયા પછ એમથ ું કે અમે નીકળ નેઆગળચાલ્યા, ત્યારે તેઓસવર્, ી છોકરાં સ હત, શહેરની

બહાર ુધી અમને વદાયઆપવાનેઆ ા; અમે સ ુદ્રકાંઠે ૂંટણે પાડ ને પ્રાથર્ના કર , 6એકબીજાને ભેટ ને અમે વહાણમાં બેઠા,
અને તેઓ પાછા ઘરે ગયાં. 7પછ અમે ૂરથી સફર ૂર કર ને ટાલેમાઈસઆવી પહોંચ્યા; ભાઈઓને ભેટ ને એક દવસ તેઓની
સાથે ર ા. 8બીજે દવસે અમે (ત્યાંથી) નીકળ ને કાઈસા રયામાં આ ા, ુવા તક ફ લપ જે સાત (સેવકો) માંનો એક હતો
તેને ઘરે જઈને તેની સાથે ર ા. 9આ માણસને ચાર કુવાર દ કર ઓ હતી, તેઓ પ્રબો ધકાઓ હતી. 10અમે ત્યાં ઘણા દવસ
ર ા, એટલામાં આગાબસ નામે એક પ્રબોધક યહૂ દયાથી આ ો. 11 તેણે અમાર પાસે આવીને પાઉલનો કમરબંધ લીધો, અને
પોતાના હાથ પગ બાંધીને ક ું કે, ‘પ વત્ર આત્મા એમ કહે છે કે, ‘જે માણસનો આ કમરબંધ છે તેને યરુશાલેમમાંના યહૂદ ઓ
આવી ર તે બાંધીને બનયહૂદ ઓના હાથમાં સોંપશે.’ ” 12અમે એ સાંભ ું, ત્યારે અમે તથા ત્યાંના લોકોએ પણ તેને યરુશાલેમ
ન જવાની વનંતી કર . 13 ત્યારે પાઉલે ઉ ર દ ધો કે, તમે શા માટે રડો છો, અને મારુ દલ દ:ુખવો છો? હુ તો એકલો બંધાવાને
ન હ, પણ પ્ર ુ ઈ ુના નામને સારુ યરુશાલેમમાં મરવાને પણ તૈયાર છુ. 14જયારે તેણે માન્ ું ન હ, ત્યારે ‘પ્ર ુની ઇચ્છા પ્રમાણે
થાઓ,’ એ ું કહ ને અમે શાંત ર ા. 15 તે દવસો પછ અમે અમારો સામાન લઈને યરુશાલેમ ગયા. 16 શષ્યોમાંના કેટલાક
કાઈસા રયામાંથી અમાર સાથે આ ા, અને સાયપ્રસના મનાસોન નામના એક જૂના શષ્યના ઘરે, ાં અમારે રોકવા ું હ ું,
તેને ત્યાં તેઓએ અમને પહોંચાડ્યા.

પાઉલ અને યાકૂબની ુલાકાત
17અમે યરુશાલેમ આ ા ત્યારે ભાઈઓએઆનંદથી અમારો આવકાર કય . 18બીજે દવસે પાઉલ અમાર સાથે યાકૂબને

ઘરે ગયો, અને સઘળા વડ લો ત્યાં હાજર હતા. 19 તેણે તેઓને ભેટ ને ઈ રે તેની સેવા વડે બનયહૂદ ઓમાં જે કામ કરા ા
હતા તે વષે વગતવાર કહ સંભળા ું. 20 તેઓએ તે સાંભળ ને ઈ રની સ્ ુ ત કરતા ક ું કે, ભાઈ, યહૂદ ઓમાંના હજારો
વ ાસીઓ થયા છે, એ ુ જુએ છે; અને તેઓ સવર્ ુસ્ત ર તે નયમશા ને પાળે છે. 21 તેઓએ તારા વષે સાંભ ું છે કે,
ું ૂસાના નયમશા નો તથા યહૂદ ર ત રવાજોનો વરોધી છે. બનયહૂદ ઓમાં વસતા યહૂદ વ ાસીઓના છોકરાંનીઓની
ુ ત કરાવવી ન હ, ૂવર્જોના ર ત રવાજ પ્રમાણે ચાલ ું ન હ, એ ું ું શીખવે છે. 22 તો હવે ું કર ુ?ં ું આ ો છે એ વષે

લોકોને ચો સ ખબર પડશે જ. 23માટે અમે તને કહ એ તેમ કર; અમારામાંના ચાર માણસોએ શપથ લીધેલ છે; 24તેઓને લઈને
તેઓની સાથે ું પણ પોતાને ુદ્ધ કર, અને તેઓને સારુ ખચર્ કર, કે તેઓ પોતાના માથાં ૂંડાવે; એટલે સઘળા જાણશે કે, તારા
વષે જે તેઓએ સાંભ ું છે તેમાં કઈ સા ું નથી, પર ુ ું પોતે પણ નયમશા પાળ ને તે પ્રમાણે ચાલે છે. 25 પણ બનયહૂદ
વ ાસીઓસંબંધી અમે ઠરાવીને લખી મોકલ્ ું છે કે, તેઓ ૂ તઓને અપર્ણ કરેલી વસ્ ુઓથી, લોહ થી, ૂંગળાવીને મારેલાથી,
તથા ભચારથી દૂર રહે.’ ” 26 ત્યારે પાઉલ બીજે દવસે તે માણસોને લઈને તેઓની સાથે ુદ્ધ થઈને ભ ક્ત ાનમાં ગયો.
અને એ ું જાહેર ક ુ કે તેઓમાંના દરેકને સારુ અપર્ણ ચઢાવવામાં આવશે ત્યારે જ ુધ્ધીકરણના દવસો ૂરા થશ.ે

મં દરમાં પાઉલની ધરપકડ
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27 તે સાત દવસ ૂરા થવા આ ા ત્યારે આ સયાના યહૂદ ઓએ તેને ભ ક્ત ાનમાં જોઈને સવર્ લોકોને ઉશ્કેર ને તેના પર
હાથ નાખીને તેને પકડ લીધો; 28 તેઓએ ૂમ પાડ કે, ‘હે ઇઝરાયલી માણસો, સહાય કરો: જે માણસ સવર્ જગ્યાએ લોકોની
તથા નયમશા ની તથા આ જગ્યાની વરુદ્ધ સવર્ને શીખવે છે તે આ છે; વળ તેણે ગ્રીકોને પણ ભ ક્ત ાનમાં લાવીને આ
પ વત્ર જગ્યાને અ ુદ્ધ કર છે. 29 (કેમ કે તેઓએ એફેસસના ત્રોફ મસને તેની સાથે શહેરમાં પહેલાં જોયો હતો, પાઉલ તેને
ભ ક્ત ાનમાં લા ો હશે એ ું તેઓએ માન્ ુ.ં) 30 ત્યારે આખા શહેરમાં ધમાલ મચી ગઈ, લોકો દોડ ને એકઠા થઈ ગયા, અને
તેઓએ પાઉલને પકડ ને ભ ક્ત ાનમાંથી બહાર કાઢ ૂ ો, અને તરત બારણાં બંધ કરવામાં આ ા.ં 31 તેઓ તેને માર
નાખવાની તૈયાર માં હતા એટલામાં પલટણનાઆગેવાનને સમાચાર મ ા કે, આખા યરુશાલેમમાં હુલ્લડ મચી ર ું છે. 32 ત્યારે
સપાઈઓને તથા શતપ તઓને સાથે લઈને તે તેઓ પાસે દોડ આ ો, અને તેઓએ સરદારને તથા સપાઈઓને જોયા ત્યારે
પાઉલને મારવા ું બંધ ક ુ. 33 ત્યારે સરદારે પાસે આવીને તેને પકડ ને બે સાંકળથી બાંધવાની આજ્ઞા આપી; અને ૂ ું કે, ‘એ
કોણ છે, અને એણે ું ક ુ છે?’ 34 ત્યારે લોકોમાંના કેટલાકે એક વાત કર અને કેટલાકે બીજી વાત કર , તેથી ગડબડના કારણથી
તે ચો સજાણી શ ો ન હ, ત્યારે તેણે તેને કલ્લામાં લઈ જવાનીઆજ્ઞાઆપી. 35 પાઉલ પગ થયાં પર ચઢયો ત્યારે એમ થ ું
કે, લોકોના ધસારાને લીધે સપાઈઓને તેને ઊંચક લઈ જવો પડ્યો; 36 કેમ કે લોકોની ભીડ તેઓની પાછળ ને પાછળ ચાલીને
ૂમ પાડતી હતી કે, ‘તેને માર નાખો.’ ”

પાઉલ પોતાનો બચાવ કરે છે
37 તેઓ પાઉલને કલ્લામાં લઈ જતા હતા, એટલામાં તેણે સરદારને ક ું કે, ‘મને તાર સાથે બોલવાની રજા છે?’ ત્યારે તેણે

ક ું કે, ું ું ગ્રીક ભાષાજાણે છે? 38 મસર એ કેટલાક સમય ઉપર ચાર હજાર ૂનીઓને ઉશ્કેર ને બળવો કરા ો અને તેઓનો
(આગેવાન થઈન)ે તેઓને બહાર અરણ્યમાં લઈ ગયો તે ું ું નથી?’ 39પણ પાઉલે ક ું કે, ‘હુ કલી કયાના તાસર્સનો યહૂદ છુ,
હુ કઈ અપ્ર સદ્ધ શહેરનો વતની નથી; હુ તને વનંતી કરુ છુ કે, લોકોની આગળ મને બોલવાની રજા આપ.’ ” 40 તેણે તેને રજા
આપી, ત્યારે પાઉલે પગ થયાં પર ઊભા રહ ને લોકોને હાથે ઇશારો કય , તેઓ બધા એકદમ શાંત થઈ ગયા, ત્યારે તેણે હ ૂ
ભાષામાં બોલતાં ક ું કે.

22
1 ‘ભાઈઓ તથા વડ લો, હવે હુ મારા બચાવમાં જે પ્રત્ ુ ર તમને આ ું છે તે સાંભળો.’ ” 2 તેને હ ૂ ભાષામાં બોલતો

સાંભળ ને તેઓએ વધારે શાં ત જાળવી; ત્યારે પાઉલે ક ું કે, 3 ‘હુ યહૂદ માણસ છુ, કલી કયાના તાસર્સમાં જન્મેલો, પણઆ
શહેરના ગમાલીએલના ચરણમાં ઊછરેલો, આપણા ૂવર્જોના નયમ પ્રમાણે ુસ્ત ર તે શીખેલો, અને અત્યારે તમે સવર્ જવેા
ઈ ર વષે ઝ ૂની છો તેવો હુ પણ હતો. 4 વળ હુ આ માગર્ના ુરુષોને તેમ જ ીઓને બાંધીને જલેમાં નાખીને તેઓને મરણ
પામતા ુધી સતાવતો હતો. 5 પ્ર ુખ યાજક તથા આખો વડ લ વગર્ (એ વષ)ે મારા સાક્ષી છે; વળ એમની પાસેથી ભાઈઓ
ઉપર પત્ર લઈને હુ દમસ્કસ જવા નીક ો, એ માટે કે જઓે ત્યાં હતા તેઓને પણ બાંધીને શક્ષા કરવા સારુ યરુશાલેમમાં લા ુ.ં

પોતાના બદલાણ વષે પાઉલની સાક્ષી
પ્ર.ેકૃ. 9:1-19; 26:12-18

6 હુ ચાલતાં ચાલતાં દમસ્કસ પાસે પહોંચ્યો, ત્યારે એમ થ ું કે લગભગ મધ્યાહને માર આસપાસઆકાશથી એકાએક મોટો
પ્રકાશ ચમ ો. 7 ત્યારે હુ જમીન પર પડ ગયો, અને માર સાથે બોલતી હોય એવી એક વાણી મેં સાંભળ કે, શાઉલ, શાઉલ,
ું મને કેમ સતાવે છે? 8 ત્યારે મેં ઉ ર આપ્યો કે, પ્ર ુ, તમે કોણ છો? તેમણે મને ક ું કે, ‘હુ ઈ ુ નાઝાર છુ, જેને ું

સતાવે છે.’ ” 9 માર સાથે જે હતા તેઓએ તે પ્રકાશ જોયો તો ખરો, પણ માર સાથે બોલનારની વાણી તેઓએ સાંભળ નહ .
10 ત્યારે મેં ક ું કે, પ્ર ુ હુ ું કરુ? ‘પ્ર ુએ મને ક ું કે, ઊઠ ને દમસ્કસમાં જા, જે સઘ ું તારે કરવા ું નયત કરાયે ું છે
તે વષે ત્યાં તને કહેવામાં આવશે. 11 તે પ્રકાશના તેજના કારણથી હુ જોઈ શ ો ન હ, માટે મારા સાથીઓના હાથ પકડ ને
હુ દમસ્કસમાં આ ો. 12અનાન્યા નામે એક માણસ નયમશા ને આધારે ચાલનારો ઈ રભક્ત હતો, જનેા વષે ત્યાં રહેનારા
સઘળા યહૂદ ઓ સારુ બોલતા હતા. 13 તે માર પાસે આ ો, તેણે માર બાજુમાં ઊભા રહ ને મને ક ું કે, ‘ભાઈ શાઉલ, ું
દેખતો થા.’ અને તે જ ઘડ એ દેખતો થઈને મેં તેને જોયો. 14 પછ તેણે ક ું કે, ‘આપણા ૂવર્જોના ઈ રે તેમની સેવા માટે
તને પસંદ કય છે કે, ું તેમની ઇચ્છા જાણ,ે તે ન્યાયીને જુએ અને તેમના ુખની વાણી સાંભળે. 15 કેમ કે જે તેં જો ું છે, અને
સાંભ ું છે, તે વષે સવર્ લોકોની આગળ ું તેમનો સાક્ષી થશ.ે 16હવે ું કેમ ઢ લ કરે છે? ઊઠઅને તેમના નામની પ્રાથર્ના કર ને
બા પ્તસ્મા લ,ે તારાં પાપોની ક્ષમા પામ.

વદેશીઓમાં ુવાતાર્પ્રચાર માટે પાઉલના તેડા વષે
17 પછ એમ થ ું કે હુ યરુશાલેમમાં પાછો આ ો અને ભ ક્ત ાનમાં પ્રાથર્ના કરતો હતો, એવામાં ૂછાર્ગત થઈ ગયો,

18 (પ્ર ુએ) મને દશર્ન દઈને ક ું કે, ‘ઉતાવળ કર, અને યરુશાલેમથી વહેલો નીકળ, કેમ કે મારા વષે તાર સાક્ષી તેઓ
માનશે ન હ.’ ” 19 ત્યારે મેં ક ું કે, ‘પ્ર ુ, તેઓ પોતે જાણે છે કે તારા પર વ ાસ કરનારાઓને હુ જલેમાં નાખતો હતો, દરેક
ભ ક્ત ાનમાં તેઓને મારતો હતો; 20 તમારા સાક્ષી સ્તેફન ું લોહ વહેવડાવવામાં આ ું ત્યારે હુ પણ પાસે ઊભો હતો, અને
તે કામમાં રાજી હતો, તેને માર નાખનારાઓના વ ો હુ સાચવતો હતો.’ ” 21 ત્યારે તેમણે મને ક ું કે, ‘ ું ચાલ્યો જા, કેમ
કે હુ તને અહ થી દૂર બનયહૂદ ઓની પાસે મોકલી દઈશ.’ ” 22 તેઓએ તેની વાત સાંભળ , પછ ૂમ પાડ ને ક ું કે,
‘એવા માણસને ૃથ્વી પરથી દૂર કરો, કેમ કે એ જીવવા યોગ્ય નથી. 23 તેઓ ૂમ પાડતા, તથા પોતાના ઝભ્ભા ઉછાળતા, તથા
પવનમાં ૂળ ઉડાવતા હતા; 24 ત્યારે સરદારે તેને કલ્લામાં લાવવાની આજ્ઞા કર , તેઓએ કયા કારણ માટે તેની સામે એવી ૂમ
પાડ , તે જાણવા સારુ તેને કોરડા માર ને તપાસ કરવા ું ફરમા ું. 25 તેઓએ તેને ચામડાના દોરડાથી બાંધ્યો, ત્યારે પાઉલે પાસે
ઊભેલા ૂબેદારને ક ું કે, ‘જે માણસ રોમન છે, તથા ુનેગાર ઠરાવવામાં આ ો નથી, તેને તમારે કોરડા મારવા ું કાયદેસર છે?’
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26 ૂબેદારે તે સાંભ ું એટલે તેણે જઈને સરદારને જણાવીને ક ું કે, ‘ ું ું કરવા માગે છે? એ માણસ તો રોમન છે.’ ” 27 ત્યારે
સરદારે આવીને તેને ક ું કે, ‘મને કહે, ું ું રોમન છે?’ પાઉલે ક ું, ‘હા.’ ” 28 ત્યારે સરદારે ઉ ર દ ધો કે, ‘મોટ રકમ ૂકવીને
આ નાગ રકતાનો હક મેં ખર દ્યો છે. પણ પાઉલે ક ું કે, ‘હુ તો જન્મથી જ (નાગ રક) છુ.’ ” 29 ત્યારે જઓે તેની તપાસ કરવાને
તૈયાર હતા, તેઓ તરત તેને ૂક ને ચાલ્યા ગયા; અને તે રોમન છે, એ જાણ્યાંથી તથા પોતે તેને બંધા ો હતો તેથી સરદાર પણ
ડર ગયો.

ન્યાયસભા સમક્ષ પાઉલ
30યહૂદ ઓશા કારણથી તેના પર દોષ ૂકે છે એ ન ે જાણવા ચાહ ને તેણે બીજે દવસે તેનાં બંધનો છોડ્યાં; ુ યાજકોને

તથા તેઓની આખી ન્યાયસભાને હાજર થવાને આજ્ઞા આપી, પછ તેણે પાઉલને લાવીને તેઓની આગળ ઊભો રા ો.

23
1 ત્યારે પાઉલે ન્યાયસભાની સામે એક નજરે જોઈ રહ ને ક ું કે, ભાઈઓ, ‘હુ આજ ુધી ઈ ર સમક્ષ ુદ્ધ અંતઃકરણથી

વત્ય છુ.’ ” 2 ત્યારે અનાન્યા પ્ર ુખ યાજકે તેની પાસે ઊભા રહેનારાઓને તેના ુખ ઉપર (તમાચો) મારવાનીઆજ્ઞા કર . 3 ત્યારે
પાઉલે તેને ક ું કે, ‘ઓ ધોળેલી ભીંત, ઈ ર તને મારશે; ું નયમશા પ્રમાણે મારો ન્યાય કરવા બેઠેલો છતાં નયમશા
વરુદ્ધ મને મારવાનીઆજ્ઞા કરે છે ું?’ 4પાસે ઊભા રહેનારાઓએ ક ું કે, ‘ ું ું ઈ રના પ્ર ુખ યાજકની નદા કરે છે?’ 5 ત્યારે
પાઉલે ક ું કે, ભાઈઓ, એ પ્ર ુખ યાજક છે, તે હુ જાણતો ન હતો, કેમ કે એમ લ ું છે કે, તારા લોકોના અ ધકાર ું તારે
ખોટુ બોલ ું ન હ. 6 પછ પાઉલે જો ું કે એક ભાગ સદૂક ઓનો, અને બીજો ફરોશીઓનો છે, ત્યારે તેણે સભામાં ૂમ પાડ કે,
‘ઓભાઈઓ, હુ ફરોશી છુ ને મારા ૂવર્જો ફરોશી હતા, મરણ પામેલાઓના ુનરુત્થાન સંબંધી આશા બાબત વષે મારો ન્યાય
કરવામાં આવે છે.’ ” 7તેણે એ ું ક ું, ત્યારે ફરોશીઓ તથા સદૂક ઓની વચ્ચે તકરાર ઊભી થઈ, અને સભામાં પક્ષ પડયા. 8 કેમ
કે સદૂક ઓ કહે છે કે, ‘ ુનરુત્થાન નથી, દૂત કે આત્મા પણ નથી; પણ ફરોશીઓએબ ે વાત માન્ય કરે છે. 9 ત્યારે મોટ ગડબડ
ઊભી થઈ; ફરોશીઓના પક્ષના કેટલાક શા ીઓ ઊઠ્યા, અને રકઝક કરતાં કહેવા લાગ્યા કે, ‘આ માણસમાં અમે કોઈ પણ
અપરાધ જોતા નથી; કદાચને (પ વત્ર) આત્માએ અથવા (પ્ર ુના) દૂતે તેને કઈ ક ું હોય પણ તેથી ું?’ 10 તકરાર વધી પડ ,
ત્યારે તેઓ પાઉલના કત્લેઆમ કરશ,ે એવો ભય લાગ્યાથી સરદારે સપાઈઓને આજ્ઞા કર કે, ‘જઈને જબરદસ્તીથી તેને તેઓ
મધ્યેથી ખેંચી લાવીને કલ્લામાં લાવો.’ ” 11 તે જ રાત્રે પ્ર ુએ તેની પાસે ઊભા રહ ને ક ું કે, ‘ હમત રાખ; કેમ કે જેમ મારે
વષે તેં યરુશાલેમમાં સાક્ષીઆપી છે, તેમ રોમમાં પણ તારે સાક્ષીઆપવી પડશ.ે’ ”

પાઉલને માર નાખવા ું કાવતરુ
12 દવસઊગ્યા પછ યહૂદ ઓએસંપ કય , અને સોગનથી પ્ર તજ્ઞા કર કે, ‘પાઉલને માર નાખીએ ત્યાં ુધીઆપણેઅ જળ

લે ું ન હ.’ ” 13આસંપ કરનારા ચાલીસથી વધારે હતા. 14તેઓએ ુ યાજક તથા વડ લોની પાસે જઈને ક ું કે, ‘અમે ગંભીર
સોગનથી બંધાયા છ એ કે, પાઉલને માર નાખીએ ન હ ત્યાં ુધી અમે ુખમાં ક ું પણ ૂક ું ન હ. 15માટે જાણે કે તેની બાબતે
તમારે વધારે ઝ ણવટથી તપાસ કરવી હોય (એવા બહાને) સભા ુદ્ધાં તમે સરદારને એવી ૂચના આપો કે, તે તેને તમાર પાસે
રજૂ કરે, તે પહોંચે ત્યાર પહેલાં અમે તેને માર નાખવાને તૈયાર છ એ.’ ” 16 પણ પાઉલના ભાણેજે તેઓના સંતાઈ રહેવા વષે
સાંભ ું, ત્યારે તેણે કલ્લામાં જઈને પાઉલને ખબર આપી. 17 ત્યારે પાઉલે ૂબેદારોમાંના એકને પોતાની પાસે બોલાવીને ક ું
કે, ‘આ જુવાનને સરદારની પાસે લઈ જા; કેમ કે એ તેને કઈ કહેવા માગે છે.’ ” 18 ત્યારે તેણે સરદારની પાસે તેને લઈ જઈને
ક ું કે, ‘પાઉલ બંદ વાને મને પોતાની પાસે બોલાવીને વનંતી કર કે, આ જુવાનને સરદારની પાસે લઈ જા, કેમ કે એ તેને કઈ
કહેવા માગે છે.’ ” 19 ત્યારે સરદાર તેનો હાથ પકડ ને તેને એકાંતમાં લઈ ગયો, અને ખાનગી ર તે ૂ ું કે, ‘તારે મને ું કહેવા ું
છે?’ 20 તેણે ક ું કે, ‘યહૂદ ઓએ તાર પાસે વનંતી કરવાનો સંપ કય છે કે, જાણે કે ું પાઉલ સંબંધી વધારે ઝ ણવટથી તપાસ
કરવા માગતો હોય એ હે ુથી ું આવતી કાલે તેને ન્યાયસભામાં લઈ આવે. 21 એ માટે ું તેઓ ું કહે ું માનીશ ન હ, કેમ કે
તેઓમાંના ચાળ સથી વધારે માણસ તારે સારુ સંતાઈ ર ા છે, તેઓ એવા સોગનથી બંધાયા છે કે, તને માર નાખીએ ન હ ત્યાં
ુધી અમે અ જળ લઈ ું ન હ; હમણાં તેઓ તૈયાર છે અને તારા નણર્યની રાહ જુએ છે. 22 ત્યારે સરદારે તે જુવાનને એવી

તાક દ આપીને વદાય કય કે, તેં આ વાતની ખબર મને આપ્યા વષે કોઈને કહ શ ન હ.

હાકેમ ફેલીક્સની સમક્ષ
23 પછ તેણે ૂબેદારોમાંના બેને પોતાની પાસે બોલાવીને ક ું કે, ‘બસો સપાઈઓને, તથા સ ેર સવારોને તથા બસો

બરછ વાળાને, રાત્રે નવ વાગે કાઈસા રયા ુધી જવાને તૈયાર રાખો; 24 અને પાઉલને માટે જાનવર તૈયાર રાખો કે તેને તે પર
બેસાડ ને હાકેમ ફેલીક્સ પાસે સહ સલામત પહોંચાડવામાં આવ.ે’ ” 25 તેણે નીચે પ્રમાણે પત્ર લ ો કે, 26 ‘નેક નામદાર ફેલીક્સ
રા પાલને ક્લો ડયસ ુ કયસની સલામ. 27આમાણસને યહૂદ ઓએ પકડ્યો હતો ને તેઓ એને માર નાખવાના હતા, ત્યારે
એ રોમન છે એમ સાંભળ ને હુ સપાઈઓસાથે લઈને ત્યાં ગયો અને તેને છોડાવી લા ો. 28તેઓ તેના પર શા કારણથી દોષ ૂકે
છે એજાણવા સારુ હુ તેઓની ન્યાયસભામાં તેને લઈ ગયો. 29 ત્યારે મને મા ૂમ પ ું કે, તેઓના નયમશા ની બાબતો સંબંધી
તેઓ તેના પર દોષ ૂકે છે, પણ મોતની અથવા કેદની સજા થાય એવો દોષ તેઓ તેના પર ૂકતા નથી. 30જયારે મને ખબર મળ
કે એ માણસની વરુદ્ધ કાવતરુ રચાવા ું છે, તેજ વેળાએ મેં તેને તરત તમાર પાસે મોકલ્યો, અને ફ રયાદ ઓને પણઆજ્ઞા કર
કે, તેની વરુદ્ધ તેઓને (જે કહે ું હોય તે) તેઓ તમાર આગળ કહે.’ ” 31 ત્યારે સપાઈઓ તેમને મળેલી આજ્ઞા પ્રમાણે પાઉલને
લઈને રાતોરાતઆં તપાત્રસમાંઆ ા. 32પણબીજે દવસે સવારોને તેની સાથે જવા સારુ ૂક ને તેઓ કલ્લામાં પાછાઆ ા.
33તેઓ કાઈસા રયા પહોંચ્યા પછ રા પાલને પત્રઆપ્યો, પાઉલને પણ તેની સમક્ષઊભો કય . 34તેણે તે પત્ર વાંચીને ૂ ું
કે, ‘એ કયા પ્રાંતનો છે?’ જયારે તેને મા ુમ પ ું કે, તે કલી કયાનો છે, 35 ત્યારે તેણે ક ું કે ફ રયાદ ઓ આ ા પછ હુ તારા
ુકદ્દમાની તપાસ કર શ;’ પછ તેણે એવી આજ્ઞા આપી કે, તેને હેરોદના દરબારમાં ચોક પહેરામાં રાખવામાં આવે.’ ”
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પાઉલ સામે યહૂદ ઓનો આરોપ

1 પાંચ દવસ પછ અનાન્યા પ્ર ુખ યાજક, કેટલાક વડ લોને તથા ત ુર્લસ નામે એક વક લને સાથે લઈને આ ો, તેઓએ
રા પાલની સમક્ષ પાઉલની વરુદ્ધ ફ રયાદ રજૂ કર . 2 પાઉલને બોલાવવામાં આ ો ત્યારે ત ુર્લસ નીચે દશાર્ ા પ્રમાણે
બોલીને તેના વરુદ્ધઆરોપ ૂકવા ું શરૂ કરતા ક ું કે, ‘ઓનેકનામદાર ફેલીક્સ, આપનાથી અમે બહુ ુખશાં ત પામીએ છ એ,
આપની સમજદાર થી આ પ્રજાના લાભમાં અનથ દૂર કરવામાં આવે છે, 3 તેથી અમે સવર્ પ્રકારે આપના ૂબ આભાર છ એ.
4પણ હુઆપને વધારે તસ્દ નઆ ું માટે હુ વનંતી કરુ છુ કે, કૃપા કર ને અમાર થોડ વાતો સાંભળો. 5 કેઆ માણસ પીડાકારક
તથા આખા જગતના સવર્ યહૂદ ઓમાં હગામો પેદા કરનાર તથા ઈ ુ નાઝાર પંથનો આગેવાન હોવા ું અમને મા ૂમ પડ ું છે.
6 તેણે ભ ક્ત ાનને પણ અ ુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કય હતો, ત્યારે અમે તેની ધરપકડ કર ; અને અમે અમારા શા પ્રમાણે તેનો
ન્યાય કરવા માગતા હતા. 7 પણ ુ કયસ સરદાર આવીને બહુ બળજબર કર ને અમારા હાથમાંથી તેને છોડાવી લઈ ગયા.
8 તેના પર ફ રયાદ કરનારાઓને આપની પાસે આવવાની આજ્ઞા કર . એની તપાસઆપ પોતે કરશો, જે સઘળા વશે અમે એના
પર દોષ ૂક એ છ એ તે સવર્થી આપ વાકેફ થશો. 9 યહૂદ ઓએ પણ ફ રયાદમાં સામેલ થઈને ક ું કે, એ વાતો એ પ્રમાણે જ
છે.

ફેલીક્સ સમક્ષ પાઉલે કરેલો પોતાનો બચાવ
10પછ રા પાલે પાઉલને બોલવાનો ઇશારો કય , ત્યારે તેણે ઉ રઆપ્યો કે, ‘ઘણાં વષ થી તમે આ દેશના ન્યાયાધીશ છો,

એ જાણીને હુ ુશીથી પોતાના બચાવમાં પ્રત્ ુ ર આ ું છુ. 11 કેમ કે (તપાસ કરવાથી) આપને મા ૂમ પડશે કે ભજન કરવા
સારુ યરુશાલેમમાં જવાને મને બાર કરતાં વધારે દવસ થયા નથી. 12સભા ાનોમાં કે શહેરમાં કોઈની સાથે વાદ વવાદ કરતો,
અથવા લોકોમાં હગામો ઉઠાવતો તેઓએ મને જોયો નથી. 13 મારા પર જે આરોપો તેઓ હમણાં ૂકે છે તેની સા બતી તેઓ
આપની આગળ કર શકતા નથી. 14 પણ આપની આગળ હુ આટ ું ક ૂલ કરુ છુ કે, જે માગર્ને તેઓ દમુર્તે કહે છે તે પ્રમાણે
હુ અમારા ૂવર્જોના ઈ રની ભ ક્ત કરુ છુ, જે વચનો નયમશા માં તથા પ્રબોધકોના ુસ્તકમાં લખેલી છે તે સવર્ હુ મા ું છુ.
15 હુ ઈ ર વષે એવી આશા રા ું છુ, જમે તેઓ પોતે પણ રાખે છે, કે ન્યાયીઓ તથા અન્યાયીઓ ું ુનરુત્થાન થશ.ે 16 વળ
હુ એવો પ્રયત્ન કરુ છુ કે, ઈ રની તથા માણસોની પ્રત્યે હુ સદા નદ ષ અંતઃકરણ રા ુ.ં 17 હવે ઘણા વષર્ પછ હુ પોતાના
લોકને દાન આપવાને અને અપર્ણ કરવાને આ ો. 18 તે દરમ્યાન તેઓએ મને ભ ક્ત ાનમાં ુદ્ધ થયેલો જોયો, ત્યાં ભીડ કે
તોફાન થ ું નહો ું; પણ આ સયાના કેટલાક યહૂદ ઓ (ત્યાં હતા), 19જો માર વરુદ્ધમાં તેઓને કઈ કહેવા ું હોત, તો તેઓ
અહ આપની પાસે આવીને આરોપો ૂકવા જોઈતા હતા. 20 હવે આ માણસો પોતે કહ બતાવે કે, હુ ન્યાયસભાની આગળ
ઊભો હતો ત્યારે મારામાં તેઓને કયો ુનો મા ૂમ પડ્યો હતો? 21એટ ું તો ખરુ કે, તેઓની મધ્યે ઊભા રહ ને મેં આએક વચન
ક ું કે, ૂએલાઓના ુનરુત્થાન વષે તમાર રૂબરૂઆજે મારો ન્યાય કરવામાં આવે છે.’ ” 22 પણ ફેલીક્સને તે માગર્ વષે વધારે
ચો સ જ્ઞાન હ ું, માટે તેણે ુકાદમાને ુલતવી રાખીને તેઓને ક ું કે ુ કયસ સરદાર આવશે ત્યારે હુ તમારા કામનો નણર્ય
કર શ. 23 તેણે ૂબેદારને આજ્ઞા કર કે, તેને જાપતામાં રાખવો પણ તેને છૂટ આપવી, અને તેના મત્રોમાંના કોઈને તેની સેવા
કરવાની મના કરવી ન હ.

ફેલીક્સ અને દ્ર સલા સમક્ષ પાઉલ
24પણ કેટલાક દવસ પછ ફેલીક્સ પોતાની પત્ની દ્ર સલા, કે જે યહૂદ હતી, તેની સાથેઆ ો, અને તેણે પાઉલને બોલાવીને

ખ્રસ્ત પરના વ ાસ વષે વચન સાંભ ું. 25 પાઉલ સદાચાર, સંયમ તથા આવનાર ન્યાયકાળ વષે સમજાવતો હતો, ત્યારે
ફેલીક્સે ભયભીત થઈને ઉ ર આપ્યો કે, ‘હમણાં તો ું જા, મને અ ુકૂળ પ્રસંગ મળશે ત્યારે હુ તને માર પાસે બોલાવીશ.’ ”
26તે એવી પણઆશા રાખતો હતો કે, પાઉલ મને પૈસા (લાંચ) આપશે; એસારુ તે તેને ઘણી વાર બોલાવીને તેની સાથે વાતચીત
કરતો હતો. 27 પણ બે વષર્ પછ ફેલીક્સની જગ્યાએ પો કયસ ફેસ્તસ આ ો, યહૂદ ઓને પ્રસ કરવાની ઇચ્છાથી ફેલીક્સ
પાઉલને બંધનમાં ૂક ગયો.

25
રોમન સમ્રાટને પાઉલની અપીલ

1 ફેસ્તસપોતાના પ્રાંતમાંઆવીને ત્રણ દવસપછ કાઈસા રયાથી યરુશાલેમ ગયો. 2 ત્યારે ુ યાજકોએતથા યહૂદ ઓમાંના
ુ માણસોએ પાઉલની વરુદ્ધ ફ રયાદ કર . 3 તેઓએ પાઉલની વરુદ્ધમાં તેને એવી વનં ત કર કે, ‘તેને યરુશાલેમ તેડાવી

મંગાવ,’ (એવા હે ુથી) કે તેઓ માણસોને સંતાડ રાખી માગર્માં તેને માર નંખાવે. 4 પણ ફેસ્તસે ઉ ર આપ્યો કે, ‘પાઉલને
કાઈસા રયામાં જ પહેરામાં રાખેલો છે, અને હુ પોતે ત્યાં થોડા દવસોમાં જવાનો છુ. 5 માટે તમારામાંના જનેી પાસે દોષ ૂકવા ું
કારણ હોય તેઓ માર સાથે આવીને એ માણસનો જો કઈ દોષ હોય તો તેના પરઆરોપ ૂકે એમ તેણે ક ું. 6 તેઓ સાથે આઠ
દસ દવસથી વધારે ન રહેતાં તે કાઈસા રયા ગયો, બીજે દવસે ન્યાયાસન પર બેસીને તેણે પાઉલને પોતાની સમક્ષ લાવવાની
આજ્ઞા કર . 7 તે હાજર થયો ત્યારે યરુશાલેમથી આવેલા યહૂદ ઓ તેની આસપાસ ઊભા રહ ને તેના પર ઘણા ભારે આરોપ
ૂકવા લાગ્યા, પણ તેઓ તે સા બત કર શ ા ન હ. 8 ત્યારે પાઉલે પોતાના બચાવમાં ક ું કે, ‘યહૂદ ઓના નયમશા અથવા

ભ ક્ત ાનમાં અથવા કાઈસારની વરુદ્ધ મેં કઈ ખોટુ ક ુ નથી. 9પણ ફેસ્તસે યહૂદ ઓને ુશ કરવાની ઇચ્છાથી પાઉલને ઉ ર
આપ્યો કે, ‘ ું ું યરુશાલેમમાં જઈને ત્યાં એ બાબતો વષે માર આગળ પોતાનો ન્યાય કરાવવાને રાજી છે?’ 10 પણ પાઉલે ક ું
કે, કાઈસા રયાનાં ન્યાયાસન આગળ હુ ઊભો છુ, ત્યાં મારો ન્યાય થવો જોઈએ; મેં યહૂદ ઓ ું કઈ ખરાબ ક ુ નથી, તે આપ
પણ સાર ર તે જાણો છો. 11જો હુ ુનેગાર હોઉં, અને મરણદડને યોગ્ય મેં કઈ ક ુ હોય, તો હુ મરવાને ના નથી પાડતો, પણ
જે વષે તેઓ મારા પર આરોપ ૂકે છે તેમાંની જો એકે વાત સાચી ન હોય તો તેઓના હાથમાં કોઈ મને સોંપી શકતો નથી. હુ
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કાઈસારની પાસે દાદ માં ુ છુ.’ ” 12 ત્યારે ફેસ્તસે ન્યાયસભાની સલાહ લઈને ઉ ર આપ્યો કે, ‘તેં કાઈસાર પાસે દાદ માગી છે;
તો તારે કાઈસારની પાસે જ ું પડશ.ે

આગ્રીપા અને બેરનીકે સમક્ષ
13 કેટલાક દવસ પસાર થયા પછ આગ્રીપા રાજા તથા બેરનીકે કાઈસા રયાઆ ાં. અને ફેસ્તસની ુલાકાત લીધી. 14તેઓ

ઘણા દવસ ત્યાં ર ા પછ ફેસ્તસે પાઉલ સંબંધીની વાત રાજાને જાહેર કરતાં ક ું કે, ફેલીક્સ એક બંદ વાન માણસને ૂક ગયો
છે; 15જયારે હુ યરુશાલેમમાં હતો ત્યારે ુ યાજકોએ તથા યહૂદ ઓના વડ લોએ તેના પર ફ રયાદ કર ને તેની વરુદ્ધ તેને
ુનેગાર ઠરાવવાંની માગણી કર . 16 મેં તેઓને ઉ ર આપ્યો કે, કોઈ પણ તહોમતદારને ફ રયાદ ઓની રૂબરૂ તહોમત વષે

પોતાના બચાવમાં પ્રત્ ુ ર આપવાની તક ન મળે ત્યાં ુધી તેને (માર નાખવાને) સોંપી દેવો એ રોમનોની ર ત નથી. 17 તે માટે
તેઓ અહ એકઠા થયા, ત્યારે વલંબ કયાર્ વના બીજે દવસે ન્યાયાસન પર બેસીને તે માણસને માર રૂબરૂ લાવવાનો હુકમ
મેં આપ્યો. 18 ફ રયાદ ઓએ ઊભા થઈન,ે હુ ધારતો હતો તેવા કોઈ પણ દષુ્કૃત્યો વષે તેના પર આરોપ ૂ ા ન હ. 19 પણ
તેઓના પોતાના ધમર્ વષે, તથા ઈ ુ નામે કોઈ માણસ જે મરણ પામ્યા છે પણ જનેા વષે પાઉલ કહે છે કે તે જીવતા છે, તે વષે
તેની વરુદ્ધ તેઓએ કેટલાક સવાલ ઉઠા ાં. 20એ બાબત વષે કેવી ર તે તપાસ કરવી તેની ૂઝ મને ન પડવાથી મેં ૂ ું કે,
ું ું યરુશાલેમમાં જઈને ત્યાં આ બાબતો સંબંધી પોતાનો ન્યાય કરાવવા ઇચ્છે છે? 21 પણ પાઉલે તેના ુકાદમા અંગે કાઈસાર

પાસે દાદ માગી છે. તેથી મેં હુકમ કય કે ‘કાઈસારની પાસે હુ તેને મોક ું ત્યાં ુધી તેને જલેમાં રાખવો.’ ” 22 ત્યારે આગ્રીપાએ
ફેસ્તસને ક ું કે, ‘એ માણસ ું સાંભળવાની માર પણ ઇચ્છા છે. ત્યારે તેણે ક ું કે, કાલે આપ તેને સાંભળ શકશો.’ ” 23 માટે
બીજે દવસે આગ્રીપા તથા બેરનીકે મોટા દબદબા સાથે દરબારમાં આ ા,ં સરદારો તથા શહેરના ુ માણસો પણ દરબારમાં
હાજર થયા, ફેસ્તસનીઆજ્ઞાથી તેઓએ પાઉલને ત્યાં રજૂ કય . 24 ત્યારે ફેસ્તસે ક ું કે, ‘ઓઆગ્રીપા રાજા તથા હાજર થયેલા
સવર્ ૃહ ો, જે માણસ વષે યહૂદ ઓનાઆખા સ ુદાયે યરુશાલેમમાં તથા અહ પણ મને વનંતી કર , અને ૂમ પાડ કે, તેને
જીવતો રહેવા દેવો (યોગ્ય) નથી, તેને તમે જુઓ છો. 25 પણ મને એ ું મા ૂમ પ ું કે તેણે મરણની શક્ષાને યોગ્ય કઈ નથી
ક ુ, તેણે પોતે કાઈસાર પાસે દાદ માગી, તેથી મેં તેને (રોમ) મોકલી આપવાનો ન ય કય છે. 26 તેના વષે એવી કઈ ચો સ
વાત માર પાસે નથી કે જે હુ મારા અ ધકાર પર લ ુ,ં માટે મેં તમાર આગળ, અને, ઓ આગ્રીપા રાજા, વશેષે કર ને આપની
આગળ, તેને રજૂ કય છે, એ માટે કે તપાસ થયા પછ મને કઈ લખી જણાવવાં ું મળ આવે. 27 કેમ કે કેદ ને મોકલવો, અને
તેના પરના આરોપ ન દશાર્વવાં એ મને અયોગ્ય લાગે છે.’ ”

26
આગ્રીપા આગળ પોતાનો બચાવ

1આગ્રીપાએ પાઉલને ક ું કે, તને તાર હક કત જણાવવાની રજા છે; ત્યારે પાઉલે હાથ લંબાવીને પ્રત્ ુ ર આપ્યો કે 2ઓ
આગ્રીપા રાજા, યહૂદ ઓ જે સંબંધી મારા પર આરોપ ૂકે છે, તે બધી બાબતો વષે મારે આજે આપની આગળ પ્રત્ ુ ર
આપવાનો છે તેથી હુ પોતાને આશીવાર્ દત ગણું છુ; 3 વશેષે કર ને જે રવાજો તથા મતો યહૂદ ઓમાં ચાલે છે, તે સવર્ વષે તમે
પ ર ચત છો, માટે હુ આપને વનંતી કરુ છુ કે, ધીરજથી મારુ સાંભળો. 4બાળપણથી લઈને જે વતર્ન મારા પોતાના લોકમાં તથા
યરુશાલેમમાં હુ કરતો આ ો છુ, તે બધા યહૂદ ઓ જાણે છે. 5જો તેઓ સાક્ષી આપવા માગે, તો તેઓ મારે વષે પહેલાંથી
જાણે છે કે અમારા ધમર્ના સવર્થી ુસ્ત પંથના નયમ પ્રમાણે હુ ફરોશી હતો. 6 હવે ઈ રે જે વચન અમારા ૂવર્જોને આપ્ ું
હ ું તે (વચન) ની આશાને લીધે હુ મારો ન્યાય કરાવવાને અહ ઊભો છુ; 7અમારાં બારે કુળો પણ (ઈ રની) સેવા આ ુરતાથી
રાત દવસ કરતાં તે (વચન) ની ૂણર્તાની આશા રાખે છે; અને હે રાજા, એ જ આશાને લઈને યહૂદ ઓ મારા પર આરોપ ૂકે
છે! 8 ઈ ર મરણ પામેલાઓને પાછાં ઉઠાડ,ે એ આપને કેમ અશ લાગે છે? 9 હુ તો (પ્રથમ) મારા મનમાં એ ું વચારતો
હતો કે, ઈ ુ નાઝાર ના નામની વરુદ્ધ મારે ઘણું કર ું જોઈએ. 10 મેં યરુશાલેમમાં પણ તેમ જ ક ુ; ુ યાજકોથી અ ધકાર
પ્રાપ્ત કર ને સંતોમાંના ઘણાને મેં જલેમાં ુરા ા, અને તેઓને માર નખાતા હતા ત્યારે મેં તેઓની વરુદ્ધ મત આપ્યો. 11સવર્
સભા ાનોમાં મેં ઘણી વાર તેઓને શક્ષા કર ને તેઓની પાસે દભુાર્ષણ કરાવવા પ્રયત્ન કયાર્; તેઓ પર અત્યંત ક્રોધાયમાન થઈને
પરદેશી શહેરોમાં જઈને પણ તેઓને સતા ા.

પાઉલ પોતાના બદલાણ વષે જણાવે છે
પ્ર.ેકૃ. 9:1-19; 22:6-16

12એ કામ માટે ુ યાજકો પાસેથી અ ધકાર તથા પરવાનો મેળવીને હુ દમસ્કસ જતો હતો. 13 ત્યારે, હે રાજા, બપોરના
સમયે માગર્માં ૂયર્ના તેજ કરતા વધારે પ્રકા શતએવો પ્રકાશઆકાશથી માર તથા માર સાથે ચાલનારાંઓનીઆસપાસ ચમકતો
મેં જોયો. 14 ત્યારે અમે બધાજમીન પર પડ ગયા, પછ એકવાણી મેં સાંભળ , તેણે હ ૂ ભાષામાં મને ક ું કે, ‘શાઉલ,શાઉલ,
ું મને કેમ સતાવે છે?’ આરને લાત મારવી તને કઠણ છે. 15 ત્યારે મેં ક ું કે, ‘પ્ર ,ુ તમે કોણ છો?’ અને પ્ર ુએ ક ું કે, હુ

ઈ ુ છુ, જેને ું સતાવે છે.’ ” 16પણઊઠ, ઊભો થા, કેમ કે હુ તને મારો સેવક ઠરા ું, અને મારા વષે જે જે તે જો ું છે
તથા જે દશર્ન હુ હવે પછ તને આપીશ, તે વષે તને સાક્ષી ઠરા ું, એ હે ુથી મેં તને દશર્નઆપ્ ું છે. 17આલોકો તથા
બનયહૂદ ઓ કે જેઓની પાસે હુ તને મોક ું છુ તેઓથી હુ તારુ રક્ષણ કર શ, 18 કે ું તેઓનીઆંખો ખોલે, તેઓને
અંધકારમાંથી અજવાળામાં તથા શેતાનના અ ધકાર નીચેથી ઈ રની તરફ ફેરવે, એસારુ કે તેઓ પાપની માફ તથા
જેઓ મારા પરના વ ાસથી પ વત્ર થયા છે, તેઓમાં વારસો પામ.ે’ ”

પાઉલ પોતાના સેવાકાયર્ વષે કહે છે
19તે માટે, ઓઆગ્રીપા રાજા, એઆકાશી દશર્નને હુઆધીન થયો. 20પણપહેલાં દમસ્કસના, યરુશાલેમના, તથા યહૂ દયાના

બધા પ્રાંતોના લોકોને તથા બનયહૂદ ઓને પણ ઉપદેશઆપ્યો કે તમે પસ્તાવો કર ને તથા ઈ રની તરફ ફર ને પસ્તાવો કરનારને
શોભે એવાં ુકૃત્યો કરો. 21 એ કારણ માટે યહૂદ ઓએ ભ ક્ત ાનમાં મને પકડ ને માર નાખવાની કો શશ કર . 22 પર ુ
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ઈ રના સામથ્યર્થી હુ આજ ુધી ટક ર ો છુ, અને નાના મોટાને સાક્ષીઆ ું છુ, પ્રબોધકો તથા ૂસા જે જે બનવાની બીનાઓ
વષે બોલ્યા હતા તે સવાય હુ બીજુ કઈ કહેતો નથી; 23એટલે કે ખ્રસ્ત (મરણની) વેદના સહે અને તે પ્રથમ મરણમાંથી પાછા
ઊઠ્યાંથી લોકોને તથા બનયહૂદ ઓને પ્રકાશ આપે. 24 પાઉલ આ પ્રમાણે પ્રત્ ુ ર આપતો હતો, ત્યારે ફેસ્તસે મોટે અવાજે
ક ું કે, ‘પાઉલ ું પાગલ છે, ુષ્કળ ડહાપણને કારણે ુ પાગલ થઈ ગયો છે.’ ” 25 પણ પાઉલે ક ું કે, ‘ઓનેકનામદાર ફેસ્તસ,
હુ પાગલ નથી, પણ સત્યની તથા જ્ઞાનની વાતો કહુ છુ. 26 કેમ કે આ રાજા કે જમેની આગળ પણ હુ ુક્ત ર તે બો ું છુ તે
એ વષે જાણે છે, કેમ કે મને ખાતર છે કે તેઓમાંની કોઈ વાત તેમનાથી ુપ્ત નથી; કારણ કે એમાં ું ક ું ૂણામાં બન્ ું નથી.
27 હે આગ્રીપા રાજા, ‘ ું આપ પ્રબોધકો (ની વાતો) પર વ ાસ કરો છો?’ હા, હુ જાણું છુ કે આપ વ ાસ કરો છો.’ ” 28 ત્યારે
આગ્રીપાએ પાઉલને ક ું કે, ‘ ું તો થોડા જ પ્રયાસથી ું મને ખ્રસ્તી બનાવવા માગે છે.’ ” 29 પાઉલે ક ું કે, ‘ઈ ર કરે કે ગમે તો
થોડા પ્રયાસથી કે વધારેથી, એકલા આપ જ ન હ પણ જઓેઆજ મારુ સાંભળે છે તેઓ સવર્ પણઆ બેડ ઓ સવાય, મારા
જવેો થાય.’ ” 30 પછ રાજા, રા પાલ, બેરનીકે તથા તેઓની સાથે બેઠેલા સવર્ ઊઠ્યાં; 31 તેઓએ એકાંતમાં જઈને પરસ્પર
વાત કર કે, ‘એ માણસે મરણની શક્ષા અથવા કેદની સજાને યોગ્ય કઈ જ ુનો કય નથી.’ ” 32 ત્યારે આગ્રીપાએ ફેસ્તસને ક ું
કે, ‘જો એ માણસે કાઈસારની પાસે દાદ માગી ન હોત તો એને છોડ દેવામાં આવત.’ ”

27
રોમ તરફ સફર

1અમોને જળમાગ ઇટાલી લઈજવામાંઆવે એ ું ન કરાયા પછ તેઓએપાઉલને તથા બીજા કેટલાક કેદ ઓને બાદશાહ
પલટણના જુ લયસ નામના ૂબેદારને સોંપ્યા. 2અદ્ર ુ યા ું એક વહાણજેઆ સયાના કનારા પરના બંદરોએજવા ું હ ું તેમાં
બેસીને અમે સફર શરુ કર ; મકદો નયાના થેસ્સાલો નકાનોઆ રસ્તાખર્સઅમાર સાથે હતો. 3બીજે દવસે અમે સદોનના બંદરે
પહોંચ્યા, અને જુ લયસે પાઉલ પર મહેરબાની રાખીને તેને તેના મત્રોને ઘરે જઈને આરામ કરવાની પરવાનગી આપી. 4 ત્યાંથી
નીક ા પછ પવન સામો હોવાને લીધે અમે સાયપ્રસની બાજુએ રહ ને હકાર ગયા; 5અને કલી કયા તથા પામ્ લયાની પાસેનો
સ ુદ્ર વટાવીને અમે ૂ કયોના ૂરા (બંદરે) પહોંચ્યા. 6 ત્યાં ૂબેદારને ઇટાલી તરફ જનારુ આલેકસાં દ્રયા ું એક વહાણ મ ુ;ં
તેમાં તેણે અમને બેસાડ્યા. 7 પણ અમે ઘણા દવસ ુધી ધીમે ધીમે વહાણ હકાર ને ક નદસની સામા ુશ્કેલીથી પહોંચ્યા, ત્યાર
પછ પવનને લીધે આગળ જવા ું ન હ, માટે અમે સલ્મોનની આગળ ક્ર તની બાજુએ રહ ને હકા ુ. 8 ુશ્કેલીથી તેને કનારે
કનારે હકાર ને ુંદર બંદર નામની જગ્યાએ આ ા; તેની પાસે લાસીયા શહેર છે. 9સમય ઘણો થઈ ગયો હોવાથી, હવે સફર
કરવી એ જોખમી હ ું. ઉપવાસ (નો દવસ) વીતી ગયો હતો, ત્યારે પાઉલે તેઓને સાવધ કરતા ક ું કે, 10 ‘ઓ ભાઈઓ, મને
મા ૂમ પડે છે કે, આસફરમાં એકલા સામાનને તથા વહાણને જ ન હ, પણઆપણા જીવ ું પણ જોખમ છે; અને ઘણું ુકસાન
થઈ શકે તેમ છે. 11 પણ પાઉલે જે ક ું, તે કરતા કપ્તાન તથા વહાણના મા લકના કહેવા પર ૂબેદારે વધારે ભરોસો રા ો.
12 વળ શયાળો પસાર કરવા સારુ તે બંદર સગવડ ભરે ું નહો ું, માટે ઘણાને એ સલાહઆપી કે, આપણે અહ થી નીકળ એ,
કોઈ પણ ર તે ફે નક્સ પહોંચીને ત્યાં શયાળો ગાળ એ; ત્યાં ક્ર ત ું બંદર છે, ઈશાન તથા અ કોણની સામે તે ું ુખ છે.

દ રયામાં તોફાન
13 દ ક્ષણ દશાથી મંદ પવન વાવા લાગ્યો, ત્યારે અમાર ઇચ્છા પ્રમાણે થશે એમ સમજીને લંગર ઉપાડ ને ક્ર તને કનારે કનારે

હકા .ુ 14 પણ થોડ વાર પછ તે તરફથી ુરાકુલોન નામનો તોફાની પવન કાયો. 15 વહાણ તેમાં એ ું સપડા ું કે પવનની સામે
ટક શ ું ન હ, ત્યારે અમે તેને ઘસડાવા દ ું. 16 કૌદા નામના એક નાના બંદરની બાજુમાં થઈને અમે પસાર થયા, ત્યારે મછવાને
(જીવનરક્ષક હોડ ઓ) માં બચાવી લેવામાં ઘણી ુસીબત પડ ; 17તેને ઉપર તાણી લીધા પછ તેઓએ વહાણની નીચે બચાવના
બંધ બાંધ્યા, અને સીતર્સઆગળઅથડાઈ પડવાની બીકથી સઢ છોડ ના ાં, અને વહાણ સાથે અમે તણાવા લાગ્યા. 18અમને
બહુ તોફાન નડવાથી બીજે દવસે તેઓએ માલ બહાર નાખવા માંડ્યો; 19 ત્રીજે દવસે તેઓએ પોતાને હાથે વહાણનો સામાન
નાખી દ ધો. 20ઘણા દવસ ુધી ૂયર્ તથા તારાઓ દેખાયા ન હ, તોફાન સતત ચાલ ું ર ું, તેથી અમારા બચવાની કોઈઆશા
રહ ન હ. 21 કેટલાક દવસ ુધી ખોરાક પાણી વના ચલા ા પછ પાઉલે તેઓની વચ્ચે ઊભા રહ ને ક ું કે, ‘ભાઈઓ, તમારે
મારુ માન ું જોઈ ું હ ું, ક્ર તથી નીકળ ને આ હા ન તથા ુકસાન વહોર લેવાની જરૂર ન હતી. 22 પણ હવે હુ તમને વનંતી કરુ
છુ કે, હમત રાખો, કેમ કે તમારામાંથી કોઈના પણ જીવને ુકસાન ન હ થશ,ે એકલા વહાણને થશ.ે 23 કેમ કે જે ઈ રનો હુ
છુ, અને જમેની સેવા હુ કરુ છુ તેમના દૂતે ગઈ રાત્રે માર પાસે ઊભા રહ ને ક ું કે, 24 ‘પાઉલ, ડર શ ન હ. કાઈસારની રૂબરૂ
તારે ઊભા રહે ું પડશ,ે જો તાર સાથે સફર કરનારા સવર્ને ઈ રે તાર ખાતર બચા ા છે. 25એ માટે, ભાઈઓ, હમત રાખો,
કેમ કે ઈ ર પર મારો ભરોસો છે કે, જમે મને કહેવામાં આ ું છે તેમ જ થશ.ે 26 તોપણઆપણને એક બેટ પર અથડા ું પડશ.ે
27ચૌદમી રાતઆવી ત્યારે અમેઆ દ્રયા સ ુદ્રમાં આમતેમ ઘસડાતા હતા, અનેઆશરે મધરાતે ખલાસીઓને લાગ્ ું કે અમે કોઈ
એક દેશની નજદ કઆવી પહોંચ્યા છ એ. 28તેઓએપાણી માપવાની દોર નાખી, ત્યારે વીસ મીટર પાણી મા ૂમ પ ું અને થોડે
આગળ ગયા પછ તેઓએ ફર થી દોર નાખી. ત્યારે પંદર મીટર પાણી મા ૂમ પ ુ.ં 29 રખેને કદાચઅમે ખડક સાથે અથડાઈએ,
એવી બીકથી તેઓ ડ ૂસા પાછળના ભાગ પરથી ચાર લંગર ના ાં, અને દવસઊગવાની રાહ જોતા બેઠા ર ા. 30ખલાસીઓ
વહાણમાંથી નાસી જવાનો લાગ શોધતા હતા, અને વહાણના અગલા ભાગ પરથી લંગર નાખવાનો ડોળ કર ને તેઓએ સ ુદ્રમાં
મછવા (જીવનરક્ષક હોડ ઓ) ઉતાયાર્. 31 ત્યારે પાઉલે ૂબેદારોને તથા સપાઈઓને ક ું કે, જો તેઓ વહાણમાં ન હ રહે તો તમે
બચી શકવાના નથી. 32તેથી સપાઈઓએમછવાના દોરડાં કાપી નાખીને તેઓને જવા દ ધા. 33 દવસઊગવાનો હતો એટલામાં
પાઉલે સવર્ને અ ખાવાને વનંતી કર ને ક ું કે, ‘આજ ચૌદ દવસ થયા રાહ જોતાં જોતાં તમે છેલ્લા ઘણા દવસથી કઈ ખા ું
નથી. 34એ માટે હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, કઈક ખોરાક લો, કેમ કે એ તમારા રક્ષણને માટે છે; કારણ કે તમારામાંના કોઈના
માથાનો એક પણ વાળ ખરવાનો નથી.’ ” 35 પાઉલે એ ું કહ ને રોટલી લીધી, અને તે સવર્ની આગળ ઈ રની સ્ ુ ત કર , અને
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તેને ભાંગીને ખાવા લાગ્યો. 36 ત્યારે તેઓ સવર્ને હમત આવી, અને તેઓએ પણ ભોજન ક ુ. 37 વહાણમાં અમે સવર્ મળ ને
બસ્સો છોતેર માણસો હતા. 38બધા ખાઈને ૃપ્ત થયા પછ તેઓએ ઘઉં સ ુદ્રમાં નાખી દઈને વહાણને હલકુ ક ુ.

વહાણ ભંગ
39 દવસ ઊગ્યો ત્યારે તેઓએ તે પ્રદેશ ઓળ ો ન હ, પણ (રેતીના) કાંઠાવાળ એક ખાડ દ ઠ , અને વહાણને હકાર ને

તે ( કનારા) પર પહોંચી શકાશે કે ન હ એ બાબતે તેઓ વચારવા લાગ્યા. 40 લંગરો છૂટાં કર ને સ ુદ્રમાં રહેવા દ ધા,ં ને તેજ
વખતે ુકાનના બંધ છોડ ને આગલો સઢ પવન તરફ ચઢાવીને કનારા તરફ જવા લાગ્યા. 41વહાણ સ ુદ્રમાં રેતીના ઢગલા સાથે
અથડાવાથી રેતીમાં ૂંપી ગ ું, અને વહાણનો આગળનો ભાગ રેતીમાં સજ્જડ ભરાઈ ગયો. અને ડ ૂસો મોજાના મારથી ભાંગી
જવા લાગ્યો. 42 ત્યારે સપાઈઓએ એવી સલાહ આપી કે તેઓ બંદ વાનોને માર નાખે કે રખેને તેઓમાંથી કોઈ તર ને નાસી
જાય. 43 પણ ૂબેદારે પાઉલને બચાવવાના ઇરાદાથી તેઓને એ સલાહને અમલમાં ૂકતા અટકા ા, અને આજ્ઞા આપી કે,
જઓેને તરતા આવડ ું હોય તેઓએ દ રયામાં ઝંપલાવીને પહેલાં કનારે જ ુ;ં 44અને બાક નામાંથી કેટલાકે પા ટયા પર તથા
કેટલાકે વહાણના કઈ બીજા સામાન પર ટેક ને કનારે જ ુ.ં તેથી એમ થ ું કે તેઓ સઘળા સહ સલામત કનારા પર પહોંચ્યા.
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1આ ર તે અમારો બચાવ થયા પછ અમે જાણ્ ું કે તે ટા ુ ું નામ માલ્ટા હ ું. 2 ત્યાંના વતનીઓએ અમારા પર ૂબ પ્રેમ
દશાર્ ો. કેમ કે તે વખતે વરસાદ વરસતો હતો અને ઠડ પડતી હતી તેથી અ સળગાવીને તેઓએ અમારા સવર્નો આવકાર
કય . 3 પાઉલે થોડાંક લાકડાં એકઠાં કર ને અ માં ના ાં, ત્યારે ગરમીને લીધે એક સપર્ તેમાંથી નીકળ ને તેને હાથે વીંટળાઈ
ગયો. 4 ત્યાંના વતનીઓએ તે પ્રાણીને તેના હાથ પર લટકતો જોઈને એક બીજાને ક ું કે, ન ે આ માણસ ૂની છે, જો કે
સ ુદ્રમાંથી એ બચી ગયો છે ખરો, તોપણ ન્યાય એને જીવવા દેતો નથી. 5 પણ તેણે તે પ્રાણીને અ માં ઝાટક ના ો, અને તેને
કઈ ઈજા થઈ ન હ. 6 પણ તેઓ ધારતા હતા કે, તેનો હાથ હમણાં ૂજી જશ,ે અથવા તે એકાએક પડ ને મર જશ,ે પણ ઘણી
વાર રાહ જોયા પછ તેઓએ જો ું કે તેને ક ું ુકસાન થ ું નથી, ત્યારે તેઓએ વચાર ફેરવીને ક ું કે, તે કોઈ દેવ છે. 7 હવે તે
ટા ુના પ બ્લ ુસ નામના ુ માણસની જમીન તે જગ્યાની નજદ ક હતી, તેણે અમારો ઉમળકાભેરઆવકાર કર ને ત્રણ દવસ
ુધી મત્રભાવથી અમાર પરોણાગત કર . 8 તે વેળાએ પ બ્લ ુસના પતાને તાવ આ ો હતો. અને મરડો થયો હતો, પાઉલ

તેની પાસે અંદર ગયો, પછ પાઉલે પ્રાથર્ના કર , તેના પર પોતાના હાથ ૂક ને તેને સાજો કય . 9આબનાવ પછ ટા ુમાંનાં અન્ય
રોગીઓ પણ આ ા અને તેઓને સાજા કરાયા. 10 વળ તેઓએ અમને ઘણું માન આપ્ ુ,ં અમે પ્રવાસ શરુ કય ત્યારે અમારે
માટે જરૂર સામગ્રી તેઓએ વહાણમાં ૂક .

માલ્ટાથી રોમ.
11 ત્રણ મ હના પછ આલેકસાં દ્રયા ું એક વહાણ શયાળો ગાળવાને તે ટા ુમાં ર ું હ ું, તેની નશાની દયોસ્કુર હતી,

તેમાં બેસીને અમે રવાના થયા. 12અમે સરાકુસ બંદરે ત્રણ દવસ ુધી ર ા. 13 ત્યાંથી અમે વળાંક વળ ને રે ગયમ આ ા,
અને એક દવસ પછ દ ક્ષણનો પવન કાવા લાગ્યો, જથેી અમે બીજે દવસે ુતૌલી આવી પહોંચ્યા. 14 ત્યાં અમને ( વ ાસી)
ભાઈઓમ ા, તેઓની સાથે સાત દવસ ુધી રહેવાને તેઓએઅમને વનંતી કર ; ત્યાર બાદ અમે રોમમાંઆ ા. 15 રોમમાંના
( વ ાસી) ભાઈઓઅમારાં આગમન વષે સાંભળ ને ત્યાંથીઆ પયસબજાર તથા ‘ત્રણ ધમર્શાળા’ નામના ળો ુધી અમને
સામેથી મળવા આ ા; પાઉલે તેઓને જોઈને ઈ રની સ્ ુ ત કર અને હમત રાખી.

રોમમાં
16 અમે રોમમાં આ ા ત્યારે ( ૂબેદારે બંદ વાનોને ચોક કરનારા સરદારને સ્વાધીન કયાર્, પણ) પાઉલને તેના સાચવનાર

સપાઈની સાથે સ્વતંત્રતાથી રહેવાની પરવાનગી મળ . 17ત્રણ દવસ પછ એમથ ું કે, (પાઉલે) યહૂદ ઓના ુ (આગેવાનોન)ે
બોલાવીને એકત્ર કયાર્ અને તેઓને ક ું કે, “ભાઈઓ, મેં કોઈ ું અ હત કે કોઈની વરુદ્ધ ક ું ક ુ નથી, અને આપણા ૂવર્જોના
ની ત નયમોનો ભંગ પણ કય નથી. તોપણ યરુશાલેમથી રોમન સરકારના હાથમાં મને બંદ વાન તર કે સોંપવામાં આવેલો છે.
18 માર તપાસ કયાર્ પછ તેઓ મને છોડ દેવા ઇચ્છતા હતા, કેમ કે મને મોતની શક્ષા થાય એ ું કોઈ કારણ ન હ ું. 19 પણ
યહૂદ ઓએ વરોધ કય , ત્યારે કાઈસાર પાસે દાદ માગવાની મને ફરજ પડ ; એમાં મારે પોતાના સ્વદેશી ભાઈઓ પર કઈ દોષ
ૂકવાનો હતો એ ું ન હ ું. 20એ જ કારણ માટે મને મળ ને માર સાથે વાત કરવાની મેં આપને વનંતી કર , કેમ કે ઇઝરાયલની

આશા એટલે કે ખ્રસ્તને લીધે મને આ સાંકળથી બાંધવામાં આ ો છે. 21 ત્યારે તેઓએ તેને ક ું કે, યહૂ દયામાંથી અમને
તારા વષે કોઈ પત્રો મ ા નથી, તેમ જ (અમારા) ભાઈઓમાંથી પણ કોઈએ અહ આવીને તારા વષે કઈ ખરાબ જાહેર ક ુ
અથવા ક ું નથી. 22 પણ ું ું માને છે, તે તાર પાસેથી અમે સાંભળવા ચાહ એ છ એ, કેમ કે લોકો સવર્ જગ્યાએ આ પંથના
વ ાસીઓ વરુદ્ધ બોલે છે તે અમે જાણીએ છ એ. 23 તેઓએ તેને સારુ એક દવસ નયત કય તે દવસે ઘણા લોકો તેની
પાસે તેના ઉતારામાં આ ા; તેઓને પાઉલે સા બતીઓ સાથે ઈ રના રા વષેની સાક્ષી આપી, અને ૂસાના નયમશા
તથા પ્રબોધકો ઉપરથી ઈ ુ વષેની વાત સવારથી સાંજ ુધી તેઓને કહ અને સમજાવી. 24જે વાતો કહેવામાં આવી તે કેટલાકે
માની, અને બાક નાઓએ માની ન હ. 25 તેઓ પરસ્પર એક મતના ન થયાથી ચાલ્યા ગયા, પણ તે પહેલાં તેઓને પાઉલે ક ું કે,
પ વત્રઆત્માએ યશાયા પ્રબોધક મારફતે તમારા ૂવર્જોને સા ું જ ક ું હ ું કે; 26 ું એ લોકની પાસે જઈને કહે કે, તમે સાંભ ા
કરશો પણ સમજશો ન હ, અને જોયા કરશો પણ તમને ૂઝશે ન હ. 27 કેમ કે એ લોકોનાં મન જડ થઈ ગયાં છે, તેઓના કાન
બહેર માર ગયા છે, તેઓએ પોતાની આંખો બંધ કરેલી છે, કદા પ તેઓને આંખે દેખાય, તેઓ કાને સાંભળે, મનથી સમજે અને
ફરે અને હુ તેઓને સાજા કરુ. 28તેથી જાણજો કે, ઈ રે બક્ષેલાઆ ઉદ્ધાર બનયહૂદ ઓની પાસે મોકલવામાં આ ો છે, અને
તેઓ તો તે સ્વીકારશે જ.’ ” 29 (પાઉલે એ વાતો કહ ર ા પછ યહૂદ ઓ પરસ્પર ઉગ્ર વવાદ કરતા ચાલ્યા ગયા.) 30 (પાઉલ)
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પોતાના ભાડાના ઘરમાં બે વષર્ ુધી ર ો, જઓે તેને ત્યાં આવતા તે સવર્નો તે આવકાર કરતો હતો. 31 તે ૂર હમતથી તથા
અટકાવ સવાય ઈ રના રા વષે તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત વષેનાં વચનોનો ઉપદેશ કરતો હતો.
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રોમનોને પાઉલ પ્રે રતનો પત્ર
લેખક

રોમન 1:1 ૂ ચત કરે છે કે રોમનોને પત્રનો લેખક પાઉલ હતો. 16 વષર્નો નીરો રોમના સમ્રાટ તર કે રાજગાદ પર બેઠો તેના
ફક્ત ત્રણ જ વષર્ બાદ તેણે આ પત્ર ગ્રીક શહેર ક રથમાંથી લ ો હતો. આપ્ર સદ્ધ ગ્રીક શહેર જાતીય ભ્ર તા અને ૂ ત ૂજા ું
મોટુ કેન્દ્ર હ ું. તેથી ારે પાઉલે રોમનોને પત્રમાં મ ુષ્યજાતના પાપી સ્વભાવ વષે કે જીવનોને ચમત્કા રક અને સં ૂણર્પણે
બદલવાના ઈ રની કૃપાના સામથ્યર્ વષે લ ું ત્યારે તે ું લખતો હતો તે વષે ૂરો સભાન હતો. પાઉલ, બધા જ ૂળ ૂત
સદ્ધાંતોને સ્પશર્તાં ખ્રસ્તી ુવાતાર્નાં ૂળ ૂત ુદ્રાલેખોની રૂપરેખા આપે છે: ઈ રની પ વત્રતા, માણસજાત ું પાપ અને ઈ ુ
ખ્રસ્ત દ્વારા આપતી ઉદ્ધારની કૃપા.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 57 ની આસપાસનો છે.
અને તે ક રથથી લખા ું હોય શકે છે. લખાણ ું ચાવીરૂપ ળ રોમ હોય શકે છે.

વાંચકવગર્
રોમન સામ્રા ની રાજધાની રોમ શહેરમાંના બધા જ લોકો જઓેને ઈ ર પ્રેમ કરતાં હતા અને જઓેને ઈ રના પ વત્ર લોકો

થવા તેડવામાં આ ા હતા, એટલે કે રોમ શહેરમાંની મંડળ ના સભાસદો (1:7).
હે ુ

રોમનોને પત્ર ખ્રસ્તી સદ્ધાંતો ું સૌથી સ્પ અને પદ્ધ તસર ું પ્રસ્ ુ તકરણ છે. પાઉલ મ ુષ્યજાતના પાપી સ્વભાવ વષે ચચાર્
કરતા શરૂઆત કરે છે. આપણા ઈ ર વરુદ્ધના બળવાને કારણે બધા જ મ ુષ્યો પર દડાજ્ઞા ફરમાવામાં આવી છે. તો પણ,
ઈ ર તેમની કૃપામાં તેમના ુત્ર ઈ ુ પરના વ ાસ દ્વારા આપણને ન્યાયીકરણઆપવાનો પ્રસ્તાવ ૂકે છે. ારે આપણે ઈ ર
દ્વારા ન્યાયી ઠર એ છ એ ત્યારે, ખ્રસ્ત ું રક્તઆપણાં પાપો ઢાંકે છે તે કારણેઆપણે છૂટકારો અથવા તો ઉદ્ધાર પામીએ છ એ.
આબધા પ્ર ો વષે ું પાઉલ ું શક્ષણ, કેવી ર તે એક મ ુષ્ય પોતાના પાપના સામથ્યર્ અને શક્ષામાંથી બચી શકે તે ું તા કક અને
સં ૂણર્ પ્રસ્ ુ તકરણઆપે છે.

ુદ્રાલેખ
ઈ ર ું ન્યાયીપણું

રૂપરેખા
1. પાપ, દડાજ્ઞા અને ન્યાયીપણાની આવશ્યકતા — 1:18-3:20
2. ન્યાયીપણા ું આરોપણ, ન્યાયીકરણ — 3:21-5:21
3. ન્યાયીપણા ું પ્રદાન, પ વત્રીકરણ — 6:1-8:39
4. ઇઝરાયલ માટે ઈ ર ય જોગવાઈ — 9:1-11:36
5. ન્યાયી પ્રથાનો અમલ — 12:1-15:13
6. ઉપસંહાર: ક્તગત સંદેશ — 15:14-16:27

અ ભવાદન
1 પ્રે રત થવા સારુ તેડાયેલો અને ઈ રની ુવાતાર્ માટે અલગ કરાયેલો ઈ ુ ખ્રસ્તનો સેવક પાઉલ, રોમમાં રહેતા, ઈ રના

વહાલા અને પ વત્ર થવા સારુ પસંદ કરાયેલા સવર્ લોકોને લખે છે 2 જે ુવાતાર્ વષે ઈ રે પોતાના પ્રબોધકોની મારફતે
પ વત્રશા માં અગાઉથી આશાવચન આપ્ ું હ ું; 3 તે ુવાતાર્ તેમના દ કરા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત વષે છે, ઈ ુ શાર રક ર તે તો
દાઉદના વંશમાં જનમ્યાં હતા.

4 પણ પ વત્રાઈના આત્માનાં સામથ્યર્ દ્વારા ુનરુત્થાન થયાથી પરાક્રમસ હત ઈ રના દ કરા ખ્રસ્ત ઠયાર્ છે. 5સવર્ પ્રજાઓ
તેમના નામની ખાતર વ ાસનેઆધીન થાય, તે માટેઅમે તેમની મારફતે કૃપા તથા પ્રે રતપદ પામ્યા છ એ; 6અનેઆપ્રજાઓમાંના
તમને પણ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં થવા માટે તેડવામાં આ ા છે.

7ઈ રઆપણા પતા તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત તરફથી તમને કૃપા તથા શાં ત હો.

આભારસ્ ુ તની પ્રાથર્ના
8 પ્રથમ તો આખી દુ નયામાં તમારો વ ાસ જાહેર થયો છે તેથી તમારા વષે હુ ઈ ુ ખ્રસ્તની મારફતે મારા ઈ રનો આભાર

મા ું છુ. 9 કેમ કે ઈ ર, જમેની સેવા હુ મારા આત્મામાં તેમના દ કરાની ુવાતાર્માં કરુ છુ, તે મારા સાક્ષી છે કે હુ નરતર તમારુ
સ્મરણ કરુ છુ 10અને સદા માર પ્રાથર્નાઓમાં મા ું છુ કે, હવે આખરે કોઈ પણ ર તે ઈ રની ઇચ્છાથી તમાર પાસે હુ ન વધ્ને
આવી શકુ.

11 કેમ કે હુ તમને જોવાની બહુ ઇચ્છા રા ું છુ, જથેી તમને ર કરવાને અથ હુ તમને કેટલાકઆ ત્મક દાન પમાડુ; 12એટલે
કે, તમારા અને મારા, એકબીજાના વ ાસથી, તમાર સાથે મને દલાસો મળે.

13હવે ભાઈઓ, હુ નથી ઇચ્છતો કે તમે તે વષે અજાણ્યા રહો, કે મેં ઘણીવાર તમાર પાસે આવવાની યોજના કર , કે જથેી
જમે બાક ના બનયહૂદ ઓમાં તેમ તમારામાં પણ હુ કેટલાક ફળ મેળ ુ,ં પણ હજી ુધી મને અડચણ નડ છે. 14 ગ્રીકોનો તેમ
જ બબર્રોનો, જ્ઞાનીઓનો તેમ જ ૂખ નો હુ ઋણી છુ. 15 તેથી, હુ તમને રોમનોને પણ માર શ ક્ત પ્રમાણે ુવાતાર્ જાહેર કરવા
તૈયાર છુ.
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ુવાતાર્ ું સામથ્યર્
16 ખ્રસ્તની ુવાતાર્ વષે હુ શરમાતો નથી; કારણ કે તે દરેક વ ાસ કરનારનાં ઉદ્ધારને માટે ઈ ર ું સામથ્યર્ છે, પ્રથમ યહૂદ ને

અને પછ ગ્રીકને માટે. 17 કેમ કે તેમાં ઈ ર ું ન્યાયીપણું પ્રગટ થયે ું છે, તે ન્યાયીપણું વ ાસથી છે અને વ ાસને અથ છે;
જમે લખે ું છે તેમ, ‘ન્યાયી વ ાસથી જીવશે.’ ”

મનાવજાતનો દોષ
18 કેમ કે જે મ ુષ્યો દુ તાથી સત્યને દબાવી રાખે છે તેઓના સવર્ વધ્રોહ અને અન્યાય પર સ્વગર્માંથી ઈ રનો કોપ પ્રગટ

થયેલો છે. 19 કારણ કે ઈ ર વષે જે જાણી શકાય તે તેઓમાં પ્રગટ કરાયે ું છે; ઈ રે તેઓને પ્રગટ ક ુ છે.
20 તેમની અદ્રશ્ય બાબતો, એટલે તેમ ું અનંતકા ળક સામથ્યર્ અને ઈ ર ય સ્વભાવ ૃ ની ઉત્પ ના સમયથી ૃજલેી

વસ્ ુઓ ધ્યાનમાં લેવાથી સ્પ જણાય છે. તેથી તેઓ બહાના વગરનાં છે. 21 કારણ કે ઈ રને ઓળખીને તેઓએ તેમને ઈ ર
તર કે મ હમાઆપ્યો ન હ કેઆભાર માન્યો ન હ, પણ તેઓના તક વતર્કોમાં ૂખર્ બન્યા અને તેઓનાં નાસમજ મન અંધકારમય
થયાં.

22પોતે ુ દ્ધવાન છ એએવો દાવો કરતાં તેઓ ૂખર્ થયા; 23તેઓએઅ વનાશી ઈ રના મ હમાના બદલામાં નાશવંત મ ુષ્ય,
પક્ષી, ચોપગા પ્રાણીઓઅને પેટે ચાલનારાંના આકારની ૂ તઓ બનાવી.

24 તેથી ઈ રે તેઓને તેઓનાં હૃદયોની દવુાર્સનાઓની અ ુદ્ધતા માટે ત્યજી દ ધાં કે તેઓ પરસ્પર પોતાનાં શર રોને ભ્ર કરે.
25 કેમ કે તેઓએ ઈ રના સત્યને બદલે અસત્ય સ્વીકા ુ અને સજનહાર જે સદાકાળ સ્ ુત્ય છે. આમીન તેમને ાને ૃ ની
આરાધના અને સેવા કર .

26તેથી ઈ રે તેઓને શરમજનક વાસના માટે તજીદ ધા,ં કેમ કે તેઓની ીઓએસ્વાભા વક વહારને બદલેઅસ્વાભા વક
વહાર કય . 27અને તે ર તે, ુરુષો પણ ીઓ સાથેનો સ્વાભા વક વહાર છોડ ને તેઓની દુ ઇચ્છાઓમાં એકબીજાની

સાથે લાલસામાં લપટાયા, એટલે ુરુષોએ ુરુષો સાથે અઘ ટત વહાર કય અને તેઓ પોતાની ૂલની યોગ્ય શક્ષા પોતાનામાં
પામ્યા.

28 અને ઈ ર ું જ્ઞાન મનમાં રાખવા ું તેઓને ગમ્ ું ન હ, માટે ઈ રે તેઓને જે અઘ ટત છે એવાં કામ કરવાને માટે ભ્ર
ુ ધ્ધને સોંપી દ ધા.ં
29 તેઓ તો સવર્ પ્રકારના અન્યાયીપણાથી, દરુાચારથી, લોભથી, દ્વષેથી ભર ૂર હતા; તેઓ અદેખાઇથી, હત્યાથી, ક્લેશથી,

કપટથી, દુ ઇરાદાથી ભર ૂર હતા; તેઓ કાન ભંભેરનારા, 30 નદાખોર, ઈ રદ્વષેી, ઉદ્ધત, અ ભમાની, બડાશ મારનારા, પ્રપંચી,
માતા પતાને અનાજ્ઞાં કત, 31 ુ ધ્ધહ ન, વ ાસઘાતી, સ્વાભા વક લાગણી વગરના અને નદય હતા.

32 ‘આવાં કામ કરનારાઓ મરણને યોગ્ય છે’, એવો ઈ રનો નયમ જાણ્યાં છતાં તેઓ પોતે એ કામો કરે છે એટ ું જ ન હ,
પણ એવાં કામ કરનારાઓને ઉ ેજનઆપે છે.

2
ઈ રનો ન્યાય

1 તેથી, હે બીજાઓનો ન્યાય કરનાર મ ુષ્ય, ું ગમે તે હોય, પણ બહા ું કાઢ શકશે ન હ, કેમ કે જે વષે ું બીજાનો ન્યાય
કરે છે તેમાં ું પોતાને અપરાધી ઠરાવે છે; કેમ કે ન્યાય કરનાર ું પોતે પણ એવાં જ કામ કરે છે. 2 પણઆપણે જાણીએ છ એ
કે એવો વહાર કરનારાઓ પર ઈ રનો ન્યાય ુકાદો સત્યને આધારે આવે છે.

3અને, હે મ ુષ્ય, ું એવાં કામ કરનારનો ન્યાય કરે છે અને પોતે જ તે પ્રમાણે કરે છે. ું ું ઈ રના ન્યાયમાં બચશે ખરો?
4અથવા ઈ રની દયા તને પસ્તાવા તરફ પ્રેરે છે એવી અજ્ઞાનતામાં ું તેમની દયાની, સહનશીલતાની અને ધીરજની સંપ ને
ુચ્છ ગણે છે?
5 ું તો તારા કઠણ અને પ ાતાપ વનાના હૃદયને લીધે પોતાને સારુ ઈ ર ય કોપના દવસને માટે કોપનો સંગ્રહ કરે છે કે

જયારે ઈ રનો સચોટ ન્યાય ુકાદો જાહેર થશ.ે 6 તે દરેકને પોતપોતાનાં કામ પ્રમાણે બદલો આપશે. 7એટલે જઓે ધીરજથી
સારાં કામ કર ન,ે પ્રશંસા, માન અને અ વનાશીપણું શોધે છે, તેઓને અનંતજીવન.

8પણજઓે સ્વાથ , સત્ય ું પાલન ન કરનારા પણઅન્યાય ું પાલન કરનાર છે, 9તેઓના ઉપર કોપ, ક્રોધ, વપ અને વેદના
આવશ,ે દુ તા કરનાર દરેક મ ુષ્ય પર આવશ,ે પ્રથમ યહૂદ પર અને પછ ગ્રીક પર.

10 પણ સારુ કરનાર દરેક પર, પ્રશંસા, માન અને શાં ત આવશે, પ્રથમ યહૂદ પર અને પછ ગ્રીક પર; 11ઈ ર પાસે પક્ષપાત
નથી.

નયમશા વગર બનયહૂદ ઓ દો ષત છે
12 કેમ કે જટેલાંએ નયમશા વગર પાપ ક ુ, તેઓ નયમશા વગર નાશ પામશે; અને જટેલાંએ નયમશા પામ્યા છતાં

પાપ ક ુ, તેઓનો ન્યાય નયમશા પ્રમાણે કરવામાં આવશ.ે
13 કેમ કે નયમશા સાંભળનારાં ઈ રની દ્ર માં ન્યાયી નથી પણ નયમશા પાળનારા ન્યાયી ઠરશે; 14 કેમ કે

બનયહૂદ ઓજઓેની પાસે નયમશા નથી, તેઓ જયારે સ્વાભા વક ર તે નયમશા પ્રમાણે કરે છે, ત્યારે તેઓને નયમ ન
છતાં તેઓ પોતાને માટે નયમરૂપ છે.

15તેઓની પ્રેરક ુ દ્ધ તેઓની સાથે સાક્ષીઆપે છે અને તેઓના વચાર પોતાને દો ષત અથવા નદ ષ ઠરાવે છે અને તે પ્રમાણે
તેઓ પોતાના અંતઃકરણમાં લખેલ નયમશા ુજબ ું કામ દેખાડે છે; 16 ઈ ર માર ુવાતાર્ પ્રમાણે ઈ ુ ખ્રસ્તની મારફતે
મ ુષ્યોના ુપ્ત કામોનો ન્યાય કરશે, તે દવસે એમ થશ.ે

યહૂદ ઓ પણ દો ષત છે
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17 પણ જો ું પોતાને યહૂદ કહે છે અને નયમશા પર આધાર રાખે છે, ઈ રમાં ગૌરવ ધરાવે છે, 18 તેમની ઇચ્છા જાણે
છે, નયમશા શીખેલો હોઈને જે જુદુ છે તે પારખી લે છે 19જો પોતાના વષે એવી ખાતર રાખે છે કે ું દ્ર હ નોને દોરનાર,
જે અંધકારમાં છે તેઓને પ્રકાશ આપનાર, 20 ુ દ્ધહ નોનો શક્ષક, બાળકોને શીખવનાર છે અને તને નયમશા માં જ્ઞાન અને
સત્ય ું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થ ું છે.

21 ત્યારે બીજાને શીખવનાર, ું ું પોતાને શીખવતો નથી? ચોર ન કરવી એવો ઉપદેશ આપનાર, ું ું પોતે ચોર કરે છે?
22 ભચાર ન કરવો એ ું કહેનાર, ું ું ભચાર કરે છે? ૂ તઓથી કટાળનાર, ું ું ભ ક્ત ાનોને ૂંટે છે?

23 ું જે નયમશા વષે ગવર્ કરે છે તે નયમશા નો ભંગ કર ને ું ઈ ર ું અપમાન કરે છે? 24 કેમ કે શા માં લ ું છે તે
પ્રમાણે ‘તમારે લીધે બનયહૂદ ઓમાં ઈ ર ું નામ નદાપાત્ર થાય છે.’ ”

25જો ું નયમશા પાળનાર હોય, તો ુ ત લાભકારક છે ખર ; પણ જો ું નયમશા ું ઉલ્લંઘન કરનાર હોય, તો તે
તાર ુ ત બે ુ ત થઈ જાય છે. 26 માટે જો બે ુ તી માણસ નયમશા ના વ ધઓ પાળે તો ું તેની બે ુ ત ુ ત તર કે
ન હ ગણાય? 27શર રથી જે બે ુ તીઓ છે તેઓ નયમ પાળ ને તને એટલે કે જનેી પાસે પ વત્રશા અને ુ ત હોવા છતાં
નયમશા ું ઉલ્લંઘન કરનારને, ું અપરાધી ન હ ઠરાવશ?ે
28 કેમ કે જે દેખીતો યહૂદ તે યહૂદ નથી અને જે દેખીતી એટલે શર રની ુ ત તે ુ ત નથી. 29પણજેઆંત રક ર તે યહૂદ

છે તે જ સાચો યહૂદ છે; અને જે ુ ત હૃદયની, એટલે કેવળ શા વચન પ્રમાણેની ન હ પણ આ ત્મક, તે જ સાચી ુ ત છે;
અને તેની પ્રશંસા મ ુષ્ય તરફથી નથી, પણ ઈ ર તરફથી છે.

3
1 તો પછ યહૂદ ની વશેષતા શી છે? અને ુ તથી શો લાભ છે? 2સવર્ પ્રકારે ઘણાં લાભ છે. પ્રથમ તો એકે, ઈ રનાં વચનો

તેઓને સોંપવામાં આ ાં હતા.ં
3અને જો કેટલાક અ વ ાસી હતા તો ુ?ં તેઓનો અ વ ાસ ું ઈ રના વ ા ુપણાને નરથર્ક કરે? 4 ના, એ ું ન થાય;

હા, દરેક મ ુષ્ય જૂઠુ ઠરે તોપણ ઈ ર સાચા ઠરો; જમે લખે ું છે કે, ‘તમે પોતાનાં વચનોમાં ન્યાયી ઠરો, અને તમારો ન્યાય કરવામાં
આવે ત્યારે તમારો વજય થાય.’ ”

5 પણ જોઆપણું અન્યાયીપણું ઈ રના ન્યાયીપણાને ા પત કરે છે, તો આપણે ું કહ એ? જેઆપણા પર ક્રોધ લાવે છે
તે ઈ ર અન્યાયી છે ુ?ં હુ મ ુષ્યની ર ત પ્રમાણે બો ું છુ. 6 ના, એ ું ન થાઓ; કેમ કે જો એમ હોય તો ઈ ર માનવજગતનો
ન્યાય કેવી ર તે કરે?

7 પણ જો મારા અસત્યથી ઈ ર ું સત્ય તેમના મ હમાને અથ વધારે પ્રગટ થ ું, તો હજુ ુધી અપરાધી તર કે મારો ન્યાય
કેમ કરવામાં આવે છે? 8અને અમાર નદા કરનારા કેટલાક અમારા વષે કહે છે કે, ‘તેઓ ું બોલ ું એ ું છે કે, સારુ થાય માટે
આપણે દુ તા આચર એ, એ ું કેમ ન કર એ?’ તેઓને કરાયેલી શક્ષા ઉ ચત છે.

કોઈ ન્યાયી નથી, સૌ કોઈ પાપી છે
9 તો પછ ુ?ં આપણે તેઓના કરતાં સારા છ એ? ના તદ્દન ન હ. કારણ કે આપણે અગાઉ યહૂદ ઓ તથા ગ્રીકો પર દોષ
ૂ ો કે તેઓ સઘળા પાપને આધીન છે. 10જમે શા માં લખે ું છે તેમ કે; ‘કોઈ ન્યાયી નથી, એક પણ નથી; 11સમજનાર અને

ઈ રને શોધનાર કોઈ નથી; 12 તેઓ સવર્ ભટક ગયા છે, તેઓ બધા નકામા થયા છે; સારુ કામ કરનાર કોઈ નથી, ના, એક પણ
નથી 13 તેઓ ું ગ ું ઉઘાડ કબર જે ું છે; પોતાની જીભથી તેઓએ કપટ ક ુ છે; તેઓના હોઠોમાં સાપ ું ઝેર છે! 14 તેઓ ું મોં
શ્રાપથી તથા કડવાશથી ભરે ું છે; 15તેઓના પગ લોહ વહેવડાવવા માટે ઉતાવળા છે; 16તેઓના માગ માં વનાશ તથા વપ
છે; 17શાં તનો માગર્ તેઓએજાણ્યો નથી 18 તેઓની આંખઆગળ ઈ ર ું ભય નથી.’ ”

19હવે આપણે જાણીએ છ એ કે જઓે નયમશા ને આધીન છે, તેઓને નયમશા કહે છે, જથેી દરેક મોં બંધ થાય, અને
આ ું માનવજગત ઈ રની આગળ દો ષત ઠરે. 20 કેમ કે તેની આગળ કોઈ મ ુષ્ય નયમશા ની કરણીઓથી ન્યાયી ઠરશે
ન હ, કેમ કે નયમ દ્વારા તો પાપ વષે સમજ પડે છે.

ઈ રે રજૂ કરેલો ુ ક્તનો માગર્
21પણ હમણાં ઈ ર ું એ ું ન્યાયીપણું પ્રગટ થ ું છે કે જે નયમશા ને આધા રત નથી, અને જનેી ખાતર નયમશા તથા

પ્રબોધકો આપે છે; 22એટલે ઈ ર ું ન્યાયીપણું, જે ઈ ુ ખ્રસ્ત પરના વ ાસદ્વારા સવર્ વ ાસ કરનારાઓને માટે છે ત;ે કેમ કે
એમાં કઈ પણ તફાવત નથી.

23 કારણ કે બધાએ પાપ ક ુ છે અને ઈ રના મ હમા વષે બધા અ ૂરાં રહે છે; 24 પણ ખ્રસ્ત ઈ ુમાં જે ઉદ્ધાર છે, તેમની
મારફતે ઈ રની કૃપાએ તેઓ વના ૂલ્યે ન્યાયી ગણાય છે.

25 ઈ રે તેમને તેમના રક્ત પરના વ ાસથી લોકો માટે પ્રાય ત થવા માટે ઠરા ા,ં કે જથેી અગાઉ થયેલાં પાપની માફ
અપાઈ તે વષે તે પોતા ું ન્યાયીપણું બતાવ;ે 26એટલે કે વતર્માન સમયમાં તે ઈ રની ધીરજમાં પોતા ું ન્યાયીપણું પ્રદ શત કરે,
જથેી પોતે ન્યાયી રહ ને ઈ ુ પર વ ાસ રાખનારને ન્યાયી ઠરાવનાર થાય.

27 તો આત્મપ્રશંસા કરવા ું ાં ર ું? તેનો સમાવેશ નથી. કયા નયમથી? ું કરણીના? ના, પણ વ ાસના નયમથી.
28 માટે અમે એ ું સમજીએ છ એ કે, મ ુષ્ય નયમશા ની કરણીઓ વગર વ ાસથી ન્યાયી ઠરે છે.

29 ન હ તો ું ઈ ર કેવળ યહૂદ ઓના જ છે? ું બનયહૂદ ઓના પણ નથી? હા, બનયહૂદ ઓના પણ છે; 30 કારણ કે
ઈ ર એક જ છે કે તે ુ તીને અને બે ુ તીને પણ વ ાસદ્વારા ન્યાયી ઠરાવશ.ે

31 ત્યારે ું અમે વ ાસથી નયમશા ને રદબાતલ કર એ છ એ? ના, એ ું ન થાઓ, તેથી ઊલટુ અમે તો નયમશા ને
પ્ર ા પત કર એ છ એ.
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4
ઇબ્રા હમના વ ાસનો ન ૂનો

1 તો મ ુષ્યદેહે આપણા ૂવર્જ ઇબ્રા હમને જે મ ુ,ં તે વષે આપણે ું કહ એ? 2 કેમ કે ઇબ્રા હમ જો કરણીઓથી ન્યાયી
ઠય હોત, તો તેને આત્મપ્રશંસા કરવા ું કારણ છે, પણ ઈ રઆગળ ન હ. 3 કેમ કે શા વચન ું કહે છે? કે ઇબ્રા હમે ઈ ર
પર વ ાસ કય અને તે વ ાસ તેને માટે ન્યાયીપણાને અથ ગણાયો.

4હવે કામ કરનારને જે પ્ર તફળ મળે છે તે કૃપારૂપ ગણા ું નથી, પણ હકરૂપ ગણાય છે. 5 પણ જે મ ુષ્ય પોતે કરેલા કામ પર
ન હ, પણ અધમ ને ન્યાયી ઠરાવનાર પર વ ાસ કરે છે, તેનો વ ાસ તેને લેખે ન્યાયીપણાને અથ ગણાયો છે.

6 તે જ ર તે ઈ ર જે મ ુષ્યને કરણીઓ વગર ન્યાયી ગણે છે તેને દાઉદ પણ નીચે પ્રમાણે આશીવાર્દ આપે છે કે, 7 ‘જઓેનાં
અપરાધ માફ થયા છે, અને જઓેનાં પાપ ઢકાયા છે, તેઓઆશીવાર્ દત છે. 8જનેાં પાપ પ્ર ુ ન હ ગણે તે મ ુષ્ય આશીવાર્ દત
છે.’ ”

9 ત્યારે તે આશીવાર્દ ુ તીને જ આપવામાં આ ો છે, કે બે ુ તીને પણ? આપણે એ ું તો કહ એ છ એ કે ‘ઇબ્રા હમનો
વ ાસ તેને લેખે ન્યાયીપણાને અથ ગણાયો છે.’ ” 10 ત્યારે તે શી ર તે ગણાયો? તે ુ તી હતો ત્યારે? કે બે ુ તી હતો ત્યારે?
ુ તી હતો ત્યારે ન હ, પણ બે ુ તી હતો ત્યારે જ.
11અને તે બે ુ તી હતો ત્યારે વ ાસથી જે ન્યાયીપણું તેને મ ું હ ું, તેની ઓળખ થવા માટે તે ુ તની નશાની પામ્યો,

જથેી સવર્ બે ુ તી વ ાસીઓનો તે ૂવર્જ થાય કે તેઓને લેખે તે પણ વ ાસ ું ન્યાયીપણું ગણાય. 12 અને ુ તીઓનો
ૂવર્જ, એટલે જઓે ુ તી છે એટ ું જ ન હ, પણઆપણો પતા ઇબ્રા હમ બે ુ તી હતો તે સમયના તેના વ ાસનાં પગલામાં

જઓે ચાલે છે તેઓનો પણ તે ૂવર્જ થાય.

ઈ ુ ું વચન વ ાસદ્વારા પ્રાપ્ત થઈ શકે
13 કેમ કે દુ નયાના વારસ થવા ું વચન ઇબ્રા હમને કે તેના વંશજોને નયમશા દ્વારા મ ું ન હ ું, પણ વ ાસના ન્યાયીપણા

દ્વારા મ ું હ ું. 14 કેમ કે જો નયમશા ને માનનારા વારસ હોય, તો વ ાસ નરથર્ક થાય છે અને વચન પણ થર્ થાય છે.
15 કેમ કે નયમશા તો કોપ ઉપજાવે છે, પણ ાં નયમ નથી ત્યાં અપરાધ પણ નથી.

16 તે વચન કૃપાથી થાય, અને વચન બધા વંશજોને માટે અ ૂક થાય એટલે માત્ર જઓે નયમશા પાળે છે તેઓને જ માટે
ન હ, પણ જઓે ઇબ્રા હમનાં વ ાસના છે, તેઓને માટે પણ થાય; 17જે ઈ ર ૃત્ ુ પામેલાઓને સજીવન કરનાર છે અને
જે બાબતો નથી તે જાણે કે હોય એ ું પ્રગટ કરે છે અને જમેનાં પર ઇબ્રા હમે વ ાસ કય , તેમની આગળ તે આપણા બધાનો
ૂવર્જ છે, જમે લ ું છે કે, ‘મેં તને ઘણી દેશજા તઓનો ૂવર્જ બના ો છે તેમ’.
18 આશાના કોઈ સંજોગ ન હોવા છતાં તેણે આશાથી વ ાસ રા ો, કે જથેી જે વચન આપે ું હ ું કે, ‘તારો વંશ એવો

થશ’ે, તે ુજબ તે ઘણી દેશજા તઓનો ૂવર્જ થાય. 19તે પોતે આશરે સો વષર્નો હતો, તે ું શર ર હવે નજીવા જે ું થ ું હ ું અને
સારા ું ગભર્ ાન ૃતપાય હોવા છતાં તે વ ાસમાંથી ડગ્યો ન હ.

20 ઈ રના વચનને લક્ષમાં રાખીન,ે તેણે સંદેહ કે અ વ ાસ ન કય ; પણ ઈ રને મ હમા આપીન,ે 21 તથા જે વચન તેમણે
આપ્ ું હ ું તે ૂરુ કરવાને પણ તેઓ સમથર્ છે, તેવો સં ૂણર્ ભરોસો રાખીને તે વ ાસમાં મ મ ર ો. 22 તેથી તેનો વ ાસ તેને
લેખે ન્યાયીપણાને અથ ગણાયો.

23હવે તે તેને લેખે ગણવામાં આ ો, તે કેવળ તેને જ માટે લખે ું નથી, પર ુ આપણે માટે પણ લખે ું છે, 24એટલે આપણે
જઓેઆપણા પ્ર ુ ઈ ુને ૃત્ ુ પામેલાઓમાંથી ઉઠાડનાર પર વ ાસ કર એ છ એ, તેઓને લેખે પણ ગણાશે. 25 તે આપણા
અપરાધોને લીધે પરાધીન કરાય, ને આપણા ન્યાયીકરણને માટે પાછા ઉઠાડવામાં આ ા.

5
વ ાસદ્વારા ઈ ર સાથે મલાપ

1આપણે વ ાસથી ન્યાયી ઠરાવાયેલાં છ એ, તે માટે આપણે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તને આશ્રયે ઈ રની સાથે સમાધાન
પામીએછ એ; 2આજે કૃપામાં આપણે ર છ એ, તેમાં ઈ ુને આશ્રયે વ ાસથી પ્રવેશ પામેલા છ એ; વળ આપણે ઈ રમાં
મ હમાની આશાથી આનંદ કર એ છ એ.

3માત્ર એટ ું જ ન હ, પર ુ આપણે વપ માં પણઆનંદ કર એ છ એ; કેમ કે આપણે જાણીએ છ એ કે વપ થી ધીરજ,
4ધીરજથી અ ુભવઅને અ ુભવથીઆશા ઉત્પ થાય છે; 5આશા શરમાવતી નથી; કેમ કેઆપણનેઆપેલા પ વત્રઆત્માથી
આપણા અંતઃકરણમાં ઈ રનો પ્રેમ વહેવડાવેલો છે.

6 કેમ કે જયારે આપણે હજી નબર્ળ હતા ત્યારે યોગ્ય સમયે અધમ ઓને માટે ખ્રસ્ત મરણ પામ્યા. 7 ન્યાયી મ ુષ્યને માટે
કયારેક જ કોઈ પોતાનો જીવઆપે, સારા મ ુષ્યને માટે મરવાને કદાચ કોઈ એક હમત પણ કરે.

8પણઆપણે જયારે પાપી હતા ત્યારે ખ્રસ્તઆપણે સારુ મરણ પામ્યા. એ ું કરવામાં ઈ રેઆપણા પર પોતાનો પ્રેમ પ્રગટ
કય . 9 તેથી હવે આપણે હમણાં તેમના રક્તથી ન્યાયી ઠરાવાયા છ એ જથેી તેમના દ્વારા આપણે ઈ રના ક્રોધથી બચી ું તે
કેટ ું બ ું ખાતર ૂવર્ક છે!

10 કેમ કે જયારે આપણે ઈ રના વરોધી હતા, ત્યારે તેમના દ કરાના ૃત્ ુથી ઈ રની સાથે આપણું સમાધાન થ ુ.ં તેથી
હવે તેમના જીવનને લીધે આપણે બચી ું તે કેટ ું બ ું ખાતર ૂવર્ક છે! 11અને એટ ું જ ન હ, પણઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત કે
જમેનાં દ્વારા હમણાં આપણું સમાધાન થ ું છે, તેમને આશ્રયે આપણે ઈ રમાં આનંદ પણ કર એ છ એ.

આદમથી મરણ અને ખ્રસ્તથી જીવન
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12તે માટે જમે એક મ ુષ્યથી દુ નયામાં પાપઆ ું અને પાપથી ૃત્ ુ આ ુ;ં કેમ કે બધાએ પાપ ક ુ હોવાથી બધા મ ુષ્યોમાં
ૃત્ ુનો સંચાર થયો. 13 કેમ કે નયમશા પ્રગટ થયા અગાઉ પાપ દુ નયામાં હ ું ખરુ, તોપણ ાં નયમ ન હોય ત્યાં પાપ

ગણાય ન હ.
14 પર ુ આદમથી ૂસા ુધી ૃત્ ુએ રા ક ુ, જઓેએ આદમના અપરાધ સમાન પાપ ક ુ ન હ ું, તેઓના ઉપર પણ
ૃત્ ુએ રા ક ;ુ આદમ તો તે આવનારના ચ રૂપ હતો.

પાપની ુલામીમાંથી ુક્ત થવાનો માગર્
15 પણ જે ું પાપ છે તે ું કૃપાદાન છે એમ નથી; કેમ કે જો એકના અપરાધને લીધે ઘણાં મરણ પામ્યા, તો વશેષ કર ને એક

માણસની એટલે ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપાથી ઘણાંનાં ઉપર ઈ રની કૃપા તથા દાન ુષ્કળ થયાં છે.
16 એકના પાપ ું જે પ રણામ આ ું, તે ું એ દાન ું નથી; કેમ કે એકના અપરાધથી દડરૂપ ન્યાય ુકાદો થયો, પણ ઘણાં

અપરાધોથી કૃપાદાન તો ન્યાયીકરણરૂપ થ ુ.ં 17 કેમ કે જો એકથી એટલે આદમના પાપને લીધે મરણે રાજ ક ુ, તો જઓે કૃપા
તથા ન્યાયીપણા ું દાન ુષ્કળ પામે છે, તેઓ એકથી એટલે ઈ ુ ખ્રસ્તથી, જીવનમાં રાજ કરશે તે કેટ ું વશેષ ખાતર ૂવર્ક છે!

18માટે જમે એકઅપરાધથી બધા મ ુષ્યોને શક્ષા ફરમાવાઈ, તેમ એક ન્યાયી કાયર્થી બધા માણસોને જીવનરૂપ ન્યાયીકરણ ું
દાન મ ુ.ં 19 કેમ કે જમે એક મ ુષ્યના આજ્ઞાભંગથી ઘણાં પાપી થયા, તેમ જ એકના આજ્ઞાપાલનથી ઘણાં નદ ષ ઠરશે.

20 વળ અપરાધ અ ધક થાય તે માટે નયમશા ે પ્રવેશ કય , પણ ાં પાપ અ ધક થ ુ,ં ત્યાં તેના કરતાં અ ધક કૃપા થઈ.
21 તેથી જમે પાપે ૃત્ ુમાં રાજ ક ુ તેમ આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા ન્યાયીકરણથી અનંતજીવનને અથ કૃપા પણ રાજ કરે.

6
પાપ સંબંધી ૃત અને ખ્રસ્તમાં ન ું જીવન

1 ત્યારે આપણે ું કહ એ? કૃપા અ ધક થાય માટે ું આપણે પાપ કયાર્ કર એ? 2 ના, એ ું ન થાઓ; આપણે પાપના સંબંધી
ૃત્ ુ પામ્યા, તો પછ એમાં કેમ જીવીએ? 3 ું તમે નથી જાણતા કે, આપણે જઓે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં બા પ્તસ્મા પામ્યા, તેઓ સવર્

તેમના મરણમાં બા પ્તસ્મા પામ્યા.
4 તે માટે આપણે બા પ્તસ્મા દ્વારા તેમની સાથે મરણમાં દફનાવાયા, કે જમે ખ્રસ્તને પતાના મ હમાથી ૃત્ ુ પામેલાઓમાંથી

સજીવન કરવામાં આ ા તેમ જ આપણે પણ નવા જીવનમાં ચાલીએ. 5 કેમ કે જો આપણે તેમના મરણની સમાનતામાં તેમની
સાથે જોડાયાં, તો તેમના મરણોત્થાનની સમાનતામાં પણ જોડાયેલાં થઈ ુ.ં

6આપણે જાણીએ છ એ કેઆપણું જૂ ું મ ુષ્યત્વ તેમની સાથે વધસ્તંભે એ માટે જડા ું કે પાપ ું શર ર નરથર્ક થાય; એટલે
હવે પછ આપણે પાપના દાસત્વમાં રહ એ ન હ. 7 કેમ કે જે ૃત્ ુ પામેલો છે તે ન્યાયી ઠર ને પાપથી ુક્ત થયો છે.

8 પણ જો આપણે ખ્રસ્તની સાથે ૃત્ ુ પામેલા છ એ, તો આપણને વ ાસ છે કે તેમની સાથે જીવી ું પણ ખરા. 9 કેમ કે
આપણે જાણીએ છ એ કે ખ્રસ્તને ૃત્ ુ પામેલાઓમાંથી સજીવન કરવામાં આ ા અને તે ફર ૃત્ ુ પામનાર નથી; હવે પછ
ૃત્ ુનો અ ધકાર તેમના પર નથી.
10 કેમ કે તેઓ મયાર્, એટલે પાપ સંબંધી એક જ વાર ૃત્ ુ પામ્યા, પણ તેઓજીવે છે એટલે ઈ ર સંબંધી જીવે છે. 11 તેમ

તમે પોતાને પણ પાપ સંબંધી ૃત્ ુ પામેલા, પણઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા ઈ ર સંબંધી જીવતા ગણો.
12 તે માટે તમે પાપની દવુાર્સનાઓને આધીન થઈને પાપને તમારા મત્યર્ શર રમાં રાજ કરવા ન દો. 13અને તમારા અવયવોને

અન્યાયનાં સાધનો થવા માટે પાપને ન સોંપો; પણ ૃત્ ુમાંથી સજીવન થયેલા જવેા તમે પોતાને ઈ રને સોંપો તથા તમારા
અવયવોને ન્યાયીપણાનાં સાધનો થવા માટે ઈ રને સોંપો. 14 પાપને તમારા પર રાજ કરવા ન દો, કેમ કે તમે નયમશા ને ન હ,
પણ કૃપાને આધીન છો.

પાપની ુલામીમાંથી ુક્ત થવાનો માગર્
15 તો ું, આપણે નયમશા ને ન હ, પણ કૃપાને આધીન છ એ, તેથી ું પાપ કયાર્ કર એ? ના, એ ું ન થાઓ. 16 ું તમે

નથી જાણતા કે, જનેી આજ્ઞા પાળવા માટે તમે પોતાને દાસ તર કે સોંપો છો, એટલે જનેી આજ્ઞા તમે પાળો છો, તેના દાસ તમે
છો; ગમે તો મોતને અથ પાપના, અથવા ન્યાયીપણાને અથઆજ્ઞાપાલનના?

17 પણ ઈ રનો આભાર કે તમે પાપના દાસ હોવા છતાં જે બોધ તમને કરવામાં આ ો, તે તમે હૃદય ૂવર્ક સ્વીકાય . 18 તે
ર તે તમે પાપથી ુક્ત થઈન,ે ન્યાયીપણાના દાસ થયા.

19 તમારા દેહની નબર્ળતાને લીધે હુ મ ુષ્યની ર તે વાત કરુ છુ. જમે તમે પોતાનાં અંગોને અન્યાયને અથ અ ુદ્ધતાને તથા
અન્યાયને દાસ તર કે સોંપ્યાં હતા, તેમ હમણાં પોતાનાં અંગો પ વત્રતાને અથ ન્યાયીપણાને દાસ તર કે સોંપો. 20 કેમ કે જવેા
તમે પાપના દાસ હતા તેવા તમે ન્યાયીપણાથી સ્વતંત્ર હતા. 21 તો જે ખરાબ કામોથી તમે હમણાં શરમાઓ છો, તેનાથી તમને તે
વખતે ું ફળ હ ું? કેમ કે તે કામો ું પ રણામ ૃત્ ુ છે.

22 પણ હમણાં પાપથી ુક્ત થઈને ઈ રના દાસ થયા હોવાથી તમને પ વત્રતાને અથ પ્ર તફળ અને અંતે અનંતજીવન મળે
છે. 23 કેમ કે પાપ ું પ રણામ ૃત્ ુ છે, પણઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા ઈ ર ું કૃપાદાન અનંતજીવન છે.

7
લ ના ઉદાહરણ દ્વારા સ્પ કરણ

1 વળ ભાઈઓ, ું તમે એ નથી જાણતા જઓે નયમશા જાણે છે તેઓને હુ કહુ છુ કે, મ ુષ્ય જીવે ત્યાં ુધી તે
નયમશા ના નયંત્રણમાં હોય છે?
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2 કેમ કે જે ીને પ ત છે, તે તેના જીવતાં ુધી નયમથી તેની સાથે બંધાયેલી છે, પણ જો તે મર જાય તો તેના નયમથી તે
ુક્ત થાય છે. 3 તેથી જો પ ત જીવતો હોય અને તે બીજો પ ત કરે, તો તે ભચા રણી કહેવાશે; પણ જો તેનો પ ત મર જાય

તો તે નયમથી ુક્ત છે, તેથી જો તે બીજો પ ત કરે તોપણ તે ભચા રણી નથી.
4તે માટે, મારા ભાઈઓ, તમે પણ ખ્રસ્તનાં શર રદ્વારા નયમશા સંબંધી ૃત છો, કે જથેી તમે બીજાના, એટલે જે ૃત્ ુમાંથી

સજીવન થયા છે તેમના થાઓ, કેઆપણે ઈ રને અથ ફળ ઉત્પ કર એ. 5 કેમ કે જયારેઆપણે દૈ હક હતા ત્યારે નયમશા
વડે પાપવાસનાઓઆપણાં અંગોમાં ૃત્ ુ માટે ફળ ઉત્પ કરવાને પ્રયત્ન કરતી હતી.

6 પણ હમણાં જમેાં આપણે બંધાયા હતા તેમાં આપણું ૃત્ ુ થયાથી નયમશા થી ુક્ત થયા છ એ. તેથી નયમશા ની
જૂની ર તથી ન હ, પણઆત્માની નવી ર તથી સેવા કર એ.

નયમશા અને પાપ
7 ત્યારે આપણે ું કહ એ? ું નયમશા પાપરૂપ છે? ના, એ ું ન થાઓ; પર ુ નયમશા ન હોત તો મેં પાપ જાણ્ ું ન

હોત; કેમ કે નયમશા ે જો ક ું ન હોત કે લોભ ન રાખ, તો હુ લોભ વષે સમ ો ન હોત. 8 પણ પાપ,ે પ્રસંગ મળવાથી,
આજ્ઞાથી મારામાં સઘળા પ્રકારનો લોભ ઉત્પ કય ; કેમ કે નયમશા વના પાપ નજીર્ વ છે.

9 હુ તો અગાઉ નયમશા વના જીવતો હતો, પણઆજ્ઞાઆવી એટલે પાપ સજીવન થ ું અને હુ ૃત્ ુ પામ્યો; 10જેઆજ્ઞા
જીવનને અથ હતી તે તો ૃત્ ુને અથ છે તે ું મને મા ૂમ પ ું.

11 કેમ કે પાપ,ે પ્રસંગ મળવાથી, આજ્ઞાથી મને છેતય અને તે દ્વારા મને માર ના ો. 12તે માટે નયમશા તો પ વત્ર છે અને
આજ્ઞા પ વત્ર, ન્યાયી તથા હતકાર છે.

13 ત્યારે જે હતકાર છે, તે ું મને ૃત્ ુકારક થ ુ?ં ના, કદ ન હ; પણ પાપ તે પાપ જ દેખાય અને આજ્ઞા દ્વારા તો પાપનો
ાપ વધી જાય, એ માટે જે હતકાર છે તેને લીધે તેણે મારુ મરણ નપજા ુ.ં 14 કેમ કે આપણે જાણીએ છ એ કે નયમશા

આ ત્મક છે, પણ હુ દૈ હક છુ અને પાપને વેચાયેલો છુ.

વ ાસી મ ુષ્યમાં વસતા બે સ્વભાવ
15 કેમ કે હુ જે કરુ છુ, તે હુ સમજથી કરતો નથી, કારણ કે હુ જે ઇચ્છુ છુ તે કરતો નથી, પણ જે હુ ધ ારુ છુ તે કરુ છુ.

16 પણ હુ જે ઇચ્છતો નથી તે જો કરુ છુ, તો હુ નયમશા વષે મા ું છુ કે, નયમશા સારુ છે.
17 તો હવે જે ન કર ું જોઈએ તે હુ નથી કરતો, પણ મારામાં જે પાપ વસે છે તે કરે છે. 18 કેમ કે હુ જાણું છુ કે મારામા,ં એટલે

મારા દેહમાં, કઈ જ સારુ વસ ું નથી; કારણ કે ઇચ્છવા ું તો મારામાં છે, પણ સારુ કરવા ું મારામાં નથી.
19 કેમ કે જે સારુ કરવાની હુ ઇચ્છા રા ું છુ તે કરતો નથી; પણ જે દુ તા હુ ઇચ્છતો નથી તે કરુ છુ. 20 હવે જે હુ ઇચ્છતો

નથી તે હુ કરુ છુ કેમ કે મારામાં જે પાપ વસે છે તે, તે કાયર્ કરે છે. 21 તો મને એવો નયમ મા ૂમ પડે છે, કે જયારે સારુ કરવા હુ
ઇચ્છુ છુ ત્યારે દુ તા મારામાં હાજર હોય છે.

22 કેમ કે હુ આંત રક મ ુષ્યત્વ પ્રમાણે ઈ રના નયમશા માં આનંદ કરુ છુ. 23 પણ મારાં અંગોમાં હુ એક અલગ નયમ
જોઉં છુ, જે મારા મનના નયમની સામે લડે છે અને મારા અવયવોમાં પાપનો જે નયમ છે તેના બંધનમાં મને લાવે છે.

24 હુ કેવો દઃુ ખત મ ુષ્ય! કે મને આ મરણના શર રથી કોણ છોડાવશે? 25 આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા ઈ રની
આભારસ્ ુ ત કરુ છુ, તે માટે હુ પોતે મનથી ઈ રના નયમશા ની, પણ દેહથી પાપના સદ્ધાંતની, સેવા કરુ છુ.

8
પ વત્રઆત્મામય જીવન

1 તેથી જઓે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં છે તેઓને હવે કોઈ શક્ષા નથી. 2 કેમ કે ઈ ુ ખ્રસ્તમાં જીવનનાં આત્માનો જે નયમ છે તેણે મને
પાપના તથા મરણના નયમથી ુક્ત કય છે.

3 કેમ કે મ ુષ્યદેહનાં લીધે નયમશા નબર્ળ હ ુ,ં તેથી જે કામ તેને અશ હ ું તે ઈ રે ક ુ, એટલે પોતાના દ કરાને પાપી
મ ુષ્યદેહની સમાનતામાં અને પાપના અપર્ણ તર કે મોકલીને તેમના મ ુષ્યદેહમાં પાપને દડાજ્ઞા ફરમાવી; 4 કે જથેી આપણામાં,
એટલે દેહ પ્રમાણે ન હ પણઆત્મા પ્રમાણે ચાલનારાંમા,ં નયમશા ની જરૂ રયાત પ ર ૂણર્ થાય. 5 કેમ કે જઓે દૈ હક છે તેઓ
દૈ હક અને જઓેઆ ત્મક છે તેઓઆત્માની બાબતો ઉપર મન લગાડે છે.

6 દૈ હક મન મરણ છે; પણ આ ત્મક મન જીવન તથા શાં ત છે. 7 કારણ કે દૈ હક મન ઈ ર સાથે વૈર છે, કેમ કે તે ઈ રના
નયમશા ને આધીન નથી અને થઈ શક ું પણ નથી. 8અને જઓે દૈ હક છે તેઓ ઈ રને પ્રસ કર શકતા નથી.
9 પણ જો ઈ રનો આત્મા તમારામાં વસે છે, તો તમે દૈ હક નથી, પણ આ ત્મક છો; પણ જો કોઈને ખ્રસ્તનો આત્મા નથી,

તો તે ખ્રસ્તનો નથી. 10અને જો ખ્રસ્ત તમારામાં છે તો પાપને લીધે શર ર તો ૃત છે, પણ ન્યાયીપણાને લીધે આત્મા જીવે છે.
11જમેણે ઈ ુને મરણમાંથી સજીવન કયાર્, તેમનો આત્મા જો તમારામાં વસે છે, તો જણેે ખ્રસ્ત ઈ ુને મરણમાંથી સજીવન

કયાર્, તેઓ તમારામાં વસનાર પોતાના આત્મા દ્વારા તમારા મત્યર્ શર રોને પણ સજીવન કરશ.ે
12 તેથી, ભાઈઓ, આપણે ઋણી છ એ, પણ દેહ પ્રમાણે જીવવાને દેહનાં ઋણી નથી. 13 કેમ કે જો તમે દેહ પ્રમાણે જીવો તો

મરશો જ; પણ જો તમે આત્માથી શર રનાં કામોને માર નાખો તો જીવશો.
14 કેમ કે જટેલાં ઈ રના આત્માથી દોરાય છે, તેટલાં ઈ રના દ કરા છે. 15 કેમ કે ફર થી ભય લાગે એવો દાસત્વનો આત્મા

તમને મ ો નથી; પણ તમને દ ક ુત્ર તર કેનો આત્મા મ ો છે જનેે લીધે આપણે પતા અબ્બા એવી હાંક માર એ છ એ.
16 પ વત્ર આત્મા પોતે આપણા આત્માની સાથે સાક્ષી આપે છે કે આપણે ઈ રનાં સંતાનો છ એ. 17જો સંતાનો છ એ તો

વારસ પણ છ એ, એટલે ઈ રના વારસ છ એ અને ખ્રસ્તની સાથે મ હમા પામવાને માટે જો આપણે ખરેખર તેની સાથે દઃુખ
સહન કર એ તો ખ્રસ્તની સાથે સહવારસ પણ છ એ.

પ્રગટ થનાર મ હમા
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18 કેમ કે હુ મા ું છુ કે, જે મ હમા આપણને પ્રગટ થનાર છે તેની સાથે વતર્માન સમયનાં દઃુખો સરખાવવા યોગ્ય નથી. 19 કેમ
કે ૃ ની ઉત્કઠા ઈ રનાં દ કરાઓના પ્રગટ થવાની રાહ જોયા કરે છે.

20કારણ કે ૃ પોતાની ઇચ્છાથી ન હ, પણસ્વાધીન કરનારની ઇચ્છાથી થર્પણાને સ્વાધીન થઈ; 21અને તે એવીઆશાથી
સ્વાધીન થઈ કે ૃ પોતે પણ નાશના દાસત્વમાંથી ુક્ત થઈને ઈ રના દ કરાના મ હમાની સાથે રહેલી ુ ક્ત પામે. 22 કેમ કે
આપણે જાણીએ છ એ કે અત્યાર ુધી આખી ૃ તમામ નસાસા નાખીને પ્ર ૂ તની વેદનાથી ક ાય છે.

23 અને એકલી તે ન હ, પણ આપણે જઓેને આત્મા ું પ્રથમફળ મ ું છે, તે આપણે પોતે પણ દ ક ુત્ર તર કેની એટલે
આપણા શર રનાં ઉદ્ધારની રાહ જોતા,ં પોતાના મનમાં નસાસા નાખીએ છ એ. 24 કેમ કે આપણેઆશાથી ઉદ્ધાર પામ્યા છ એ,
પણજેઆશા દૃશ્ય હોય તે આશા નથી; કેમ કે કોઈ મ ુષ્ય પોતે જે જુએ છે તેનીઆશા કેવી ર તે કરે? 25પણજેઆપણે જોતાં
નથી તેની આશા જયારે રાખીએ છ એ, ત્યારે ધીરજથી તેની રાહ જોઈએ છ એ.

26તે જ પ્રમાણે આત્મા પણઆપણી નબર્ળતામાં આપણને સહાય કરે છે; કેમ કે યથાયોગ્ય ર તે શી પ્રાથર્ના કરવી તે આપણે
જાણતા નથી, પણ આત્મા પોતે અવાચ્ય નસાસાથી આપણા માટે મધ્ય ી કરે છે; 27અને અંતઃકરણ તપાસનાર જાણે છે કે
આત્માની ઇચ્છા શી છે; કેમ કે તે સંતોને માટે ઈ રની ઇચ્છા પ્રમાણે વનંતી કરે છે.

28આપણે જાણીએ છ એ કે જઓે ઈ ર ઉપર પ્રેમ રાખે છે અને જઓે તેમના સંકલ્પ પ્રમાણે તેડાયેલા છે, તેઓને એકદરે
સઘ ું હતકારક નીવડે છે. 29 કેમ કે જઓેને તેઓઅગાઉથીઓળખતા હતા, તેઓના વષે તેમણે પહેલેથી ન પણ ક ુ હ ું,
કે તેઓ તેમના દ કરાની પ્ર તમા જવેા થાય, જથેી તે ઘણાં ભાઈઓમાં જયે થાય. 30 વળ જઓેને તેમણે અગાઉથી ઠરા ા,ં
તેઓને તેમણે તેડ્યાં, જઓેને તેમણે તેડ્યાં, તેઓને તેમણે ન્યાયી ઠરા ાં અને જઓેને તેમણે ન્યાયી ઠરા ાં, તેઓને તેમણે
મ હમાવંત પણ કયાર્.

ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ઈ રનો પ્રેમ
31 ત્યારે એ વાતો વષે આપણે ું કહ એ? જો ઈ ર આપણા પક્ષના તો આપણી વરુદ્ધ કોણ? 32 જમેણે પોતાના જ

દ કરાને આપણા સવર્ને માટે સોંપી દ ધો, તેઓ કૃપા કર ને આપણને તેમની સાથે બ ુંએ કેમ ન હઆપશે?
33 ઈ રના પસંદ કરેલા ઉપર કોણ દોષ ૂકશે? તેઓને ન્યાયી ઠરાવનાર ઈ ર છે; 34 તેઓને દો ષત ઠરાવનાર કોણ? જે
ૃત્ ુમાંથી સજીવન થયા તે ખ્રસ્ત ઈ ુ છે, તે ઈ રને જમણે હાથે છે, તે આપણે માટે મધ્ય ી પણ કરે છે.
35 ખ્રસ્તનાં પ્રેમથી આપણને કોણ અલગ કરશ?ે ું વપ , કે વેદના, કે સતાવણી, કે દકુાળ, કે ન:વ તા, કે જોખમ, કે

તલવાર? 36જમે લ ું છે કે, ‘તારે લીધે અમે આખો દવસ માયાર્ જઈએ છ એ, કપાવાનાં ઘેટાંના જવેા અમે ગણાયેલા છ એ.’ ”
37 તોપણ જમેણે આપણને પ્રેમ કય , તેના દ્વારા આપણે એ બધાં સંબંધી વશેષ જય પામીએ છ એ. 38 કેમ કે મને ખાતર

છે, કે ઈ રનો જે પ્રેમ આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તમાં છે, તેનાથી આપણને મરણ, જીવન, સ્વગર્દૂતો, અ ધકાર ઓ, વતર્માન ુ,ં
ભ વષ્ય ુ,ં પરાક્રમીઓ, 39ઊંચાણ, ઊંડાણ, કે કોઈ પણ બીજી ૃજલેી વસ્ ુ અલગ કર શકશે ન હ.

9
ઈ ર અને તેમના પસંદ કરેલા લોકો

1 હુ ખ્રસ્તમાં સત્ય બો ું છુ, હુ અસત્ય બોલતો નથી, મારુ અંતઃકરણ પણ પ વત્ર આત્મામાં માર સાક્ષી છે કે, 2 મને ભારે
શોક તથા મારા અંતઃકરણમાં ૂબ જ વેદના થાય છે.

3 કેમ કે મારા ભાઈઓને બદલ,ે એટલે દેહ સંબંધી મારા સગાં સંબંધીઓને બદલે હુ પોતે જ શા પત થઈને ખ્રસ્તથી બ હષ્કૃત
થાઉં, એવી જાણે કે મને ઇચ્છા થાય છે. 4 તેઓ ઇઝરાયલી છે અને દ ક ુત્રપણું, મ હમા, કરારો, નયમશા દાન, ભજન ક્રયા
તથા વચનો તેઓનાં જ છે. 5 ૂવર્જો તેઓના છે અને ખ્રસ્ત દેહ પ્રમાણે તેઓમાંના છે; તેઓ સવ પર સદાકાળ સ્ ુત્ય ઈ ર છે.
આમીન.

6પણઈ રનાંઆશાવચનોજાણે કે થર્ ગયા હોય તેમ નથી. કેમ કે જઓે ઇઝરાયલના વંશજો છે તેઓબધા જ ઇઝરાયલી
નથી. 7 તેમ જ તેઓ ઇબ્રા હમનાં વંશજો છે માટે બધાં જ તેનાં સંતાનો છે, એ ું પણ નથી; પણ એ ું લખે ું છે કે, ‘ઇસહાકથી
તારો વંશ ગણાશે.’ ”

8એટલે જઓે દૈ હક સંતાનો છે, તેઓ ઈ રનાં સંતાનો છે એમ ન હ; પણ જઓે વચનનાં સંતાનો છે, તેઓ જ વંશ ગણાય
છે. 9 કેમ કે વચનઆ પ્રમાણે છે કે, ‘આસમયે હુ આવીશ અને સારાને દ કરો થશ.ે’ ”

10 માત્ર એટ ું જ ન હ, પર ુ રબકાએ પણ એકથી એટલે આપણા પતા ઇસહાકથી ગભર્ ધય 11 અને સંતાનોના જન્મ
અગાઉ જયારે તેઓએ કઈ પણ સારુ કે ખરાબ ક ુ ન હ ું, ત્યારે ઈ રનો હે ુ જે તેમની પસંદગી પ્રમાણે છે તે, કરણીઓ પર
ન હ, પણ તેડનારની ઇચ્છા પર આધાર રાખે, 12 માટે રબકાને એમ કહેવામાં આ ું કે, ‘મોટો દ કરો નાનાની ચાકર કરશ.ે’ ”
13જે પ્રમાણે લખે ું છે કે, ‘મેં યાકૂબ પર પ્રેમ રા ો, પણ એસાવ પર દ્વષે કય .

14 ત્યારે આપણે ું અ ુમાન કર એ? ું ઈ રને ત્યાં અન્યાય છે? ના, તે ું ન થાઓ; 15 કેમ કે તે ૂસાને કહે છે કે, ‘જનેાં ઉપર
હુ દયા કરવા ચાહુ, તેના ઉપર હુ દયા કર શ; અને જનેાં ઉપર હુ કરુણા કરવા ચાહુ, તેના ઉપર હુ કરુણા કર શ.’ ” 16 માટે તે તો
ઇચ્છનારથી ન હ અને દોડનારથી ન હ, પણ દયા કરનાર ઈ રથી થાય છે.

17 વળ શા વચન ફારુનને કહે છે કે, ‘તારા દ્વારા હુ મારુ સામથ્યર્ બતા ુ,ં અને મારુ નામ આખી ૃથ્વી પર પ્રગટ થાય એ
કામ માટે મેં તને ઊભો કય છે.’ ” 18 તે માટે તે ચાહે તેના પર દયા કરે છે; અને ચાહે તેને હઠ લો કરે છે.

ઈ રના ક્રોધ અને કૃપા
19 ત્યારે ું મને કહેશે કે, ‘એ ું છે તો તે કેમ દોષ કાઢે છે? કેમ કે તેમની ઇચ્છાની વરુદ્ધ કોણ થઈ શકે છે?’ 20 પણ ભલા

માણસ, ું વળ કોણ છે કે ઈ રને સામો સવાલ કરે છે? જે ઘડાયે ું છે, તે ું પોતાના ઘડનારને ૂછશે કે, ‘તેં મને આ ું કેમ
બના ું?’ 21 ું કુભારને એક જ માટ ના એક ભાગ ું ખાસ વપરાશ માટે તથા બીજા ું સામાન્ય વપરાશ માટે પાત્ર બનાવવાને
માટ ઉપર અ ધકાર નથી?
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22જો ઈ રે પોતાનો કોપ બતાવવાની તથા પોતા ું સામથ્યર્ પ્રગટ કરવાની ઇચ્છા રાખીને નાશને પાત્ર થયેલાં કોપના પાત્રો ું
ઘણી ધીરજથી સહન ક ુ; 23અને જો મ હમાને માટે અગાઉથી તૈયાર કરેલાં દયાના પાત્રો પર. 24એટલે આપણા પર જઓેને
તેમણે ફક્ત યહૂદ ઓમાંથી ન હ, પણ બનયહૂદ ઓમાંથી પણ તેડ્યાં છે તેઓ પર, પોતાના મ હમાની સંપ જણાવવાં તેમની
મરજી હતી તો તેમાં ખોટુ ુ?ં

25જમે કે તેઓ હો શયાના ુસ્તકમાં પણ કહે છે કે, ‘જઓે મારા લોક ન હતા તેઓને હુ મારા લોક અને જે પ્રય ન હતી તેને હુ
પ્રય કહ શ. 26અને એમ થશે કે જે ળે તેઓને એ ું કહેવામાં આ ું હ ું કે તમે મારા લોકો નથી, ત્યાં તેઓ ‘જીવતા ઈ રના
દ કરાઓ’ કહેવાશે.”

27 વળ યશાયા ઇઝરાયલ સંબંધી ઘાંટો પાડ ને કહે છે કે, જોકે ‘ઇઝરાયલના સંતાનોની સં ા સ ુદ્રની રેતીના જટેલી હોય,
તોપણ તેનો શેષ જ ઉદ્ધાર પામશ’ે 28 કેમ કે પ્ર ુ પોતા ું વચન જલદ થી અને સં ૂણર્પણે ૃથ્વી પર અમલમાં લાવશ.ે’ ” 29એમ
જ યશાયાએ અગાઉ પણ ક ું હ ું કે, ‘જો સૈન્યોના પ્ર ુએ આપણે સારુ બીજ રહેવા દ ું ન હોત, તો આપણા હાલ સદોમ
તથા ગમોરાના જવેા થઈ ગયા હોત.’ ”

ઇઝરાયલ અને ુવાતાર્
30 ત્યારે આપણે ું અ ુમાન કર એ? કે બનયહૂદ ઓ ન્યાયીપણાની શોધ કરતા ન હતા, તોપણ તેઓને ન્યાયીપણું, એટલે

જે ન્યાયીપણું વ ાસથી પ્રાપ્ત થાય છે તે, પ્રાપ્ત થ ું.’ ” 31 પણ ઇઝરાયલ ન્યાયીપણું આપનાર નયમશા ને અ ુસયાર્ છતાં
તે ન્યાયીપણાને પહોંચી શ ા ન હ.

32 કેમ ન હ? કેમ કે તેઓ વ ાસથી ન હ, પણ જાણે કે કરણીઓથી તેને શોધતાં હતા. તેઓએ ઠેસ ખવડાવનાર પથ્થરથી
ઠોકર ખાધી; 33જમે લખે ું છે કે ‘જુઓ, હુ સયોનમાં ઠેસ ખવડાવનાર પથ્થર અને ઠોકરરૂપ ખડક ૂકુ છુ, જે કોઈ તેના ઉપર
વ ાસ કરશે તે શરમાશે ન હ.

10
સવર્ માટે ુલ્લો ઉદ્ધારનો માગર્

1ભાઈઓ, ઇઝરાયલને સારુ મારા અંતઃકરણની ઇચ્છા તથા ઈ રને માર પ્રાથર્ના છે કે તેઓ ઉદ્ધાર પામે. 2 કેમ કે હુ તેઓ
વષે સાક્ષી આ ું છુ કે, ઈ ર માટે તેઓને આ ુરતા છે, પણ તે જ્ઞાન પ્રમાણે નથી. 3 કેમ કે ઈ રના ન્યાયીપણા વષે અજાણ્યા
હોવાથી તથા પોતાના ન્યાયીપણા ને ાપન કરવા યત્ન કરતા હોવાથી તેઓ ઈ રના ન્યાયીપણાને આધીન થયા ન હ.

4 કેમ કે ખ્રસ્ત તો દરેક વ ાસ રાખનારને માટે ન્યાયીપણું પામવાના નયમશા ની સં ૂણર્તા છે. 5 કેમ કે ૂસા ન્યાયીપણાના
નયમ વષે લખે છે કે, ‘જે માણસ નયમશા પ્રમાણે ન્યાયીપણું આચરે છે, તે તેના દ્વારા જીવશે.’ ”
6 પણ જે ન્યાયીપણું વ ાસ ધ્વારા મળે છે તે એ ું કહે છે કે, ‘ ું તારા અંતઃકરણમાં ન કહે કે, ‘સ્વગર્માં કોણ ચઢશે?’ એટલે

ખ્રસ્તને નીચે લાવવાને; 7અથવા એ કે, ‘ઊંડાણમાં કોણ ઊતરશે?” એટલે ખ્રસ્તને ૃત્ ુમાંથી સજીવન કરવાને.
8 પણ તે ું કહે છે? કે, ‘એ વચન તાર પાસે, તારા ુખમાં તથા તારા અંતઃકરણમાં છે.’ ”
એટલે વ ાસ ું જે વચન અમે પ્રગટ કર એ છ એ તે એ છે કે 9જો ું તારા ુખથી ઈ ુને પ્ર ુ તર કે ક ૂલ કર શ અને ઈ રે

તેમને ૃત્ ુમાંથી પાછા સજીવન કયાર્, એવો વ ાસ તારા અંતઃકરણમાં કર શ, તો ું ઉદ્ધાર પામીશ. 10 કારણ કે ન્યાયીપણું
પ્રાપ્ત કરવાને માટે અંતઃકરણથી વ ાસ કરવામાં આવે છે અને ઉદ્ધાર પ્રાપ્ત કરવા માટે ુખથી ક ૂલાત કરવામાં આવે છે.

11 કેમ કે શા વચનો કહે છે કે, ‘ ખ્રસ્ત ઉપર જે કોઈ વ ાસ કરશે તે શરમાશે ન હ.’ ” 12અહ યહૂદ તથા ગ્રીકમાં કશો
તફાવત નથી, કેમ કે સવર્ના પ્ર ુ એક જ છે અને જઓે તેને વનંતી કરે છે તેઓ સવર્ પ્રત્યે તે ૂબ જ ઉદાર છે. 13 કેમ કે ‘જે કોઈ
પ્ર ુને નામે પ્રાથર્ના કરશે તે ઉદ્ધાર પામશ.ે’ ”

14 પણ જમેનાં ઉપર તેઓએ વ ાસ કય નથી, તેમને તેઓ કેવી ર તે વનંતી કર શકે? વળ જમેને વષે તેઓએ સાંભ ું
નથી, તેમના ઉપર તેઓ કેવી ર તે વ ાસ કર શકે? વળ ઉપદેશક વગર તેઓ કેવી ર તે સાંભળ શકે? 15વળ તેઓને મોકલ્યા
વગર તેઓ કેવી ર તે ઉપદેશ કર શકે? ‘જમે લ ું છે કે, ુભસંદેશ સંભળાવનારનાં પગલાં કેવાં ુંદર છે!’ ”

16 પણ બધાએ તે ુવાતાર્ માની ન હ; કેમ કે યશાયા કહે છે કે, ‘હે પ્ર ુ, અમારા સંદેશા પર કોણે વ ાસ કય છે?’ 17આમ,
સંદેશો સાંભળવાથી વ ાસ થાય છે તથા ખ્રસ્તનાં વચન દ્વારા સંદેશો સાંભળવામાં આવે છે.

18 પણ હુ ૂછુ છુ કે, ‘ ું તેઓએ નથી સાંભ ું?’ ‘હા ખરેખર, સમગ્ર ૃથ્વી પર તેઓનો અવાજ તથા દુ નયાના છેડાઓ ુધી
તેઓના વચનો ફેલાયા છે.’ ”

19 વળ હુ ૂછુ છુ કે, ‘ ું ઇઝરાયલી લોકો જાણતા ન હતા?’ પ્રથમ ૂસા કહે છે કે, ‘જઓે પ્રજા નથી તેવા લોકો પર હુ
તમારામાં ઈષ્યાર્ ઉત્પ કર શ; અણસમજુ પ્રજા ઉપર હુ તમારામાં ક્રોધ ઉત્પ કર શ.

20વળ યશાયા બહુ હમતથી કહે છે કે, ‘જઓે મને શોધતાં ન હતા તેઓને હુ મ ો; જઓે મને શોધતાં ન હતા તેઓઆગળ
હુ પ્રગટ થયો.’ ” 21 પણ ઇઝરાયલ વષે તો તે કહે છે કે, ‘આખો દવસ ન માનનારા તથા વરુદ્ધ બોલનારા લોકો તરફ મેં મારા
હાથ લાંબા કયાર્.’ ”

11
ઇઝરાયલ ઉપર ઈ રની દયા

1તેથી હુ ૂછુ છુ કે, ું ઈ રે પોતાના લોકોને તજી દ ધાં છે? ના, એ ું ન થાઓ. કેમ કે હુ પણ ઇઝરાયલી, ઇબ્રા હમનાં વંશનો
અને બન્યામીનના કુળનો છુ. 2 પોતાના જે લોકોને ઈ રે અગાઉથી પસંદ કયાર્ હતા તેઓને તેમણે ત ા નથી; વળ એ લયા
સંબંધી શા વચનો ું કહે છે, એતમે નથી જાણતા? તે ઇઝરાયલની વરુદ્ધ ઈ રને વનંતી કરે છે કે, 3 ‘ઓપ્ર ુ, તેઓએ તારા
પ્રબોધકોને માર ના ા છે, તાર યજ્ઞવેદ ઓને ખોદ નાખી છે, હુ એકલો જ બચ્યો છુ અને તેઓ મારો જીવ લેવા માગે છે.’ ”
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4 પણ ઈ રવાણી તેને ું કહે છે? “જઓે બઆલનીઆગળ ૂંટણે પડ્યા નથી એવા સાત હજાર ુરુષોને મેં મારે માટે રાખી
ૂ ા છે,” 5એમ જ વતર્માન સમયમાં પણ કૃપાની પસંદગી પ્રમાણે બહુ થોડા લોકો રહેલા છે.
6 પણ જો તે કૃપાથી થ ું, તો તે કરણીઓથી થ ું નથી, ન હ તો કૃપા તે કૃપા કહેવાય જ ન હ. 7એટલે ું? ઇઝરાયલ જે શોધે

છે તે તેઓને પ્રાપ્ત થ ું ન હ; પણ પસંદ કરેલાઓને પ્રાપ્ત થ ું અને બાક નાં હૃદયો ને કઠણ કરવામાં આ ાં છે; 8જમે લખે ું છે
તેમ કે, ‘ઈ રે તેઓને આજ દન ુધી મંદ ુ દ્ધનો આત્મા, જોઈ ન શકે તેવી આંખો તથા સાંભળ ન શકે તેવા કાન આપ્યા છે.

9 દાઉદ પણ કહે છે કે, ‘તેઓની મેજ તેઓને માટે જાળ, ફાંસો, ઠોકર તથા બદલો થાઓ. 10 તેઓની આંખો અંધકારમય
થાઓ કે જથેી તેઓ જોઈ ન શકે અને તેઓની પીઠ તમે સદા વાંક વાળો.’ ”

11 ત્યારે હુ ૂછુ છુ કે, ‘ ું તેઓએ એ માટે ઠોકર ખાધી કે તેઓ પડ જાય?’ ના, એ ું ન થાઓ, પણ ઊલટુ તેઓના પડવાથી
બનયહૂદ ઓને ઉદ્ધાર મ ો છે, કે જનેાંથી ઇઝરાયલમાં ઈષ્યાર્ ઉત્પ થાય. 12 હવે જો તેઓ ું પડ ું માનવજગતને સંપ રૂપ
થ ું છે અને તેઓ ું ુકસાન બનયહૂદ ઓને સંપ રૂપ થ ું છે, તો તેઓની સં ૂણર્તા કેટલી અ ધક સંપ રૂપ થશ!ે

બનયહૂદ ઓનો ઉદ્ધાર ૃક્ષની કલમનો દાખલો
13 હવે હુ તમો બનયહૂદ ઓને કહુ છુ. હુ મારુ સેવાકાયર્ ૂબ જ મહત્વ ું મા ું છુ કારણ કે હુ બનયહૂદ ઓનો પ્રે રત છુ.

14જથેી હુ કોઈ પણ પ્રકારે મારા પોતાના લોકો યહૂદ ઓ માં ઈષ્યાર્ ઉત્પ કર ને તેઓમાંના કેટલાકને બચા ુ.ં
15 કેમ કે જો તેઓનો નકાર થવાથી માનવજગત ું ઈ ર સાથે સમાધાન થ ુ,ં તો તેઓનો સ્વીકાર થવાથી ૃત્ ુમાંથી જીવન

સવાય બીજુ ું થશ?ે 16જો પ્રથમફળ પ વત્ર છે, તો આખો સ ૂહ પણ પ વત્ર છે; અને જો ૂળ પ વત્ર છે તો ડાળ ઓ પણ
પ વત્ર છે.

17 પણ જો ડાળ ઓમાંની કેટલીકને તોડ નાખવામાં આવી; અને ું જગલી જૈ ૂનની ડાળ હોવા છતાં તેઓમાં કલમરૂપે
મેળવાયો અને જૈ ૂનનાં રસ ભરેલા ૂળનો સહભાગી થયો, 18 તો એ ડાળ ઓ પર ું ગવર્ ન કર. પર ુ જો ું ગવર્ કરે, તો ૂળને
તારો આધાર નથી પણ તને ૂળનો આધાર છે.

19 વળ ું કહેશે કે, ‘હુ કલમરૂપે મેળવાઉં માટે ડાળ ઓ તોડ નાખવામાં આવી.’ ” 20 બરાબર, તેમના અ વ ાસને લીધે
તેઓને તોડ નાખવામાં આવી, અને ું તારા વ ાસથી ર રહે છે. ગ વ ન થા, પણ ભય રાખ. 21 કેમ કે જો ઈ રે અસલ
ડાળ ઓને બચાવી ન હ, તો તેઓ તને પણ ન હ બચાવ.ે

22 તેથી ઈ રની મહેરબાની તથા તેમની સખતાઈ પણ જો; જઓે પડ ગયા તેઓના ઉપર તો સખતાઈ; પણ જો ું તેમની
કૃપા ટક રહે તો તારા ઉપર ઈ રની કૃપા; ન હ તો તને પણ કાપી નાખવામાં આવશ.ે

23 પણ જો તેઓ પોતાના અ વ ાસમાં રહેશે ન હ, તો તેઓ પણ કલમરૂપે મેળવાશ;ે કેમ કે ઈ ર તેઓને કલમરૂપે પાછા
મેળવી શકે છે. 24 કેમ કે જે જૈ ૂન ું ઝાડ કુદરતી ર તે જગલી હ ું તેમાંથી જો તને અલગ કરવામાં આ ો અને સારા જૈ ૂનનાં
ઝાડમાં કુદરતથી વરુદ્ધ કલમરૂપે મેળવવામાં આ ો; તો તે કરતાં અસલ ડાળ ઓ તેમના પોતાના જૈ ૂનનાં ઝાડમાં કલમરૂપે
પાછ મેળવાય તે કેટ ું વશેષ શ છે?

બધાને માટે ઈ રની દયા
25 કેમ કે હે ભાઈઓ, તમે પોતાને ુ દ્ધવાન ન સમજો, માટે માર ઇચ્છા નથી કે આ ભેદ વષે તમે અજાણ રહો કે

બનયહૂદ ઓની સં ૂણર્તા માંહે આવે ત્યાં ુધી ઇઝરાયલને કેટલેક ભાગે ક ઠનતા થઈ છે.
26અને પછ તમામ ઇઝરાયલ ઉદ્ધાર પામશ,ે જમે લખે ું છે ‘ સયોનમાંથી ઉદ્ધાર આવશે; તે યાકૂબમાંથી અધમર્ને દૂર કરશ;ે

27 હુ તેઓનાં પાપ ું નવારણ કર શ, ત્યારે તેઓની સાથેનો મારો કરાર ૂરો થશ.ે
28 ુવાતાર્નાં સંદભ તો તમારે લીધે તેઓ શ ુ છે ખરા, પણ પસંદગી સંદભમાં તો ૂવર્જોને લીધે તેઓ તેમને વહાલા છે. 29 કેમ

કે ઈ રનાં કૃપાદાન તથા તેડુ રદ જાય એવાં નથી.
30 કેમ કે જમે તમે અગાઉ ઈ ર પ્રત્યે અનાજ્ઞાં કત હતા, પણ હમણાં તેઓના અનાજ્ઞાં કતપણાને કારણથી તમે દયાપાત્ર

બન્યા છો; 31એમ જ તેઓ પણ હમણાં અણક ાગરા થયા છે, એ માટે કે, તમારા પર દશાર્વેલી દયાના કારણે, તેઓને પણ
હમણાં દયાદાન મળે. 32 કેમ કે ઈ રે બધાને આજ્ઞાભંગને આધીન ઠરા ાં છે, એ સારુ કે તે બધા ઉપર દયા કરે.

ઈ રસ્ ુ ત
33આહા! ઈ રની ુ દ્ધની, અને જ્ઞાનની સંપ કેવી અગાધ છે! તેમના ન્યાય ુકાદો કેવાં ૂઢ અને તેમના માગ કેવાં અગમ્ય

છે! 34 કેમ કે પ્ર ુ ું મન કોણે જાણ્ ું છે? અથવા તેમનો સલાહકાર કોણ થયો છે? 35અથવા કોણે તેમને પહેલાં કઈ આપ્ ુ,ં કે
તે તેને પાછુ ભર આપવામાં આવે?

36 કેમ કે તેમનાંમાંથી તથા તેમના વડ,ે તથા તેમને અથ, બ ું છે. તેમને સવર્કાળ મ હમા હો. આમીન.

12
ઈ રની સેવામાં જીવન

1 તેથી, ભાઈઓ, હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, ઈ રની દયા પ્રાપ્ત કરવા તમે તમારાં શર રો ું જીવ ું, પ વત્ર તથા ઈ રને પસંદ
પડે તે ું, અપર્ણ કરો; તે તમાર ુ દ્ધ ૂવર્કની સેવા છે. 2આજગત ું રૂપ તમે ન ધરો; પણ તમારાં મનથી નવીનતાને યોગે તમે ૂણર્
ર તે પ રવતર્ન પામો, જથેી ઈ રની સાર , માન્ય તથા સં ૂણર્ ઇચ્છા શી છે, તે તમે જાણી શકો.

શર ર એક: અવયવો ઘણાં
3 વળ મને આપેલા કૃપાદાનને આશરે હુ તમારામાંના દરેક જણને કહુ છુ કે, પોતાને જવેો ગણવો જોઈએ, તે કરતાં વશેષ ન

ગણવો; પણ જે પ્રમાણે ઈ રે દરેકને વ ાસ ું માપ વહેંચી આપ્ ું છે, તેના પ્રમાણમાં દરેકે પોતાને યોગ્ય ગણવો.
4 કેમ કે જમે આપણા શર રનાં ઘણાં અંગો છે અને તેઓને બધાને એક જ કામ કરવા ું હો ું નથી; 5 તેમ આપણે ઘણાં હોવા

છતાં ખ્રસ્તમાં એક શર ર છ એ અને અરસપરસ એકબીજાનાં અંગો છ એ.
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6આપણને જે કૃપા આપવામાં આવી છે, તે પ્રમાણે આપણને જુદાં જુદાં કૃપાદાન મ ાં છે; તેથી જો બોધ કરવા ું કૃપાદાન
મ ું હોય, તો પોતાના વ ાસના પ્રમાણમાં તેણે બોધ કરવો; 7અથવા જો સેવા ુ,ં તો સેવામાં લા ુ રહે ું; વળ જે શક્ષક હોય
તેણે શક્ષણ આપવામાં લા ુ રહે ું; 8જે ુબોધ કરનાર, તેણે ુબોધ કરવામાં સ્ત રહે ું; જે દાન આપે છે, તેણે ઉદારતાથી
આપ ુ;ં જે અ ધકાર છે, તેણે ખંતથી અ ધકાર ચલાવવો; અને જે દયા રાખે છે તેણે હખર્થી દયા રાખવી.

ખ્રસ્તી જીવનનાં નયમ
9 તમારો પ્રેમ ઢોંગ વગરનો હોય. જે ખરાબ છે તેને ધ ારો; જે સારુ છે તેને વળગી રહો. 10ભાઈઓ પ્રત્યે જવેો પ્રેમ ઘટે

તેવો ગાઢ પ્રેમ એકબીજા પર રાખો; માન આપવામાં પોતાના કરતાં બીજાને અ ધક ગણો.
11ઉદ્યોગમાં આળ ુ ન થાઓ; આત્મામાં ઉત્સાહ થાઓ; પ્ર ુની સેવા કરો; 12આશામાં આનંદ કરો; સંકટમાં ધીરજ રાખો;

પ્રાથર્નામાં લા ુ રહો; 13સંતોની જરૂ રયાતો ૂર પાડો; પરોણાગત કરવામાં તત્પર રહો.
14 તમારા સતાવનારાઓને આશીવાર્દ આપો; આશીવાર્દ જ આપો અને શ્રાપ આપતા ન હ. 15આનંદ કરનારાઓની સાથે

આનંદ કરો; રડનારાઓની સાથે રડો. 16અરસપરસ એક મનના થાઓ; તમારુ મન મોટ બાબતો પર ન લગાડો, પણ નમ્ર ભાવે
દ નોની કાળજી રાખો. તમે પોતાને ુ દ્ધમાન ન સમજો.

17 દુ તાની સામે દુ તા ન આચરો. બધા માણસોની નજરમાં જે શોભે છે, તે કરવાને કાળજી રાખો. 18જો શ હોય, તો
ગમે તેમ કર ને બધાં માણસોની સાથે હળ મળ ને રહો.

19ઓવહાલાઓ, તમે સા ું વૈર ન વાળો, પણ ઈ રના કોપને માટે માગર્ ૂકો; કેમ કે લખે ું છે કે, પ્ર ુ કહે છે કે, ‘વૈર વાળ ું
એ મારુ કામ છે; હુ બદલો લઈશ.’ ” 20 પણ જો તારો વૈર ૂ ો હોય તો તેને ખવડાવ; જો તરસ્યો હોય તો તેને પાણી પા;
કેમ કે એ ું કરવાથી ું તેના માથા પર ધગધગતા અંગારાના ઢગલા કર શ. 21 દુ તાથી ું હાર ન જા, પણ ભલાઈથી દુ તાનો
પરાજય કર.

13
રા ના અ ધકાર ઓ પ્રત્યે નાગ રક તર કેની ફરજો

1 દરેક માણસે ુ અ ધકાર ઓને આધીન રહે ું; કેમ કે ઈ રના તરફથી ન હોય એવો કોઈ અ ધકાર હોતો નથી; જે
અ ધકાર ઓ છે તેઓ ઈ રથી નમાયેલા છે; 2એથી અ ધકાર ની સામે જે થાય છે તે ઈ રના ઠરાવ વરુદ્ધ થાય છે અને જઓે
વરુદ્ધ થાય છે તેઓ પોતાના પર શક્ષા વહોર લેશ.ે
3 કેમ કે સારાં કામ કરનારને અ ધકાર ભયરૂપ નથી, પણ ખરાબ કામ કરનારને છે. અ ધકાર ની તને બીક ન લાગ,ે તેવી તાર

ઇચ્છા છે? તો ું સારુ કર; તેથી તે તાર પ્રશંસા કરશ.ે 4 કેમ કે તારા હતને અથ તે ઈ રનો કારભાર છે; પણ જો ું ખરાબ
કરે તો ડર રાખ, કેમ કે તે કારણ વના તલવાર રાખતો નથી; તે ઈ રનો કારભાર છે, એટલે ખરાબ કરનારને તે કોપરૂપી બદલો
આપનાર છે. 5 તે માટે કેવળ કોપની બીકથી જ ન હ, પર ુ પ્રેરક ુ દ્ધની ખાતર પણ તમારે તેને આધીન રહે ું જ જોઈએ.

6વળ એ કારણ માટે તમે કર પણ ભરો છો, કેમ કે અ ધકાર ઓ ઈ રના સેવક છે અને તે જ કામમાં લા ુ રહે છે. 7 પ્રત્યેકને
તેના જે હક હોય તે આપો: જનેે કરનો તેને કર; જનેે દાણનો તેને દાણ; જનેે બીકનો તેને બીક; જનેે માનનો તેને માન.

એકબીજા પ્રત્યેની ફરજો
8એકબીજા ઉપર પ્રેમ રાખવો એ સવાય બીજુ દે ું કોઈ ું ન કરો, કેમ કે જે કોઈ અન્ય ઉપર પ્રેમ રાખે છે તેણે નયમશા ને
ૂરે ૂરુ પા ું છે. 9 કારણ કે ‘તારે ભચાર ન કરવો, ૂન ન કર ુ,ં ચોર ન કરવી, લોભ ન રાખવો એવી જેઆજ્ઞાઓ છે તેઓનો

સાર આ વચનમાં સમાયેલો છે, ‘પોતાના પડોશી પર પ્રેમ રાખવો.’ ” 10 પ્રેમ પોતાના પડોશી ું કઈ ખોટુ કરતો નથી, તેથી પ્રેમ એ
નયમશા ું સં ૂણર્ પાલન છે.
11 સમય પારખીને એ યાદ રાખો કે હમણાં તમારે ઊંઘમાંથી ઊઠવાની વેળા આવી ૂક છે; કારણ કે જે વેળાએ આપણે

વ ાસ કરવા માંડ્યો, તે કરતાં હાલ આપણો ઉદ્ધાર નજીક આવેલો છે. 12 રાત ઘણી ગઈ છે, દવસ પાસે આ ો છે; માટે
આપણે અંધકારનાં કામો તજી દઈને પ્રકાશનાં હ થયારો સજીએ.

13 દવસે જમે ઘટે તેમ આપણે શોભતી ર તે વત એ; મોજશોખમાં તથા નશામાં ન હ, વષયભોગમાં તથા વાસનામાં ન હ,
ઝઘડામાં તથા અદેખાઈમાં ન હ. 14 પણ તમે પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તને પહેર લો અને દેહને માટે, એટલે તેની દુ ઇચ્છાઓને અથ,
વચારણા કરો ન હ.

14
તારા ભાઈનો ન્યાય ન કર

1 વ ાસમાં જે નબળો હોય તેનો અંગીકાર કરો, પણ સંદેહ પડતી બાબતોના વાદ વવાદને માટે ન હ. 2 કોઈનો વ ાસ તો
એવો છે કે તે બ ું જ ખાય છે, પણ કોઈ તો વ ાસમાં નબળો હોવાથી માત્ર શાકભાજી જ ખાય છે.

3જે ખાય છે તેણે ન ખાનારને ુચ્છ ન ગણવો; અને જે ખાતો નથી તેણે ખાનારને અપરાધી ન ઠરાવવો; કારણ કે ઈ રે તેનો
સ્વીકાર કય છે. 4 ું કોણ છે કે બીજાના નોકરને અપરાધી ઠરાવ?ે તે ું ઊભા રહે ું કે પડ ું તે તેના પોતાના મા લકના હાથમાં
છે. પણ તેને ઊભો રાખવામાં આવશે, કેમ કે પ્ર ુ તેને ઊભો રાખવાને સમથર્ છે.

5 કોઈ એક તો અ ુક દવસને અન્ય દવસો કરતાં વધારે પ વત્ર માને છે અને બીજો સવર્ દવસોને સરખા ગણે છે; દરેકે
પોતપોતાનાં મનમાં સં ૂણર્ ખાતર કરવી. 6અ ુક દવસને જે પ વત્ર ગણે છે તે પ્ર ુને માટે તેને પ વત્ર ગણે છે; જે ખાય છે તે
પ્ર ુને માટે ખાય છે, કેમ કે તે ઈ રનો આભાર માને છે; અને જે નથી ખાતો તે પ્ર ુને માટે નથી ખાતો અને ઈ રનો આભાર માને
છે.

7 કેમ કે આપણામાંનો કોઈ પણ પોતાને અથ જીવતો નથી અને કોઈ પોતાને અથ મરતો નથી. 8 કારણ કે જો જીવીએ છ એ,
તો પ્ર ુની ખાતર જીવીએ છ એ; અથવા જો મર એ છ એ, તો પ્ર ુની ખાતર મર એ છ એ; તે માટે ગમે તો આપણે જીવીએ કે
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મર એ, તોપણ આપણે પ્ર ુના જ છ એ. 9 કેમ કે ૃત અને જીવંત બ ેના તે પ્ર ુ થાય, એ જ હે ુથી ખ્રસ્ત મરણ પામ્યા અને
પાછા સજીવન થયા.

10 પણ ું પોતાના ભાઈને કેમ અપરાધી ઠરાવે છે? ું પોતાના ભાઈને કેમ ુચ્છ ગણે છે? કેમ કે આપણે સવર્ને ઈ રના
ન્યાયાસનની આગળ ઊભા રહે ું પડશ.ે 11એ ું લખે ું છે કે, પ્ર ુ કહે છે કે, મારા જીવના સમ કે, દરેક ૂંટણ માર આગળ
વાંકો વળશે અને દરેક જીભ ઈ રની સ્ ુ ત કરશ.ે

12એ માટે આપણ પ્રત્યેકને પોતપોતાનો હસાબ ઈ રને આપવો પડશ.ે

તમારા ભાઈને પાડવા ન દો
13તો હવેથીઆપણે એકબીજા દોષારોપણ કર એ ન હ; પણ તેના કરતાં કોઈએ પોતાના ભાઈના માગર્માં ઠેસ કે ઠોકરરૂપ ક ું
ૂક ું ન હ, એવો નયમ કરવો, તે સારુ છે.
14 હુ જાણું છુ કે, પ્ર ુ ઈ ુમાં મને ૂરે ૂર ખાતર છે કે, કોઈ પણ ચીજજાતે અ ુદ્ધ નથી; પર ુ જનેે જે કઈ અ ુદ્ધ લાગે છે

તેને માટે તે અ ુદ્ધ છે. 15જો તારા ભોજનને લીધે તારા ભાઈને ખેદ થાય છે, તો તે બાબતમાં ું પ્રેમના નયમ પ્રમાણે વતર્તો નથી.
જનેે સારુ ખ્રસ્ત ૃત્ ુ પામ્યા તેનો નાશ ું તારા ભોજનથી ન કર.

16 તેથી તમારુ જે સારુ છે તે વષે ખોટુ બોલાય એ ું થવા ન દો. 17 કેમ કે ઈ ર ું રા તો ખાવાપીવામાં નથી; પણ
ન્યાયીપણામા,ં શાં તમાં અને પ વત્રઆત્માથી મળતા આનંદમા,ં છે.

18 કેમ કે તે બાબત માં જે ખ્રસ્તની સેવા કરે છે, તે ઈ રને પસંદ તથા માણસોને માન્ય થાય છે. 19તેથી જે બાબતો શાં તકારક
છે તથા જે વડે આપણે એકબીજામાં ુધારો કર શક એ તેવી છે. તેની પાછળઆપણે લા ુ રહે ું.

20ખાવાને કારણે ઈ ર ું કામ તોડ ન પાડો; બ ું ુદ્ધ છે ખરુ, પણ તે ખાવાથી જનેે ઠોકર લાગે છે તે માણસને માટે તે ખોટુ
છે. 21 માંસ ન ખા ુ,ં દ્રાક્ષારસ ન પીવો અને બીજી જે કોઈ બાબતથી તારો ભાઈ ઠોકર ખાય છે, તે ન કર ું તે તને ઉ ચત છે.

22જે વ ાસ તને છે તે તારા પોતામાં ઈ રની સમક્ષ રાખ. પોતાને જે વાજબી લાગે છે, તે બાબતમાં જે પોતાને અપરાધી
ઠરાવતો નથી તે આશીવાર્ દત છે. 23 પણ જનેે જે વષે શંકા રહે છે તે જો તે ખાય છે તો તે અપરાધી ઠરે છે, કેમ કે તે વ ાસથી
ખાતો નથી; અને જે વ ાસથી નથી તે બ ું તો પાપ છે.

15
પોતાને ન હ, પણ બીજાને ુશ કરો

1 હવે નબર્ળોની નબળાઈને ચલાવી લેવી અને પોતાની ુશી પ્રમાણે ન કર ુ,ં એ આપણ શ ક્તમાનોની ફરજ છે.
2આપણામાંના દરેકે પોતાના પડોશીને તેના કલ્યાણને માટે તેની ઉ તને અથ ુશ કરવો.

3 કેમ કે ખ્રસ્ત પોતે પણ મનસ્વી ર તે વતર્તા ન હતા, પણ જમે લ ું છે કે, ‘તાર નદા કરનારાઓની નદા મારા પર પડ .’ ”
4 કેમ કે જટે ું અગાઉ લખે ું હ ું, તે આપણને શખામણ મળે તે માટે લખવામાં આ ું હ ું કે, ધીરજથી તથા પ વત્રશા માંના
દલાસાથી આપણે આશા રાખીએ.
5 તમે એક ચ ે તથા એક અવાજ,ે ઈ રનો, એટલે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં પતાનો મ હમા પ્રગટ કરો 6એ માટે ધીરજ

તથા દલાસો દેનાર ઈ ર તમને એ ું વરદાન આપો કે તમે ખ્રસ્ત ઈ ુને અ ુસર ને અંદરોઅંદર એક જ મનના થાઓ.

બનયહૂદ ઓને ુવાતાર્
7 માટે, ખ્રસ્તે જમે ઈ રના મ હમાને અથ તમારો સ્વીકાર કય , તેમ તમે પણ એકબીજાનો સ્વીકાર કરો.
8 વળ હુ કહુ છુ કે, જે વચનો ૂવર્જોને આપેલાં હતા,ં તેઓને તે સત્ય ઠરાવ,ે 9અને વળ વદેશીઓ પણ તેની દયાને લીધે

ઈ રનો મ હમા પ્રગટ કરે, એ માટે ઈ ુ ખ્રસ્ત ઈ રના સત્યને લીધે ુ તીઓના સેવક થયા. લખે ું છે કે, એ કારણ માટે હુ
વદેશીઓમાં તમાર સ્ ુ ત કર શ અને તમારા નામ ું ગીત ગાઈશ.
10 વળ તે કહે છે કે, ઓ બનયહૂદ ઓ, તમે તેના લોકોની સાથે આનંદ કરો.
11 વળ , હે સવર્ બનયહૂદ ઓ પ્ર ુની સ્ ુ ત કરો અને સવર્ લોકો તેમ ું સ્તવન કરો.
12 વળ યશાયા કહે છે કે, યશાઈની જડ, એટલે બનયહૂદ ઓ ઉપર રાજ કરવાને જે ઊભા થવાનાં છે, તે થશે; તેના પર

બનયહૂદ ઓઆશા રાખશ.ે
13 હવે ઈ ર કે, જમેનાં પર તમે આશા રાખો છો, તે તમને વ ાસ રાખવામાં અખંડ હષર્ તથા શાં ત વડે ભર ૂર કરો, જથેી

પ વત્રઆત્માની શ ક્તથી તમાર આશા ૃ દ્ધ પામ.ે

પાઉલ ું સીધા શ ોમાં લખવા ું કારણ
14ઓ મારા ભાઈઓ, મને તમારા વષે ૂર ખાતર છે કે તમે પોતે સં ૂણર્ ભલા, સવર્ જ્ઞાનસંપ અને એકબીજાને ચેતવણી

આપવાને શ ક્તમાન છો.
15 તે છતાં બનયહૂદ ઓ પ વત્ર આત્માથી પાવન થઈને માન્ય અપર્ણ થાય માટે ઈ રની ુવાતાર્નો યાજક થઈને હુ

બનયહૂદ ઓ પ્રત્યે ખ્રસ્ત ઈ ુનો સેવક થાઉં, 16 એ કારણથી ઈ રે મને જે કૃપાદાન આપ્ ું છે, તેને આધારે તમને ફર થી
સહેજ યાદ કરાવવાં માટે વશેષ હમત રાખીને મેં આ પત્ર તમારા પર લ ો છે.

17 તેથી ઈ રને અથ કરેલાં કાય સંબંધી મને ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ગૌરવ કરવા ું પ્રયોજન છે. 18 કેમ કે પ વત્રઆત્માનાં પરાક્રમથી,
વાણી અને કાયર્ વડે ચમત્કા રક ચ ો તથાઆ યર્કમ ના પ્રભાવથી બનયહૂદ ઓને આજ્ઞાં કત કરવા માટે ખ્રસ્તે જે કામો માર
પાસે કરા ાં છે, તે સવાય બીજાં કોઈ કામો વષે બોલવાની હમત હુ કર શ ન હ; 19એટલે યરુશાલેમથી રવાના થઈને ફરતાં
ફરતાં છેક ઇ ુર કમ ુધી મેં ખ્રસ્તની ુવાતાર્ સં ૂણર્ ર તે પ્રગટ કર છે એ વષે જ હુ બોલીશ.
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20એવી ર તે તો ુવાતાર્ પ્રગટ કરવામાં મેં એવો નયમ રા ો છે કે, ાં ખ્રસ્ત ું નામ જાણવામાં આ ું હ ું ત્યાં બોધ કરવો
ન હ, રખેને બીજાના પાયા પર હુ બાં ું; 21લખે ું છે કે ‘જઓેને તેમના સંબંધી જાણકાર મળ ન હતી તેઓજોશે અને જઓેએ
સાંભ ું ન હ ું તેઓ સમજશ.ે’ ”

રોમની ુલાકાત લેવાની પાઉલની યોજના
22 તે જ કારણથી તમાર પાસે આવવામાં મને આટલી બધી વાર લાગી છે. 23 પણ હવે આ પ્રદેશમાં મારે કોઈ ળ બાક

રહે ું નથી અને ઘણાં વષર્થી તમાર પાસે આવવાની અ ભલાષા હુ ધરા ું છુ.
24 માટે જયારે હુ સ્પેન જઈશ ત્યારે હુ તમાર પાસે આવીશ; કેમ કે મને આશા છે કે ત્યાં જતા હુ તમને મળ શ અને પ્રથમ

તમાર સંગતથી કેટલેક દરજ્જે સંતોષ પામ્યા પછ ત્યાં જવા માટે તમાર વદાયગીર લઈશ. 25 પણ હાલ તો હુ સંતોની સેવામાં
યરુશાલેમ જાઉં છુ.

26 કેમ કે યરુશાલેમના સંતોમાં જઓે ગર બ છે, તેઓને માટે કઈ દાનએકત્ર કર ુ,ં એમકદો નયાના તથાઅખાયાના ભાઈઓને
સારુ લાગ્ ુ.ં 27 તેઓને સારુ લાગ્ ું; અને તેઓ તેમના ઋણીઓ છે. કેમ કે જો બનયહૂદ ઓ તેઓની આ ત્મક બાબતોમાં
ભાગીદાર થયા, તો સાંસા રક બાબતોમાં તેઓની સેવા કરવી એ તેઓની પણ ફરજ છે.

28 તેથી એ કામ ૂરુ કર ને અને તેઓને માટે તે ફળ અવશ્ય પહોંચાડ ને, હુ તમને મળ ને સ્પેન જઈશ. 29 હુ જાણું છુ કે હુ
તમાર પાસે આવીશ ત્યારે હુ ખ્રસ્તનાં સં ૂણર્ આશીવાર્દો લઈને આવીશ.

30 હવે, ભાઈઓ, આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની ખાતર તથા પ વત્ર આત્માનાં પ્રેમની ખાતર હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, 31 હુ
યહૂ દયામાંના અ વ ાસીઓના હુમલા થી બચી જાઉં અને યરુશાલેમ જઈને સંતોને સારુ જે સેવા હુ બજા ું છુ, તે તેમને પસંદ
પડ;ે 32અને ઈ રની ઇચ્છાથી હુઆનંદસ હત તમાર પાસેઆ ું અને તમાર સાથે વસામો પા ું એવી તમે મારે માટેઆગ્રહ ૂવર્ક
ઈ રની પ્રાથર્ના કર ને મને સહાય કરો.

33હવે શાં તદાતા ઈ ર તમો સવર્ની સાથે હો. આમીન.

16
ક્તગત સલામ

1 વળ આપણી બહેન ફેબી જે કેં ખ્રયામાંના વ ાસી સ ુદાયની સે વકા છે, તેને માટે હુ તમને ભલામણ કરુ છુ કે, 2સંતોને
ઘટે તેવી ર તે તમે પ્ર ુને લીધે તેનો અંગીકાર કરો, અને જે કોઈ બાબતમાં તેને તમાર મદદની જરૂર પડે તેમાં તમે તેને સહાય
કરજો; કેમ કે તે પોતે મને તથા ઘણાંને પણ સહાય કરનાર થઈ છે.

3 ખ્રસ્ત ઈ ુમાં માર સાથે કામ કરનારાં પ્રસ્કા તથા આકુલાને સલામ કહેજો; 4 તેઓએ મારા જીવને માટે પોતાની ગરદનો
ધર છે; તેઓનો ઉપકાર એકલો હુ જ ન હ, પણ બનયહૂદ ઓમાંના સવર્ વ ાસી સ ુદાય પણ માને છે; 5 વળ તેઓના ઘરમાં
જે વ ાસી સ ુદાય છે તેને સલામ કહેજો. મારો વહાલો અપાઈનેતસ જે ખ્રસ્તને સારુ આ સયા ું પ્રથમફળ છે, તેને સલામ
કહેજો.

6 મ રયમ જણેે તમારે માટે ઘણી મહેનત કર તેને સલામ કહેજો. 7 મારા સગાં તથા માર સાથેના બંદ વાન આન્દ્રો નકસ
તથા જુ નયાસને સલામ કહેજો. તેઓ પ્રે રતોમાં જાણીતા છે અને માર અગાઉ ખ્રસ્તમાં આ ા હતા. 8 પ્ર ુમાં મારા વહાલાં
આં પ્લયાતસને સલામ કહેજો.

9 ખ્રસ્તમાં અમાર સાથે કામ કરનાર ઉબાર્નસને તથા મારા વહાલાં સ્તા ુસને સલામ કહેજો. 10 ખ્રસ્તમાં માનવંતાઆપોલસને
સલામ કહેજો. આર સ્તો ુલસના ઘરનાંને સલામ કહેજો. 11મારા સગાં હેરો દયાને સલામ કહેજો. નાક સસના ઘરમાંનાં જઓે
પ્ર ુમાં વ ાસીઓ છે તેઓને સલામ કહેજો.

12 પ્ર ુને નામે પ રશ્રમ કરનાર ુફેનાને તથા ુફોસાને સલામ કહેજો, વહાલી પે સસ જણેે પ્ર ુના કામમાં ઘણી મહેનત કર
છે તેને સલામ કહેજો. 13 પ્ર ુમાં પસંદ કરેલા રૂફસને અને તેની તથા માર માને સલામ કહેજો. 14આ ું ક્રતસ, ફલેગોન, હેમસ,
પાત્રોબાસ તથા હમાર્સને અને તેઓની સાથે જે બીજા ભાઈઓ છે, તેઓને સલામ કહેજો.

15 ફલોલોગસને તથા જુ લયાન,ે નેર અસને તથા તેની બહેનને અને ઓ લ પાસને તથા તેઓની સાથે જે સંતો છે તેઓ સવર્ને
સલામ કહેજો. 16 પ વત્ર ુંબન કર ને તમે એકબીજાને સલામ કરજો. ખ્રસ્તનાં સવર્ વ ાસી સ ુદાયો તમને સલામ કહે છે.

છેલ્લી ૂચનાઓ
17હવે, હે ભાઈઓ, હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, જે બોધ તમને મ ો છે તેથી વરુદ્ધ જઓે તમારામાં ટ પાડે છે અને ઠોકરરૂપ

થાય છે, તેઓને ધ્યાનમાં રાખીને તમે તેઓનાથી દૂર રહો. 18 કેમ કે એવા માણસો આપણા પ્ર ુ ખ્રસ્તની ન હ, પણ પોતાના
પેટની સેવા કરે છે; અને મીઠ મીઠ વાતો તથા ુશામતથી ભોળા માણસોનાં મન ભમાવે છે.

19 પણ તમારુ આજ્ઞાપાલન સવર્ લોકોમાં જાહેર થ ું છે, તેથી હુ તમારા સંબંધી આનંદ પા ું છુ; અને માર ઇચ્છા એવી છે
કે તમે સાર બાબતો વષે જ્ઞાની, ખોટ બાબતો વષે ભોળા થાઓ. 20શાં તદાતા ઈ ર શેતાનને વહેલો તમારા પગ નીચે કચડ
નંખાવશે.
આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમારા પર હો. આમીન.
21 મારો સાથી કામદાર તમોથી અને મારા સગાં ુ કયસ, યાસોન તથા સોસીપાતર તમને સલામ કહે છે. 22 હુ, તે ત ુસ

પાઉલના આ પત્રનો લખનાર, પ્ર ુમાં તમને સલામ લ ું છુ.
23 મારા તથા સમગ્ર વ ાસી સ ુદાયના યજમાન ગાયસ તમને સલામ કહે છે. શહેરનો ખજાનચી એરાસ્તસ તથા ભાઈ

ક્વાતર્સ તમને સલામ કહે છે. 24આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમ સવર્ પર હો. આમીન.

છેલ્લે સ્ ુ તરૂપ પ્રાથર્ના
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25હવે જે મમર્આરભથી ુપ્ત રાખવામાં આ ો હતો, પણઆસમયમાં પ્ર સદ્ધ થયો છે અને સવર્ પ્રજાઓ વ ાસનેઆધીન
થાય, એ માટે સનાતન ઈ રની આજ્ઞાથી પ્રબોધકોના લેખોમાં તેમને જણાવવાંમાં આ ો છે, 26 તે મમર્ના પ્રકટ કરણ પ્રમાણે
માર ુવાતાર્, એટલે ઈ ુ ખ્રસ્ત વષેના ઉપદેશ પ્રમાણે તમને દૃઢ કરવાને જે શ ક્તમાન છે.

27 તે એકલા જ્ઞાની ઈ રન,ે ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા સવર્કાળ ુધી મ હમા હો. આમીન.
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ક રથીઓને પાઉલ પ્રે રતનો પહેલો પત્ર
લેખક

પાઉલના પત્ર તર કે પણજાણીતાઆ ુસ્તકના લેખક તર કે પાઉલને માન્ય કરાય છે (1:1-2; 16:21). ારે તે એફેસસમાં
હતો ત્યારે કે તેની અગાઉ કોઈક સમયે પાઉલે ક રથીઓને એક પત્ર લ ો હતો કે જેઆપણાં ક રથીઓને પહેલા પત્રની અગાઉ
લખાયો હતો (5:10-11). ક રથીઓમાં તે પત્ર સંબંધી ગેરસમજ પેદા થઈ હતી અને દઃુખની વાત છે કે તે પત્ર હવે ઉપલબ્ધ
નથી. તે “અગાઉનો પત્ર” (કે જનેે આ નામથી સંબોધવામાં આવે છે) તે ું વષયવસ્ ુ સં ૂણર્પણે જ્ઞાત નથી. પણ તે અગાઉના
પત્રના જવાબમાં ક રથીઓએ પાઉલને વળતો પત્ર લ ો હતો અને તેના જવાબમાં પાઉલઆપણો ક રથીઓને પહેલો પત્ર લખે
છે એ ું માનવમાં આવે છે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 55 થી 56 ની વચ્ચેનો છે.
આપત્ર એફેસસમાંથી લખવામાં આ ો હતો (16:8.)
વાંચકવગર્

આ પત્રના ઇ ચ્છત વાંચકો “ક રથમાંની ઈ રની મંડળ ના” સભાસદો હતા (1:2). જો કે પાઉલ વાંચકવગર્માં “જઓે હરકોઈ
ળે આપણા પ્ર ુ, ઈ ુ ખ્રસ્તને નામે પ્રાથર્ના કરે છે તે સવર્” નો પણ સમાવેશ કરે છે (1:2).

હે ુ
પાઉલે ઘણા સ્રોતો દ્વારા ક રથની મંડળ ની પ્રવતર્માન હાલત વષે મા હતી મેળવી હતી. તેનોઆ પત્ર લખવાનો હે ુ વભાજન

જવેો ખોટો વહાર (1:10-4:21),જીવનોત્થાન વષે ું ખોટુ શક્ષણ (15),જાતીયભ્ર તા (5, 6:12-20)તથા પ્ર ુ ભોજનના
દરુુપયોગ (11:17-34)જવેી બાબતોને ુધારવા બોધઆપવાનો અને મંડળ ને તેની નબળાઈઓમાં દ્રઢ કરવાનો હતો. ક રથની
મંડળ કૃપાદાનોથીઆશી ષત (1:4-7) પણઅપ રપક્વ તથા સાંસા રક (3:1-4)હતી, તેથી પાઉલ મંડળ એતેની મધ્યેના પાપના
પ્ર ને કેવી ર તે હલ કરવો જોઈએ તેનો એકઅગત્યનો ન ૂનો ૂરો પાડે છે. સંબંધોમાં ભાગલા તથા દરેક પ્રકારની ભ્ર તાને નજર
અંદાજ કરવાને બદલે તે પ્ર ો પર સીધો વાર કરે છે.

ુદ્રાલેખ
વ ાસીનો વતર્ન વહાર

રૂપરેખા
1. પ્રસ્તાવના — 1:1-9
2. ક રથની મંડળ માં ભાગલા — 1:10-4:21
3. નૈ તક અને સદાચાર વશેની સમસ્યાઓ — 5:1-6:20
4. લ જીવનના સદ્ધાંતો — 7:1-40
5. પ્રે રતપદનો ુ ક્ત — 8:1-11:1
6. આરાધના વષયક બોધ — 11:2-34
7. આ ત્મક દાનો — 12:1-14:40
8. જીવનોત્થાનનો સદ્ધાંત — 15:1-16:24

અ ભવાદન
1 ક રથમાંના ઈ રના વ ાસી સ ુદાયના, જઓેને ખ્રસ્ત ઈ ુમાં પ વત્ર કરવામાં આવેલા છે, જઓેને સંતો તર કે તેડવામાં

આવેલા છે તથા જઓે હરકોઈ ળેઆપણા પ્ર ુ, એટલે તેઓના તથાઆપણા પ્ર ુ, ઈ ુ ખ્રસ્તને નામે પ્રાથર્ના કરે છે તે સવર્ન,ે
2આપણા ઈ રની ઇચ્છાથી ઈ ુ ખ્રસ્તનો પ્રે રત થવાને તેડાયેલો પાઉલ તથા ભાઈ સો નેસ લખે છે. 3આપણા પતા ઈ ર
તરફથી તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત તરફથી તમને કૃપા તથા શાં ત હો.

આભારદશર્ન
4 ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ઈ રની જે કૃપા તમને આપવામાં આવી છે, તેને માટે હુ તમારા વષે મારા ઈ રનો આભાર નત્ય મા ું છુ;

5 કેમ કે જમે ખ્રસ્ત વષેની અમાર સાક્ષી તમારામાં દ્રઢ થઈ તેમ, 6સવર્ બોલવામાં તથા સવર્ જ્ઞાનમાં, તમે સવર્ પ્રકારે તેમનાંમાં
ભર ૂર થયા.

7જથેી તમે કોઈ પણ કૃપાદાનમાં અ ૂણર્ ન રહેતાં, આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં પ્રગટ થવાની રાહ જુઓ છો. 8 તમે આપણા
પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તને દવસે નદ ષ મા ૂમ પડો, એ માટે તે તમને અંત ુધી દૃઢ રાખશ.ે 9જે ઈ રે તમને તેમના દ કરા આપણા પ્ર ુ
ઈ ુ ખ્રસ્તની સંગતમાં તેડલેા છે, તે વ ા ુ છે.

ક રથની મંડળ માં પક્ષાપક્ષી
10હવે, ભાઈઓ, હુઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તને નામે તમને વનંતી કરુ છુ કે તમે સવર્ દરેક બાબતમાં એકમત થાઓ, તમારામાં

પક્ષ પડવા ન દેતાં એક જ મનના તથા એક જ મતના થઈને ૂણર્ ઐ માં રહો. 11 મારા ભાઈઓ, આ એટલા માટે કહુ છુ કે
તમારા સંબંધી ક્લોએના ઘરનાં માણસો તરફથી મને ખબર મળ છે કે તમારામાં વાદ વવાદ પડયા છે.

12એટલે મારા કહેવાનો અથર્ એ છે કે, તમારામાંનો કોઈ કહે છે કે, ‘હુ તો પાઉલનો;’ કોઈ કહે છે કે, ‘હુ તો આપોલસનો’ કોઈ
કહે છે કે, ‘હુ તો કેફાનો;’ અને કોઈ કહે છે કે, ‘હુ તો ખ્રસ્તનો છુ.’ ” 13 ું ખ્રસ્તનાં ભાગ થયા છે? ું પાઉલ તમારે માટે વધસ્તંભે
જડાયો છે? અથવા ું તમે પાઉલના નામે બા પ્તસ્મા પામ્યા હતા?
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14 હુ ઈ રની સ્ ુ ત કરુ છુ કે, ક્રસ્પસ તથા ગાયસ સવાય મેં તમારામાંના કોઈ ું બા પ્તસ્મા ક ુ નથી. 15 રખેને એમ ન
થાય કે તમે મારે નામે બા પ્તસ્મા પામ્યા હતા. 16 વળ સ્તેફનના કુટુબ ું પણ મેં બા પ્તસ્મા ક ુ હ ું; એ સવાય મેં બીજા કોઈ ું
બા પ્તસ્મા ક ુ હોય, એની મને ખબર નથી.

17કારણ કે બા પ્તસ્મા કરવા માટે ન હ, પણ ુવાતાર્ પ્રગટ કરવા માટે, ખ્રસ્તે મને મોકલ્યો; એકામ વદ્વતાથી ભરેલા પ્રવચનથી
ન હ, એમ ન થાય કે ખ્રસ્તનો વધસ્તંભ નરથર્ક થાય.

ખ્રસ્ત ઈ ુ ું જ્ઞાન અને સામથ્યર્
18 કેમ કે નાશ પામનારાઓને તો વધસ્તંભની વાત ૂખર્તા જવેી લાગે છે; પણઅમો ઉદ્ધાર પામનારાઓને તો તે ઈ ર ું સામથ્યર્

છે. 19 કેમ કે લખે ું છે કે, ‘હુ જ્ઞાનીઓના ડહાપણનો નાશ કર શ અને ુ દ્ધમાનોની ુ દ્ધને નરથર્ક કર શ.’ ””
20 જ્ઞાની ાં છે? શા ી ાં છે? આ જમાનાનો વાદ વવાદ કરનાર ાં છે? ું ઈ રે જગતના ડહાપણને ૂખર્તા ઠરાવી

નથી? 21 કેમ કે જયારે ઈ રે પોતાના જ્ઞાન પ્રમાણે નમાર્ણ ક ુ હ ું તેમ જગતે પોતાના જ્ઞાન વડે ઈ રને ઓળ ા ન હ, ત્યારે
જગત જનેે ૂખર્તા ગણે છે તે ુવાતાર્ પ્રગટ કરવા દ્વારા વ ાસ કરનારાઓનો ઉદ્ધાર કરવા ું ઈ રને પસંદ પડ ું.

22 યહૂદ ઓ ચમત્કા રક ચ ો માગે છે અને ગ્રીક લોકો જ્ઞાન શોધે છે; 23 પણ અમે તો વધસ્તંભે જડાયેલા ખ્રસ્તને પ્રગટ
કર એ છ એ, તે તો યહૂદ ઓને અવરોધરૂપ અને ગ્રીક લોકોને ૂખર્તારૂપ લાગે છે.

24પર ુ જઓેને તેડવામાંઆ ા, પછ તે યહૂદ હોય કે ગ્રીક હોય, તેઓને તો ખ્રસ્તએજઈ ર ું સામથ્યર્ તથા ઈ ર ું જ્ઞાન
છે. 25 કારણ કે માણસો ના જ્ઞાન કરતાં ઈ રની ૂખર્તામાં વશેષ જ્ઞાન છે, અને માણસો ની શ ક્ત કરતાં ઈ રની નબર્ળતામાં
વશેષ શ ક્ત છે.
26ભાઈઓ, ઈ રના તમારાં તેડાને લક્ષમાં રાખો કે, માનવીય ધોરણ ુજબ તમારામાંના ઘણાં જ્ઞાનીઓ ન હતા, પરાક્રમીઓ

ન હતા, ઉચ્ચ કુળમાં જન્મેલા ન હતા. 27 પણ ઈ રે જ્ઞાનીઓને શરમાવવા સારુ દુ નયાના ૂખ ને અને શ ક્તમાનોને શરમાવવા
સારુ દુ નયાના નબર્ળોને પસંદ કયાર્ છે.

28 વળ જઓે મોટા મનાય છે તેઓને ન હ જવેા કરવા માટે, ઈ રે દુ નયાના અકુલીનોન,ે ધ ાર પામેલાઓને તથા જઓે
કશી વસાતમાં નથી તેઓને પસંદ કયાર્ છે 29 કે, કોઈ મ ુષ્ય ઈ રની આગળ અ ભમાન કરે ન હ.

30પણ ઈ ર ની કૃપા થી તમે ઈ ુ ખ્રસ્તમાં છો, તેઓ તો ઈ ર તરફથીઆપણે સારુ જ્ઞાન, ન્યાયીપણુ,ં પ વત્રતા તથા ઉદ્ધાર
થયા છે; 31લખે ું છે કે, ‘જે કોઈ ગવર્ કરે તે પ્ર ુમાં ગવર્ કરે.’ ”

2
વધસ્તંભે જડાયેલા ખ્રસ્ત વષેનો સંદેશ

1ભાઈઓ, હુ જયારે તમાર પાસે આ ો, ત્યારે તમને ઈ ર વષેની સાક્ષી પ્રગટ કરવા હુ ઉ મ વક્ ૃત્વ કે જ્ઞાન બતાવીને
આ ો નહોતો. 2 કેમ કે ઈ ુ ખ્રસ્ત, જે વધસ્તંભે જડાયેલા, તે સવાય હુ તમાર સાથે રહ ને બીજુ કઈ જ ન જાણુ,ં એવો મેં
ન ય કય હતો.
3 હુ નબર્ળતામા,ં ભયમાં તથા ઘણી ૂજાર માં તમાર સાથે ર ો હતો. 4 માર વાતનો તથા મારા પ્રચારનો આધાર માનવી

જ્ઞાનની મનોહર ભાષા ઉપર નભર્ર નહોતો, પણ પ વત્રઆત્માનાં તથા સામથ્યર્ના પ્રમાણ પર હતો 5 કે, તમારા વ ાસનોઆધાર
માણસોના જ્ઞાન પર ન હ, પણ ઈ રના સામથ્યર્ પર હોય.

ઈ ર ું જ્ઞાન
6 જઓે અ ુભવી છે તેઓની સાથે અમે જ્ઞાનની વાત કર એ છ એ; પણ તે આ જમાના ું જ્ઞાન ન હ, તથા આ જમાનાનાં

નાશ પામનાર અ ધકાર ઓ ું જ્ઞાન પણ ન હ; 7 પણ ઈ ર ું જ્ઞાન, એટલે જે ુપ્ત રખાયે ું જ્ઞાન ૃ ના આરભ ૂવથી ઈ રે
આપણા મ હમાને સારુ નમાર્ણ ક ુ હ ું, તેમની વાત અમે મમર્માં બોલીએ છ એ.

8આજમાનાનાં અ ધકાર ઓમાંના કોઈને તે જ્ઞાન ની સમજ નથી; કેમ કે જો તેઓને તેની સમજ હોત તો તેઓએ મ હમાવાન
પ્ર ુને વધસ્તંભે જડ્યાં ન હોત. 9 પણ લખે ું છે કે, “જે બાબતો આંખે જોઈ નથી, કાને સાંભળ નથી, જે માણસના મનમાં
પ્રવેશી નથી, જે બાબતો ઈ રે પોતાના પ્રેમ કરનારાઓને માટે તૈયાર કર છે.

10 તે તો ઈ રે પોતાના પ વત્ર આત્માથી આપણને પ્રગટ કયાર્ છે;” કેમ કે આત્મા સવર્ન,ે હા ઈ રના ઊંડા વચારો ને પણ
શોધે છે. 11 કેમ કે કોઈ માણસની વાતો તે માણસમાં જે આત્મા છે તે સવાય કયો માણસ જાણે છે? એમ જ ઈ રના આત્મા
સવાય ઈ રની વાતો બીજો કોઈ જાણતો નથી.
12 પણ અમે જગતનો આત્મા ન હ, પણ જે આત્મા ઈ ર તરફથી છે તે પામ્યા છ એ; જથેી ઈ રે આપણને જે બાબતો

આપેલી છે તે અમે જાણીએ છ એ. 13 તે જ અમે બોલીએ છ એ. માનવી જ્ઞાને શીખવેલી ભાષામાં ન હ, પણ પ વત્રઆત્માએ
શીખવેલી ભાષામાં; આ ત્મક બાબતોને આ ત્મક ભાષાથી સમજાવીએ છ એ.

14સાંસા રક માણસ ઈ રનાઆત્માની વાતોનો સ્વીકાર કર ું નથી; કેમ કે તે વાતો તેને ૂખર્તા જવેી લાગે છે; અને તે આ ત્મક
ર તે સમજાય છે, તેથી તે તેમને સમજી શક ું નથી. 15પણજે માણસઆ ત્મક છે તે સવર્ને પારખે છે, પણ પોતે કોઈથી પરખાતો
નથી. 16 કેમ કે પ્ર ુ ું મન કોણે જાણ્ ું છે કે, તે તેમને બોધ કરે? પણ અમને તો ખ્રસ્ત ું મન છે.

3
ઈ રના સહકાયર્કરો

1ભાઈઓ, જમેઆ ત્મક મ ુષ્યોની સાથે વાત કરતો હોઉં તેવી ર તે તમાર સાથે હુ વાત કર શ ો ન હ, પણ સાંસા રકોની
સાથે, એટલે ખ્રસ્તમાં બાળકોની સાથે વાત કરતો હોઉં તેવી ર તે મેં તમાર સાથે વાત કર . 2 મેં તમને દૂધથી પોષ્યા છે, ભારે
ખોરાકથી ન હ; કેમ કે તમે ભારે ખોરાક ખાવાને સમથર્ ન હતા, અને હમણાં પણ સમથર્ નથી.
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3 કેમ કે તમે હજી સાંસા રક છો. કેમ કે તમારામાં અદેખાઈ તથા ઝઘડા છે, માટે ું તમે સાંસા રક નથી, અને સાંસા રક
માણસોની માફક વતર્તા નથી? 4 કેમ કે જયારે તમારામાંનો એક કહે કે, ‘હુ પાઉલનો છુ,’ અને બીજો કહે છે કે ‘હુ આપોલસનો
છુ,’ ત્યારે તમે સાંસા રક માણસોની જમે વતર્ન કરતા નથી? 5 તો આપોલસ કોણ છે? અને પાઉલ કોણ છે? જમે પ્ર ુએ તેઓ
દરેકને સેવાકાયર્ આપ્ ું છે તે પ્રમાણે તેઓજીવંત ઈ રના સેવકો જ છે, જઓેનાં દ્વારા તમે વ ાસ કય .

6 મેં તો માત્ર રોપ્ ુ,ં અને આપોલસે પાણી પા ું, પણ ઈ રે તેને ઉગા ું અને ૃ દ્ધ આપી. 7 માટે સચનાર પણ કોઈ નથી;
અને રોપનાર કોઈ નથી; ૃ દ્ધ આપનાર ઈ ર તે જ સવર્સ્વ છે.

8 રોપનાર તથા સચનાર એક છે; પણ દરેકને તેની મહેનત પ્રમાણે બદલો મળશે. 9 કેમ કે અમે ઈ ર ના સેવકો તર કે સાથે
કામ કરનારા છ એ; તમે ઈ રની ખેતી, ઈ રની ઇમારત છો.

10 ઈ રની મારા પર થયેલી કૃપા પ્રમાણે કુશળ ા પત તર કે મેં પાયો ના ો છે; અને તેના પર કોઈ બીજો બાંધે છે. પણ
પોતે તેના પર કેવી ર તે બાંધે છે તે વષે દરેકે સાવધ રહે ું. 11 કેમ કે જે નંખાયેલો પાયો છે તે તો ઈ ુ ખ્રસ્ત છે. તેમના સવાય
બીજો પાયો કોઈ નાખી શક ું નથી.

12પણજોઆ પાયા પર બાંધનાર કોઈ સો ુ,ં ચાંદ , અ ૂલ્ય પથ્થર, લાકડુ કે, પરાળનો ઉપયોગ કરે, 13તો દરેક ું કામ કે ું છે
તે ુલ્ ું કરવામાં આવશ;ે કેમ કે તે દવસ તેને ઉઘાડુ પાડશ,ે અ થી તે પ્રગટ કરવામાં આવશ;ે અને દરેક ું કામ કે ું છે તે અ
જ પારખશ.ે

14જે કોઈએ તે પાયા પર બાંધકામ ક ુ હશે, તે જો ટક રહેશે તો તે બદલો પામશ.ે 15જો કોઈ ું કામ બળ જશ,ે તો તેને
ુકસાન થશે; તોપણ તે જાતે જાણે કે અ માંથી બચેલા જવેો થશ.ે
16 તમે ઈ ર ું ભ ક્ત ાન છો, અને તમારામાં ઈ રનો પ વત્ર આત્મા વાસ કરે છે, એ ું તમે નથી જાણતા? 17જો કોઈ

ઈ રના સભા ાનનો નાશ કરે, તો ઈ ર તેનો નાશ કરશ;ે કેમ કે ઈ ર ું આ ભ ક્ત ાન તે તો પ વત્ર છે, અને તે ભ ક્ત ાન
તમે છો.

18 કોઈ પોતે પોતાને છેતરે ન હ. જોઆજમાનામાં તમારામાંનો કોઈ પોતાને જ્ઞાની માનતો હોય, તો જ્ઞાની થવા માટે તેણે ૂખર્
થ ું જરૂર છે. 19 કેમ કે આ જગત ું જ્ઞાન ઈ રની આગળ ૂખર્તારૂપ છે; કેમ કે લખે ું છે કે, પ્ર ુ કહેવાતા જ્ઞાનીઓને તેઓની
જ ચ ુરાઈમાં પકડ પાડે છે. 20અને વળ , પ્ર ુ જાણે છે કે જ્ઞાનીઓના વચાર થર્ છે.

21 તો કોઈ પણ માણસે માણસો વષે અ ભમાન ન કર ું, કેમ કે ઈ રે તમને બ ું આપે ું છે. 22 પાઉલ, આપોલસ, કેફા,
ૃ , જીવન, મરણ, વતર્માનની કે ભ વષ્યની બાબતો; એ બ ું તમારુ જ છે; 23 તમે ખ્રસ્તનાં છો; અને ખ્રસ્ત ઈ રના છે.

4
ખ્રસ્તનાં પ્રે રતો

1 દરેક માણસે અમને ખ્રસ્તનાં સેવકો તથા ઈ રના મમ ને પ્રગટ કરનારા કારભાર ઓ માનવા. 2 વળ દરેક કારભાર એ
વ ા ુ થ ું એ ૂબ જ જરૂર ું છે.
3 પણ તમે કે બીજા માણસો મારો ન્યાય કરો, એ વષે મને કઈ ચતા નથી; વળ હુ પોતે પણ પોતાનો ન્યાય કરતો નથી. 4 કેમ

કે મને પોતાનામાં કશો દોષ દેખાતો નથી, પણ એથી હુ ન્યાયી ઠરતો નથી; પણ મારો ન્યાય કરનાર તો પ્ર ુ છે.
5 માટે તમે સમય અગાઉ, એટલે પ્ર ુ આવે ત્યાં ુધી, કઈ ન્યાય ન કરો; તેઓ અંધકારની છૂપી બાબતોને જાહેર કરશ,ે અને

હૃદયોના ુપ્ત ઇરાદા પ્રગટ કરશ;ે તે સમયે દરેકની પ્રશંસા ઈ ર તરફથી થશ.ે
6ભાઈઓ, મેં એ વાતો તમારે સારુ ઉદાહરણ તર કે મને પોતાને તથા આપોલસને લા ુ પાડ છે, જથેી તમે અમારાથી એ ું

શીખો કે જે લખવામાં આ ું છે તેની હદઓળંગવી ન હ અને એકના પક્ષમાં રહ ને બીજાની વરુદ્ધ કોઈ બડાઈ કરે ન હ. 7 કેમ
કે કોણ તમારામાં ભેદ પાડે છે? તાર પાસે એ ું ું છે જે તેં મફત પ્રાપ્ત ક ુ નથી? જો તેં મફતમાં પ્રાપ્ત ક ુ છે તો જાતે મેળ ું
હોય તેમ અ ભમાન કેમ કરે છે?

8તમે ારનાયે સં ુ થઈ ગયા છો, અને દ્ર વાન પણ થઈ ગયા છો. અમારા વના તમે રાજ કરવા લાગ્યા છો. અમાર પણ
ઇચ્છા એ છે કે તમે રાજ કરો કે, જથેી અમે પણ તમાર સાથે રાજ કર એ. 9માટે હુ વચારુ છુ કે, ઈ રે અમો પ્રે રતોને જાણે કે
છેલ્લાં મરણદડ પામનારા હોય એવા બતા ા છે; કેમ કે અમે વ ની, સ્વગર્દૂતોની તથા માણસોની આગળ તમાશા જવેા ુલ્લાં
થયા છ એ.

10 ખ્રસ્તને માટે અમે ૂખર્, પણ તમે ખ્રસ્તમાં ુ દ્ધમાન; અમે નબર્ળ પણ તમે બળવાન; અને તમે માન પામનારા, પણ અમે
અપમાન પામનારા થયા છ એ. 11અત્યાર ુધી અમે ૂ ા, તરસ્યા તથા વ ો વનાના છ એ, સતાવણી સહન કર એ છ એ
અને ઘરબાર વનાના છ એ.

12 અમે હાથે કામ અને મહેનત કર એ છ એ; નદા પામવા છતાં અમે આશીવાર્દ આપીએ છ એ; સતાવણી સહન કર એ
છ એ; 13 તરસ્કૃત હોવા છતાંય વનંતી કર એ છ એ; અમે હજી ુધી માનવજગતથી ધ ાર પામેલા તથા કચરા જવેા છ એ.

14 હુ તમને શરમાવવા માટે આ વાતો લખતો નથી; પણ તમને મારાં પ્રય બાળકો સમજીને શક્ષણ આ ું છુ. 15જોકે તમને
ખ્રસ્તમાં દસ હજાર શક્ષકો હોય, તોપણ તમને ઘણાં પતા નથી; કેમ કે ખ્રસ્ત ઈ ુમા,ં ુવાતાર્દ્વારા હુ તમારો પતા થયો છુ.
16 તેથી હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, તમે મારા અ ુયાયીઓ થાઓ.

17 મેં તમોથીને તમાર પાસે મોકલ્યો છે, તે ખ્રસ્તમાં મારો પ્રય તથા વ ા ુ ુત્ર છે. જમે હુ દરેક જગ્યાએ સવર્ વ ાસી
સ ુદાયોમાં શીખ ું છુ તેમ તે ખ્રસ્તમાં મારા માગ વષે તમને સ્મરણ કરાવશે. 18જાણે હુ તમાર પાસે પાછોઆવવાનો ન હોઉં,
એ ું સમજીને તમારામાંનાં કેટલાક અ ભમાની થઈ ગયા છે.

19 પણ પ્ર ુની ઇચ્છા હશે, તો હુ તમાર પાસે વહેલો આવીશ, અને અ ભમાનીઓ ું બોલ ું ન હ, પણ તેઓ ું સામથ્યર્ જોઈ
લઈશ. 20 કેમ કે ઈ ર ું રા બોલવામાં ન હ, પણ સામથ્યર્માં છે. 21 તમાર શી ઇચ્છા છે? હુ તમાર પાસે સોટ લઈને આ ુ,ં
કે પ્રેમભાવે તથા નમ્રભાવે આ ુ?ં
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5
મંડળ માં ભચાર સામે પગલાં

1 મારા સાંભળવામાં આ ું એ ું છે કે તમારામાં ભચાર ાપેલો છે, અને તે પણ એવો કે જે બનયહૂદ ને પણ ચાલતો
નથી; એટલે કે કોઈએ પોતાની સાવક માને રાખી છે. 2એમ છતાં એ બાબતો વષે શર મદા થવાને બદલે તમે છાતીકાઢ ને ચાલો
છો! જણેે આ કામ ક ુ છે તેને તમારે તમારામાંથી દૂર કરવો જોઈતો હતો.

3 કેમ કે શર રે હુ ગેરહાજર છતાં, આત્મામાં પ્રત્યક્ષ હોવાથી, જાણે હુ પોતે હાજર હોઉં એમ, એ કામ કરનારાનો ન્યાય કર
ૂ ો છુ. 4 કે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં સામથ્યર્ સ હત, તમે મારા આત્મા સાથે એકઠા મળ ને આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં

નામે, 5 તમારે એ માણસને શર રનાં ુકસાનને સારુ શેતાનને સોંપવો કે જથેી પ્ર ુ ઈ ુના ુનરાગમન સમયે તેનો આત્મા ઉદ્ધાર
પામે.

6તમે ઘમંડ રાખો છો તે યોગ્ય નથી; ું તમે એજાણતા નથી, કે થોડુ ખમીરઆખા લોટને લાવે છે? 7તમે જૂના ખમીરને કાઢ
નાખો, એ માટે કે જમે તમે બેખમીર છો, તેમ તમે નવા થઈજાઓ, કેમ કે આપણા પાસ્ખાયજ્ઞ એટલે ખ્રસ્ત ઈ ુએ, આપણે માટે
તેમ ું બ લદાન આપ્ ું છે. 8એ માટે જૂના ખમીરથી ન હ, એટલે પાપ તથા દુ તાનાં ખમીરથી ન હ, પણ નખાલસપણા તથા
સત્યતાની બેખમીર રોટલીથી આપણે પાસ્ખાપવર્ ઊજવીએ.

9 મેં તમને મારા પત્રમાં લ ું છે કે તમે ભચાર ઓની સોબત ન કરો; 10 પણઆ દુ નયાના ભચાર ઓ તથા લોભીઓ,
જુલમી કે ૂ ત ૂજકોની સંગત ન કરો એમ ન હ; કેમ કે જો એમ હોય તો તમારે માનવજગતમાંથી નીકળ જ ું પડ.ે

11 પણ હમણાં મેં તમને લ ું છે, કે જે આપણો ભાઈ કહેવાય છે, એવો જો કોઈ ભચાર , લોભી, ૂ ત ૂજક, નદા
કરનારો, સ્વછદ કે જુલમ કરનારો હોય, તો એવા માણસોની સંગત કરવી ન હ, અને તેની સાથે બેસીને ખા ું પણ ન હ. 12 કેમ કે
બહારનાઓનો ન્યાય મારે ું કામ કરવો છે? જઓે વ ાસી સ ુદાયમાનાં છે તેઓનો ન્યાય તમે કરો છો કે ન હ? 13 પણ જઓે
બહાર છે તેઓનો ન્યાય ઈ ર કરે છે તો તમે તમારામાંથી તે મ ુષ્યને દૂર કરો.

6
અ વ ાસીઓ સમક્ષ ન જાઓ

1 તમારામાંના કોઈને બીજાની સામે તકરાર થઈ હોય, તો સંતોની આગળ ન જતા અ વ ાસીઓની આગળ ન્યાય માગવા
જાય એ કે ું કહેવાય? 2 સંતો માનવજગતનો ન્યાય કરશે એ ું તમે જાણતા નથી? અને જો તમારાથી માનવજગતનો ન્યાય
કરવામાં આવે તો ું તમે તદ્દન નજીવી તકરારોનો ુકાદો કરવાને યોગ્ય નથી? 3આપણે દૂતોનો ન્યાય કર ું એ ું તમે જાણતા
નથી? તો આ જદગીને લગતી બાબતોનો ન્યાય આપણે ના કર શક એ?

4 એ માટે જો તમારે આ જદગીની બાબતોનો ન્યાય કરવાનો હોય, તો વ ાસી સ ુદાયમાં જઓેને તમે ગણકારતા નથી
તેઓને તમે ન્યાય કરવાને બેસાડો છો? 5 હુ તમને શરમાવવાને માટે કહુ છુ. કે ું ભાઈ ભાઈની વચ્ચે ન્યાય કર શકે, એવો એક
પણ જ્ઞાની માણસ તમારામાં નથી? 6પણઅહ તો ભાઈ પોતાના ભાઈ સામે ફ રયાદ કરે છે; અને તે વળ અ વ ાસીઓસમક્ષ!

7 માટે હમણાં તમારામાં સાચે જ ગેરસમજ ઊભી થઈ છે, કે, તમે એકબીજા સામે ફ રયાદ કરો છો. એમ કરવાને બદલે તમે
અન્યાય કેમ સહન કરતા નથી? 8ઊલટા ું તમે અન્યાય કરો છો, તથા બીજા ું પડાવી લો છો, અને તે પણ તમારા ભાઈઓ ુ!ં

9 ું તમે જાણતા નથી કે અન્યાયીઓ ઈ રના રા નો વારસો પામશે ન હ? તમે ૂલ ન કરો; વળ ભચાર ઓ,
ૂ ત ૂજકો, લંપટો, વષયીઓ તથા સજાતીય ુરુષ સંબંધ રાખનારાઓ, 10 ચોર ઓ કરનાર, લોભીઓ, સ્વછદ , નદા

કરનારાઓ તથા જુલમથી પૈસા પડાવનારા, તેઓને ઈ રના રા નો વારસો મળશે ન હ. 11 તમારામાંના કેટલાક એવા હતા,
પણ તમે ઈ ુ ખ્રસ્તનાં નામે તથા આપણા ઈ રના આત્માથી ુદ્ધ થયા, અને પ વત્રતા અને ન્યાયપણું પામ્યા છો.

ઈ રના મ હમા માટે શર રનો ઉપયોગ
12સઘળ વસ્ ુઓની મને છૂટ છે. પણ એ બધી લાભકારક નથી. પણ હુ તેમાંની કોઈથી નયં ત્રત થવાનો નથી. 13ખોરાક

પેટને માટે છે અને પેટ ખોરાકને માટે છે. પણ ઈ ર બ ેનો નાશ કરશ.ે હવે શર ર ભચારને માટે ન હ, પણ પ્ર ુનો મ હમા
કરવા માટે આપવામાં આ ું છે. અને પ્ર ુ શર રને માટે.

14 ઈ રે ઈ ુને સજીવન કયાર્ છે, અને પોતાના પરાક્રમથી તે આપણને પણ ૃત્ ુમાંથી સજીવન કરશે. 15આપણાં શર રો
ખ્રસ્તનાં અંગો છે, એ ું તમે નથી જાણતા? ત્યારે ું હુ ખ્રસ્તનાં અંગોને ભચા રણીના અંગો બના ું? એ ું ન થાઓ.
16 ું તમે નથી જાણતા કે ભચા રણી સાથે જે જોડાય છે, તે તેની સાથે એક દેહ થાય છે? કેમ કે શા કહે છે કે, તેઓ

એક દેહ થશ.ે 17 પણ પ્ર ુની સાથે જે જોડાય છે તે તેમની સાથે એકઆત્મા થાય છે.
18 ભચારથી નાસો, માણસ જે પાપ કરે તે શર ર બહારના છે; પણ ભચાર પોતાના શર રની વરુદ્ધ પાપ કરે છે.
19 ું તમે નથી જાણતા કે તમારામાં જે પ વત્ર આત્મા છે, જે તમને ઈ ર પાસેથી આપવામાં આ ો છે, તેમ ું ભ ક્ત ાન

તમારુ શર ર છે? અને તમે પોતાના નથી, 20 કેમ કે ૂલ્ય ૂકવીને તમને ખર દવામાં આ ા છે. તેથી હવે તમારુ શર ર અને તમારો
આત્મા ઈ રનાં છે, તમારાં શર રો દ્વારા ઈ રને મ હમા આપો.

7
લ વશેના પ્ર ો

1 હવે જે બાબતો સંબંધી તમે મારા પર લ ું તે વષે ુરુષ ીનો સ્પશર્ ના કરે તો સારુ. 2 પણ ભચાર ન થાય માટે દરેક
ુરુષે અને ીએ લ કર ુ.ં
3 પ તએ પોતાની પત્ની પ્રત્યે જવાબદાર નભાવવી. અને તેમ જ પત્નીએ પોતાના પ ત પ્રત્યેની ફરજ બજાવવી. 4 પત્નીને

પોતાના શર ર પર અ ધકાર નથી, પણ પ તને છે; તેમ જ પ તને પોતાના શર ર પર અ ધકાર નથી, પણ પત્નીને છે.
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5એકબીજાથી જુદાં ના થાઓ, પણ પ્રાથર્ના માટે થોડ વાર ુધી એકબીજાની સંમ તથી જુદાં થ ું પડે તો થાઓ. પછ પાછા
ભેગા થાઓ, રખેને શેતાન તમારા માન સક વકારને લીધે તમને પર ક્ષણમાં પાડ.ે

6 પણ હુ આ વાત તમને આજ્ઞા તર કે ન હ પણ મર જયાત ર તે કહુ છુ. 7 માર ઇચ્છા છે કે, તમે સવર્ માણસો મારા જવેા
થાઓ. પણ ઈ રે દરેકને પોતપોતા ું અંગત કૃપાદાન આપે ું છે, કોઈને એક પ્રકાર ું તો કોઈને બીજા પ્રકાર ું કૃપાદાન.

8 પણ અપ રણીતોને તથા વધવાઓને હુ કહુ છુ કે, ‘તેઓ જો મારા જવેા રહે તો તેઓને તે હતકારક છે.’ ” 9 પણ જો તેઓ
પોતે સંયમ ન રાખી શકે તો તેઓને લ કરવાની છૂટ છે. કેમ કે બળવા કરતાં લ કર ું એ સારુ છે.

10 પણ લ કરેલાઓને હુ આજ્ઞા કરુ છુ, હુ તો ન હ, પણ પ્ર ુ કરે છે, કે પત્નીએ પોતાના પ તથી જુદા થ ું ન હ; 11 પણ
જો પત્ની જાતે જુદ થાય તો તેણે લ કયા વના રહે ું, નહ તો પ તની સાથે ુલેહ કર ને રહે ું; પ તએ પોતાની પત્નીનો ત્યાગ
કરવો ન હ.

12 હવે બાક નાઓને તો પ્ર ુ ન હ, પણ હુ કહુ છુ કે, જો કોઈ વ ાસી ભાઈને અ વ ાસી પત્ની હોય, અને એ તેની સાથે
રહેવાને રાજી હોય, તો પ તએ તેનો ત્યાગ કરવો ન હ; 13કોઈ વ ાસી પત્નીને અ વ ાસી પ ત હોય, અને એ તેની સાથે રહેવાને
રાજી હોય, તો પત્નીએ તેનો ત્યાગ કરવો ન હ. 14 કેમ કે અ વ ાસી પ તએ વ ાસી પત્નીથી પ વત્ર કરાયેલો છે, અ વ ાસી
પત્નીએ વ ાસી પ તથી પ વત્ર કરાયેલી છે; એ ું ના હોત તો તમારાં બાળકો અ ુદ્ધ હોત, પણ હવે તેઓ પ વત્ર છે.

15 પણ જો અ વ ાસી ુરુષ અલગ રહેવા માગે, તો તેને અલગ રહેવા દો; એવા સંજોગોમાં કોઈ વ ાસી ભાઈ કે બહેન
બંધનમાં નથી; પણ ઈ રે સૌને શાં તમાં રહેવા સારુ તેડ્યાં છે. 16અરે ી, ું તારા પ તનો ઉદ્ધાર કર શ કે ન હ, એ ું શી ર તે
જાણી શકે? અરે ુરુષ, ું તાર પત્નીનો ઉદ્ધાર કર શ કે ન હ, એ ું શી ર તે જાણી શકે?

ઈ રના આમંત્રણને અ ુરૂપ જીવન જીવો
17 કેવળ જમે ઈ રે દરેકને વહેંચી આપ્ ું છે અને જમે પ્ર ુએ દરેકને તે ું છે, તેમ તે દરેકે ચાલ ું; અને એ જ નયમ હુ સવર્

વ ાસી સ ુદાયો માટે ઠરા ું છુ. 18 ું કોઈ ુ તી તેડાયેલો છે? તો તેણે બે ુ તી જવેા ન થ ુ,ં ું કોઈ બે ુ તી તેડાયેલો છે?
તો તેણે ુ તી જવેા થ ું ન હ. 19 ુ ત તો કઈ નથી, અને બે ુ ત પણ કઈ નથી, પણ ઈ રની આજ્ઞાઓ ું પાલન તે જ બ ું
છે.

20 દરેક માણસને જે તમાં તેડવામાં આ ો હોય એ જ તમાં તે રહે. 21 ું તને દાસ હોવા છતાં તેડવામાં આ ો છે?
તો તે બાબતની ચતા ન કર; અને જો ું છૂટો થઈ શકે એમ હોય તો બહેતર છે કે તારે તેનો લાભ લેવો જોઈએ. 22 કેમ કે જે
દાસને પ્ર ુએ તેડયો છે તે હવે પ્ર ુનો સ્વતંત્ર સેવક છે; અને એમ જ જે સ્વતંત્ર હોય તેને જો તેડવામાં આ ો હોય તો તે હવે
ખ્રસ્તનો દાસ છે. 23 તમને ૂલ્ય ૂકવીને ખર દવામાં આ ા છે તેથી તમે માણસના દાસ ન થાઓ. 24ભાઈઓ, જે તમાં
તમને તેડવામાં આ ા હોય તે તમાં દરેકે ઈ રની સાથે રહે ું.

અપ ર ણતો અને વધવાઓનો પ્ર
25હવે કુવાર ઓ વષે મને પ્ર ુ તરફથી કઈઆજ્ઞા મળ નથી; પણજમે વ ા ુ થવાને પ્ર ુ પાસેથી હુ દયા પામ્યો છુ, તેમ હુ

મારો પોતાનો અ ભપ્રાય આ ું છુ. 26 તો મને એમ લાગે છે કે, હાલનાં સંકટના સમયમાં દરેક માણસે હાલમાં પોતાની જે ત
છે તેમાં તેણે રહે ું તે હતકારક છે.

27 ું ું પત્ની સાથે બંધાયેલો છે? તો ું તેનાથી વ ૂટા પડવાની ઇચ્છા કર શ ન હ. ું ું પત્નીથી છૂટો થયેલો છે? તો હવે ું
પત્નીની ઇચ્છા કર શ ન હ. 28જો ું લ કરે, તો ું પાપ નથી કરતો; અને જો કુવાર ી લ કરે તો તે પાપ કરતી નથી; જોકે
લ કરવાથી જીવનમાં કેટલીક ુશ્કેલીઓ પડશે પણ હુ તમારા પર દયા રાખીને તમારો બચાવ કરવા ઇચ્છુ છુ.

29 ભાઈઓ, હુ એ કહુ છુ કે હવે થોડો સમય બાક રહેલો છે; જઓેએ લ કયાર્ છે તેઓ લ કયા વનાના જવેા થાય.
30 રડનારા ન રડનારા જવેા થાય; અને હષર્ કરનારા એવા આનંદથી દૂર રહેનારા જવેા થાય; વળ ખર દનાર પોતાની પાસે ક ું ન
રાખનારા જવેા થાય; 31અને જઓે આ દુ નયાના વહાર કરનારા છે તેઓ દુ નયાના વહારમાં ગળાડૂબ થઈ તલ્લીન થઈ
ગયેલા જવેા થાઓ ન હ. કેમ કે આ ભૌ તક જગતનો વૈભવ ન થવાનો છે.

32 પણ તમે ચતા કરો ન હ, એવી માર ઇચ્છા છે. જણેે લ કરેલાં નથી તે પ્ર ુની વાતોમાં તલ્લીન રહે છે, કે પ્ર ુને કેવી ર તે
મ હમા આપવો; 33 પણ જણેે લ કરે ું છે તે દુ નયાની નાશવંત વાતોમાં મ રહે છે, કે પત્નીને કેવી ર તે ુશ રાખવી. 34 તેમ
જ પ રણીતા તથા કુવાર માં પણ ભ તા છે. જમેણે લ કરે ું નથી તે ીઓ પ્ર ુની વાતોની કાળજી રાખે છે, કે તે શર રમાં
તથા આત્મામાં પ વત્ર થાય; પણ પ રણીતા દુ નયાદાર ની ચતા રાખે છે, કે પ તને કેવી ર તે ુશ રાખવો.

35 પણ હુ તમારા પોતાના હતને માટે તે કહુ છુ; કે જથેી તમે સંકટમાં આવી પાડો ન હ, પણ એ માટે કહુ છુ કે તમે યોગ્ય ર તે
ચાલો તથા એક મનના અને એક ચ ના થઈને પ્ર ુની સેવા કરો.

36 પણ જો કોઈને એ ું લાગે કે પોતાના ઉત્કટ આવેગના લીધે તે પોતાની સગાઈ કરેલ કન્યા સાથે અયોગ્ય ર તે વતર્ન કરે છે
તો તેણે પોતાની ઇચ્છા ુજબ તેની સાથે લ કર ુ.ં તેમ કર ું તે પાપ નથી. 37 પણ જો તે લ ન કરવાનો નણર્ય કરે છે, તેને
કોઈ મજ ુર ન હોય અને તે પોતાના આવેગ પર અંકુશ રાખી શકે તેમ હોય તો સારુ થશે કે તે તેની સાથે લ ન કરે. 38એટલે
જનેી સાથે તેણે સગાઈ કરેલ છે તેની સાથે જે લ કરે છે તે સારુ કરે છે, અને જે તેની સાથે લ ન કરવા ું પસંદ કરે છે તે વધારે
સારો નણર્ય કરે છે.

39પત્ની ાં ુધી તેનો પ તજીવે છે, ત્યાં ુધી નયમથી બંધાયેલી છે; પણજો તેનો પ ત ૃત્ ુ પામ્યો હોય, તો જનેે તે ઇચ્છે
છે તે વ ાસીની સાથે લ કરવાને તે સ્વતંત્ર છે, પણ ફક્ત પ્ર ુમા.ં 40 પણ જો તે એકલી રહે, તો મારા ધાયાર્ પ્રમાણે, તે વધારે
આશીવાર્ દત થશ;ે માર આ સલાહ ઈ રના આત્મા તરફથી છે; એ ું હુ મા ું છુ.

8
ૂ તઓને ધરેલા નૈવેદ વષે
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1હવે ૂ તઓને ધરાવેલી પ્રસાદ વષેઆપણેજાણીએછ એઅનેઆપણસવર્ને એ બાબત ું જ્ઞાન છે. જ્ઞાન માણસને ગ વ
કરે છે પણ પ્રેમ તેની ઉ ત કરે છે. 2 પણ જો કોઈ એ ું ધારે કે હુ પોતે કઈ જાણું છુ, તોપણ જમે જાણ ું જોઈએ તે ું ક ું હજી
જાણતો નથી. 3 પણ જો કોઈ ઈ ર પર પ્રેમ રાખે છે, તો તે તેમને ઓળખે છે.

4 ૂ તઓનાં પ્રસાદ ખાવા વષે તો આપણે જાણીએ છ એ કે ૂ ત દુ નયામાં કઈ જ નથી અને એક ઈ ર સવાય બીજાકોઈ
ઈ ર નથી. 5 કેમ કે સ્વગર્માં કે ૃથ્વી પર જોકે કહેવાતા દેવો છે, એવા ઘણાં દેવો તથા કહેવાતા પ્ર ુઓ છે તેમ; 6તોપણઆપણા
તો એક જ ઈ ર એટલે પતા છે, જમેનાંથી સવર્ સજાર્ ું છે; અને આપણે તેમને અથ છ એ; એક જ પ્ર ુ એટલે ઈ ુ ખ્રસ્ત છે,
જમેને આશરે સવર્ છે અને આપણે પણ તેમને આશ્રયે છ એ.

7 પણ સવર્ માણસોમાં એ ું જ્ઞાન નથી; કેટલાક લોકોને હજુ ુધી ૂ તનો પ રચય હોવાથી તેની પ્રસાદ તર કે તે ખાય છે; અને
તેઓ ું અંતઃકરણ નબર્ળ હોવાથી ભ્ર થાય છે.

8 પણ ભોજનથી આપણે ઈ રને માન્ય થતાં નથી જો ન ખાઈએ તો આપણે વધારે સારા થતાં નથી; અને જો ખાઈએ તો
વધારે ખરાબ થતાં નથી. 9 પણ સાવધાન રહો, રખેને આ તમાર સ્વતંત્રતા નબર્ળોને કોઈ ર તે ઠોકર ખવડાવે. 10 કેમ કે તારા
જવેા જ્ઞાની માણસને ૂ તના મં દરમાં બેસીને ભોજન કરતાં જો કોઈ નબર્ળ અંતઃકરણવાળો માણસ જુએ, તો ું તે ું અંતઃકરણ
ૂ તઓની પ્રસાદ ખાવાની હમત ન હ કરશ?ે
11એવી ર તે તારા જ્ઞાનથી તારો નબર્ળ ભાઈ જનેે લીધે ખ્રસ્ત ૃત્ ુ પામ્યા તેનો નાશ થાય; 12અને એમ ભાઈઓની વરુદ્ધ

પાપ કર ને તથા તેઓનાં નબર્ળ અંતઃકરણોને આઘાત પમાડ ને તમે ખ્રસ્તની વરુદ્ધ પાપ કરો છો. 13 તો પ્રસાદ ખાવાથી જો
મારા ભાઈને ઠોકર લાગે તો હુ ારેય પણ માંસ ન હ ખાઉં કે જથેી મારા ભાઈને ઠોકર ન લાગ.ે

9
પ્રે રતોના હકકો અને ફરજો

1 ું હુ સ્વતંત્ર નથી? ું હુ પ્રે રત નથી? ું મને આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત ું દશર્ન થ ું નથી? ું તમે પ્ર ુમાં માર સેવા ું ફળ
નથી? 2જોકે હુ બીજાઓની દ્ર માં પ્રે રત ન હોઉં, તોપણ ન ે તમાર નજરે તો છુ જ, કેમ કે પ્ર ુમાં તમે મારા પ્રે રતપદનો
ુરાવો છો.
3 માર ૂછપરછ કરનારાને મારો એ જ પ્રત્ ુ ર છે; 4 ું અમને ખાવાપીવાનો અ ધકાર નથી? 5 ું જવેો બીજા પ્રે રતોન,ે

પ્ર ુના ભાઈઓને તથા કેફાને છે તેવો મને પણ વ ાસી ીને સાથે લઈ ફરવાનો અ ધકાર નથી? 6અથવા ું ધંધો રોજગાર
કર ને ુજરાન ચલાવવા ું કેવળ મારે તથા બાનાર્બાસને માટે જ છે?

7એવો કયો સપાઈ છે કે જે પોતાના ખચર્થી લડાઈમાં જાય છે? દ્રાક્ષાવાડ રોપીને તે ું ફળ કોણ ખાતો નથી? અથવા કોણ
જાનવર પાળ ને તેના દૂધનો ઉપભોગ કરતો નથી? 8એ વાતો ું હુ માણસોના વચારોથી કહુ છુ? અથવા ું નયમશા પણ
એ વાતો કહે ું નથી?

9 કેમ કે ૂસાના નયમશા માં લ ું છે, કે પારે ફરનાર બળદના મોં પર જાળ ન બાંધ. ું આવી આજ્ઞાઆપવામાં ું ઈ ર
બળદની ચતા કરે છે? 10 કે વશેષ આપણાં લીધે તે એમ કહે છે? આપણાં લીધે તો લ ું છે, કે જે ખેડે છે તે આશાથી ખેડે
અને જે મસળે છે તે ફળ પામવાની આશાથી તે કરે. 11જો અમે તમારે માટે આ ત્મક બાબતો વાવી છે, તો અમે તમાર શર ર
ઉપયોગી બાબતો લણીએ એ કઈ વધારે પડ ું કહેવાય?

12જો બીજાઓ તમારા પરના એ હકનો લાભ લે છે તો તેઓના કરતા અમે વશેષે દાવેદાર નથી ું? તોપણ એ હકનો અમે
ઉપયોગ કય નથી, પણ ખ્રસ્તની ુવાતાર્ને કઈ અટકાવરૂપ ન થવાય માટે અમે સવર્ સહન કર એ છ એ. 13 એ ું તમે નથી
જાણતા કે જઓે ભ ક્ત ાનમાં સેવા ું કામ કરે છે તેઓ સભા ાન ું ખાય છે; જઓે યજ્ઞવેદ ની સેવા કરે છે, તેઓ યજ્ઞવેદ ના
અપર્ણના ભાગીદાર છે એ ું તમે નથી જાણતા? 14 એમ જ પ્ર ુએ ઠરા ું કે, જઓે ુવાતાર્ પ્રગટ કરે છે, તેઓ ુવાતાર્થી
પોતા ું ુજરાન ચલાવ.ે

15 પણ એવો કશો વહ વટ મેં નથી કય ; મને એવા લાભ મળે તે માટે હુ આ લ ું છુ એ ું નથી. કેમ કે કોઈ મારુ અ ભમાન
કરવા ું કારણ થર્ કરે, એ કરતાં મર ું તે મારે માટે બહેતર છે. 16 કેમ કે જો હુ ુવાતાર્ પ્રગટ કરુ, તો મારા માટે એ ગવર્ ું કારણ
નથી; કેમ કે એ માર ફરજ છે, અને જો હુ ુવાતાર્ પ્રગટ ન કરુ, તો મને અફસોસ છે.

17જો હુ ુશીથી તે પ્રગટ કરુ, તો મને બદલો મળે છે; પણ જો ુશીથી ના કરુ, તો મને એનો કારભાર સોંપવામાં આ ો છે.
18માટે મને શો બદલો છે? એ કે ુવાતાર્ પ્રગટ કરતાં હુ ખ્રસ્તની ુવાતાર્ મફત પ્રગટ કરુ, એ માટે કે ુવાતાર્માં મારો જે અ ધકાર
તેનો હુ ૂરે ૂરો લાભ લઉં ન હ.

19 કેમ કે સવર્થી સ્વતંત્ર હોવા છતાં હુ સવર્નો દાસ થયો કે જથેી ઘણાં મ ુષ્યોને બચા ુ.ં 20યહૂદ ઓ માટે હુ યહૂદ જવેો થયો
કે જથેી યહૂદ ઓને બચા ુ;ં નયમશા ને આધીન લોકો માટે હુ નયમશા ને આધીન મ ુષ્ય જવેો થયો કે જથેી નયમશા ને
આધીન લોકોને બચા ુ.ં

21 નયમશા ર હત લોકો માટે નયમશા ર હત મ ુષ્ય જવેો થયો; જોકે હુ પોતે ઈ રનાં નયમશા ર હત ન હ પણ
ખ્રસ્તનાં નયમશા ને આધીન છુ; 22 નબર્ળોની સાથે હુ નબર્ળ થયો કે જથેી નબર્ળોને બચા ુ.ં સવર્ની સાથે સવર્ના જવેો થયો
છુ કે જથેી હુ સવર્ ર તે કેટલાકને બચા ુ.ં 23 હુ ુવાતાર્ને લીધે બ ું કરુ છુ, એ માટે કે હુ તેનો સહભાગી થાઉં.

24 ું તમે નથી જાણતા કે શરતમાં દોડનારાં સવર્ તો ઇનામને માટે દોડે છે, પણ ઇનામ એકને જ મળે છે? તમે એ ું દોડો કે
ઈનામ તમને મળે. 25 પ્રત્યેક પહેલવાન સવર્ પ્રકારે સ્વદમન કરે છે; તેઓ તો વનાશી ુગટ પામવા માટે એ ું કરે છે; પણઆપણે
અ વનાશી ુગટ પામવા માટે. 26એ માટે હુ એવી ર તે દોડુ છુ, પણ શંકા રાખનારની જમે ન હ; હુ ુ ેબાજ છુ પણ હવામાં
ુ ા મારનારના જવેો ન હ. 27 હુ મારા શર રને શસ્ત તથા સંયમમાં રા ું છુ, રખેને બીજાઓને ુવાતાર્ પ્રગટ કયાર્ છતાં કદાચ

હુ પોતે પડતો ુકાઉં.
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10
ૂ તઓ વષે ચેતવણી

1 મારા ભાઈઓ, હુ ઇચ્છતો નથી કે તમે આ બાબત વષે અજાણ્યા રહો કે, આપણા સવર્ ૂવર્જો વાદળાં ની છાયા નીચે
સ ુદ્રમાં થઈને પાર ગયા; 2 તેઓ સવર્ ૂસાના અ ુયાયી થવાને વાદળમાં તથા સ ુદ્રમાં બા પ્તસ્મા પામ્યા; 3 સવર્એ એક જ
આ ત્મક અ ખા ુ,ં 4 તેઓ સવર્એ એક જઆ ત્મક પાણી પી ું; કેમ કે તેમની પાછળ ચાલનારઆ ત્મક ખડક ું પાણી તેઓએ
પી ું; તે ખડક તો ખ્રસ્ત હતા.

5 પણ તેઓમાંના કેટલાક પર ઈ ર પ્રસ નહોતા, માટે તેઓ અરણ્યમાં માયાર્ ગયા. 6જમે તેઓ દુ વસ્ ુઓની વાસના
રાખનાર હતા તેવા આપણે ન થઈએ, તે માટે આ વાતો આપણે સારુ ચેતવણીરૂપ હતી.

7જમે તેઓમાંના કેટલાક ૂ ત ૂજક થયા, તેવા તમે ન થાઓ; લખે ું છે કે, લોક ખાવાપીવા બેઠા, અને ઊઠ ને નાચવા લાગ્યા.
8જમે તેઓમાંના કેટલાકે ભચાર કય , અને એક દવસમાં ત્રેવીસ હજાર માયાર્ ગયા, એ ું આપણે ન કર એ.

9જમે તેઓમાંના કેટલાકે ખ્રસ્તની કસોટ કર . અને સપ થી નાશ પામ્યા, તેમ આપણે ઈ રની કસોટ કર એ ન હ. 10 વળ
જમે તેઓમાંના કેટલાકે કચકચ કર , અને સંહારકે તેમનો સંહાર કય એવી કચકચ તમે ન કરો.

11 હવે તે સવર્ તેઓના પર આવી પ ું તે તો આપણને સમજે તે માટે થ ુ;ં જઓેનાં પર ુગોનો અંત આવી લાગ્યો છે એવો
બોધ આપણને મળે તેને સારુ તે લખવામાં આ ું છે. 12 માટે જે કોઈ પોતાને ર ઊભેલો સમજે છે, તે પોતે પડે ન હ માટે
સાવચેત રહે. 13 માણસ સહન ન કર શકે એ ું કોઈ પર ક્ષણ તમને થ ું નથી. વળ ઈ ર વ ા ુ છે, તે તમાર શ ક્ત ઉપરાંત
પર ક્ષણ તમારા પર આવવા દેશે ન હ; પણ તમે તે સહન કર શકો, માટે પર ક્ષણ સાથે છૂટકાનો માગર્ પણ રાખશે.

14 એ માટે, મારા પ્રયજનો, ૂ ત ૂજાથી નાસી જાઓ. 15 તમને સમજુ માણસો સમજીને, હુ એ તમને કહુ છુ, તમે માર
વાતનો વચાર કરો. 16આશીવાર્દનાં જે પ્યાલા પર આપણે આશીવાર્દ માગીએ છ એ, તે ું ખ્રસ્તનાં રક્તમાં સાથે મળ ને ભાગ
નથી લેતા?ં આપણે જે રોટલી ભાંગીએ છ એ, તે ું ખ્રસ્તનાં શર રમાં સાથે મળ ને ભાગ નથી લેતાં? 17 રોટલી એક જ છે, માટે
આપણે ઘણાં છતાં એક શર રરૂપ છ એ, કેમ કે આપણે સવર્ એક જ રોટલીના ભાગીદાર છ એ.

18જઓેજા તએ ઇઝરાયલી છે તેમને જુઓ; ું યજ્ઞ બ લદાનો ખાનારા યજ્ઞવેદ ના સહભાગી નથી? 19 તો હુ ું કહુ છુ? કે
ૂ તની પ્રસાદ કઈ છે? અથવા ૂ ત કઈ છે?
20 ના, પણ હુ કહુ છુ કે, વદેશીઓજે બ લદાનઆપે છે તે તેઓ ઈ રને ન હ, પણ દુ ાત્માઓને આપે છે; તમે તેઓનો સંગ

ના કરો, એવી માર ઇચ્છા છે. 21 તમે પ્ર ુના પ્યાલા સાથે દુ ાત્માઓનો પ્યાલો પી શકતા નથી; તેમ જ તમે પ્ર ુના ભોજનની
સાથે દુ ાત્માઓનાં ભોજનના ભાગીદાર થઈ શકતા નથી. 22 તો ું આપણે પ્ર ુને ચીડવીએ છ એ? ું આપણે તેમના કરતાં
વધારે બળવાન છ એ?

23સઘળ વસ્ ુઓ ઉ ચત છે; પણસઘળ ઉપયોગી નથી. સઘળ વસ્ ુઓ ઉ ચત છે; પણસઘળ ઉ તકારક નથી. 24માત્ર
પોતા ું જ ન હ, પણ દરેકે બીજા ું હત જો ુ.ં

25જે કઈ બજારમાં વેચાય છે, તે પ્રેરક ુ દ્ધની ખાતર કઈ પણ ૂછપરછ વગર ખાઓ; 26 કેમ કે ૃથ્વી તથા તેમાં ું સવર્સ્વ
પ્ર ુ ું છે. 27જો કોઈ અ વ ાસી તમને નમંત્રણઆપે અને તમે જવા ઇચ્છતા હો, તો તમાર આગળ જે કઈ પીરસવામાં આવે
તે પ્રેરક ુ દ્ધની ખાતર કશી ૂછપરછ કયા વના ખાઓ.

28 પણ જો કોઈ તમને કહે કે, તે ૂ તની પ્રસાદ છે, તો જણેે તે બતા ું તેની ખાતર, તથા પ્રેરક ુ દ્ધની ખાતર તે ન ખાઓ.
29 હુ જે પ્રેરક ુ દ્ધ કહુ છુ, તે તાર પોતાની ન હ, પણ બીજી ક્તની કેમ કે બીજાની પ્રેરક ુ દ્ધથી માર સ્વતંત્રતાનો ન્યાય કેમ
થાય છે? 30જો હુ આભાર ૂવર્ક તે ખાવામાં ભાગીદાર થાઉં, તો જનેે સારુ હુ આભાર મા ું છુ, તે વષે માર નદા કેમ કરવામાં
આવે છે?

31 માટે તમે ખાઓ કે, પીઓ કે, જે કઈ કરો તે સવર્ ઈ રના મ હમાને અથ કરો. 32 તમે યહૂદ ઓને, ગ્રીકોને કે ઈ રના
વ ાસી સ ુદાયને અવરોધરૂપ ન થાઓ; 33 તેઓ ઉદ્ધાર પામે માટે જમે હુ પણ સવર્ બાબતે સવર્ને ુશ રાખીને મારુ પોતા ું
ન હ, પણ ઘણાં ું હત જોઉં છુ, તેમ જ તમે કરો.
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1જમે હુ ખ્રસ્તને અ ુસરુ છુ તેમ તમે મને અ ુસરો.

ભ ક્તસભામાં મા ું ઢાંકવા વષે
2 વળ તમે બધી બાબતોમાં મારુ સ્મરણ કરો છો અને જમે મેં તમને જે આજ્ઞાઓ આપી, તે પ્રમાણે દ્રઢતાથી પાલન કરો છો

માટે હુ તમાર પ્રશંસા કરુ છુ. 3 હુ તમને જણાવવાં ચાહુ છુ કે પ્રત્યેક ુરુષ ું શર ખ્રસ્ત છે અને ી ું શર ુરુષ છે; અને
ખ્રસ્ત ું શર ઈ ર છે. 4જે કોઈ ુરુષ પ્રાથર્ના કે પ્રબોધ કરતાં પોતા ું મા ું ઢાંકે ું રાખે, તો તે પોતાના માથા ું અપમાન કરે છે.
5 પર ુ જે કોઈ ી ુલ્લે માથે પ્રાથર્ના કે પ્રબોધ કરે છે, તો તે પોતાના માથા ું અપમાન કરે છે, કેમ કે તેમ કર ું તે વાળ

ઊતરાવી ના ાં સમાન છે. 6 કેમ કે જો ી માથે ઓઢે ન હ તો તેણે પોતાના વાળ ઊતરાવી નાખવા જોઈએ; પણ જોકે વાળ
ઉતરાવવાથી ીને શરમ લાગે તો તેણે માથે ઓઢ ું જોઈએ.

7 કેમ કે ુરુષને મા ું ઢાંક ું ઘટ ું નથી, તે તો ઈ રની પ્ર તમા તથા મ હમા છે, પણ ી તો ુરુષનો વૈભવ છે; 8 કેમ કે ુરુષ
ીથી થયો નથી, પણ ી ુરુષથી.
9 ુરુષ ું સજન ીને માટે કરવામાં આ ું ન હ ું, પણ ી ું સજન તો ુરુષને માટે કરવામાં આ ું હ ું. 10આ કારણથી

અને સ્વગર્દૂતોને લીધે ીએ પોતાની આ ધનતા દશાર્વવાં માથે ઓઢે ું રાખ ું તે ઉ ચત છે.
11 તોપણ પ્ર ુમાં ુરુષ ીર હત નથી, અને ી ુરુષર હત નથી. 12 કેમ કે જમે ી ુરુષથી છે તેમ ુરુષ ીને આશરે,

પણ સવર્ પ્ર ુથી છે.



ક રથીઓને પહેલો પત્ર 11:13 1003 ક રથીઓને પહેલો પત્ર 12:24

13 ી ુંઘટ વના ઈ રની પ્રાથર્ના કરે એ ું તેને શોભે? એ વાતનો નણર્ય તમે પોતે કરો 14અથવા ું પ્રકૃ ત પોતે તમને
શીખવતી નથી, કે જો ુરુષને લાંબા વાળ હોય તો તે તેને અપમાનરૂપ છે? 15 પણ જો ીને લાંબા વાળ હોય તો તે તેની શોભા
છે, કેમ કે તેના વાળઆચ્છાદનને માટે તેને આપવામાં આવે છે. 16 પણ જો કોઈ માણસ એ બાબત વષે વવાદ મા ૂમ પડ,ે તો
જાણ ું કે, આપણામાં તથા ઈ રના વ ાસી સ ુદાયમાં એવો રવાજ નથી.

પ્ર ુભોજન
માથ. 26:26-29; માક 14:22-25; ૂક 22:14-20

17એ કહ ને હુ તમાર પ્રશંસા કરતો નથી, કેમ કે તમે ુધારાને માટે ન હ, પણ બગાડને સારુ ભેગા મળો છો. 18 કેમ કે પ્રથમ,
તમે સભામાં એકઠા થાઓ છો, ત્યારે તમારામાં ફાટ ટ હોવા ું મારા સાંભળવામાં આવે છે. અને કેટલેક અંશે તે ખરુ મા ું છુ.
19જઓે પસંદ થયેલા છે તેઓ પ્રગટ થાય એ માટે જરૂર છે કે તમારામાં મતભેદ પડ.ે

20 તો તમે એક ાને મળો છો ત્યારે પ્ર ુ ું ભોજન કર ું એ અશ થઈ પડે છે. 21 કેમ કે ખાવામાં પ્રત્યેક પોતા ું ભોજન
કર લે છે; કોઈ ૂ ો રહે છે તો કોઈ સ્વછદ બને છે. 22 ું તમારે ખાવા તથા પીવા માટે તમારાં ઘરો નથી? કે ું તમે ઈ રના
વ ાસી સ ુદાયને ધ ારો છો, કે જઓેની પાસે નથી તેઓને શરમાવો છો? હુ તમને ું કહુ? ું એમાં હુ તમને વખાણું? એમાં
હુ તમાર પ્રશંસા કરતો નથી.

23 કેમ કે જે હુ પ્ર ુથી પામ્યો તે મેં તમને પણ આપી દ ું, એટલે કે જે રાતે પ્ર ુ ઈ ુને પરસ્વાધીન કરવામાં આ ા, ત્યારે
તેમણે રોટલી લીધી, 24અને સ્ ુ ત કર ને ભાંગીને ક ું કે, ‘લો ખાઓ, એ મારુ શર ર છે, જે તમારે માટે ભાંગવામાં આ ું
છે, માર યાદગીર ને સારુ તે કરો.’ ”

25એમ જ ભોજન કયાર્ પછ , પ્યાલો પણ લઈને ક ું કે, ‘આ પ્યાલો મારા રક્તનો નવો કરાર છે; તમે જેટલી વખત તે
પીઓ છો, તેટલી વાર માર યાદગીર ને સારુ તે કરો.’ ” 26 કેમ કે જટેલી વાર તમે આ રોટલી ખાઓ છો અને આ પ્યાલો
પીઓ છો તેટલી વાર તમે પ્ર ુના આવતાં ુધી તેમ ું ૃત્ ુ પ્રગટ કરો છો.

27 માટે જે કોઈ માણસ અયોગ્ય ર તે પ્ર ુની રોટલી ખાય, કે તેમનો પ્યાલો પીએ, તે પ્ર ુના શર રનો તથા રક્તનો અપરાધી
થશે. 28 પણ દરેકે પોતાની તપાસ કરવી. એમ કર ને રોટલીમાંથી ખા ું અને પ્યાલામાંથી પી ું. 29 કેમ કે પ્ર ુના શર રનો ભેદ
જાણ્યાં વગર જે કોઈ અયોગ્ય ર તે ખાય તથા પીએ તે, ખાધાથી તથા પીધાથી પોતાને શક્ષાને પાત્ર કરે છે. 30 એ કારણથી
તમારામાં ઘણાં અબળ તથા રોગી છે; અને ઘણાંએક ઊંઘે છે.

31 પણ જો આપણે પોતાને તપાસીએ, તો આપણા પર ન્યાય કરવામાં ન હ આવ.ે 32 પણ આપણો ન્યાય કરાય છે, ત્યારે
આપણે પ્ર ુથી શક્ષા પામીએ છ એ, જથેી જગતની સાથે આપણને શક્ષા થાય ન હ.

33 તો મારા ભાઈઓ, તમે ભોજન કરવા એકઠા મળો ત્યારે, એકબીજાની રાહ જુઓ; 34જો કોઈ ૂ ો હોય, તો તે પોતાના
ઘરમાં ખાય, જથેી તમારુ એકઠા મળ ું શક્ષાપાત્ર થાય ન હ. હવે જે કઈ બાક છે તે હુ આવીશ ત્યારે યથા ત કર શ.
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પ વત્રઆત્મા તરફથી દાનો

1 હવે, ભાઈઓ, આ ત્મક દાનો વષે તમે અજાણ્યા રહો એવી માર ઇચ્છા નથી. 2 તમે જાણો છો કે, તમે વદેશીઓ હતા,
ત્યારે જમે કોઈ તમને દોર જાય તેમ ૂંગી ૂ તઓ પાછળ તમે દોરવાઈ જતા હતા. 3 માટે હુ તમને જણા ું છુ કે, ઈ રના
આત્માથી બોલનારો કોઈ માણસ ઈ ુને શાપપાત્ર કહેતો નથી; અને કોઈ માણસ, પ વત્રઆત્મા વના, ‘ઈ ુ પ્ર ુ છે,’ એ ું કહ
શકતો નથી.

4 કૃપાદાનો અનેક પ્રકારનાં છે, તોપણઆત્મા તો એકનાએક જ છે; 5સેવાઓઅનેક પ્રકારની છે, પણ પ્ર ુ એકનાએક જ છે.
6 કાય અનેક પ્રકારનાં છે, પણ ઈ ર એકનાએક જ છે, તે સવર્માં કાયર્રત છે.

7 પણઆત્મા ું સ્પ કરણ પ્રત્યેકના સામાન્ય ઉપયોગને માટે અપાયે ું છે. 8 કેમ કે એકને આત્માથી જ્ઞાનની વાત અપાઈ છે;
તો કોઈને એ જઆત્માથી વદ્યાની વાત અપાઈ છે.

9 કોઈને એ જ આત્માથી વ ાસ; અને કોઈને એ જ આત્માથી સાજાં કરવાના કૃપાદાન; 10 કોઈને પરાક્રમી કામો કરવા ુ;ં
અને કોઈને પ્રબોધ કરવા ું; કોઈને આત્માઓને પારખી જાણવા ુ,ં કોઈને અલગઅલગભાષાઓબોલવા ું અને કોઈને ભાષાંતર
કરવા ું કૃપાદાન અપાયે ું છે. 11 પણ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે પ્રત્યેકને કૃપાદાન વહેંચી આપનાર અને સવર્ શ કરનાર એ ને એ
જઆત્મા છે.

એક જ શર ર-અવયવો અનેક
12 કેમ કે જમે શર ર એક છે, અને તેનાં અંગો ઘણાં છે, તે એક શર રનાં અંગો ઘણાં હોવા છતાં સવર્ અંગો મળ ને એક શર ર

છે, તેમ ખ્રસ્ત પણ છે. 13 કેમ કે આપણે યહૂદ કે ગ્રીક, દાસ કે સ્વતંત્ર, સવર્ એક શર રમાં એક આત્માથી બા પ્તસ્મા પામ્યા;
અને સવર્ને એકઆત્મા પ્રદાન કરવામાં આ ાં છે.

14 પણ શર ર તો એક અંગ ું નથી, પણ ઘણાં અંગો ું છે. 15જો પગ કહે કે, હુ હાથ નથી એ માટે હુ શર રનો નથી, તો તેથી
ું તે શર રનો નથી? 16જો કાન કહે કે, હુ આંખ નથી માટે હુ શર રનો નથી, તો ું તેથી તે શર રનો નથી? 17જો આ ું શર ર

આંખ હોત તો કાન ાં હોત? જોઆ ું શર ર કાન હોત તો જ્ઞાને ન્દ્રય ાં હોત?
18 પણ હવે ઈ રે દરેક અંગને પોતાની મરજી પ્રમાણે શર રમાં ગોઠવે ું છે. 19જો સવર્ એક અંગ હોત, તો શર ર ાં હોત?

20 પણ હવે અંગો ઘણાં છે પણ શર ર એક જ છે.
21આંખ હાથને કહ શકતી નથી કે મને તાર જરૂર નથી; અથવા મા ું પગને કહ શક ું નથી કે, મને તાર જરૂર નથી. 22વળ

શર રનાં જે અંગોઓછા માનપત્ર દ સે છે તેઓની વશેષ અગત્ય છે; 23શર રનાં જે ભાગો નબળા દ સે છે તેઓને આપણે વધ ું
માન આપીએ છ એ; અને એમઆપણા કદરૂપાં અંગો વધારે શોભાયમાન કરાય છે. 24આપણાં ુંદર અંગોને એવી જરૂર નથી.
પણ જે ું માન ઓછુ હ ું તેને ઈ રે વધારે માન આપીન,ે શર રને ગોઠ ું છે.
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25એ ું કે શર રમાં ટ પડે ન હ, પણ અંગો એકબીજાની એક સરખી કાળજી રાખે. 26અને જો એક અંગ દઃુખી થાય, તો
તેની સાથે સવર્ અંગો પણ દઃુખી થાય છે; જો એક અંગને માન મળે, તો તેની સાથે સવર્ અંગો ુશ થાય છે. 27 હવે તમે ખ્રસ્ત ું
શર ર, અને તેના જુદાંજુદાં અંગો છો.

28ઈ રે મંડળ માં કેટલાકને નીમ્યા છે, તે આ પ્રમાણે છે; પ્રથમ પ્રે રતો, બીજા પ્રબોધકો, ત્રીજા ઉપદેશકો, પછ પરાક્રમી કામો
કરનારા, પછ સાજાપણાંના કૃપાદાનો, સહાયકો, વહ વટકતાર્ઓ અને વ વધ ભાષા બોલનારાઓ. 29 ું બધા પ્રે રતો છે? ું
બધા પ્રબોધકો છે? ું બધા ઉપદેશકો છે? ું આપણે બધા પરાક્રમી કામો કર એ છ એ?

30 ું બધાને સાજાં કરવાના કૃપાદાન છે? ું બધા વ વધ ભાષાઓબોલે છે? ું બધા ભાષાંતર કરે છે? 31જે કૃપાદાનો વધારે
ઉ મ છે તેઓને પ્રાપ્ત કરવાની ઉત્કઠા રાખો; તોપણ હુ તમને એ કરતાં ઉ મ માગર્ બતા ું છુ.
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પ્રેમનો સવ મ માગર્

1 જોકે હુ માણસોની તથા સ્વગર્દૂતોની પણ ભાષાઓ બોલી શકુ, પણ મારામાં પ્રેમ ન હોય, તો રણકાર કરનાર પ ળ કે
ઝમકાર કરનાર ઝાંઝના જવેો હુ છુ. 2જો મને પ્રબોધ કરવા ું દાન હોય, અને હુ સવર્ મમર્ તથા સવર્ વદ્યા જાણતો હોઉં, અને હુ
પવર્તોને ખસેડ શકુ એવો ૂરો વ ાસ મારામાં હોય, પણ મારામાં પ્રેમ હોય ન હ, તો હુ ક ું જ નથી. 3જો હુ કગાલો ું પોષણ
કરવા માર બધી સંપ આ ું અને જો હુ મારુ શર ર અ ને સોં ું પણ મારામાં પ્રેમ ન હોય, તો મને ક ું હતકારક નથી.

4પ્રેમ સહનશીલ તથા પરોપકાર છે; પ્રેમ અદેખાઈ કરતો નથી; પ્રેમ બડાશ મારતો નથી, લાઈ જતો નથી, 5પ્રેમ અયોગ્ય ર તે
વતર્તો નથી, પોતા ું જ હત શોધતો નથી, ખીજવાતો નથી, કોઈ ું ખરાબ ઇચ્છતો નથી; 6અન્યાયમાં ન હ, પણ સત્યમાં આનંદ
મનાવે છે; 7 પ્રેમ બ ું ખમે છે, બ ું સા ું માને છે, બધાની આશા રાખે છે, બધા ું સહન કરે છે.

8 પ્રેમ કદ ઓછો થતો નથી, પણ પ્રબોધ કરવા ું દાન હોય તો તે ન થશે; ભાષાઓ ુલાઈ જશ;ે વદ્યા હોય તો તે વીસર
જશ.ે 9 કેમ કેઆપણેઅ ૂણર્જાણીએછ એ; અનેઅ ૂરો પ્રબોધ કર એછ એ; 10પણજયારે સં ૂણર્તાઆવશ,ે ત્યારે અ ૂણર્તા
જતી રહેશે.

11જયારે હુ બાળક હતો, ત્યારે બાળકની માફક બોલતો હતો, વચારતો હતો અને બાળકની માફક જ સમજતો હતો, પણ
હવે હુ ુખ્ત થયો, ત્યારે મેં બાળકની વાતો ૂક દ ધી. 12 કેમ કે હમણાં આપણે જાણે કે દપર્ણમાં ઝાં ું ઝાં ું જોઈએ છ એ,
પણ ત્યારે નજરોનજર સ્પ જોઈ ુ;ં હમણાં હુ અ ૂણર્ જાણું છુ, પણ ત્યારે જમે ઈ ર મને જાણે છે તેમ હુ ૂણર્ ર તે જાણીશ.
13હવે વ ાસ, આશા તથા પ્રેમ એ ત્રણે ટક રહે છે; પણ એ ત્રણેયમાં પ્રેમ શ્રે છે.

14
પ વત્રઆત્માનાં દાનો વષે વ ુ

1પ્રેમને અ ુસરો; અનેઆ ત્મક દાનો મેળવવાની અ ભલાષા રાખો, વશેષ કર ને તમે પ્રબોધ કર શકો એની અ ભલાષા રાખો.
2 કેમ કે જે કોઈ અન્ય ભાષા બોલે છે, તે માણસની સાથે ન હ, પણ ઈ રની સાથે બોલે છે, બીજુ કોઈ તે ું બોલ ું સમજ ું નથી,
પણ તે આત્મામાં મમ બોલે છે. 3જે પ્રબોધ કરે છે, તે ઉ ત, ુબોધ તથા દલાસાને માટે માણસો સાથે બોલે છે. 4જે અન્ય
ભાષા બોલે છે તે પોતાની ઉ ત કરે છે; પણ જે પ્રબોધ કરે છે તે વ ાસી સ ુદાયની ઉ ત કરે છે.

5 માર ઇચ્છા છે કે, તમે બધા અન્ય ભાષાઓ બોલો, પણ વશેષ કર ને તમે પ્રબોધ સમજાવો એવી માર ઇચ્છા છે. કેમ કે
અન્ય ભાષાઓ બોલનાર, જો વ ાસી સ ુદાયની ઉ તને માટે ભાષાંતર કરે ન હ, તો તે કરતાં પ્રબોધ કરનાર ું મહ વ વધારે
છે. 6ભાઈઓ, તમાર વચ્ચે આવીને હુ અન્ય ભાષાઓ બો ું પણ જો પ્રકટ કરણ, જ્ઞાન, પ્રબોધ કે શખામણથી ન બો ું તો
તેનાથી તમને કશો લાભ નથી.

7એમજઅવાજ કાઢનાર નજીર્ વ વા જત્રો, પછ તે વાંસળ હોય કે વીણા હોય પણજો એમના ૂરમાં અલગતાઆવે ન હ,
તો વાંસળ કે વીણા એમાંથી ું વગાડે છે તે કેવી ર તે મા ૂમ પડ?ે 8 કેમ કે જો રણ શગડુ સ્પ ૂર ન કાઢે, તો લડાઈ માટે કોણ
સજ્જ થશ?ે 9એમ જ તમે પણ જો જીભ વડે સમજી શકાય એવા શ ો ના બોલો તો બોલેલી વાત કેવી ર તે સમજાય? કેમ કે
એમ કરવાથી તમે હવામાં બોલનારા જવેા ગણાશો.

10 દુ નયામાં ઘણી ભાષાઓ છે, તેઓમાંની કોઈ અથર્ વગરની નથી, 11 એ માટે જો હુ અ ુક ભાષાનો અથર્ ન જાણુ,ં તો
બોલનારની સમક્ષ હુ પરદેશી જવેો અને બોલનાર માર આગળ પરદેશી જવેો થશ.ે

12એ પ્રમાણે તમે આત્માનાં દાનો ઇચ્છો છો, તે ઝ ૂનથી શોધો અને વ ાસી સ ુદાયની ઉ તને માટે તમે તેમાં ૃ દ્ધ પામવા
પ્રયાસ કરો. 13તે માટે અન્ય ભાષા બોલનારે પોતે ભાષાંતર કર શકે, એવી પ્રાથર્ના કરવી. 14 કેમ કે જો હુ અન્ય ભાષામાં પ્રાથર્ના
કરુ, તો મારો આત્મા પ્રાથર્ના કરે છે, પણ મારુ મન ન ષ્ક્રય રહે છે.

15 તો ું? હુ આત્માથી પ્રાથર્ના કર શ અને મનથી પણ પ્રાથર્ના કર શ, આત્માથી ગાઈશ અને મનથી પણ ગાઈશ. 16 ન હ તો
જો ું આત્માથી સ્ ુ ત કર શ તો ત્યાં જેઓછ સમજવાળો માણસ બેઠેલો છે તે તાર સ્ ુ ત સાંભળ નેઆમીન કેવી ર તે કહેશે?
કેમ કે ું ું બોલે છે એ તે સમજતો નથી.

17 કેમ કે ું સાર ર તે સ્ ુ ત કરે છે ખરો; પણ તેથી અન્યોની ઉ ત થતી નથી. 18 હુ ઈ રનો આભાર મા ું છુ, કે તમારા
સવર્નાં કરતાં મને વધારે ભાષાઓ બોલતાં આવડે છે. 19 તોપણ વ ાસી સ ુદાયમાં અન્ય ભાષામાં દસ હજાર શ બોલવા
કરતાં બીજાઓને શીખવવા પોતાની સમજશ ક્તથી માત્ર પાંચ શ ો બોલવા ું હુ વધારે પસંદ કરુ છુ.

20ભાઈઓ, સમજણમાં બાળક ન થાઓ; પણ દુ તામાં બાળકો થાઓ, અને સમજણમાં ુખ્ત થાઓ. 21 નયમશા માં
લ ું છે કે, ‘અન્ય ભાષાઓથી તથા અજાણી પ્રજાઓના હોઠોથી હુ આ લોકોની સાથે બોલીશ, તોપણ તેઓ મારુ સાંભળશે
નહ ,’ એમ પ્ર ુ કહે છે.
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22એ માટે ભાષાઓ વ ાસીઓને ન હ, પણ અ વ ાસીઓને માટે નશાનીરૂપ છે. અને પ્રબોધ અ વ ાસીઓને ન હ પણ
વ ાસીઓને માટે ચ રૂપ છે. 23 માટે જો આખો વ ાસી સ ુદાય એકઠો મળે, અને બધા જ અન્ય ભાષાઓમાં બોલે અને
જો કેટલાક ઓછ સમજવાળા તથા અ વ ાસીઓ ત્યાં આવે તો ું તેઓ કહેશે ન હ, કે તમે પાગલ છો?

24 પણ જો સવર્ પ્રબોધ કરે અને કોઈ અ વ ાસી કે અણસમજુ અંદર આવે તો બધાથી તેને શખામણ મળે છે; બધાથી તે
પરખાય છે; 25અને તેના હૃદયની ુપ્ત બાબતો પ્રગટ કરાય છે; વળ ખરેખર ઈ ર તમારામાં છે એ ું ક ૂલ કર ને, તે ૂંટણે પડ ને
ઈ ર ું ભજન કરશ.ે

મંડળ માં વ ા
26 ભાઈઓ તથા બહેનો જયારે તમે એકઠા થાઓ છો ત્યારે તમારામાંના કોઈ ગીત ગાય છે, કોઈ પ્રકટ કરણ કરે છે, કોઈ

અન્ય ભાષા બોલે છે કોઈ તેનો અથર્ સમજાવે છે; આ બ ું ઉ તને માટે થ ું જોઈએ. 27જો કોઈ અન્ય ભાષા બોલ,ે તો બે
અથવા વધારેમાં વધારે ત્રણ માણસ વારાફરતી બોલે છે; અને એક જણેે ભાષાંતર કર ુ.ં 28 પણ જો ભાષાંતર કરનાર ન હોય તો
વ ાસી સ ુદાયમાં તેણે છાના રહે ું અને માત્ર પોતાની તથા ઈ રની સાથે બોલ ુ.ં
29 બે કે ત્રણ પ્રબોધકો બોલે, અને બીજાઓ તેની સમીક્ષા કરે. 30 પણ જો સભામાં જઓે છે તેઓમાંના કોઈને કઈ પ્રગટ

થાય, તો પહેલાએ છાના રહે ું.
31 તમે સવર્ વાર ફરતી પ્રબોધ કર શકો છો, કે સવર્ લોકો શીખે અને દલાસો પામ.ે 32 પ્રબોધકોના આત્માઓ પ્રબોધકોને

આધીન છે. 33ઈ ર અ વ ાના ઈ ર નથી, પણ શાં તના ઈ ર છે.
જમે સંતોની સવર્ મંડળ ઓમાં ચાલે છે તેમ, 34 ીઓએ વ ાસી સ ુદાયોમાં છાના રહે ું; કેમ કે તેઓને બોલવાનો અ ધકાર

નથી, પણ તેઓને આધીનતામાં રહે ું જોઈએ એમ નયમશા પણ કહે છે. 35 પણ જો તેઓ કઈ શીખવા ચાહે, તો તેઓએ
ઘરમાં પોતાના પ તને ૂછ ું; કેમ કે વ ાસી સ ુદાયમાં ીઓએબોલ ું એ શરમભરે ું છે. 36 ું તમાર પાસેથી ઈ ર ું વચન
આ ું? કે ું તે એકલા તમને પ્રાપ્ત થ ું છે?

37 જો કોઈ પોતાને પ્રબોધક કે આ ત્મક સમજ,ે તો જે વાતો હુ તમારા પર લ ું છુ તેઓ પ્ર ુની આજ્ઞાઓ છે એ ું તેણે
સમજ ું. 38જો કોઈ અજ્ઞાની હોય તો તે ભલે અજ્ઞાની રહે.

39એ માટે, મારા ભાઈઓ, પ્રબોધ કરવાની ઉત્કઠા રાખો, અન્ય ભાષાઓમાં બોલવાની મનાઈ ન કરો. 40 પણ બ ું ઈ રને
શોભે એ ર તે તથા વ ા ૂવર્ક કરવામાં આવ.ે

15
સજીવન થયેલા ખ્રસ્ત

1હવે ભાઈઓઅને બહેનો, જે ુવાતાર્ મેં તમને પ્રગટ કર છે, જનેે તમે પણ સ્વીકાર છે અને જમેાં તમે ર પણ ર ા છો,
2જે વચનો મેં તમાર સમક્ષ પ્રગટ કયા છે તેને તમે અ ુસરો છો અને કાલ્પ નક વ ાસ કરો ન હ તો જ તમે ઉદ્ધાર પામો છો, તે
ુવાતાર્ હુ તમને જણા ું છુ.
3 કેમ કે જે મને પ્રાપ્ત થ ું છે, તે મેં પ્રથમ તમને સોંપી દ ું કે શા વચનો પ્રમાણે ખ્રસ્ત આપણાં પાપને સારુ મરણ પામ્યા;

4 વળ શા વચનો પ્રમાણે ઈ ુને દફનાવવામાં આ ા; અને ત્રીજે દવસે તેઓ સજીવન થયા.’ ”
5 કેફાને અને પછ શષ્યોને તેમણે દશર્ન આપ્ ુ.ં 6 ત્યાર પછ પાંચસો કરતાં વધારે ભાઈઓ સમક્ષ એક જ સમયે તેઓ પ્રગટ

થયા; તેઓમાંના ઘણાં હજુ ુધી જીવતા ર ા છે, પણ કેટલાક ૃત્ ુ પામ્યા છે. 7 ત્યાર પછ યાકૂબને અને પછ સવર્ પ્રે રતોને
ઈ ુએ દશર્ન આપ્ ુ.ં

8સૌથી છેલ્લે જમે અકાળે જન્મેલો હોય તેમ મને પણ ઈ ુએ દશર્ન આપ્ ુ.ં 9 કેમ કે પ્રે રતોમાંના સવર્ કરતાં હુ નાનો છુ, અને
હુ પ્રે રત ગણાવા પણ લાયક નથી, કારણ કે મેં ઈ રના મંડળ ની સતાવણી કર હતી.

10 પણ હુ જે છુ તે ઈ રની કૃપાથી છુ; મારા પર તેમની જે કૃપા છે તે વનાકારણ થઈ નથી, પણ તેઓ સવર્ કરતાં મેં વધારે
મહેનત કર ; મેં તો ન હ પણ ઈ રની જે કૃપા મારા પર છે તે દ્વારા. 11 હુ કે તેઓ, એમઅમે ુવાતાર્ પ્રગટ કર એ છ એ, અને તે
પર તમોએ વ ાસ કય છે.

આપણા સજીવન થવા વષે સમજણ
12 પણ ખ્રસ્ત ૃત્ ુ પામેલાઓમાંથી સજીવન થયા છે. એ ું જો પ્રગટ કરાય છે, તો તમારામાંના કેટલાક કેમ કહે છે કે, ‘ ૃત્ ુ

પામેલાઓ ું ુનરુત્થાન નથી?’ 13 પણ જો ૃત્ ુ પામેલાઓ ું ુનરુત્થાન નથી તો ખ્રસ્ત પણ સજીવન થયા નથી. 14અને જો
ખ્રસ્ત સજીવન થયા નથી. તો અમે જે ઉપદેશ કર એ છ એ તે થર્, અને તમે જે વ ાસ કરો છો તે પણ થર્ છે.
15અને અમે ઈ રના જૂઠા સાક્ષીઓ ઠર એ છ એ, કારણ કે અમે ઈ ર વષે એવી સાક્ષીઆપી, કે તેમણે ખ્રસ્તને સજીવન

કયા, પણ જો ૂએલાં ઊઠતાં નથી, તો ઈ ુને પણ સજીવન કરવામાં આ ા નથી. 16 કેમ કે જો ૂએલાંઓ ું ુનરુત્થાન નથી,
તો ખ્રસ્ત પણ સજીવન થયા નથી. 17અને જો ખ્રસ્ત સજીવન થયા નથી, તો તમારો વ ાસ થર્ છે; હજી ુધી તમે તમારા
પાપમાં જ છો.

18અને ખ્રસ્તમાં જઓે ઊંઘી ગયેલા છે તેઓ પણ નાશ પામ્યા છે. 19જો કેવળઆજીવન માટે જઆપણીઆશા ખ્રસ્તમાં
છે, તો સવર્ માણસો કરતાં આપણે વધારે દયાપાત્ર છ એ.

20 પણ હવે ખ્રસ્ત ૃત્ ુ પામેલાઓમાંથી સજીવન થયા છે, અને તે ઊંઘી ગયેલાંઓ ું પ્રથમફળ થયા છે. 21 કેમ કે માણસથી
મરણ થ ું, એજ ર તે માણસથી ૂએલાંઓ ું ુનરુત્થાન પણ થ ું છે.

22 કેમ કે જમે આદમમાં સવર્ મરે છે, તેમ ખ્રસ્તમાં સવર્ સજીવન થશ.ે 23 પણ પ્રત્યેક પોતપોતાને અ ુક્રમે: ખ્રસ્ત પ્રથમફળ,
ત્યાર પછ ારે તે આવશે ત્યારે જઓે ખ્રસ્તનાં છે તેઓને સજીવન કરવામાં આવશે.
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24જયારે ખ્રસ્ત ઈ રને એટલે પતાને રા સોંપી દેશે, ત્યારે સમગ્ર સ ા, સવર્ અ ધકાર તથા પરાક્રમ ન કરશે ત્યારે અંત
આવશ.ે 25 કેમ કે સવર્ શ ુઓને તે પોતાના પગ તળે કચડ ન હ નાખ,ે ત્યાં ુધી તેમણે રાજ કર ું જોઈએ. 26જે છેલ્લો શ ુ
નાશ પામશે તે તો મરણ છે.

27 કેમ કે ઈ રે પોતાના પગ નીચે બધાને આધીન કયા છે; પણ જયારે તેમણે ક ું કે, ‘સવર્ આધીન કરાયા છે, ત્યારે સવર્ને
આધીન કરનાર જુદા છે, તે સ્પ દેખાય છે.’ ” 28 પણ જયારે સવર્ તેમને આધીન કરાશે, ઈ ુ આધીન થયેલાઓને આધીન ન હ
થાય પણ પતાને આધીન થશે એ સારુ કે ઈ ર સવર્માં સવ ચ્ચ થાય.

29જો એ ું ના હોય તો જઓે ૃત્ ુ પામેલાઓને માટે બા પ્તસ્મા પામ્યા, તેઓ ું ું થશ?ે જો ૂએલાઓ ું ુનરુત્થાન નથી
તો ૂએલાંઓને માટે તેઓ શા માટે બા પ્તસ્મા પામે છે? 30અમે પણ વારવાર જોખમમાં શા માટે પડ એ છ એ?

31 ખ્રસ્ત ઈ ુ આપણા પ્ર ુમાં તમારા વષે મારો જે આનંદ છે તેની ખાતર સાથે કહુ છુ કે, ‘હુ દનપ્ર ત દન મરુ છુ. 32જો
એફેસસમાં જગલીજાનવરોની સાથે લડ્યો તો મને શો લાભ છે? જો ૂએલાઓ ું ુનરુત્થાન નથી તોઆપણે ખાઈએ કે પીઈએ
એમાં ું ખોટુ છે. કેમ કે કાલે મરવાના છ એ.

33 ખાસ યાદ રાખો; ખરાબ સંગત સારા આચરણને બગાડે છે. 34 ન્યાયી સભાનતાથી જીવો અને પાપ કરો નહ . કેમ કે
કેટલાક ઈ ર વષે અજ્ઞાની છે; આતમને શરમાવવા માટે હુ કહુ છુ.

સજીવન થયે ું શર ર
35 પણ કોઈ કહેશે કે ૂએલાં શી ર તે ુનરુત્થાન પામે છે? અને કેવાં શર ર ધારણ કર ને આવે છે? 36ઓ ન ુર્દ્ધ, ું જે વાવે

છે તે જો મરે ન હ તો તેને જીવન પણ પ્રાપ્ત થાય ન હ.
37જે શર ર થવા ું નથી તે તેં વા ું છે, પણ તે કેવળ દાણા, કદાચ ઘઉંના કે બીજાકોઈ અનાજના. 38 પણ ઈ ર પોતાની

ઇચ્છા પ્રમાણે તેને શર ર આપે છે, અને પ્રત્યેક દાણાને પોતા ું શર ર આપે છે. 39સવર્ દેહ એક જજાતનાં નથી; પણ માણસોનો
દેહ જુદો છે, પ ુઓનો જુદો અને માછલાંઓનો જુદો તેમ જ પક્ષીઓનો દેહ પણ જુદો છે.

40 સ્વગ ય શર રો છે તેમ જ ૃથ્વી પરનાં શર રો પણ છે. સ્વગ ય શર રોનો વૈભવ જુદો છે, તથા ૃથ્વી પરના શર રોનો વૈભવ
જુદો છે. 41 ૂયર્નો વૈભવ જુદો, અને ચંદ્રનો વૈભવ જુદો, તેમ જ ચમકતા તારાઓનો મ હમા પણ જુદો છે, કેમ કે ચમકતા તારા
તારામાં પણ ફેર છે.

42 ૂએલાંઓ ું ુનરુત્થાન પણ એ ું છે; જે દફનાવાય તે નાશવંત છે. અને જે સજીવન કરાય છે તે સદાકાળ ુધી ટકનાર
છે. 43અપમાનમાં વવાય છે, મ હમામાં ઉઠાડાય છે; નબર્ળતામાં વવાય છે, પરાક્રમમાં ઉઠાડાય છે. 44ભૌ તક શર ર વવાય છે
અને આ ત્મક શર રમાં સજીવન કરાય છે; જો ભૌ તક શર ર છે, તો આ ત્મક શર ર પણ છે.

45લ ું છે કે, ‘પહેલો માણસઆદમ સજીવજીવંત પ્રાણી થયો, છેલ્લો આદમજીવનદાયકઆત્મા થયો. 46આ ત્મક પહે ું
હો ું નથી, ભૌ તક પહે ું પછ આ ત્મક.

47 પહેલો માણસ ૃથ્વીની માટ નો બનેલો હતો, બીજો માણસ સ્વગર્થી આવનાર પ્ર ુ છે. 48જે માટ નો છે તેવા જ જઓે
માટ ના છે તેઓ પણ છે; અને જે સ્વગ ય છે તે જવેો છે તેવા જ જઓે સ્વગ ય છે તેઓ પણ છે. 49આપણે જમે માટ ની પ્ર તમા
ધારણ કર છે, તેમ સ્વગ ય સ્વરૂપ પણ ધારણ કર ુ.ં

50 હવે ભાઈઓ, હુ એ કહુ છુ કે, માંસ તથા લોહ ઈ રના રા ના વારસ થઈ શકતા નથી; તેમ જ વનાશીપણું
અ વનાશીપણાનો વારસો પામી શકવા ું નથી. 51 જુઓ, હુ તમને મમર્ કહુ છુ; આપણે સહુ ઊંઘી ું ન હ, છેલ્ ું રણ શગડુ
વાગતા જ પણ એક ક્ષણમા,ં આંખના પલકારામાં આપણે બદલાઈ જઈ ુ.ં

52 કેમ કે રણ શગડુ વાગશ,ે ત્યારે ૂએલાં અ વનાશી થઈને ઊઠશે અને આપણું સ્વરૂપ બદલાઈ જશ.ે 53 કેમ કે આ વનાશી
અ વનાશીપણું ધારણ કરશે તથા આ મરનાર અમરપણું ધારણ કરશ.ે

54જયારે આ વનાશી અ વનાશીપણું ધારણ કરશ,ે અને આ મરણ અમરપણું ધારણ કરશ,ે ત્યારે આ લખેલી વાત ૂણર્ થશે
કે, ‘મરણ જયમાં ગરક થઈ ગ ું છે.’ ” 55અરે મરણ, તારુ પરાક્રમ ા?ં અરે મરણ, તારો ડખ ા?ં’ ”

56 મરણનો ડખ તો પાપ છે; અને પાપ ું સામથ્યર્ નયમશા છે; 57 પણ ઈ ર જે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા આપણને
વજયઆપે છે, તેમની આભારસ્ ુ ત થાઓ.
58એ માટે, મારા પ્રય ભાઈઓ, તમે ર તથા દ્રઢ થાઓ, તથા પ્ર ુના કામમાં તલ્લીન રહો, કેમ કે તમે જાણો છો કે પ્ર ુમાં

તમારુ કામ નષ્ફળ નથી.

16
ફાળો ઉઘરાવવા વષે

1 હવે સંતોને માટે ફાળો એકઠો કરવા વષે લ ું છુ; મેં ગલા તયાના વ ાસી સ ુદાયને જે ૂચના આપી તે પ્રમાણે તમે પણ
કરો. 2 હુ આ ું ત્યારે ધમર્દાન ઉઘરાવવા પડે ન હ, માટે અઠવા ડયાને પહેલે દવસે તમારામાંના પ્રત્યેકે પોતાની કમાણી પ્રમાણે
અ ુક હસ્સો રાખી ૂકવો.

3જયારે હુઆવીશ ત્યારે જઓેને તમે પસંદ કરશો, તેઓને પત્રોઆપીને હુ તમારાં દાન યરુશાલેમમાં પહોંચાડવા માટે મોકલીશ.
4જો મારે પણ જવા ું યોગ્ય લાગશે તો તેઓ માર સાથે આવશ.ે

ુસાફર માટે પાઉલનો કાયર્ક્રમ
5 હુ મકદો નયા થઈને જવાનો છુ; તેથી મકદો નયા પાર કયા પછ હુ તમાર પાસે આવીશ. 6 હુ કદાચ તમાર સાથે રહ શ,

અથવા શયાળો પણ ગાળ શ કે, જથેી મારે ાં જવા ું છે ત્યાં તમે મને પહોંચાડો.
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7 કેમ કે હમણાં જતા તમને મળવાની માર ઇચ્છા નથી; પણ જો ઈ રની ઇચ્છા હશે તો હુ થોડા સમય ુધી તમાર સાથે
રહેવાની આશા રા ું છુ. 8 પણ હુ પચાસમાના પવર્ ુધી એફેસસમાં જ રહ શ; 9 કેમ કે એક મહાન કાયર્ સફળ થાય એ ું દ્વાર
મારે માટે ઉઘાડવામાં આ ું છે. જોકે વરોધીઓ પણ ઘણાં છે.

10 પણ જો તમોથી આવે તો તે તમાર સાથે નભર્ય રહે, તે વષે સંભાળ રાખજો, કેમ કે માર માફક તે પણ પ્ર ુ ું કામ કરે
છે. 11એ માટે કોઈ તેને ુચ્છ ગણે નહ ; પણ શાં તથી તમે તેને માર પાસે પહોંચાડજો, કેમ કે ભાઈઓની સાથે તેના આવવાની
પ્ર તક્ષા હુ કરુ છુ. 12 હવે, ભાઈઆપોલસ વષે મારે આટ ું કહે ું છે કે ભાઈઓની સાથે તે તમાર પાસે આવે માટે મેં તેને બહુ
વનંતી કર ; પણ હમણાં ત્યાં આવવાની તેની ઇચ્છા નથી; પણ જયારે અ ુકૂળ પ્રસંગ મળશે ત્યારે તે આવશ.ે

વદાયવચનો
13જા ૃત રહો, વ ાસમાં ર રહો, સામથ્યર્ બતાવો, બળવાન થાઓ. 14 તમે જે કઈ કરો તે પ્રેમથી કરો.
15ભાઈઓ, તમે સ્તેફનાસના કુટુબને જાણો છો કે, તે અખાયા ું પ્રથમફળ વ ાસી છે, તેઓ સંતોની સેવામાં હમેશા સ ક્રય

ર ા છે માટે હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, 16 તમે એવા માણસોને અને અન્ય જઓે સેવામાં પ રશ્રમ કરે છે તેઓને પણ આધીન
થાઓ.

17 સ્તેફનાસ તથા ફો ુર્નાતસ તથા અખાઈક્સના આવવાથી હુ હષર્ પામ્યો છુ; કેમ કે તમારુ જે કામ અ ૂરુ હ ું તે તેઓએ
ૂરુ ક ુ છે. 18 તેઓએ મારા તથા તમારા આત્માને પણ ઉ ે જત કયાર્. માટે એવા માણસોને માન આપો.
19આ સયાના વ ાસી સ ુદાય તમને સલામ પાઠવે છે. આકુલા, પ્રસ્કા તથા તેઓના ઘરમાં મળતા વ ાસી સ ુદાયના

સવર્ પ્ર ુમાં તમને સલામ પાઠવે છે. 20સવર્ ભાઈઓપણ તમને સલામ પાઠવે છે. પ વત્ર ુંબનથી એકબીજાને ક્ષેમકુશળ કહેજો.
21 હુ પાઉલ મારે પોતાને હાથે તમને સલામ લ ું છુ. 22જો કોઈ પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત પર પ્રેમ કરતો ન હોય, તો તે શા પત થાઓ.

23આપણા પ્ર ુઆવવાનાં છે. પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમારા પર હો. 24 ખ્રસ્ત ઈ ુમાં મારો પ્રેમ તમો સવર્ની સાથે હો. આમીન.
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ક રથીઓને પાઉલ પ્રે રતનો બીજો પત્ર
લેખક

પાઉલે ક રથીઓને બીજો પત્ર પોતાના જીવનના એક સંવેદનશીલ સમયે લ ો હતો. તેને જાણ થઈ હતી કે ક રથની મંડળ
સંઘષર્મય જીવનમાંથી પસાર થઈ રહ હતી અને તેણે તે વ ાસીઓના ા નક જૂથની એકતા બચાવવા પગલાં ભરવા ચા ું.

ારે પાઉલે આ પત્ર લ ો ત્યારે, ક રથમાંના વ ાસીઓ પ્રત્યેના તેના પ્રેમને કારણે તેને ક તથા માન સક વેદના થઈ રહ
હતી. ક મય બાબતો મ ુષ્ય માટે તો તેની નબળાઈઓ પ્રગટ કરે છે, પણ ઈ ર માટે તો “તારા માટે માર કૃપા ૂરતી છે, કારણ
કે મારુ સામથ્યર્ નબર્ળતામાં સં ૂણર્ થાય છે” એમ પયાર્પ્તતા પ્રકટ કરે છે (12:7-10). આ પત્રમાં પાઉલ ઝ ૂન ૂવર્ક પોતાના
સેવાકાયર્ તથા પ્રે રત તર કેના અ ધકારનો બચાવ કરે છે. તે પત્રની શરૂઆત પોતે ખ્રસ્તનો પ્રે રત ઈ રની ઇચ્છાથી થયો છે તે
તથ્ય ું સમથર્ન ફર એક વાર કરતાં કરે છે (1:1). પાઉલનો આ પત્ર તેના જીવન અને ખ્રસ્તી વ ાસ વષે ઘણું પ્રકટ કરે છે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 55 થી 56 ની વચ્ચેનો છે.
પાઉલનો ક રથીઓને બીજો પત્ર મકદો નયાથી લખાયો હતો.
વાંચકવગર્

આ પત્ર ક રથમાંની ઈ રની મંડળ ને તથા અખાયામાંના લોકોને સંબો ધત કરાયો હતો (1:1). અખાયા એક રોમન પ્રાંત હતો
કે જનેી રાજધાની ક રથ હતી.

હે ુ
આ પત્ર લખવા પાછળ પાઉલના મનમાં ઘણા હે ુઓ હતા જમે કે ક રથીઓએ પાઉલના પીડાકારક પત્ર પ્ર ત સારો પ્ર તભાવ

આપ્યો હતો તે કારણે તેણે જે રાહત અને આનંદ અ ુભ ા હતા તે ક્ત કરવાનો (1:3-4; 7:8-9, 12:13), આ સયા
પ્રાંતમાં તેને જે ુશ્કેલીઓ પડ તે તેમને જણાવવાનો (1:8-11), તેમને નારાજ કરનાર પક્ષને માફ કરવા કહેવાનો (2:5-11),
તેમને અ વ ાસીઓ સાથે અઘ ટત સંબંધ ન રાખવા ચેતવણીઆપવાનો (6:14; 7:1), તેમને ખ્રસ્તી સેવાકાયર્ની સાચી સમજ
તથા તેના ઉચ્ચ તેડાને સમજાવવાનો (2:14-7:4), ક રથીઓને ઉદારતાથીઆપવાની કૃપા શીખવવાનો તથા તેઓ યરુશાલેમના
ગર બ ખ્રસ્તીઓ માટે ફાળો ઉઘરાવવા ું ૂરુ કરે તેની ખાતર કરવાનો હતો (8-9).

ુદ્રાલેખ
પાઉલનો પોતાના પ્રે રતપદનો બચાવ.

રૂપરેખા
1. પાઉલનો પોતાના સેવાકાયર્ વષયક ુલાસો — 1:1-7:16
2. યરુશાલેમના ગર બો માટે ફાળો — 8:1-9:15
3. પાઉલનો પોતાના અ ધકાર વષયક બચાવ — 10:1-13:10
4. ત્રએકપણાના આશીવર્ચન સાથે સમાપન — 13:11-14

અ ભવાદન
1 ક રથમાંના ઈ રના વ ાસી સ ુદાયને તથા તેની સાથે સમગ્ર અખાયામાંના સવર્ સંતોને, પાઉલ જે ઈ રની ઇચ્છાથી ઈ ુ

ખ્રસ્તનો પ્રે રત છે, તે તથા ભાઈ તમોથી લખે છે 2ઈ રઆપણા પતા તથા ઈ ુ ખ્રસ્ત તમને કૃપા તથા શાં ત થાઓ.

પાઉલ ઈ ુનો આભાર માને છે
3 આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં ઈ ર તથા પતા, જે દયાના તથા સવર્ દલાસાના ઈ ર છે તેમની સ્ ુ ત થાઓ. 4 તેઓ

અમાર સવર્ વપ માં અમને દલાસોઆપે છે, કે જથેી અમે પોતે ઈ રથી જે દલાસો પામીએ છ એ, તેને લીધે જઓે ગમે તેવી
વપ માં હોય તેઓને અમે દલાસો આપવાને શ ક્તમાન થઈએ.
5 કેમ કે જમે ખ્રસ્તને કારણે ઘણાં દઃુખ અમારા પર આવે છે, તેમ ખ્રસ્ત દ્વારા અમને પણ ઘણો દલાસો મળે છે. 6 પણ જો

અમે વપ સહ એ તો તે તમારા દલાસા તથા ઉદ્ધારને માટે છે; અને જો દલાસો પામીએ છ એ, તો તે તમારા દલાસાને માટે
છે અને તેથી અમે જે ર તે દઃુખો સહ એ છ એ તેવી સહન કરવાની શ ક્ત તમારામાં આવ.ે 7 તમારે વશે અમાર આશા દૃઢ છે
કારણ કે અમને ખબર છે કે જમે તમે દઃુખોમાં ભાગીદાર, તેમ દલાસામાં પણ ભાગીદાર થયા છો.

8 કેમ કે ભાઈઓ, અમાર એવી ઇચ્છા નથી કે આ સયામાં જે વપ અમને પડ તે વષે તમે અજાણ્યા રહો, એ વપ
અમાર સહનશ ક્ત બહાર અમને બહુ ભારે લાગી, એટલી હદે કે અમે જીવવાની આશા પણ ૂક દ ધી હતી. 9 વળ અમને
લાગ્ ું હ ું કે અમારુ મરણ થશ,ે જથેી અમે પોતાના પર ન હ, પણ ૃત્ ુ પામેલાંને સજીવન કરનાર ઈ ર પર વ ાસ રાખીએ.
10 તેમણે આવાં મરણકારક જોખમથી અમારો બચાવ કય અને કરશ;ે તેમના પર અમે આશા રાખીએ છે કે તેઓ ફર થી પણ
અમને બચાવશે.

11 તમે પ્રાથર્નાથી અમને સહાય કરજો, કે જે કૃપાદાન ઘણાંઓની મારફતે અમને અપા ું, તેને લીધે ઘણાં અમારે માટે
આભારસ્ ુ ત પણ કરે.

પાઉલની યોજનામાં ફેરફાર
12 કેમ કે એ બાબતે અમને અ ભમાન છે અને અમાર પ્રેરક ુ દ્ધ એવી સાક્ષી આપે છે કે ભૌ તક જ્ઞાનથી ન હ પણ ઈ રની

કૃપાથી અમે દુ નયામાં અને વશેષ કર ને તમારા સંબંધમાં ઈ રની દ્ર એ પ વત્રતાથી તથા ુદ્ધ મનથી વત્યાર્. 13 પણ તમે જે
વાંચો છો અને માનો છો, તેનાથી વપર ત અમે તમને બીજી વાતો લખતા નથી; અને આશા રા ું છુ, કે તેમ અંત ુધી માનશો.
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14જે ર તે તમે અમને સ્વીકાયા, કે પ્ર ુ ઈ ુના ુનરાગમના જમે તમે અમારા માટે, તેમ અમે તમારા માટે અ ભમાન ું કારણ છ એ,
તેવી આશા હુ રા ું છુ.

15 અને પહેલાં, એવી આશાથી હુ તમાર પાસે આવવાને ઇચ્છતો હતો કે તમને બમણી કૃપા મળે; 16 તમાર પાસે થઈને
મકદો નયા જવાને અને ફર મકદો નયાથી તમાર પાસે આવવાને, અને તમારાથી યહૂ દયા તરફ વદાય થવાને હુ ઇચ્છતો હતો.

17 તો ું એ ું ઇચ્છવામાં ું હુ ઢ ુપ ુ કરતો હતો? અથવા જે ઇરાદો હુ રા ું છુ તે ું માનવીય ધોરણો પ્રમાણે રા ું છુ, એ ું
કે મારુ બોલ ું હા ની ‘હા’ અને ના ની ‘ના’ હોય? 18 પણ જમે ઈ ર વ ા ુ છે તેમ તમારા પ્રત્યે માર વાતમાં હા કે ના નહો ું.

19 કેમ કે ઈ રના દ કરા ઈ ુ ખ્રસ્તજેઅમારાથી, એટલે મારાથી તથા સલ્વાનસઅને તમોથી ધ્વારા, તમારામાં પ્રગટ કરાયા,
તે હા તથા ના ન થયા, પણ તે હા થયા. 20 કેમ કે ઈ રનાં જટેલાં આશાવચનો છે તે બધામાં હા તથા તેમાં આમીન છે, એ માટે
કે અમારાથી ઈ રનો મ હમા થાય.

21 અને અમને તમાર સાથે ખ્રસ્તમાં જે દૃઢ કરે છે તથા જમેણે અમારો અ ભષેક કય , તે તો ઈ ર છે; 22 તેમણે અમને
ુદ્રાં કત કયાર્ અને અમારા હૃદયમાં આત્માની ખાતર આપી છે.
23 હુ ઈ રને સાક્ષી રાખીને કહુ છુ કે તમારા પર દયા કર ને હુ હજી ુધી ક રથમાં આ ો નથી; 24અમે તમારા વ ાસ પર

સ ા ચલાવીએ છ એએમ ન હ, પણ તમારા આનંદમાં સહાય કરનારા છ એ; કેમ કે તમે વ ાસથી દૃઢ રહો છો.

2
1 પણ મેં પોતાને સારુ એ ું ન ક ુ, કે હુ ફર ખેદથી તમાર પાસે ન હઆ ુ.ં 2 કેમ કે જો હુ તમને દઃુખી કરુ, તો જે મારાથી

દઃુખ પામ્યો તે વના મને કોણઆનંદ આપે છે?
3અને મેં તમને એ જ લ ું, એસારુ કે જઓેથી મારે આનંદ પામવો, તેઓથી હુઆ ું ત્યારે મને દઃુખ ન થાય; હુ તમારા બધા

પર ભરોસો રા ું છુ, કે મારો આનંદ તમારા સવર્નો છે. 4 કેમ કે ઘણી વપ થી તથા હૃદયની વેદનાથી, મેં ઘણાં આં ુઓ પાડ ને
તમને લ ું તે, એ માટે ન હ કે તમે દઃુ ખત થાઓ, પણ એ માટે કે તમારા ઉપર મારો જે અ ત ઘણો પ્રેમ છે તે તમે જાણો.

પ તતને ક્ષમા કરો
5 પણ જો કોઈએ દઃુખ પમા ું છે, તો મને ન હ, પણ કેટલેક દરજ્જે કેમ કે હુ વધારે ભાર ન ના ું તમને સવર્ને તેણે દઃુખી કયાર્

છે. 6એવા માણસને બહુમતીથી આ જે શક્ષા થયેલી છે તે ૂરતી છે, 7 માટે તેથી ઊલટુ તમારે તેને વશેષ માફ તથા દલાસો
આપવો, રખેને તે વધારે દઃુખમાં ગરકાવ થઈ જાય.

8એ માટે હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે તેના પર તમે ૂરો પ્રેમ કરો; 9 કેમ કે એ જ સારુ મેં લ ું છે, કે સવર્માં તમે આજ્ઞાકાર છો
કે નથી તે વષે હુ પર ક્ષા કર લઉં.

10 પણ જનેે તમે કઈ માફ કરો છો, તેને હુ પણ માફ કરુ છુ; કેમ કે જો મેં પણ કઈ માફ ક ુ હોય, તો જે માફ ક ુ છે, તે તમારે
લીધે ખ્રસ્તની આગળ માફ ક ુ છે, 11 કે જથેી શેતાન આપણને ન જીતે, કેમ કે આપણે તેની ુ ક્તઓ વષે અજાણ્યા નથી.

ત્રોઆસમાં પાઉલની ચતા
12 ખ્રસ્તની ુવાતાર્ પ્રગટ કરવા સારુ હુ ત્રોઆસમાંઆ ોઅને પ્ર ુએ મારે માટે બારણું ઉઘાડે ું છતાં 13પણ મારાઆત્માને

શાં ત ન હતી, કેમ કે તતસ મારો ભાઈ મને મ ો ન હ; માટે તેઓથી વદાય લઈને હુ મકદો નયામાં ગયો.

ખ્રસ્ત દ્વારા વજય
14 પણ ઈ ર જે ખ્રસ્તમાં સદા અમને વજયકૂચમાં દોરે છે અને અમારે આશરે પોતાના જ્ઞાનની ુગંધ સવર્ જગ્યામાં ફેલાવે

છે, તેમની આભારસ્ ુ ત થાઓ. 15 કેમ કે જઓે ઉદ્ધાર પામે છે તેઓમાં, તથા નાશ પામે છે તેઓમાં, અમે ઈ રની આગળ
ખ્રસ્તની ુગંધ છ એ.
16 ૃત્ ુ પામેલાઓને સારુ અમે મરણની દગુધરૂપ અને જીવંતને સારુ જીવનની દગુધરૂપ છ એ; તો એ કાય ને સારુ કોણ

યોગ્ય છે? 17 કેમ કે કેટલાકની જમે અમે ઈ રની વાતમાં ઉમેરો કરતા નથી પણ સત્યતાથી તથા ઈ રની સ ાથી ખ્રસ્તમાં
ઈ રની આગળ બોલીએ છ એ.

3
નવા કરારના સેવકો

1 ું અમે ફર પોતાની પ્રશંસા કર એછ એ? કે ું જમે બીજા કેટલાકને તેમ, અમને તમારા ઉપર કે તમાર પાસેથી, ભલામણના
પત્રો જોઈએ છે? 2અમારા હૃદયમાં લખેલો અને સવર્ માણસથી જણાયેલો તથા વંચાયેલો એવો અમારો પત્ર તો તમે છો. 3 તમે
ખ્રસ્તનાં પત્રની જમે દેખાઓ છો જનેી અમે સેવા કરેલી; તે શાહ થી ન હ પણજીવતા ઈ રનાઆત્માથી, પથ્થરની પાટ ઓ પર
ન હ પણ માનવીય હૃદયરૂપી પાટ ઓ પર લખેલો છે.

4 એવો ભરોસો ખ્રસ્તને આશરે અમને ઈ ર પર છે. 5 અમે પોતે પોતાનાથી કઈ વચારવા સમથર્ છ એ એ ું નથી; પણ
અમારુ સામથ્યર્ ઈ રથી છે; 6 તેમણે પણ અમને નવા કરારના, એટલે અક્ષરના ન હ પણ આત્માના,ં યોગ્ય સેવકો કયાર્, કેમ કે
અક્ષર માર નાખે છે, પણઆત્મા જીવાડે છે.

7 અને મરણની સેવા જનેાં અક્ષરો પથ્થરો પર કોતરેલા હતા; તે જો એટલી ગૌરવવાળ હતી કે ઇઝરાયલી લોકો ૂસાના
ુખ પર ું તેજ જે ટળ જનારુ હ ું તે તેજને લીધે તેના ુખ પર ધાર ને જોઈ શ ાં ન હ. 8 તો તે કરતાં આત્માની સેવા વધતી

મ હમાવાન કેમ ન હોય?
9 કેમ કે જો દડાજ્ઞાની સેવાનો મ હમા હતો, તો ન્યાયીપણાની સેવા મ હમામાં કેટલી બધી અ ધક છે! 10અને ખરેખર, જે

મ હમાવંત થયે ું હ ું તે કરતાં બીજુ અ ધક મ હમાવંત થયાના કારણથી જાણે મ હમાર હત થ ું. 11 કેમ કે જે ટળ જવા ું હ ું
તે જો મ હમાવંત હ ું, તો જે કાયમ ટકનાર તેનો મ હમા કેટલો વશેષ છે!
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12એમાટે અમને એવીઆશા હોવાથી, અમે બહુ નભર્યતાથી બોલીએછ એ; 13અને ૂસાની જમે ન હ, કે જણેે ઇઝરાયલના
દ કરાઓ ટળ જનારાં મ હમાનો અંત પણ નહાળે ન હ માટે પોતાના ુખ પર પડદો ના ો.

14 પણ તેઓના મન કઠણ થયા;ં કેમ કે આજ ુધી જૂનો કરાર વાંચતા તે પડદો એમનો એમ જ રહે છે; પણ તે તો ખ્રસ્તમાં
દૂર કરવામાં આવે છે. 15 પણ આજ ુધી જયારે તેઓ ૂસાનાં ુસ્તકો વાંચે છે ત્યારે તેઓના હૃદય પર પડદો રહે છે; 16 પણ
જયારે તે પ્ર ુની તરફ ફરશ,ે ત્યારે તે પડદો ખસેડ નાખવામાં આવશ.ે

17 હવે પ્ર ુ તે આત્મા છે; અને ાં પ્ર ુનો આત્મા છે ત્યાં સ્વતંત્રતા છે. 18 પણ આપણે સહુ ઉઘાડે ુખે જમે આરસીમા,ં
તેમ પ્ર ુના મ હમાને નહાળ ન,ે પ્ર ુના આત્માથી તે જ રૂપમાં અ ધકા ધક મ હમા ધારણ કરતાં રૂપાંતર પામીએ છ એ.

4
માટ નાં પાત્રોમાં આ ત્મક ખજાનો

1એ માટે અમારા પર દયા થઈ તે પ્રમાણે અમને આ સેવાકાયર્ મ ું તેમાં અમે થાકતા નથી; 2 પણ શરમજનક ુપ્ત વાતોને
નકાર ને અમે કાવતરાં કરતા નથી, અને ઈ રની વાતમાં કપટ કરતા નથી; પણ સત્ય પ્રગટ કયાર્થી ઈ રનીઆગળઅમે પોતાના
વશે સવર્ માણસોના અંતઃકરણમાં ખાતર કર આપીએ છ એ.
3 પણ જો અમાર ુવાતાર્ ુપ્ત રહેલી હોય તો તે નાશ પામનારાઓને સારુ જ ુપ્ત રખાયેલી છે; 4જઓેમાં આ જગતના

દેવે અ વ ાસીઓના મન અંધ કયા છે, એસારુ કે ખ્રસ્ત જે ઈ રની પ્ર તમા છે, તેમના મ હમાની ુવાતાર્નાં અજવાળાનો ઉદય
તેઓ પર ન થાય.

5અમે ઉપદેશમાં પોતાને પ્રગટ નથી કરતા, પણ ખ્રસ્ત ઈ ુ પ્ર ુ છે અને અમે પોતે ઈ ુને લીધે તમારા દાસો છ એ, એ ું જાહેર
કર એ છ એ. 6 કેમ કે જે ઈ રે જમેણે અંધારામાંથી અજવાળાંને પ્રકાશવા ફરમા ુ;ં તે ુજબ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં ચહેરા પરનો
ઈ રના મ હમાના જ્ઞાનનો પ્રકાશઆપણા હૃદયોમાં પાડ.ે

7 પણ અમારો આ ખજાનો માટ નાં પાત્રોમાં છે, એ સારુ કે પરાક્રમની ઉ મતા ઈ રથી થાય અને અમારાથી ન હ. 8 સવર્
પ્રકારે અમે વપ પામેલા હોવા છતાં દબાયેલા નથી; હેરાન થયા છતાં નરાશ થયેલા નથી; 9સતાવાયેલા છ એ પણ ત્યજાયેલા
નથી; નીચે પટકાયેલા છ એ પણ નાશ પામેલા નથી; 10 ઈ ુ ું મરણ અમારા શર રમાં સદા રાખીએ છ એ, એ સારુ કે ઈ ુ ું
જીવન અમારાં શર રદ્વારા જાહેર થાય.

11 કેમ કે અમેજીવનારાં ઈ ુને માટે, સદા મરણને સોંપાયેલા છ એ, એમાટે કે ઈ ુ ું જીવન પણઅમારા ૃત્ ુપાત્ર મ ુષ્યદેહમાં
પ્રગટ કરાય. 12એમ જ અમારામાં મરણ પણ તમારામાં જીવન અસર કરે છે.

13 વ ાસનો તે જ આત્મા અમને છે તેથી મેં વ ાસ કય માટે હુ બોલ્યો એ લેખ પ્રમાણે, અમે પણ વ ાસ કર એ છ એ
અને તેથી બોલીએ છ એ. 14અને એ ું જાણીએ છ એ કે, જમેણે પ્ર ુ ઈ ુને ઉઠાડ્યાં, તે અમને પણ ઈ ુની મારફતે ઉઠાડશે
અને તમાર સાથે અમને રજૂ કરશ.ે 15 કેમ કે સઘળાં વાનાં તમારે સારુ છે એ માટે કે જે કૃપા ઘણાંઓની મારફતે ુષ્કળ થઈ તે
ઈ રના મ હમાને અથ ઉપકારસ્ ુ ત કરાવ.ે

વ ાસદ્વારા જીવ ું
16 તેથી અમે થાકતા નથી; પણ જો અમારો ભૌ તક મ ુષ્યદેહ નાશ પામે તોપણ અમારુઆંત રક મ ુષ્યત્વ પ્ર ત દન ન ું થ ું

જાય છે. 17 કેમ કે અમાર થોડ અને ક્ષ ણક વપ અમારે માટે ઘણી વધારે તથા અ તશય અનંતકા ળક મ હમા ઉત્પ કરે
છે; 18એટલે જે દૃશ્ય છે તે ન હ, પણ જે અદ્રશ્ય છે તે પર અમે ધ્યાન રાખીએ છ એ; કેમ કે જે દૃશ્ય છે તે ક્ષ ણક છે પણ જે
અદ્રશ્ય છે તે અનંતકા ળક છે.

5
1 કેમ કે અમને ખબર છે કે જો અમારુ ૃથ્વી પર ું માંડવારૂપી શર ર ન થઈજાય, તો સ્વગર્માં ઈ રે સજ ુ,ં હાથોથી બાંધે ું

ન હ એ ું અનંતકાળ ું અમારુ ઘર છે. 2 કેમ કે અમારુ જે ઘર સ્વગર્માં છે તેને પામવાની બહુ અ ભલાષા રાખીને અમે આ
માંડવારૂપી ઘરમાં નસાસા નાખીએ છ એ. 3અને જો સ્વગ ય ઘર પામીએ તો અમે ન:વ ન દેખાઈએ.

4 કેમ કે અમે આ માંડવારૂપી શર રના ભારને લીધે નસાસા નાખીએ છ એ; તેને ઉતારવા કરતાં સ્વગ ય ઘરથી વે ત થવા
ઇચ્છ એ છ એ એ સારુ કે જીવન મરણમાં ગરકાવ થઈ જાય. 5 હવે જમેણે અમને એને અથ તૈયાર કયાર્ તે ઈ ર છે તેમણે
અમને આત્માની ખાતર પણઆપી છે.

6 માટે અમે સદા હમતવાન છ એ અને એ ું જાણીએ છ એ કે શર રમાં રહ એ છ એ ત્યાં ુધી અમે પ્ર ુથી વયોગી દૂર
રહેતાં પ્રવાસી છ એ. 7 કેમ કે અમે વ ાસથી ચાલીએ છ એ, દૃ થી ન હ. 8 માટે હમતવાન છ એ અને શર રથી અલગ થ ું
તથા પ્ર ુની પાસે વાસો કરવો એ અમને વધારે પસંદ છે.

9એ માટે કે અમે જો શર રમાં હોઈએ કે શર ર બહાર હોઈએ તોપણ તેમને પસંદ પડ એ એવી ઉત્કઠા અમે ધરાવીએ છ એ
અને પ્રયાસ કર એ છ એ. 10 કેમ કે દરેકે શર રથી જે ક ુ છે, સારુ કે ખરાબ હોય, તે પ્રમાણે તે બદલો પામવા સારુ આપણને
સવર્ને ખ્રસ્તનાં ન્યાયાસનની આગળ હાજર થ ું પડશ.ે

ખ્રસ્ત મારફતે ઈ રની સાથે મૈત્રી
11માટે પ્ર ુનો ડર રાખીને અમે માણસોને સમજાવીએ છ એ; અમે ઈ રઆગળ પ્રગટ થયા છ એ તે સાથે માર આશા છે કે

તમારાં અંતઃકરણોમાં પણ પ્રગટ થયા છ એ. 12અમે ફર થી તમાર આગળ પોતાને વખાણતા નથી પણઅમારે વષે તમને ગૌરવ
કરવાનો પ્રસંગ આપીએ છ એ, એ માટે કે જઓે હૃદયથી ન હ, પણ દભથી અ ભમાન કરે છે, તેઓને તમે ઉ ર આપી શકો.

13 કેમ કે જો અમે ઘેલા હોઈએ તો ઈ રને અથ છ એ અથવા જો જા ૃત હોઈએ તો તમારે અથ છ એ. 14 કેમ કે ખ્રસ્તનો
પ્રેમ અમને પ્રેરણા આપે છે, કારણ કે અમે એ ું સમજીએ છ એ કે, જો એક સવર્ને માટે મરણ પામ્યા માટે સવર્ મરણ પામ્યા.
15અને સવર્ને માટે તે ૃત્ ુ પામ્યા, એ સારુ કે જઓે જીવે છે તેઓ હવેથી પોતાને માટે ન હ, પણ જે તેઓને વાસ્તે ૃત્ ુ પામ્યા
તથા ઊઠ્યાં તેમને માટે જીવ.ે
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16એમાટે હવેથી અમે માનવીય ધોરણથી કોઈનો ન્યાય કરતા નથી, જો કે ખ્રસ્તને અમે પહેલા માનવીય ધોરણથી જોયા હતા
પણ હવેથી અમે આ ર તે કોઈનો ન્યાય કરતા નથી. 17 માટે, જો કોઈ માણસ ખ્રસ્તમાં છે તો તે ન ું સજન થયો છે; જે જૂ ું હ ું
તે જ ું ર ું છે; જુઓ, તે ન ું થ ું છે.

18આ સવર્ ઈ રથી છે, જમેણે ઈ ુ ખ્રસ્તની મારફતે પોતાની સાથે આપણું સમાધાન કરા ું અને તે સમાધાન કરાવવા ું
સેવાકાયર્ અમને આપ્ ું છે; 19 એટલ,ે ઈ ર ખ્રસ્તમાં પોતાની સાથે માનવજગત ું સમાધાન કરાવીને તેઓના અપરાધો માટે
તેઓને જવાબદાર ગણતા નથી, અને તેમણે અમને સમાધાનના સંદેશાની સેવા સોંપેલી છે.

20એ માટે અમે ખ્રસ્તનાં પ્ર ત ન ધ છ એ, જાણે કે ઈ ર અમાર મારફતે વનંતી કરતા હોય, તેમ અમે ખ્રસ્તને વાસ્તે તમને
વનંતી કર એ છ એ કે, ઈ ર સાથે સમાધાન કરો. 21જમેણે પાપ જાણ્ ું ન હ ું, તેમને આપણે માટે તેમણે પાપરૂપ કયાર્, એ
સારુ કે આપણે તેમનાંમાં ઈ રના ન્યાયીપણારૂપ થઈએ.

6
1અમે, તેમની સાથે કામ કરનારા, તમને વનંતી કર એ છ એ, કે તમે ઈ રની કૃપાનો સ્વીકાર કય છે તેને થર્ થવા દેશો ન હ.

2 કેમ કે તે કહે છે કે,
‘મેં માન્યકાળમાં તારુ સાંભ ું,
અને ઉદ્ધારના દવસમાં મેં તને સહાય કર ;
જુઓ, અત્યારે જ માન્યકાળ છે, અત્યારે જ ઉદ્ધારનો દવસ છે. 3અમારા સેવાકાયર્ને દોષ ન લાગ,ે માટે અમે કશામાં કોઈને
અડચણરૂપ થતાં નથી.

4 પણ અમે સવર્માં પોતાને ઈ રના સેવકોના જવેા દેખાડ એ છ એ; ઘણી ધીરજથી, વપ થી, તંગીથી, વેદનાથી,
5 ફટકાઓથી, કેદખાનાંઓથી, હગામાઓથી, ક ોથી, ઉજાગરાથી, ૂખથી, 6 ુદ્ધપણાથી, જ્ઞાનથી, સહનશીલતાથી,
ઉપકાર પણાથી, પ વત્ર આત્માથી, નષ્કપટ પ્રેમથી, 7 સત્ય વચનથી, ઈ રના પરાક્રમથી, જમણાં તથા ડાબા હાથ પર
ન્યાયીપણાનાં હ થયારોથી.

8માન તથા અપમાનથી, અપક ત તથા ુક તથી; જૂઠા ગણાયેલા તોપણ સાચા; 9અજાણ્યા તોપણ નામાં કત; મરણ નજીક
તોપણ જુઓજીવંત છ એ; શક્ષા પામેલાઓનાજવેા તોપણ ૃત્ ુ પામેલા ન હ; 10શોકા ુરના જવેા તોપણસદાઆનંદ કરનારા;
ગર બો જવેા તોપણ ઘણાંઓને ધનવાન કરનારા; કગાલ જવેા તોપણ સઘળાના મા લક છ એ.

11ઓ ક રથીઓ, તમારે સારુ અમારુ મોં ૂલ્ ું છે, અમારુ હૃદય વશાળ છે. 12 તમે અમારામાં સંકુ ચત થયા નથી, પણ
પોતાના અંતઃકરણમાં સંકુ ચત થયા છો. 13 તો એને બદલે જમે બાળકોને તેમ તમને કહુ છુ, તમે પણ હૃદયથી ઉદાર થાઓ.

બનયહૂદ ઓની અસરો વરુદ્ધ ચેતવણી
14અ વ ાસીઓનીસાથે અઘ ટતસંબંધ ન રાખો; કેમ કે ન્યાયીપણાને અન્યાયીપણાસાથે શો સંબંધ હોય? અનેઅજવાળાંને

અંધકારની સાથે શી સંગત હોય? 15અને ખ્રસ્ત સાથે શેતાનનો સંબંધ હોઈ શકે? કે વ ાસીને અ વ ાસીની સાથે શો ભાગ
હોય? 16અને ઈ રના સભા ાનને ૂ તઓની સાથે સંબંધ હોય ખરો? કેમ કેઆપણે જીવતા ઈ ર ું ભ ક્ત ાન છ એ, જમે
ઈ રે ક ું કે, ‘હુ તેઓમાં રહ શ તથા ચાલીશ; તેઓનો ઈ ર થઈશ; અને તેઓ મારા લોક થશ.ે’ ”

17 માટે, ‘તમે તેઓમાંથી નીકળ આવો, અને જુદા થાઓ,’ એમ પ્ર ુ કહે છે, ‘અ ુદ્ધને સ્પશર્ ન કરો, અને હુ તમારો સ્વીકાર
કર શ, 18અને તમારો પતા થઈશ, અને તમે મારા દ કરાદ કર ઓ થશો, એમ સવર્સમથર્ પ્ર ુ કહે છે.’ ”

7
1 તે માટે, વહાલાંઓ, આપણને એવાં આશાવચનો મળેલાં છે માટે આપણે દેહની તથા આત્માની સવર્ અ ુદ્ધતાને દૂર કર ને

પોતે ુદ્ધ થઈએ અને ઈ રનો ભય રાખીને સં ૂણર્ પ વત્રતા પ્રાપ્ત કર એ.
પાઉલનો આનંદ

2અમારો અંગીકાર કરો; અમે કોઈને અન્યાય કય નથી; કોઈ ું બગા ું નથી, કોઈને છેતયાર્ નથી. 3 હુ તમને દો ષત ઠરાવવાંને
બોલતો નથી; કેમ કે મેં પહેલેથી જ ક ું છે કે, તમે અમારાં હૃદયોમાં એવા વસ્યા છો કેઆપણે સાથે મળ ને મરવાને અને જીવવાને
તૈયાર છ એ. 4 તમાર સાથે વાત કરવામાં હુ બહુ ુલાસીને બો ું છુ, મને તમારે વષે બહુ ગૌરવ છે, હુ દલાસાથી ભર ૂર થયો
છુ, અમાર સવર્ વપ માં હુ આનંદથી ઝૂમી ઊઠુ છુ.

5 કેમ કે અમે મકદો નયા આ ા ત્યારે અમારાં શર રોને કઈ ુખાકાર ન હતી; પણ અમારા પર ચારેબાજુથી વપ ઓ
હતી; બહાર લડાઈઓઅને અંદર ઘણી જાતનાં ડર હતા. 6 પણ દ નજનોને દલાસો આપનાર ઈ રે તતસના આ ાથી અમને
દલાસો આપ્યો;’ 7અને કેવળ તેના આ ાથી જ ન હ, પણ તમારા તરફથી તેને જે દલાસો મ ો હતો તેથી પણ; અને તેણે
તમાર મારા પ્રત્યેની મોટ ઉત્કઠા, તમારો શોક અને મારે વષે તમાર સઘન કાળજીની અમને ખબરઆપી, તેથી મને વધારેઆનંદ
થયો.

8જોકે મેં મારા પત્રથી તમને દ:ુખી કયાર્ અને તે ું મને દ:ુખ થ ું હ ું, પણ હવે મને તેનો પસ્તાવો થતો નથી કેમ કે હુ જોઉં છુ કે
તે પત્રએ તમને થોડા જ સમય માટે દ:ુખી કયાર્ હતા. 9 પણ હવે હુ આનંદ કરુ છુ તે તમે દ:ુખી થયા એટલા માટે ન હ, પણ દ:ુખી
થવાથી તમે પસ્તાવો કય તે માટે; કેમ કે તમને ઈ રની ઇચ્છા પ્રમાણે દ:ુખી કરાયા હતા, કે અમારાથી તમને કઈ ુકસાન ન થાય.
10 કેમ કે ઈ રની ઇચ્છા પ્રમાણે થ ું દ:ુખ શોક ઉપજાવ ું નથી પર ુ ઉદ્ધાર પમાડે તેવો પસ્તાવો ઉપજાવે છે; પણ જ ગક દ:ુખ
મરણ પમાડે છે.

11 કેમ કે જુઓ, તમને ઈ રની ઇચ્છા પ્રમાણે દ:ુખ થ ું તેથી તમારામાં આ ુરતા પોતાને નદ ષ ઠરાવવાંનો કેવો ુસ્સો, કેવો
ભય, કેવી તીવ્ર ઇચ્છા, કેવી આ ુર આકાંક્ષા, કે ું ઝ ૂન અને બદલો લેવાની કેવી આ ુરતા! તમે તે કામમાં સવર્ પ્રકારે પોતાને
નદ ષ સા બત કયાર્. 12જોકે મેં તમને જે લ ુ,ં તે જણેે અન્યાય કય તેને માટે ન હ અને જનેાં પર અન્યાય થયો તેને માટે પણ
ન હ, પણ ઈ રની આગળ તમારા માટેની અમાર કાળજી તમને પ્રગટ થાય તે માટે લ ુ.ં
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13આબધાથી અમે દલાસો પામ્યા છ એ.
તે ઉપરાંત તતસને થયેલા આનંદથી અમે વધારે આનંદ પામ્યા; કેમ કે તમારા બધાથી તેનો આત્મા તાજગી પામ્યો છે. 14 માટે

જો મને તમારે વષે તતસ આગળ કોઈ વાતમાં ગૌરવ થ ું હોય, તો તેમાં માર શ મદગી થઈ ન હ; પણ જમે અમે તમને બધી
વાતો સત્યતાથી કહ , તેમ અમારુ તમારા માટે ું ગૌરવ પણ તતસઆગળ સા ું પ ુ.ં

15 તમે ભય તથા ુજાર સ હત તેનો અંગીકાર કય , એ તમારા આજ્ઞાપાલનના સ્મરણને લીધે તતસનો પ્રેમ તમારા ઉપર
ુષ્કળ છે. 16 મને સવર્ બાબતે તમારા પર ૂરો ભરોસો છે એ માટે હુ આનંદ પા ું છુ.

8
ખ્રસ્તી દાનધમર્

1ભાઈઓ, મકદો નયાના વ ાસી સ ુદાયો પર ઈ રની જે કૃપા થઈ તે અમે તમને જણાવીએ છ એ કે, 2 વપ ની ભારે
કસોટ માં તેઓનો ુષ્કળઆનંદ તથા ભારે ગર બાઈ ઉદારતારૂપી ુષ્કળ સ ૃ દ્ધમાં બદલાઈ ગઈ.

3 કેમ કે હુ સાક્ષી ૂરુ છુ કે, તેઓએ પોતાની શ ક્ત પ્રમાણે, બલકે શ ક્ત ઉપરાંત દાનો, પોતાની ુશીથી આપ્યા.ં 4 પોતાની
આ ઉદારતા તથા સંતોની સેવા કરવામાં તેઓની ભાગીદાર સ્વીકારવાને તેઓએ અમને આગ્રહ ૂવર્ક વનંતી કર ; 5 વળ જમે
અમે આશા રાખી હતી, તેમ ન હ; પણ તેઓએ પ્રથમ પ્ર ુને અને ઈ રની ઇચ્છા પ્રમાણે પોતાને પણ અમને સ્વાધીન કયાર્.

6માટે અમે તતસને વનંતી કર કે, જમે તેણે અગાઉ શરૂઆત કર હતી, તે જ પ્રમાણે તે તમારામાં આ ઉદારતાની કૃપા સં ૂણર્
કરે. 7 પણ જમે તમે સવર્ બાબતોમા,ં એટલે વ ાસમા,ં વાણીમા,ં જ્ઞાનમા,ં ઉત્કઠામાં તથા અમારા ઉપરના તમારા પ્રેમમાં વધ્યા,
તેવી જ ર તે આ ઉદારતાની સેવામાં પણ ૃ દ્ધ પામો.

8 હુ આ બાબતઆજ્ઞારૂપે ન હ, પણ બીજાઓની ઉત્કઠાની સરખામણીમાં તમારા પ્રેમની પ્રામા ણકતાની પર ક્ષા કરવાને કહુ
છુ. 9 કેમ કે તમે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા જાણો છો કે, તેઓ ધનવાન હોવા છતાં તમારે માટે નધર્ન થયા, કે જથેી તમે
તેમની ગર બીથી ધનવાન થાઓ.

10આબાબતમાં હુ અ ભપ્રાયઆ ું છુ; જે તમને મદદરૂપ થશ,ે કારણ કે એક વષર્ અગાઉ તમે કેવળ એ કામ કરવાનોઆરભ
કય હતો, એટ ું જ નહ પણ તે કરવાની તમાર ધગશ પણ હતી. 11 તો હવે તે કામ ૂરુ કરો કે જથેી જે પ્રમાણે તમાર આ ુર
ઇચ્છા હતી તે પ્રમાણે તમાર શ ક્ત ુજબ તે પ ર ૂણર્ થાય. 12 કેમ કે જો આ કામ કરવાની ઇચ્છા હોય તો કોઈ માણસ પાસે
જે નથી તે પ્રમાણે ન હ, પણ જે છે તે પ્રમાણે તે ઇચ્છા માન્ય છે.

13આ કામ એટલા માટે નથી કે બીજાઓને રાહત મળે અને તમને તકલીફ પડ,ે 14 પણ તે સમાનતાને ધોરણે થાય એટલે કે
વતર્માન સમયમાં તમાર સ ૃ દ્ધ તેઓની અછત કે તેઓની સ ૃ દ્ધ પણ તમાર અછત ૂર પાડ,ે કે જથેી સમાનતા થાય; 15જમે
લખે ું છે, ‘જનેી પાસે ઘણું હ ું તેને વધી પ ું ન હ; અને જનેી પાસે થોડુ હ ું તેને ૂટ પ ું ન હ.’ ”

તતસ અને તેના સાથીદારો
16 પણ ઈ રની આભારસ્ ુ ત થાઓ, કે જમેણે તતસના હૃદયમાં તમારે માટે એવી જ કાળજી ઉત્પ કર ; 17 કેમ કે તેણે

અમાર વનંતી સ્વીકાર એટ ું જ ન હ પણ તે પોતે ઘણો આ ુર હોવાથી સ્વેચ્છાથી તમાર પાસે આ ો.
18 વળ અમે તેની સાથે એક ભાઈને મોકલ્યો છે કે જે ું નામ ુવાતાર્પ્રચારની બાબતમાં સવર્ વ ાસી સ ુદાયોમાં પ્રશંસનીય

છે. 19એટ ું જ ન હ, પણ તે ભાઈ વ ાસી સ ુદાયો દ્વારા નમાયેલો છે, કે જથેી પ્ર ુના મ હમાને અથ આ કૃપાની જે સેવા
અમને સોંપવામાં આવી છે તે કરવા અને અમાર મદદ કરવાની ઉત્કઠા દશાર્વવાં તે અમાર સાથે ફરે.

20અમે કાળજી રાખીએ છ એ કે દાન ઉઘરાવવાનો આ જે વહ વટ અમે કર એ છ એ, તે વષે કોઈ અમારા દોષારોપણ ન
કરે. 21 કેવળ પ્ર ુની જ દ્ર માં ન હ, પણ માણસોની દ્ર માં પણ જે યોગ્ય છે તે કરવા વષે અમે કાળજી રાખીએ છ એ.

22 તેઓની સાથે અમે અમારા ભાઈને મોકલ્યો છે, કે જનેી અમે ઘણી બાબતોમાં ઘણીવાર કસોટ કર અને તે અમને મહેન ુ
મા ૂમ પડ્યો છે અને હમણાં તો તમારા પર તેનો ઘણો ભરોસો હોવાથી તે વધારે મહેન ુ હોવાની ખાતર થયેલી છે. 23 તતસ
વષે કોઈ ૂછે તો તે મારો સાથી તથા તમારે માટે મારો સહકમ છે; અને અમારા ભાઈઓ વષે કોઈ ૂછે તો તેઓ મંડળ દ્વારા
મોકલાયેલા તથા ખ્રસ્તનો મ હમા છે. 24 તેથી ભાઈઓને તથા મંડળ ઓને તમારા પ્રેમ તથા તમારા વષેના અમારા ગૌરવ ું
પ્રમાણ બતાવી આપો.

9
સાથી વ ાસીઓને માટે આ થક મદદ

1હવે સંતોની સેવા કરવા વષ,ે મારે તમને લખવાની અગત્ય નથી 2 કેમ કે હુ તમાર ઉત્કઠા જાણું છુ; તે વષે હુ મકદો નયાના
લોકોની આગળ તમારે માટે ગવર્ કયાર્ કરુ છુ, કે અખાયાએ એક વષર્થી તૈયાર કર છે. તમાર ઉત્કઠાએ ઘણાંઓને ઉત્સા હત
કયાર્ છે.

3 હવે મેં ભાઈઓને એ માટે મોકલ્યા છે કે, તમારે વષેનો અમારો ગવર્ થર્ ન જાય; અને જમે મેં ક ું તેમ તમે તૈયાર થાઓ;
4એમ ન થાય કે, મકદો નયાના કોઈ માણસો માર સાથેઆવે અને તમને તૈયાર થયેલા જુએ ન હ, તો તમારા વશેના ગવર્ને કારણે
અમારે હુ નહ કહુ કે તમારે પણ શરમા ું પડ.ે 5આથી મને જરૂર લાગ્ ું કે ભાઈઓને વનંતી કરવી કે તેઓ તમાર પાસે વહેલાં
આવે અને જે દાનઆપવા ું તમે વચનઆપ્ ું હ ું, તે અગાઉથી ઉઘરાવી રાખે. તે દાન જબરદસ્તીથી ન હ પણ ઉદારતાથી તૈયાર
રાખવામાં આવે.

6એ તો ખરુ છે કે, જે કજૂસાઈથી વાવે છે, તે લણશે પણ કજૂસાઈમા;ં અને જે ઉદારતાથી વાવે છે; તે ઉદારતાથી લણશે.
7જમે દરેકે પોતાના હૃદયમાં અગાઉથી ન ક ુ છે, તે પ્રમાણે તેણે આપ ુ;ં પરાણે ન હ, ફર જયાત પણ ન હ; કેમ કે ુશીથી
આપનારને ઈ ર ચાહે છે.
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8 ઈ ર તમારા પર સવર્ પ્રકારની ુષ્કળ કૃપા કરવાને સમથર્ છે કે, જથેી હમેશા તમાર પાસે સવર્ વાતે ુષ્કળ સ ૃ દ્ધ હોવાને
લીધે, તમે સવર્ સારાં કામો કરવામાં વધતા જાઓ. 9 જમે લખે ું છે કે, ‘તેમણે વહેંચ્ ું છે, તેમણે ગર બોને આપ્ ું છે, તેમ ું
ન્યાયીપણું સવર્કાળ ટકે છે.’ ”

10જે વાવનારને માટે બીજ તથા ખોરાકને સારુ રોટલી ૂરાં પાડે છે, તેઓ તમારુ વાવવા ું બીજ ૂરુ પાડશે અને વધારશે અને
તમારા ન્યાયીપણાના ફળોની ૃ દ્ધ કરશ;ે 11એમ તમે સવર્ પ્રકારે ધનવાન થાઓ કે જથેી તમે ઉદાર બની શકો અને તેથી અમાર
મારફતે ઈ રની સ્ ુ ત થાય.

12 કેમ કેઆસેવા ું કામ ફક્ત સંતોની ગરજ ૂર પાડે છે, એટ ું જ ન હ, પણ ઈ રની ુષ્કળ સ્ ુ તમાં પ રણમે છે; 13એટલે
આસેવાના ુરાવાથી, તેઓ, ખ્રસ્તની ુવાતાર્ની તમાર ક ૂલાત પ્રત્યેનીઆધીનતા માટે તથા તેઓને માટે તથા સવર્ને માટે તમારા
દાનની ુષ્કળતાને માટે, ઈ રનો મ હમા કરે છે. 14તમારા પર ઈ રની અ ધક કૃપાને માટે તેઓ તમારે માટે પ્રાથર્ના કરતાં તમારા
માટે ઝંખે છે. 15ઈ રના અવણર્નીય દાન ઈ ુ ખ્રસ્તને માટે તેમની આભારસ્ ુ ત થાઓ.

10
પોતાની ધમર્સેવા તથા આક્ષેપો સામે પાઉલનો બચાવ

1 હુ પાઉલ,જયારે તમાર સમક્ષહોઉં ત્યારે દ ન છુ, પણ દૂર હોઉં ત્યારે તમાર સાથે હમતવાન છુ; હુ પોતે ખ્રસ્તની નમ્રતા તથા
સાલસતાથી તમને ખાસ વનંતી કરુ છુ. 2જઓે અમને દુ નયાદાર ની ર ત પ્રમાણે વતર્નારા ધારે છે, તેઓ સામે જે ન યતાથી
હુ હમત કરવા ધારુ છુ, તે ન યતાથી હુ હાજર થાઉં ત્યારે મારે હમતવાન થ ું ન પડે એવી વનંતી હુ તમને કરુ છુ.

3 કેમ કે જોકે અમે શર રમાં ચાલીએ છ એ, તોપણ અમે શર ર પ્રમાણે લડાઈ કરતા નથી; 4 કેમ કે અમાર લડાઈનાં હ થયાર
દૈ હક નથી, પણ ઈ ર ય સામથ્યર્થી કલ્લાઓને તોડ પાડવાને તે શ ો સમથર્ છે.

5અમે ભ્રામક દલીલોને તથા ઈ રના જ્ઞાનની વરુદ્ધ જે કઈ મા ું ઊંચકે છે તેને તોડ પાડ એ છ એ અને દરેક વચારને વશ
કર ને ખ્રસ્તનીઆધીનતામાં લાવીએ છ એ. 6જયારે તમારુઆજ્ઞાપાલન સં ૂણર્ થશ,ે ત્યારે સવર્ આજ્ઞાભંગનો બદલો વાળવાને
અમે તૈયાર છ એ.

7તમે ફક્ત બહારનો દેખાવ જુઓછો. જો કોઈને પોતાનાં પર ભરોસો હોય કે, હુ ખ્રસ્તનો છુ, તો તેણે ફર પોતાને યાદ કરાવ ું
કે, જમે તે પોતે ખ્રસ્તનો છે તેમ અમે પણ ખ્રસ્તનાં છ એ. 8 કેમ કે જે અ ધકાર પ્ર ુએ તમારા નાશને માટે ન હ, પણ તમાર
ઉ ત માટે અમને આપ્યો, તે વષે જો હુ કઈક અ ધક અ ભમાન કરુ, તોપણ શરમાઉ ન હ.

9 હુ ચાહતો નથી કે હુ તમને મારા પત્રો દ્વારા બીવડાવનાર જણાઉં. 10 કેમ કે તેઓ કહે છે કે, ‘તેના પત્રો ભારે તથા કડક છે;
પણ તે પોતે શર રે નબળો અને તે ું બોલ ું દમ વગર ું છે. 11 તે ું કહેનારા માણસે સમજી લે ું કે, જવેા અમે દૂરથી પત્રો ધ્વારા
બોલનાર છ એ તેવા જ, હાજર થઈ ું ત્યારે કામ કરનારા પણ થઈ ુ.ં 12જઓે પોતાના વખાણ કરે છે, તેઓની સાથે પોતાને
ગણવા અથવા સરખાવવાને અમે હમત કરતા નથી; પણ જયારે તેઓ અંદરોઅંદર પોતાને એકબીજાથી માપે છે તથા સરખાવે
છે, ત્યારે તેઓ ન ુર્દ્ધ છે.

13 પણ અમે હદ ઉપરાંત અ ભમાન ન હ કર એ, પણ જે મયાર્દા ઈ રે અમને ઠરાવી આપી છે અને તેમાં તમે પણ આવો
છો, તેટ ું જ કર ુ.ં 14 કેમ કે જાણે કે અમે તમારા ુધી પહોંચ્યા ન હોઈએ, તેમ અમે પોતાને હદ બહાર લંબાવતા નથી. કેમ કે
ખ્રસ્તની ુવાતાર્ પ્રગટ કરવામાં અમે પ્રથમ હતા કે જઓે તમારા ુધી આ ા.
15અમે પોતાની હદ બહાર બીજાઓની મહેનત પર અ ભમાન કરતાં નથી; પણઅમને આશા છે કે, જમે જમે તમારો વ ાસ

વધશે અમાર સેવા અમાર પોતાની હદમાં વધશ,ે 16 કે જથેી તમારાથી આગળના પ્રાંતોમાં પણ અમે ુવાતાર્ પ્રગટ કર એ; અને
બીજા હદમાં થયેલા સેવાકાયર્ વષે અ ભમાન કર એ ન હ. 17 પણ ‘જે કોઈ ગવર્ કરે તે પ્ર ુમાં ગવર્ કરે.’ ” 18 કેમ કે જે પોતાની
પ્રશંસા કરે છે તે ન હ, પણ જનેી પ્રશંસા પ્ર ુ કરે છે તે માન્ય થાય છે.

11
પાઉલ અને જૂઠા પ્રે રતો

1 હુ ઇચ્છુ છુ કે તમે માર થોડ ઘણી ૂખર્તાને સહન કરો; પણ તમે સહન તો કરો છો જ. 2 કેમ કે ઈ રમય આ ાથી, હુ
તમારા વષે કાળજી રા ું છુ. કેમ કે એક પ તની સાથે મેં તમાર સગાઈ કર છે કે, જથેી એક પ વત્ર કુમા રકા જવેા હુ તમને
ખ્રસ્તને સોં ુ.ં
3 પણ મને ડર લાગે છે કે, જમે સપ પોતાના કપટથી હવાને છેતર , તેમ ખ્રસ્ત પ્રત્યેના નખાલસ તથા પ વત્ર ભ ક્તભાવમાંથી

તમારાં મન ફેરવી દેવાય. 4 કેમ કે જો કોઈ આવીને જે ઈ ુને અમે પ્રગટ કયાર્ તેમનાંથી જુદાજ ઈ ુને પ્રગટ કરે, અથવા તમે જે
આત્મા પામ્યા તેમનાંથી જુદોજ આત્મા પામો, અથવા જે ુવાતાર્ તમે સ્વીકાર , તેનાથી જુદ જ ુવાતાર્ સ્વીકારો; તો તમે તેને
ૂબ જ સાર ર તે સહન કરો છો.
5 મને નથી લાગ ું કે તે બીજા ઉ મ પ્રે રતો કરતાં હુ કોઈ પણ પ્રકારે ઊતરતો છુ. 6 પણ જોકે બોલવામાં પ્રવીણ ન હોઉં,

તોપણ જ્ઞાનમાં હુ અ ૂણર્ નથી; આબાબત અમે સવર્ પ્રકારે અને જમે અન્યની સમક્ષ તેમ તમને જણાવી છે.
7તમને ઊંચા કરવા માટે મેં પોતાને નીચો કય , એટલે મેં તમને ઈ રની મફત ુવાતાર્ પ્રગટ કર , એમાં ું મેં પાપ ક ુ? 8તમાર

સેવા બજાવવા માટે મેં બીજા વ ાસી સ ુદાયોને ૂંટ ને તેઓની પાસેથી નાણાં લીધાં. 9 વળ હુ તમાર સાથે હતો ત્યારે મને
તંગી પડતી હતી તે છતાં પણ હુ કોઈને ભારરૂપ થયો ન હતો; કેમ કે મકદો નયામાંથી જે ભાઈઓ આ ા હતા, તેઓએ માર
જરૂ રયાતો ૂર પાડ હતી; અને હુ સવર્ પ્રકારે તમને બોજારૂપ થતાં દૂર ર ો હતો અને દૂર રહ શ.

10જમે ખ્રસ્ત ું સત્ય મારામાં છે તેમ, અખાયાના કોઈ પણ પ્રાંતમાં આ પ્રમાણે અ ભમાન કરતાં કોઈ મને રોક શકશે ન હ.
11શા માટે? ું એ માટે કે હુ તમારા ઉપર પ્રેમ રાખતો નથી? ઈ ર જાણે છે હુ પ્રેમ રા ું છુ.
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12 પણ હુ જે કરુ છુ, તે કરતો રહ શ, કે જથેી જઓે, જમેાં અ ભમાન કર ને અમારા સમાન દેખાવા માગે છે તેઓને લાગ
મળતો હુ અટકા ું. 13 કેમ કે એવા માણસો જૂઠા પ્રે રતો, કપટ કાયર્કતાર્ઓ અને ખ્રસ્તનાં પ્રે રતોનો વેશ ધરનારા છે.

14આમાં કઈ આ યર્ નથી, કેમ કે શેતાન પોતે પ્રકાશના સ્વગર્દૂતનો વેશ ધરે છે; 15 તેથી જો તેના સેવકો પણ ન્યાયીપણાના
સેવકોનો વેશ ધરે, તો તે મોટા આ યર્ની બાબત નથી; તેઓના કામ પ્રમાણે તેઓ ું પ રણામ આવશ.ે

પ્રે રત તર કે પાઉલના દઃુખો
16 હુ ફર થી કહુ છુ કે, કોઈ માણસે મને ૂખર્ ન ધારવો, પણ જો તમે એમ ધારતા હો, તો તમારે ૂખર્ તર કે મારો અંગીકાર

કરવો, જથેી હુ પણ થોડુ અ ભમાન કરુ. 17જે હુ કહુ છુ, પ્ર ુના કહેવા પ્રમાણે નથી કહેતો; પણ અ ભમાનના આવેશમાં જાણે
કે ૂખાર્ઈથી બો ું છુ. 18સાંસા રક બાબતે ઘણાં અ ભમાન કરે છે, માટે હુ પણ કર શ.

19 કેમ કે તમે પોતે ુ દ્ધમાન છો, તમે ૂખ ું સહન કરો છો! 20 કેમ કે જો કોઈ તમને ુલામ બનાવ,ે જો કોઈ તમારુ ખાઈ
જાય, જો કોઈ તમને સપડાવે, જો કોઈ પોતાને મોટો કરે, જો કોઈ તમને તમાચો મારે, તો તમે તે ું સહન કરો છો. 21જાણે કે અમે
અબળ હતા, એ ું હુ પોતાને હલકો ગણતાં કહુ છુ; પણ જમેાં કોઈ હમતવાન છે તેમાં હુ પણ હમતવાન છુ; આ હુ ૂખાર્ઈથી
બો ું છુ.

22 ું તેઓ હ ૂ છે? હુ પણ છુ. ું તેઓ ઇઝરાયલી છે? હુ પણ છુ. ું ઇબ્રા હમનાં સંતાન છે? હુ પણ છુ. 23 ું તેઓ
ખ્રસ્તનાં સેવકો છે? હુ ૂખર્ની માફક બો ું છુ હુ તેઓના કરતાં વશેષ છુ. કેમ કે મેં વધારે સેવા કર છે; વ ુ પ્રમાણમાં જલેવાસ
કય છે; વધારે વખત ગણતર વનાનાં ફટકાનો માર ખાધો છે; વારવાર ૃત્ ુના ુખમાં ધકેલાયો છુ.

24 પાંચ વાર મેં યહૂદ ઓથીઓગણઓગણ ચાળ સ ફટકા ખાધા, 25 ત્રણ વાર મેં ડડાનો માર ખાધો, એક વાર પથ્થરનો માર
ખાધો, ત્રણ વાર મારુ વહાણ ભાંગી ગ ું, એક રાત દવસ હુ દ રયામાં પડ ર ો હતો. 26 ઘણી સફરો કર , નદ ઓનાં સંકટોમા,ં
ૂંટારાઓમાં, સ્વદેશીઓમાં, વદેશીઓમાં તથા પાખંડ ભાઈઓએ મને ભયગ્રસ્ત કય . મેં નગરમા,ં જગલમાં, સ ુદ્રમાં જોખમો

વેઠ્યા.ં
27શ્રમ તથા ક , વારવારના ઉજાગરાઓ, ૂખ તથા તરસ, વારવારના ઉપવાસો, ઠડ તથા વ ોની અછત એ બ ું મેં સહન

ક ુ. 28આબીજી વાતો ઉપરાંત, રોજ મારા પર બોજ, એટલે સવર્ વ ાસી સ ુદાયની ચતા, રહે છે. 29 કોણઅબળને જોઈન,ે
હુ અબળ થતો નથી? કોણ ઠોકર ખાય છે અને મારુ હૃદય બળ ું નથી?

30જો અ ભમાન કર ું પડશ,ે તો હુ માર નબર્ળતા ું અ ભમાન કર શ. 31આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં ઈ ર તથા પતા જે
સવર્કાળ ુધી સ્ ુત્ય છે, તે જાણે છે કે હુ જૂઠુ કહેતો નથી.

32 દમસ્કસમાં અ રતાસ રાજાના રા પાલે મને પકડવા ચાહ ન,ે દમસ્ક ઓનાં નગર પર ચોક પહેરો ગોઠ ો. 33 પણ
ટોપલીમાં બેસાડ ને બાર માં થઈને કોટ પરથી મને નગરની બહાર ઉતાર ૂકવામાં આ ો. એ ર તે હુ તેના સકજામાંથી બચી
ગયો.
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1અ ભમાન કર ું તે ફાયદાકારક નથી, પણ મારે તો કર ું જોઈએ. હુ પ્ર ુના દશર્ન તથા પ્રકટ કરણની વાત કહેવા માંડ શ.
2 ખ્રસ્તમાં એક એવા માણસને હુ ઓળ ું છુ તે શર રમાં હતો કે શર ર બહાર હતો તે હુ જાણતો નથી, ઈ ર જાણે છે, કે જનેે
ચૌદ વષર્ ઉપર સ્વગર્માં લઈ લેવામાં આ ો.

3એવા માણસને હુઓળ ું છુ શર રમાં હતો કે શર ર બહાર હતો, તે હુ જાણતો નથી, ઈ ર તોજાણે છે 4 કે, તેને પારાદૈસમાં
લઈ જવાયો અને જે વાતો બોલવી માણસને ઉ ચત નથી એવી અકથનીય વાતો તેણે સાંભળ . 5 તેને લીધે હુ અ ભમાન કર શ;
પોતાને વષે ન હ પણ કેવળ માર નબર્ળતા વષે અ ભમાન કર શ.

6 હુ સત્ય બો ું છુ કે જો હુ અ ભમાન કરવા મા ુ છુ તો હુ ૂખર્ નહ થાઉં; કોઈ માણસ જવેો મને જુએ છે, અથવા મારુ
સાંભળે છે; તે કરતાં મને કઈ મોટો ન ગણે માટે હુ મૌન રહુ છુ. 7 મને જે પ્રકટ કરણના અસાધારણ અ ુભવો થયા તેને લીધે હુ
લાઉં ન હ માટે શેતાનના દૂત તર કે મને મ ુષ્યદેહમાં પીડા આપવામાં આવી છે કે જથેી હુ વધારે પડતી બડાઈ ન કરુ.
8તે વષે મેં ત્રણ વાર પ્ર ુની પ્રાથર્ના કર કે તે માર પાસેથી પીડા દૂર કરે. 9પણ તેમણે મને ક ું કે ‘તારે માટે માર કૃપા ૂરતી

છે; કેમ કે નબર્ળતામાં મારુ પરાક્રમ સં ૂણર્ થાય છે’ એ માટે વશેષે કર ને હુ ઘણી ુશીથી માર નબર્ળતા ું અ ભમાન
કર શ કે ખ્રસ્ત ું પરાક્રમ મારા પર ઊતર આવ.ે 10એ માટે નબર્ળતામાં, નદામાં, સંકટમા,ં સતાવણીમા,ં ખેદમા,ં ખ્રસ્તને લીધે
આનં દત રહુ છુ; કેમ કે જયારે હુ નબર્ળ છુ, ત્યારે હુ બળવાન છુ.

ક રથીઓ માટે પાઉલની કાળજી
11 હુ અ ભમાન કર ને ૂખર્ થયો કેમ કે તમે મને ફરજ પાડ ; પણ તમારે મારાં વખાણ કરવાં જોઈતાં હતા કારણ કે જો હુ કઈ

જ ન હોઉં તોપણ હુ ુ પ્રે રતો કરતાં કઈ ઊતરતો નથી. 12 પ્રે રતપણાની નશાનીઓ એટલે ચ ો, ચમત્કારો તથા પરાક્રમી
કામો ઘણી ધીરજથી તમારામાં થયાં હતાં. 13 હુ તમારા પર બોજારૂપ ન થયો એ સવાય તમે બીજા વ ાસી સ ુદાયો કરતાં કઈ
ર તે ઊતરતા હતા? મારો આ ુનો મને માફ કરો.

14 જુઓ, હુ ત્રીજી વાર તમાર પાસે આવવાને તૈયાર છુ અને તમારા પર બોજારૂપ ન હ બ ું; કેમ કે તમારુ દ્ર ન હ પણ
હુ તમને મેળવવા ચાહુ છુ; કેમ કે સંતાનોએ માબાપને માટે સંગ્રહ કરવો તે યોગ્ય નથી; પણ માબાપે સંતાનો માટે સંગ્રહ કરવો
જોઈએ. 15 પણ હુ તમારા આત્માઓને માટે ઘણી ુશીથી મારુ સવર્સ્વ વાપર શ તથા પોતે પણ વપરાઈ જઈશ; હુ તમારા પર
વધતો પ્રેમ રા ું છુ તો ું તમારા તરફથી મને ઓછો પ્રેમ મળશ?ે

16સારુ, એમ છે તો મેં તમારા પર બોજ ના ો ન હ, પણ ચાલાક હોવાથી મેં તમારા ભોળપણનો લાભ લીધો. 17 ું જઓેને
મેં તમાર પાસે મોકલ્યા તેઓમાંના કોઈની મારફતે મેં તમારાથી કઈ સ્વાથર્ સાધ્યો છે? 18 મેં તતસને વનંતી કર અને તેની સાથે
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એક ભાઈને મોકલ્યો. ું તતસે તમાર પાસે કઈ સ્વાથર્ સાધ્યો? ું એક જ આત્મામાં અમે ચાલ્યા નથી? ું એક જ પગલામાં
અમે ચાલ્યા નથી?

19આ બધાથી તમે એમ ધારો છો કે અમે તમાર સામે સ્વબચાવ કર એ છ એ પણ એ ું નથી; ખ્રસ્તમાં ઈ રની આગળ
અમે બોલીએ છ એ કે, આસવર્ તમારા ઘડતરને માટે જ છે.

20 કેમ કે મને ડર લાગે છે, હુ આ ું ત્યારે કદાચ જવેા હુ ચાહુ તેવા હુ તમને ન જોઉં અને જવેો તમે ચાહતા નથી તેવો તમે મને
જુઓ; રખેને બોલાચાલી, અદેખાઈ, ક્રોધ, ઝઘડા, ચાડ ુગલી, બડબડાટ, ઘમંડ તથા ધાંધલ ધમાલ થાય; 21 પાછો આ ું ત્યારે
કદાચ મારા ઈ ર તમાર આગળ મને નીચો કરે; અને જે કેટલાક અગાઉ અ ુદ્ધતા, ભચાર તથા જારકમર્ કરતા હતા અને
એવાં પાપ કર ને તેનો પસ્તાવો કય નથી, તેઓમાંના ઘણાં વષે હુ દઃુખી થાઉં.

13
પાઉલની અં તમ ચેતવણી તથા ક્ષેમકુશળતા

1આત્રીજી વાર હુ તમાર પાસે આ ું છુ. બે કે ત્રણ સાક્ષીઓની સા બતીઓથી દરેક વાત સ્પ કરાશ.ે 2 મેં અગાઉ ક ું છે
અને બીજી વાર હાજર હતો ત્યારે જમે ક ું તેમ હુ હમણાં ગેરહાજર હોવા છતાં, અત્યાર ુધી પાપ કરનારાઓને તથા બીજા
સવર્ને અગાઉથી કહુ છુ કે, હુ આવીશ તો દયા રાખીશ ન હ.

3 કારણ કે ખ્રસ્ત મારા દ્વારા બોલે છે તે ું પ્રમાણ તમે માગો છો; તે તમારા તરફ નબર્ળ નથી, પણ તેને બદલે તે તમારામાં
સામથ્યર્વાન છે. 4જો નબર્ળતામાં તેઓને વધસ્તંભે જડવામાં આ ાં છતાંપણ તેઓ ઈ રના સામથ્યર્થી જીવંત છે. અમે પણ
તેમનાંમાં નબર્ળ છ એ છતાંપણ તમારે સારુ ઈ રના સામથ્યર્ વડે અમે તેમની સાથે જીવી ું.

5 પોતાને તપાસી જુઓ કે તમે વ ાસમાં છો કે ન હ. પોતાને ચકાસો. ું તમે જાણતા નથી કે ઈ ુ ખ્રસ્ત તમારામાં છે?
તમારામાં છે, પણ જો તમે માન્ય થયા નથી તો નથી. 6 માર એવી આશા પણ છે કે તમે જાણશો કે અમે નાપસંદ નથી.

7હવે અમે ઈ રને પ્રાથર્ના કર એ છ એ કે, તમે કઈ ખરાબ કામ ન કરો, અમે સફળ દેખાઈએએ માટે ન હ પણએ માટે કે જો
અમે અસફળ જવેા હોઈએ, તોપણ તમે સા ું જ કરો. 8 કેમ કે સત્યની વરુદ્ધ અમે કઈ કર શકતા નથી પણ સત્યનાં સમથર્ન
માટે કર એ છ એ.

9 કેમ કે જયારે અમે નબળા છ એ ત્યારે અમે આનંદ પામીએ છ એ પણ તમે મજ ૂત છો, અને તમે સં ૂણર્ થાઓ માટે અમે
પ્રાથર્ના કર એ છ એ. 10એ માટે હુ તમાર મધ્યે ન હોવા છતાં આ વાતો લ ું છુ, કે હાજર હોઈશ ત્યારે કઠોર ર તે ન હ પણ જે
અ ધકાર પ્ર ુએ ુકસાન માટે ન હ પણ ઘડતરને માટે આપ્યો છે તે પ્રમાણે હુ વ ુ.

11 અંતે, ભાઈઓ, આનંદ કરો, ુનઃ ા પત થવા પ્રયત્ન કરો, ઉ ેજન પામો, એક મતના થાઓ, શાં તમાં રહો; પ્રેમ તથા
શાં તના ઈ ર તમાર સાથે રહો. 12 પ વત્ર ુંબનથી એકબીજાને સલામ કહેજો.

13સવર્ સંતો તમને ક્ષેમકુશળ કહે છે.
14 પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તથા ઈ રનો પ્રેમ અને પ વત્રઆત્માની સંગત તમારાં સવર્ની સાથે રહો.
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ગલાતીઓને પાઉલ પ્રે રતનો પત્ર
લેખક

આ પત્રનો લેખક પાઉલ પ્રે રત છે. શરૂઆતની મંડળ ની આ જ સવર્સંમત સમજ હતી. લ ુ-આ સયાના પ્રદેશમાં તેની પ્રથમ
મશનર ુસાફર દરમ્યાન મંડળ ઓ શરૂ કરવામાં ભાગ લીધા બાદ પાઉલે આ પત્ર દ ક્ષણ ગલા તયામાંની મંડળ ઓએ લ ો
હતો. ગલા તયા રોમ કે ક રથની જમે કોઈ શહેર ન હ ું, પણ ઘણા શહેરો તથા અસં મંડળ ઓધરાવતો એક રોમન પ્રાંત હતો.
ગલાતીઓ કે જમેને આ પત્ર સંબોધવામાં આ ો છે તેઓને પાઉલે ખ્રસ્તી શષ્યો બના ા હતા.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 68 ની આસપાસનો છે.
પાઉલે કદાચને આ પત્ર અંત્યોખથી લ ો હશે કારણ કે તે તે ું વતન હ ું.

વાંચકવગર્
ગલાતીઓને પત્ર ગલા તયામાંની મંડળ ઓના સભ્યોને લખાયો હતો (1:1-2).
હે ુ

આ પત્રનો હે ુ યહૂદ કરણના હમાયતીઓની જૂઠ ુવાતાર્ ું ખંડન કરવાનો હતો જમેાં આ યહૂદ ખ્રસ્તીઓ માનતા હતા કે
ઉદ્ધાર માટે ુ ત એક આવશ્યક બાબત છે, અને ગલાતીઓને તેમના ઉદ્ધારનો વાસ્ત વક પાયો યાદ કરવવાનો હતો. પાઉલે
આનો પ્ર તભાવ પોતાનો પ્રે રત તર કેનો અ ધકાર સ્પ ર તે સા બત કર ને તથા તેના દ્વારા જે ુવાતાર્ તેણે આપી હતી તેને
સા બત કર ને આપ્યો. લોકોને કૃપા દ્વારા અને માત્ર વ ાસ કરવાથી જ ન્યાયી ઠરાવવામાં આવે છે અને તેઓએ પોતા ું ન ું
જીવન પ વત્રઆત્માની સ્વતંત્રતામાં માત્ર વ ાસ દ્વારા જ જીવવા ું છે.

ુદ્રાલેખ
ખ્રસ્તમાં સ્વતંત્રતા

રૂપરેખા
1. પ્રસ્તાવના — 1:1-10
2. ુવાતાર્ ું પ્રમાણીકરણ — 1:11-2:21
3. વ ાસ દ્વારા ન્યાયીકરણ — 3:1-4:3
4. વ ાસ અને સ્વતંત્રતાના જીવન ું પાલન — 5:1-6:18

ગલાતીઓની મંડળ ને પાઉલનો પત્ર
1 હુ પાઉલ પ્રે રત, કોઈ માણસો કે માણસો દ્વારા ન હ, પણઈ ુ ખ્રસ્તઅને તેમને ૃત્ ુમાંથી સજીવન કરનાર ઈ ર દ્વારા પ્રે રત

થવા માટે તેડાયેલો છુ. 2 હુ પોતે તથા અહ ના તમામ ભાઈઓ ગલા તયાની તમામ મંડળ ઓને વ ાસી સ ુદાયોને ુભેચ્છા
પાઠવતા આ પત્ર લખીએ છ એ.

3ઈ ર પતા તથાઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત તરફથી તમને કૃપા તથા શાં ત હો, 4જમેણે આપણાં પાપોને સારુ પોતા ું અપર્ણ
ક ુ, કે જથેી આપણા ઈ ર અને પતાની ઇચ્છા પ્રમાણે, આ વતર્માન દુ જગતથી તેઓ આપણને છોડાવ.ે 5 ઈ ર પતાને
સદાસવર્કાળ મ હમા હો. આમીન.

એક જ ુવાતાર્
6 મને એ વાત ું આ યર્ થાય છે કે, જમેણે તમને ખ્રસ્તની કૃપા દ્વારા તેડા ાં, તેમની પાસેથી તમે આટલા બધા વહેલા જુદ
ુવાતાર્ તરફ વળ ગયા છો. 7 એ કોઈ બીજી ુવાતાર્ નથી, પણ કેટલાક તમને હેરાન કરે છે અને ખ્રસ્તની ુવાતાર્ ઉલટાવી

નાખવા ચાહે છે.
8 પણ જે ુવાતાર્ અમે તમને પ્રગટ કર , તે સવાય બીજી કોઈ ુવાતાર્, જો અમે અથવા કોઈ સ્વગર્દૂત પણ તમને પ્રગટ કરે,

તો તે શા પત થાઓ. 9જમે અમે પહેલાં ક ું હ ું, તેમ હમણાં હુ ફર થી કહુ છુ, કે જે ુવાતાર્ તમે પ્રાપ્ત કર , તે સવાય બીજી
ુવાતાર્ જો કોઈ તમને પ્રગટ કરે, તો તે શા પત થાઓ. 10 તો ું હુ અત્યારે માણસોની કૃપા ઇચ્છુ છુ કે ઈ રની? અથવા ું હુ

માણસોને ુશ કરવા ચાહુ છુ? જો હજી ુધી હુ માણસોને ુશ રાખતો હોઉં, તો હુ ખ્રસ્તનો સેવક નથી.

પાઉલ કેવી ર તે પ્રે રત બન્યો
11 પણ, ભાઈઓ, હુ તમને જણા ું છુ કે, જે ુવાતાર્ મેં પ્રગટ કર , તે માણસે આપેલી નથી. 12 કેમ કે હુ માણસની પાસેથી તે

પામ્યો કે શી ો નથી, પણ ઈ ુ ખ્રસ્તે પ્રગટ કયાર્થી પામ્યો છુ.
13 હુ યહૂદ ધમર્ પાળતો હતો, ત્યારે મારુ જેજીવન હ ું તે વષે તો તમે સાંભ ું છે, કે હુ ઈ રની મંડળ ને અ તશય સતાવતો

અને તેની પાયમાલી કરતો હતો. 14અને મારા પ ૃઓના ધમર્ વષે હુ બહુ ઝ ૂની બનીને, મારાજા તભાઈઓમાંના ઘણાં સાથીઓ
કરતાં યહૂદ સંપ્રદાયમાં વધારે પારગત થયો.

15પણ ઈ ર જમેણે મને મારા જન્મનાં દવસથી જઅલગ કય હતો તથા પોતાની કૃપામાં મને તેડા ો હતો, તેમને જયારે એ
પસંદ પ ું 16 કે તે પોતાના દ કરાને મારામાં પ્રગટ કરે, એ માટે કે હુ તેમની ુવાતાર્ બનયહૂદ ઓમાં પ્રગટ કરુ, ત્યારે મેં કોઈ જ
મ ુષ્યની સલાહ લીધી ન હ, 17 કે મારાથી અગાઉ જે પ્રે રતો હતા તેઓની પાસે યરુશાલેમ ગયો ન હ પણ અરબસ્તાનમાં ગયો
અને ફર થી દમસ્કસમાં પાછો આ ો.
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18 ત્યાર પછ ત્રણ વરસ બાદ કેફા પતર ને મળવાને હુ યરુશાલેમ ગયો, અને તેની સાથે પંદર દવસ ર ો; 19પણ પ્રે રતોમાંના
બીજા કોઈને હુ મ ો ન હ, કેવળ પ્ર ુના ભાઈ યાકૂબને મ ો. 20 જુઓ, હુ તમને જે લ ું છુ, તે ઈ રની સમક્ષ કહુ છુ; હુ જૂઠુ
કહેતો નથી.

21 પછ હુ સ રયા તથા કલી કયાના પ્રાંતોમાં આ ો. 22અને ખ્રસ્તમાંના યહૂ દયા પ્રાંતની મંડળ ઓને માર ઓળખ થઈ
નહોતી. 23તેઓએએટ ું જ સાંભ ું હ ું કે, અગાઉ જે અમને સતાવતો હતો અને જે વ ાસનો તે નાશ કરતો હતો, તે હમણાં
એ જ વ ાસને પ્રગટ કરે છે. 24 મારે લીધે તેઓએ ઈ રને મ હમા આપ્યો.

2
પાઉલ અને બીજા પ્રેર તો

1 ચૌદ વષર્ પછ હુ બાનાર્બાસની સાથે ફર પાછો યરુશાલેમ ગયો અને તતસને પણ સાથે લઈ ગયો. 2 પ્રકટ કરણ દ્વારા
મળેલી ઈ રની આજ્ઞાથી હુ ત્યાં ગયો અને જે ુવાતાર્ બનયહૂદ ઓમાં પ્રગટ કરુ છુ, તે જઓે પ્ર ત ત હતા તેઓને ુપ્ત ર તે
કહ સંભળાવી, રખેને હુ થર્ દોડતો હોઉં અથવા દોડ્યો હોઉં.

3 પણ તતસ જે માર સાથે હતો, તે ગ્રીક હોવા છતાં પણ ુ ત કરાવવાની તેને ફરજ પાડવામાં આવી ન હ. 4 આપણા
સ ુદાયમાં જોડાયેલાં દભી ભાઈઓને લીધે એમ થ ું કે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં આપણી જે સ્વતંત્રતા છે, તેની જા ૂસી કરવા સારુ તેઓ
ુપ્ત ર તે અંદર આ ા હતા, એ માટે કે તેઓ આપણને પાછા ુલામીમાં લાવ.ે 5 તેઓને અમે એક ઘડ ભર પણ આધીન થયા

ન હ, કે જથેી ુવાતાર્ ું સત્ય તમારામાં ચા ુ રહે.
6અને જઓે પ્ર ત ત કહેવાતા હતા તેઓ ગમે તેવા હતા તેનાથી મને કઈ ફરક પડતો નથી; ઈ ર માણસોની ર તે કોઈનો

પક્ષપાત કરતા નથી હા, જઓે પ્ર ત ત કહેવાતા હતા, તેઓએ માર ુવાતાર્માં કઈ પણ વધારો કય ન હ; 7 પણ તેથી
વરુદ્ધ, જયારે તેઓએ જો ું કે, જમે પતરને ુ તીઓમાં યહૂદ ઓમાં ુવાતાર્ની સેવા સોંપાયેલી છે, તેમ મને બે ુ તીઓમાં
બનયહૂદ ઓમાં એ સેવા સોંપાયેલી છે, 8 કેમ કે જમેણે ુ તીઓનો યહૂદ ઓનો પ્રે રત થવા સારુ પતરને પ્રેરણા કર , તેમણે
બે ુ તીઓનો બનયહૂદ ઓનો પ્રે રત થવા સારુ મને પણ પ્રેરણા કર .

9અને મને પ્રાપ્ત થયેલો અ ુગ્રહ જયારે તેઓએજાણ્યો, ત્યારે યાકૂબ, કેફા તથા યોહાન, જઓેઆધારસ્તંભ જવેા ગણાતા
હતા, તેઓએ મારો તથા બાનાર્બાસનો પ્રે રત તર કે સ્વીકાર કય , કે જથેી અમે બનયહૂદ ઓની પાસે જઈએ અને તેઓ
ુ તીઓની યહૂદ ઓની પાસે જાય. 10 તેઓએ એટ ું જ ઇચ્ ું કે અમે ગર બોને મદદ કર એ અને તે જ કરવાને હુ આ ુર

હતો.
અંત્યોખમાં પતરને પાઉલનો ઠપકો

11 પણ જયારે કેફા અંત્યોખ આ ો, ત્યારે મેં સામે ચાલીને તેનો વરોધ કય , કેમ કે તે દો ષત હતો; 12 કારણ કે યાકૂબની
પાસેથી કેટલાક લોકોના આ ા પહેલાં, તે બનયહૂદ ઓની સાથે ખાતો હતો, પણ તેઓ આ ા પછ , ુ તીઓથી ડર ને તે
ખસી ગયો અને અલગ ર ો.

13 બાક ના ખ્રસ્તી યહૂદ ઓએ પણ તેની સાથે ઢોંગ કય , એટલે ુધી કે બાનાર્બાસ પણ તેઓના ઢોંગથી દગ થઈને પાછો
પડ્યો. 14 પણ જયારે મેં જો ું કે તેઓ ુવાતાર્ની સત્યતા પ્રમાણે પ્રામા ણકતાથી ચાલતા નથી, ત્યારે મેં બધાની આગળ કેફાને
ક ું કે, જો ું યહૂદ હોવા છતાં યહૂદ ઓની ર તે ન હ, પણ બનયહૂદ ઓની ર તે વત છે, તો બનયહૂદ ઓને યહૂદ ઓની ર ત
પ્રમાણે વતર્વા ું કેમ ફરજ પાડે છે?

યહૂદ ઓ તેમ જ બનયહૂદ ઓનો ઉદ્ધાર માત્ર વ ાસથી જ
15 આપણે જઓે જન્મથી યહૂદ છ એ અને પાપી બનયહૂદ ઓ નથી તેઓ 16 જાણીએ છ એ કે, મ ુષ્ય નયમશા ની

કરણીઓથી ન હ, પણ ઈ ુ ખ્રસ્ત પરના વ ાસથી ન્યાયી ઠરે છે. અમે પણ ઈ ુ ખ્રસ્ત પર વ ાસ કય કે જથેી અમે
નયમશા ની કરણીઓથી ન હ પણ ખ્રસ્ત પરના વ ાસથી ન્યાયી ઠર એ, કેમ કે નયમશા ની કરણીઓથી કોઈ પણ
મ ુષ્ય ન્યાયી ઠરશે ન હ.

17 પણ ખ્રસ્તમાં ન્યાયી ઠરવાની ઇચ્છા રાખીને, જો આપણે પોતે પાપી મા ૂમ પડ એ, તો ું ખ્રસ્ત પાપના સેવક છે? કદ
ન હ. 18 કેમ કે જનેે મેં પાડ ના ું, તેને હુ ફર થી બાં ,ુ તો હુ પોતાને અપરાધી ઠરા ું છુ. 19 કેમ કે હુ ઈ રને માટે જીવવાન,ે
નયમશા દ્વારા નયમશા પ્રત્યે ૃત્ ુ પામ્યો છુ.
20 હુ ખ્રસ્તની સાથે વધસ્તંભે જડાયો છુ, પર ુ હુ જી ું છુ, તોપણ હુ ન હ, પણ મારામાં ખ્રસ્તજીવે છે; અને હવે મ ુષ્યદેહમાં

મારુ જે જીવન છે તે ઈ રના દ કરા પરના વ ાસથી છે; તેમણે મારા પર પ્રેમ કય અને મારે માટે પોતા ું અપર્ણ ક ુ. 21 હુ
ઈ રની કૃપા નષ્ફળ કરતો નથી, કેમ કે જો ન્યાયીપણું નયમશા થી મળ ું હોય તો ખ્રસ્તનાં મરણનો કોઈ અથર્ નથી.

3
વ ાસ ું મહત્વ

1ઓ અણસમજુ ગલાતીઓ, તમાર આંખો આગળ વધસ્તંભે જડાયેલા ઈ ુ ખ્રસ્તને સાક્ષાત પ્રગટ કરવામાં આ ા હોવા
છતાં તમને કોણે ભરમા ા? 2તમાર પાસેથી હુ એટ ું જજાણવા ઇચ્છુ છુ કે, તમે નયમશા નાં કાય થી પ વત્રઆત્મા પામ્યા,
કે વ ાસથી ુવાતાર્ સાંભળવાથી પામ્યા? 3 ું તમે એટલા બધા અણસમજુ છો?, કે આત્મા વડે આરભ કર ને હવે દેહ વડે
સં ૂણર્ થાઓ છો?

4 ું તમે એટલા બધાં સંકટ નકામાં સ ા?ં જો કદા પ નકામાં હોય તો. 5 એ માટે જે તમને પ વત્ર આત્મા આપે છે અને
તમારામાં પરાક્રમી કામો કરે છે, તે ું નયમશા નાં કાય ને લીધે કે ુવાતાર્ સાંભળ ને વ ાસ કરવાને લીધે કરે છે?
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6એ પ્રમાણે ઇબ્રા હમે ઈ ર પર વ ાસ કય અને તે ન્યાયીપણા અથ ગણાયો. 7માટે જાણો કે જઓે વ ાસ કરે છે, તેઓ
ઇબ્રા હમનાં દ કરા છે. 8ઈ ર વ ાસથી બનયહૂદ ઓને ન્યાયી ઠરાવશે, તે અગાઉથીજાણીને શા વચને ઇબ્રા હમને ુવાતાર્
પ્રગટ કર કે, તારા ધ્વારા સવર્ પ્રજાઓ આશીવાર્ દત થશ.ે 9એ માટે કે જઓે વ ાસ કરનારા છે, તેઓ વ ા ુ ઇબ્રા હમની
સાથે આશીવાર્દ પામે છે.

10 કેમ કે જટેલાં નયમશા નાં કાય કરનારા છે તેટલાં શાપ નીચે છે, કેમ કે એમ લ ું છે કે, ‘ નયમશા ના ુસ્તકમાં જે
આજ્ઞાઓ લખેલી છે તે બધી જે પાલન કરતો નથી, તે શા પત છે.’ ” 11 તો હવે એ સ્પ છે કે નયમશા થી ઈ રની આગળ
કોઈ પણ ન્યાયી ઠર ું નથી, કેમ કે ‘ન્યાયી વ ાસથી જીવશે.’ ” 12 નયમશા વ ાસદ્વારા નથી પણ તેને બદલે, “જે કોઈ
તેમાંની આજ્ઞાઓ પાળશે તે તેનાથી જીવશે.”

13 ખ્રસ્તે આપણા વતી શા પત થઈન,ે નયમશા ના શાપથી આપણને છોડાવી લીધા, કેમ કે લખે ું છે કે, ‘જે કોઈ ઝાડ પર
ટગાયેલો છે, તે શા પત છે;’ 14એ માટે કે ઇબ્રા હમનોઆશીવાર્દ ખ્રસ્ત ઈ ુમાં બનયહૂદ ઓને મળે અને આપણે પ વત્રઆત્મા
વષે ું વચન વ ાસથી પામીએ.

નયમશા અને દાન
15ભાઈઓ, હુ મ ુષ્યની ર ત પ્રમાણે કહુ છુ કે, મ ુષ્યના ા પત થયેલા કરારને કોઈ રદ કરતો અથવા વધારતો નથી. 16હવે

ઇબ્રા હમને તથા તેનાં સંતાનને વચનો કહેવામાં આ ા હતાં અને તેનાં સંતાનોને જાણે ઘણાં વષે ઈ ર કહેતાં નથી; પણ ‘તારા
સંતાનન’ે,એમ એક વષે કહે છે તે તો ખ્રસ્ત છે.

17 હવે હુ આ કહુ છુ કે, જે કરાર ઈ રે ખ્રસ્તમાં અગાઉથી ન કય હતો તેના વચનને ચારસો ત્રીસ વરસ પછ આવેલ
નયમશા રદ કર શક ું નથી. 18 કેમ કે જો વારસો નયમશા થી છે, તો તે વચનથી નથી; પણ ઈ રે વચનથી જ ઇબ્રા હમને
તે વારસો આપ્યો.

19 તો નયમશા શા માટે હ ું? જઓેને ઇબ્રા હમ ું સંતાન આપવા ું વચન આપવામાં આ ું હ ું તેઓની પાસે તે સંતાન
આવે ત્યાં ુધી નયમશા અપરાધોને લીધે આપવામાં આવે ું હ ું; અને તે મધ્ય ની મારફતે, સ્વગર્દૂતો દ્વારા ફરમાવે ું હ ું.
20હવે મધ્ય તો માત્ર એકનો મધ્ય નથી, પણ ઈ ર એક છે.

નયમશા આપવાનો હે ુ
21 ત્યારે ું નયમશા ઈ રનાં આશાવચનોથી વરુદ્ધ છે? કદ ન હ, કેમ કે જીવન આપી શકે એવો કોઈ નયમ જો

આપવામાં આ ો હોત, તો ન ે નયમશા થી ન્યાયીપણું મળત. 22 પણ શા વચને બધાને પાપનાં બંધનમાં જકડ્યા,ં કે
આપણો બચાવ ઈ ુ ખ્રસ્ત પર વ ાસ કરવાથી છે તે વચન વ ાસ કરનારાઓને આપવામાં આવ.ે

23 પણ આ વ ાસ આ ા અગાઉ, તે વ ાસ પ્રગટ થાય ત્યાં ુધી આપણે નયમશા દ્વારા કૈદ કરાયેલા અને બંધનમાં
હતા. 24 એમ આપણને ખ્રસ્તની પાસે પહોંચાડવા સારુ નયમશા આપણો બાળ શક્ષક હ ું કે જથેી આપણે વ ાસથી
ન્યાયી ઠર એ. 25 પણ હવે વ ાસ આ ા પછ આપણે બાળ શક્ષકના હાથ નીચે નથી. 26 કેમ કે તમે બધા ખ્રસ્ત ઈ ુ પરના
વ ાસથી ઈ રના દ કરા છો.
27 કેમ કે તમારામાંના જટેલાં ખ્રસ્તમાં બા પ્તસ્મા પામ્યા તેટલાંએ ખ્રસ્તને અપનાવી લીધા. 28 માટે હવે કોઈ યહૂદ નથી કે

ગ્રીક નથી, કોઈ દાસ નથી કે સ્વતંત્ર નથી, કોઈ ુરુષ નથી કે ી નથી, કેમ કે તમે બધા ખ્રસ્તમાં એક છો. 29 અને જો તમે
ખ્રસ્તનાં છો, તો તમે ઇબ્રા હમનાં સંતાન અને વચન પ્રમાણે વારસ પણ છો.

4
ગલાતીઓ માટે પાઉલની કાળજી

1હવે હુ કહુ છુ કે, વારસ ાં ુધી બાળક છે, ત્યાં ુધી સવર્નો મા લક છે; તે છતાં પણ તેનામાં અને દાસમાં કઈ પણ તફાવત
નથી. 2 પણ પતાએ ઠરાવેલી ુદત ુધી તે વાલીઓ તથા કારભાર ઓને આધીન છે.

3 તે પ્રમાણે આપણે પણ જયારે બાળક હતા, ત્યારે જગતના તત્વોને આધીન દાસત્વમાં હતા. 4 પણ સમયની સં ૂણર્તાએ,
ઈ રે ીથી જન્મેલો અને નયમશા ને આધીન જન્મેલો, એવો પોતાનો ુત્ર એવા હે ુથી મોકલ્યો, 5 કે જઓે નયમશા ના
દાસત્વમાં હતા તેઓને તે ુક્ત કરાવે, જથેી આપણે તેમના દ ક સંતાનો તર કે સ્વીકારાઈએ.

6 તમે દ કરા છો, તે માટે ઈ રે તમારા હૃદયમાં પોતાના દ કરાનો આત્મા મોકલ્યો છે, જે ‘ પતા, અબ્બા’, તે ું કહ ને પોકારે છે.
7એ માટે હવેથી ું દાસ નથી, પણ દ કરો છે; અને જો ું દ કરો છે, તો ઈ રને આશરે વારસ પણ છે.

8 પણ પહેલાં જયારે તમે ઈ રને જાણતા નહોતા, ત્યારે જઓે વાસ્તવમાં દેવો નથી તેઓની સેવા તમે કરતા હતા. 9 પણ હવે
તમે ઈ રને ઓળ ા છે, અથવા સા ું એ છે કે ઈ રે તમને ઓળ ા છે, તોઆ નબળા તથા નમાર્લ્ય જવેા તત્વોના દાસત્વની
ફર થી ઇચ્છા રાખીન,ે તેઓની તરફ બીજી વાર શા માટે પાછા ફરો છો?

10 તમે ખાસ દવસો, મ હનાઓ, તહેવારો તથા વષ નાં પવ પાળો છો. 11 તમારે વષે મને ભય રહે છે કે, રખેને તમારા માટે
કરેલો મારો શ્રમ કદાચ થર્ જાય.

12ઓ ભાઈઓ, હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, તમે મારા જવેા થાઓ, કેમ કે હુ તમારા જવેો થયો છુ; તમે મારો કઈ અન્યાય
કય નથી. 13 પણ તમે જાણો છો કે, શર રની નબર્ળતામાં મેં પહેલાં તમને ુવાતાર્ પ્રગટ કર . 14અને મારા શર રમાં જે તમને
પર ક્ષણરૂપ હ ું, તેનો તરસ્કાર કે ુચ્છકાર તમે કય ન હ; પણજાણે કે હુ ઈ રનો સ્વગર્દૂત હોઉં, વળ ઈ ુ ખ્રસ્ત હોઉં, તેવી
ર તે તમે મારો સ્વીકાર કય .

15 તો પછ તમે માર જે કદર કર હતી તે હવે ાં ગઈ? કેમ કે તમારે વષે મને ખાતર છે કે, જો બની શકત, તો તે સમયે તમે
તમાર આંખો પણ કાઢ ને મને આપી હોત! 16 ત્યારે ું તમને સા ું કહેવાને લીધે હુ તમારો દશુ્મન થયો છુ?
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17 તેઓ તમને પોતાના કર લેવા ઇચ્છે છે પણ તે સારુ કરવા માટે ન હ, તેઓ તમને મારાથી વ ૂટાપાડવા ઇચ્છે છે કે જથેી
તમે તેઓને અ ુસરો. 18તમે સારાં કામને માટે હમેશા ખંત રાખો તે સારુ છે અને પણ તે માત્ર હુ તમાર પાસે હાજર હોઉં એટલા
ૂર ું જ ન હો ું જોઈએ.
19 હે મારાં બાળકો, ઈ ુ ખ્રસ્તની પ્ર તમા તમારામાં ઉત્પ થાય, ત્યાં ુધી તમારે માટે મને ફર થી પ્ર ૂતાને થતી હોય એવી

પીડા થાય છે, 20 પણ હમણાં તમાર પાસે હાજર થવાની અને માર બોલવાની પધ્ધ ત બદલવાની મને ઇચ્છા થાય છે, કેમ કે
તમારે વષે હુ ૂંઝવણ અ ુભ ું છુ.

હાગાર અને સારાનો દાખલો
21 નયમશા ને આધીન રહેવાની ઇચ્છા રાખનારાઓ, મને કહો કે, ું તમે નયમશા સાંભળતાં નથી? 22 કેમ કે એમ

લખે ું છે કે, ઇબ્રા હમને બે દ કરા હતા, એક દાસી દ્વારા જન્મેલો અને બીજો પત્ની દ્વારા જન્મેલો. 23જે દાસીનો તે મ ુષ્યદેહ
પ્રમાણે જન્મેલો હતો અને જે પત્નીનો તે વચન પ્રમાણે જન્મેલો હતો.

24તેઓ તો ન ૂનારૂપ છે કેમ કે તે ીઓજાણે બે કરારો છે; એક તો સનાઈ પહાડ પરનો, કે જે દાસત્વને જન્મઆપે છે અને
તે તો હાગાર દાસી છે. 25 હવે હાગાર તો જાણે અરબસ્તાનમાંનો સનાઈ પહાડ છે, તે હાલનાં યરુશાલેમને લા ુ પડે છે, કેમ કે
તે પોતાનાં સંતાનો સાથે દાસત્વમાં છે.

26 પણ ઉપર ું યરુશાલેમ સ્વતંત્ર છે, તે આપણી માતા છે; 27 કેમ કે લખે ું છે કે, ‘હે ન:સંતાન, ી ું આનંદ કર; જનેે
પ્ર ૂ તની પીડા થતી નથી, તે ું હષર્નાદ કર; કેમ કે જનેે પ ત છે તેના કરતાં એકલી ુકાયેલી ીનાં સંતાન વધારે છે.’ ”

28 હવે, હે ભાઈઓ, આપણે ઇસહાકની જમે વચનનાં સંતાનો છ એ. 29 પણ તે સમયે જમે દેહથી જન્મેલાંએ આત્માથી
જન્મેલાંને સતા ો; તે ું અત્યારે પણ ચાલે છે.

30 પણ શા વચન ું કહે છે? ‘દાસીને તથા તેના દ કરાને કાઢ ૂક, કેમ કે દાસીનો દ કરો પત્નીના દ કરા સાથે વારસ બનશે
ન હ.’ ” 31 તેથી, ભાઈઓ, આપણે દાસીનાં સંતાનો નથી, પણ પત્નીનાં છ એ.

5
તમાર સ્વતંત્રતા જાળવો

1 આપણે બંધનમાં ન રહ એ માટે ખ્રસ્તે આપણને સ્વતંત્ર કયાર્ છે; તેથી ર રહો અને ફર થી દાસત્વની ઝંૂસર નીચે ન
જોડાઓ.

2 જુઓ, હુ પાઉલ, તમને કહુ છુ કે, જો તમે ુ ત કરાવો છો, તો તમને ખ્રસ્તથી કઈ લાભ થવાનો નથી.
3 દરેક ુ ત કરાવનારને હુ ફર થી ખાતર ૂવર્ક કહુ છુ કે, તે આ ું નયમશા પાળવાને જવાબદાર છે. 4 તમે જઓે

નયમશા ના પાલનથી ન્યાયી ઠરવા ચાહો છો, તેઓ ખ્રસ્તથી અલગ થયા છો; તમે કૃપાથી દૂર થયા છો.
5 કેમ કે અમે આત્મા દ્વારા વ ાસથી ન્યાયીપણું પામવાની આશાની રાહ જોઈએ છ એ. 6 કેમ કે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ુ ત કે

બે ુ ત ઉપયોગી નથી; પણ માત્ર વ ાસ કે જે પ્રેમ દ્વારા કાયર્ કરે છે તે જ ઉપયોગી છે. 7 તમે સાર ર તે દોડતા હતા, તમને
સત્યને અ ુસરતા કોણે રો ા? 8આ ું કરવાની સમજ તમને તેડનાર તરફથી અપાતી નથી.

9એક સડલેી કેર બધી કેર ઓને બગાડે છે. થોડુ ખમીર સમગ્ર કણકને લાવે છે. 10તમારે વષે પ્ર ુમાં મને ભરોસો છે કે તમે
આનાથી જુદો મત ન હ ધરાવો; જે કોઈ તમને અવળે માગ દોરશે તે શક્ષા પામશ.ે

11ભાઈઓ, જો હુ હજી ુધી ુ ત કરવા વષે શીખવતો હોઉં, તો હજુ પણ માર સતાવણી કેમ થાય છે? એટલા માટે થાય
છે કે વધસ્તંભનો મારો ઉપદેશ નરથર્ક નથી. 12જઓે તમને ગેરમાગ દોરે છે, તેઓ પોતપોતાને કાપી નાખે તો કે ું સારુ!

13 કેમ કે, ભાઈઓ, તમને સ્વતંત્ર થવા તેડવામાં આ ા હતા; માત્ર એટ ું જ કે તમાર સ્વતંત્રતા શાર રક વષયભોગને અથ
ન વાપરો, પણ પ્રેમથી એકબીજાની સેવા કરો. 14 કેમ કેઆ ું નયમશા એક જ વચનમાં ૂરુ થાય છે, એટલે, ‘જમે ું પોતાના
પર પ્રેમ રાખે છે તેમ તારા પડોશી પર પ્રેમ રાખ.’ ” 15 પણ જો તમે એકબીજાને કરડો અને ફાડ ખાઓ, તો સાવધાન રહો, કદાચ
તમે એકબીજાથી નાશ પામો.

પ વત્રઆત્મા અને માનવી સ્વભાવ
16 પણ હુ કહુ છુ કે, આત્માની દોરવણી અ ુસાર ચાલો અને તમે દેહની વાસના ૃપ્ત કરશો ન હ. 17 કેમ કે દેહ આત્માની

વરુદ્ધ ઇચ્છા કરે છે અને આત્મા દેહની વરુદ્ધ; કારણ કે તેઓ પરસ્પર વરુદ્ધ છે; અને તેથી જે તમે ઇચ્છો તે તમે કરતા નથી.
18 પણ જો તમે આત્માની દોરવણી ુજબ વત છો, તો તમે નયમશા ને આધીન નથી.

19 દેહનાં કામ તો દેખીતાં છે,એટલેજાતીયઅનૈ તકતા,અ ુદ્ધતા,લંપટપણુ,ં 20 ૂ ત ૂજા, મેલી વદ્યા, વૈરભાવ, ક જયાકકાશ,
ઈષાર્, ક્રોધ,ખટપટ, કુસંપ, પક્ષાપક્ષી, 21અદેખાઈ, સ્વચ્છદતા,ભોગ વલાસતથા તેઓનાજવેા કામો; જમેપહેલાં મેં તમને ચેત ાં
હતા તેમ તેઓ વષે હમણાં પણ ચેત ું છુ કે, જઓે એવાં કામ કરે છે તેઓ ઈ રના રા નો વારસો પામશે ન હ.

22પણ પ વત્રઆત્મા ું ફળ પ્રેમ, આનંદ, શાં ત, સહનશીલતા, માયા ુપણું, ભલાઈ, વ ા ુપણુ,ં 23નમ્રતા અનેઆત્મસંયમ
છે; આ બાબતોની વરુદ્ધ કોઈ નયમ નથી. 24અને જઓે ખ્રસ્તનાં છે, તેઓએ દેહને તેની વાસનાઓ તથા ઇચ્છાઓ સ હત
વધસ્તંભે જડ્યો છે.

25 જો આપણે આત્માથી જીવીએ છ એ તો આત્માની દોરવણી પ્રમાણે ચાલ ું પણ જોઈએ. 26 આપણે એકબીજાને
ખીજવીને તથા એકબીજા પર અદેખાઈ રાખીને ઘમંડ ન કર એ.

6
એકબીજાના બોજ ઊંચકો
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1ભાઈઓ, જો કોઈ માણસ કઈઅપરાધ કરતાં પકડાય, તો તમે, જેઆ ત્મક છો, તેઓ નમ્રભાવે તેને સાચા માગ પાછો લાવો;
અને ું તાર પોતાની સંભાળ રાખ, રખેને ું પણ પર ક્ષણમાં પડ.ે 2 તમે એકબીજાના ભાર ઊંચકો અને એમ ખ્રસ્તનાં નયમ ું
સં ૂણર્ પાલન કરો.

3 કેમ કે જયારે કોઈ પોતે નજીવો હોવા છતાં, હુ મોટો છુ, એ ું ધારે છે, તો તે પોતાને છેતરે છે. 4 દરેક માણસે પોતાનાં આચરણ
તપાસવાં, અને ત્યારે તેને બીજાકોઈ વષે ન હ, પણ કેવળ પોતાને વષે અ ભમાન કરવા ું કારણ મળશે. 5 કેમ કે દરેકે પોતાનો
બોજ ઊંચકવો પડશ.ે

6 ુવાતાર્ વષે જે શીખનાર છે તેણે શીખવનારને સવર્ સાર ચીજવસ્ ુમાંથી હસ્સો આપવો. 7 યાદ રાખો, ઈ રની મશ્કર
કરાય ન હ કોઈ માણસ જે કઈ વાવે તે જ તે લણશે; 8 કેમ કે જે પોતાના દેહને માટે વાવે છે, તે દેહથી વનાશ લણશે; પણ જે
આત્માને અથ વાવે તે આત્માથી અનંતજીવન લણશે.

9 તો આપણે સારુ કરતાં થાક ું ન હ; કેમ કે જો કાયર ન હ થઈએ, તો યોગ્ય સમયે લણી ુ.ં 10એ માટે જમે પ્રસંગ મળે તેમ
આપણે બધા ું અને વશેષ કર ને વ ાસના કુટુબનાં જે છે તેઓ ું સારુ કર એ.

અં તમ ચેતવણી અને સલામી
11 જુઓ, હુ મારા હાથે કેટલા મોટા અક્ષરોથી તમારા પર લ ું છુ. 12જઓે દેહ વષે પોતાને જટેલાં સારા બતાવવા ચાહે છે,

તેટલાં ખ્રસ્તનાં વધસ્તંભને લીધે પોતાની સતાવણી ન થાય માટે જ તમને ુ ત કરવાની ફરજ પાડે છે. 13 કેમ કે જઓે ુ ત
કરાવે છે તેઓ પોતે નયમશા ને પાળતા નથી; પણ તમારા દેહમાં તેઓ અ ભમાન કરે, એ માટે તેઓ તમાર ુ ત થાય એવો
આગ્રહ રાખે છે.

14 પણ એ ું ન થાઓ કે, આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં વધસ્તંભ વગર હુ બીજા કશામાં અ ભમાન કરુ, જથેી કર ને મારા
સંબંધી જગત વધસ્તંભે જડાયે ું છે અને જગત માટે હુ. 15 કેમ કે ુ ત કઈ નથી, તેમ બે ુ ત પણ કઈ નથી; પણ નવી ઉત્પ
જ કામની છે. 16જટેલાં આ નયમ પ્રમાણે ચાલે છે, તેટલાં પર તથા ઈ રના ઇઝરાયલ પર શાં ત તથા દયા હો.

17હવેથી કોઈ મને તસ્દ ન દે, કેમ કે પ્ર ુ ઈ ુનાં ચ મારા શર રમાં અપનાવેલાં છે.
18ભાઈઓ, આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમારા આત્માની સાથે હો. આમીન.
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એફેસીઓને પાઉલ પ્રે રતનો પત્ર
લેખક

એફેસી 1:1 આ ુસ્તકના લેખક તર કે પાઉલ પ્રે રતને ઓળખાવે છે. આ પત્ર પાઉલ દ્વારા લખાયો છે એ ું મંડળ ના સૌથી
શરૂઆતના દવસોથી જસમજવામાંઆવ ું હ ું અને રોમ શહેરનો ક્લેમેંટ, ઇ ાશ, હેમાર્સ તથા પો લકાપર્ જવેા પ્રે રત પ ૃઓએ
તેના માટે અવતરણો ટાં ા છે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 60 ની આસપાસનો છે.
પાઉલ ારે રોમના જલેખાનામાં હતો ત્યારે આ પત્ર લ ો હોય શકે. વાંચકવગર્ ુ .
વાંચકવગર્

એફેસીઓની મંડળ હતી. પાઉલ સ્પ નદશોઆપે છે કે તેનો ઇ ચ્છત વાંચકવગર્ બનયહૂદ ઓહતા. એફેસી 2:11-13 મા,ં
તે સ્પ પણે નોંધે છે કે તેના વાંચકો “જન્મથી બનયહૂદ ” હતા (2:11),અને તેથી યહૂદ ઓ તેઓને “વચનના કરારોથી પારકા”
ગણતા હતા (2:12). આ જ પ્રમાણે, એફેસી 3:1 મા,ં પાઉલ તેના ઇ ચ્છત વાંચકોને જણાવે છે કે તે “તમે બનયહૂદ ઓની
ખાતર” બંદ વાન હતો.

હે ુ
પાઉલનો ઇરાદો એવો હતો કે જઓે બધા ખ્રસ્ત સમાન પ રપક્વતા માટે ઝંખના રાખતા હતા તેઓ તેના લખાણનો સ્વીકાર

કરશે. એફેસીઓના પત્રમાં ઈ રના સાચા બાળકો તર કે વકાસ પામવા જરૂર શસ્ત સમાયે ું છે. વ ુમાં, એફેસીઓના પત્રનો
અભ્યાસ વ ાસીને દ્રઢ કરવા તથા ા પત કરવા મદદ કરશે કે જથેી તે ઈ રે આપેલો હે ુ અને તેડુ પ ર ૂણર્ કર શકે. પાઉલે
એફેસસના વ ાસીઓને મંડળ ું સ્વરૂપ અને હે ુ સમજાવવા દ્વારા તેમને તેમના ખ્રસ્તી વ ાસમાં દ્રઢ કરવાનો ઇરાદો રા ો
હતો. પાઉલે આ પત્રમાં ઘણા એવા શ ો વાપયાર્ છે કે જનેાથી તેના બનયહૂદ વાંચકો તેમના અગાઉના ધમ ને કારણે પ ર ચત
હતા જમે કે શર-શર ર, સં ૂણર્તા, મમર્, ુગ, અ ધપ ત વગેરે તેણે આ શ નો ઉપયોગ તેના વાંચકોને એ દશાર્વવા કય કે ખ્રસ્ત
દેવોના કે આ ત્મક જીવોના કોઈ પણ અ ધક્રમ કરતાં ચ ઢયાતા છે.

ુદ્રાલેખ
ખ્રસ્તમાં આશીવાર્દો

રૂપરેખા
1. વ ાસીઓ માટે સદ્ધાંતો — 1:1-3:21
2. વ ાસીઓની જવાબદાર — 4:1-6:24

એફેસીઓની મંડળ ને પાઉલનો પત્ર
1એફેસસમાં જે સંતો તથા ખ્રસ્ત ઈ ુમાં જઓે વ ા ુ છે તેઓન,ે ઈ રની ઇચ્છાથી ઈ ુ ખ્રસ્તનો પ્રે રત થયેલો પાઉલ

લખે છે: 2ઈ રઆપણા પતા તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તથી તમને કૃપા તથા શાં ત પ્રાપ્ત હો.
ખ્રસ્તમાં આ ત્મકઆશીવાર્દો

3આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં પતા અને ઈ રની સ્ ુ ત હો; તેમણે સ્વગ ય ાનોમાં દરેક આ ત્મકઆશીવાર્દોથી આપણને
ખ્રસ્તમાં આશીવાર્ દત કયાર્ છે; 4એ પ્રમાણે ઈ રે ૃ ના સજન અગાઉ આપણને તેમનાંમાં ઈ ુ ખ્રસ્તમાં પસંદ કયાર્ છે, એ
સારુ કે આપણે તેમની આગળ પ્રેમમાં પ વત્ર તથા નદ ષ થઈએ.

5 તેમણે ઈ ર પતાએ પોતાની ઇચ્છા તથા પ્રસ તા પ્રમાણ,ે પોતાને સારુ, આપણને ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા તેમના ઈ રના ુત્રો
તર કે ગણાવાને અગાઉથી નમાર્ણ કયાર્ 6 કે, તેમની કૃપાના મ હમાની સ્ ુ ત થાય; એ કૃપા તેમણે પોતાના વહાલા ુત્ર ઈ ુ દ્વારા
આપણને મફતઆપી છે.

7 ઈ ુ ખ્રસ્તનાં રક્તદ્વારા, તેમની કૃપાની સંપત પ્રમાણે આપણને ઉદ્ધાર એટલે પાપની માફ મળ છે. 8 સવર્ જ્ઞાનમાં તથા
વવેકમાં તેમણે આપણા પર એ કૃપાની બહુ ૃ દ્ધ કર છે.
9તેમણે ઈ ુ ખ્રસ્તમાં પોતાના સંકલ્પથી પોતાની પ્રસ તા પ્રમાણે, પોતાની ઇચ્છાનો મમર્ આપણને જણા ો, 10 કે, સમયોની

સં ૂણર્તાની વ ામા,ં સ્વગર્માંના તથા ૃથ્વી પરનાં સવર્નો ખ્રસ્તમાં તે સમાવેશ કરે, હા ખ્રસ્તમા.ં
11 જમેનાંમાં આપણે તેમના વારસો નમાયા અને જે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે સવર્ કરે છે, તેમના સંકલ્પ પ્રમાણ,ે આપણે

અગાઉથી ન મત થયા હતા; 12જથેી ખ્રસ્ત પર પહેલાંથી આશા રાખનારા અમે તેમના મ હમાની સ્ ુ તને સારુ થઈએ.
13 તમે પણ, સત્ય ું વચન એટલે તમારા ઉદ્ધારની ુવાતાર્ સાંભળ ને, અને ઈ ુ ખ્રસ્ત પર વ ાસ રાખીને, તેમનાંમાં

આશાવચનના પ વત્રઆત્માથી ુદ્રાં કત થયા; 14ઈ રના આત્મા પોતાના દ્ર રૂપી લોકના ઉદ્ધારના સંબંધમાં પ્ર ુના મ હમાને
અથઆપણા વારસાની ખાતર છે.

પાઉલની પ્રાથર્ના
15એ માટે હુ પણ, પ્ર ુ ઈ ુ પર તમારા વ ાસ તથા તમામ સંતો પ્રત્યે તમારા પ્રેમ વષે સાંભળ ને, 16 તમારે સારુ આભાર

માનવા ું ૂકતો નથી; માર પ્રાથર્નાઓમાં તમને યાદ કર ને મા ુ છુ કે.
17આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં ઈ ર, મ હમાવાન પતા, પોતાના વષેના ડહાપણને સારુ ુ દ્ધનો તથા પ્રકટ કરણનો આત્મા

તમને આપે; 18 અને તમારાં અંતનર્યનો પ્રકા શત થઈ ગયા હોવાથી તેમના આમંત્રણની આશા અને સંતોમાં તેમના વારસાના
મ હમાની સંપ શી છે.
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19અને તેમની મહાન શ ક્તના પરાક્રમ પ્રમાણે આપણ વ ાસ કરનારાઓમાં તેમની શ ક્ત શી છે, તે તમે સમજો. 20 ઈ રે
તે પરાક્રમ ખ્રસ્તમાં બતાવીને ઈ ુને ૂએલાંમાંથી સજીવન કયાર્, 21અને સવર્ રા સ ા, અ ધકાર, પરાક્રમ, આ ધપત્ય તથા
પ્રત્યેક નામ જે કેવળ આ કાળમાં ું ન હ, પણ ભ વષ્યકાળમાં ું દરેક નામ જે હોય, એ સવર્ કરતાં ઊંચા કર ને પોતાની જમણી
તરફ સ્વગ ય ાનોમાં તેમને બેસાડયા.

22 અને સઘળાંને તેમણે તેમના પગ નીચે રા ા,ં અને તેમને સવર્ પર વ ાસી સ ુદાયના શરપ ત તર કે નમાર્ણ કયાર્;
23 વ ાસી સ ુદાય તો ખ્રસ્ત ું શર ર છે, ખ્રસ્ત તેમાં સં ૂણર્ ર તે વસેલા છે; તે સવર્માં સવર્ છે.

2
ૃત્ ુમાંથી જીવનમાં

1વળ તમે અપરાધોમાં તથા પાપોમાં ૃત્ ુ પામેલા હતા, ત્યારે તેમણે તમને સજીવન કયાર્; 2એઅપરાધોમાં તમે આજગતના
ધોરણ પ્રમાણે વા ુની સ ાના અ ધકાર , એટલે જે દુ ાત્મા આજ્ઞાભંગના દ કરાઓમાં હમણાં કાયર્ કરે છે, તે પ્રમાણે અગાઉ
ચાલતા હતા; 3તેઓમાં આપણે સવર્ આપણી દેહની વાસનાઓ ુજબ પહેલાં ચાલતા હતા, અને શર રની તથા મનની ઇચ્છાઓ
ૂર કરતા હતા. વળ પહેલાની તમાં બીજાઓના માફક ઈ રના કોપને પાત્ર હતા.
4પણજે દયાથી ભર ૂર છે તે ઈ રે, જે પ્રી તઆપણા પર કર , તે પોતાના અત્યંત પ્રેમને લીધે, 5આપણે પાપમાં મરણ પામેલા

હતા ત્યારે ખ્રસ્તની સાથે આપણને સજીવન કયાર્, કૃપાથી તમે ઉદ્ધાર પામેલા છો; 6 અને તેમની સાથે ઉઠાડ ને ખ્રસ્ત ઈ ુની
મારફતે સ્વગ ય ાનોમાં તેમની સાથે આપણને બેસાડ્યા; 7એ સારુ કે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં આપણા પર તેમની દયાથી તે આગામી
કાળોમાં પોતાની કૃપાની અ ત ઘણી સંપત બતાવ.ે

8 કેમ કે તમે કૃપાથી વ ાસદ્વારા ઉદ્ધાર પામેલા છો, અને એ તમારાથી નથી, એતો ઈ ર ું દાન છે; 9કરણીઓથી ન હ, રખેને
કોઈ અ ભમાન કરે; 10 કેમ કે આપણે તેમની કૃ ત છ એ, ખ્રસ્ત ઈ ુમાં સાર કરણીઓ કરવા માટે આપણને ઉત્પ કરવામાં
આ ા, તે વષે ઈ રે આગળથી એમ ઠરા ું હ ું કે, આપણે તે પ્રમાણે ચાલીએ.

ખ્રસ્તમાં ઐ
11એ માટે યાદ રાખો કે, તમે પહેલા દેહ સંબંધી બનયહૂદ હતા, અને શર રનાં સંદભ હાથે કરેલી ુ તવાળા તમને બે ુ તી

કહેતાં હતા; 12 તે સમયે તમે આ જગતમાં ખ્રસ્તર હત, ઇઝરાયલની નાગ રકતાના હક વગરના, પ્ર ુના આશાવચનના કરારોથી
પારકા, આશાર હત તથા ઈ ર વગરના હતા.

13પણ પહેલાં તમે જઓે દૂર હતા તેઓ ખ્રસ્ત ઈ ુ દ્વારા તેમના રક્તથી નજદ કઆ ા છો. 14 કેમ કે તે ઈ ુ આપણી શાં ત
સમાધાન છે, તેમણે બ ેને એક કયાર્, અને આપણી વચ્ચેની આડ દ વાલ પાડ નાખી છે; 15સલાહ કર ને પોતાનામાં તે બ ે ું
એક ન ું માણસ કરવાને, 16અને વધસ્તંભ પર વૈરનો નાશ કર ને એ દ્વારા એક શર રમાં ઈ રની સાથે બ ે ું સમાધાન કરાવવાને,
તેમણે પોતાના દેહથી વ ધઓમાં સમાયેલી આજ્ઞાઓ સાથેના નયમશા રૂપી વૈરને ના ૂદ ક ુ.

17અને તેમણે આવીને તમે જઓે દૂર હતા તેઓને તથા જે પાસે હતા તેઓને શાં તની ુવાતાર્ પ્રગટ કર ; 18 કેમ કે તેમના દ્વારા
એકઆત્મા વડે આપણે બ ે પતાની હજૂરમાં જવા પામીએ છ એ.

19 એ માટે તમે હવે પારકા તથા બહારના નથી, પણ સંતોની સાથેના એક નગરના તથા ઈ રના કુટુબનાં છો. 20 પ્રે રતો
તથા પ્રબોધકોના પાયા પર તમને બાંધવામાં આવેલા છે; ઈ ુ ખ્રસ્ત પોતે તો ૂણાનો ુ પથ્થર છે; 21 તેમનાંમાં દરેક બાંધણી
એકબીજાની સાથે યોગ્ય ર તે જોડાઈને પ્ર ુમાં વધતાં વધતાં પ વત્ર ભ ક્ત ાન બને છે; 22તેમનાંમાં તમે પણ ઈ રના નવાસને
સારુઆત્મામાં એકબીજાની સાથે જોડાઈને બંધાતા જાઓ છો.

3
બનયહૂદ ઓની મધ્યે પાઉલ ું સેવાક્ષેત્ર

1એ કારણથી, હુ પાઉલ તમો બનયહૂદ ઓને માટે ખ્રસ્ત ઈ ુનો બંદ વાન, 2 ઈ રની જે કૃપા તમારે સારુ મને આપવામાં
આવી છે, તેના કારભાર વષે તમે સાંભ ું હશે કે.

3પ્રકટ કરણથી તેમણે ઈ રે મને જે મમર્ સમજા ો, તે વષે મેં અગાઉ સં ક્ષપ્તમાં લ ું; 4તે વાંચીને તમે ખ્રસ્તનાં મમર્ વષેની
માર મા હતી જાણી શકશો. 5જમે અગાઉની પેઢ ના માણસોના દ કરાઓને જાણવામાં આ ું ન હ ું જમે હમણાં તેમના પ વત્ર
પ્રે રતોને તથા પ્રબોધકોને પ વત્રઆત્મામાં પ્રગટ થયેલા છે.

6 એટલે કે બનયહૂદ ઓ, ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ુવાતાર્દ્વારા, અમારા સાથી વારસો, તથા શર રનાં સાથી અવયવો, તથા તેમના
આશાવચનના સહભાગીદાર છે; 7 ઈ રના સામથ્યર્ના પરાક્રમથી તથા તેમના આપેલા કૃપાદાન પ્રમાણે, હુ આ ુવાતાર્નો સેવક
થયેલો છુ.

8 હુ સંતોમાં નાનામાં નાનો હોવા છતાં આ કૃપાદાન મને આપવામાં આવે ું છે કે, હુ બનયહૂદ ઓમાં ખ્રસ્તની અ ૂટ સંપ ની
ુવાતાર્ પ્રગટ કરુ; 9અને ઈ ર જમેણે સવર્ ું સજન ક ુ છે, તેમનાંમાં આરભથી ુપ્ત રહેલા મમર્નો વહ વટ શો છે તે હુ સવર્ને

જણા ું.
10 એ સારુ કે જે સનાતન કાળનો ઇરાદો તેણે આપણા પ્ર ુ ખ્રસ્ત ઈ ુમાં રા ો, 11 તે સંકલ્પ પ્રમાણે સ્વગ ય ાનોમાં

અ ધપ તઓને તથા અ ધકાર ઓને ઈ ર ું બહુ પ્રકાર ું જ્ઞાન વ ાસી સ ુદાયદ્વારા જણાય.
12 તેઓ ખ્રસ્ત ઈ ુ માં તેમના પરના વ ાસથી આપણને હમત તથા ભરોસાસ હત પ્રવેશ છે. 13એ માટે હુ માં ુ છુ કે,

તમારે માટે મને જે વપ પડે છે તેથી તમે ના હમત થશો ન હ કેમ કે તે વપ તો તમારો મ હમા છે.
ખ્રસ્તનો પ્રેમ
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14એ કારણથી પતા, 15જમેનાં નામ પરથી સ્વગર્નાં તથા ૃથ્વી પરનાં સવર્ કુટુબને નામ આપવામાં આવે છે, 16 તે પતા ની
આગળ હુ ૂંટણે પડ ને વનંતી કરુ છુ, કે તે ઈ ર પોતાના મ હમાની સંપ પ્રમાણે તેમના પ વત્ર આત્મા દ્વારા તમને આંત રક
મ ુષ્યત્વમાં સામથ્યર્થી બળવાન કરે.

17અને વ ાસથી તમારાં હૃદયોમાં ખ્રસ્ત વસે; જથેી તમારાં ૂળ પ્રેમમાં રોપીને અને તેનો પાયો દૃઢ કર ને, 18 સવર્ સંતોની
સાથે ખ્રસ્તનાં પ્રેમની પહોળાઈ, લંબાઈ, ઊંચાઈ તથા ઊંડાઈ કેટલી છે તે તમે સમજી શકો, 19 ખ્રસ્તનો પ્રેમ જે માણસની
સમજશ ક્તની મયાર્દાની બહાર છે તે પણ તમે સમજી શકો; કે તમે ઈ રની પ ર ૂણર્તા પ્રમાણે સં ૂણર્ થાઓ.

20 હવે આપણે માગીએ કે કલ્પીએ તે કરતાં, જે આપણામાં કાયર્ કરનાર સામથ્યર્ પ્રમાણે, આપણે સારુ ુષ્કળ કર શકે છે,
21 તેમને ઈ રને ખ્રસ્ત ઈ ુમાં તથા વ ાસી સ ુદાયમાં સવર્કાળ પેઢ દરપેઢ મ હમા હો. આમીન.

4
શર ર ું ઐ

1એ માટે હુ, પ્ર ુને સારુ બંદ વાન, તમને વનંતી કરુ છુ કે, જે તેડાથી તમે તેડાયા છો, તે તેડાને યોગ્ય થઈને ચાલો; 2સં ૂણર્
દ નતા, નમ્રતા તથા સહનશીલતા રાખીને પ્રેમથી એકબીજા ું સહન કરો; 3 શાં તના બંધનમાં આત્માની એકતા રાખવાનો યત્ન
કરો.

4જમે તમારા તેડાની એક આશામાં તમે તેડાયેલા છો, તેમ એક શર ર તથા એક આત્મા છે; 5એક પ્ર ુ, એક વ ાસ, એક
બા પ્તસ્મા, 6એક ઈ ર અને સવર્ના પતા, ઈ ર સવર્ ઉપર, સવર્ મધ્યે તથા સવર્માં છે.

7આપણામાંના દરેકને ખ્રસ્તનાં કૃપાદાનના પ રમાણ પ્રમાણે કૃપા આપવામાં આવેલી છે. 8એ માટે તે કહે છે કે, ઊંચાણમાં
ચઢ ને તે ઈ ુ ખ્રસ્ત બંદ વાનોને લઈ ગયા તથા તેમણે માણસોને કૃપાદાન આપ્યા.ં

9 તેઓ પ્રથમ ૃથ્વીના ઊંડાણોમાં ઊતયાર્. 10જે ઊતયાર્ તે ઈ ુ ખ્રસ્ત એ છે કે જે સવર્ને ભર ૂર કરવાને સવર્ સ્વગ પર ઊંચે
ચઢ્યાં.

11 વળ સંતોની સં ૂણર્તા કરવાને અથ, સેવાના કામને સારુ, ખ્રસ્ત ું શર ર ઉ ત કરવાને સારુ, 12 તેમણે કેટલાક પ્રે રતો,
કેટલાક પ્રબોધકો, કેટલાક ુવા તકો, અને કેટલાક પાળકો તથા શક્ષકો આપ્યા; 13 ત્યાં ુધી કે આપણે સહુ ઈ રના દ કરા
પરના વ ાસથી તથા ડહાપણના ઐ માં સં ૂણર્ ુરષત્વન,ે એટલે ખ્રસ્તની સં ૂણર્તાની પાયર એ પહોંચીએ.

14જથેી હવે આપણે બાળકોના જવેા માણસોની ઠગાઈથી, ભ્રમણામાં નાખવાની કાવતરાંભરેલી ુ ક્તથી, દરેક ભ ભ
મતરૂપી પવનથી ડોલાં ખાનારા તથા આમતેમ ફરનારા ન થઈએ. 15 પણ પ્રેમથી સત્યને બોલીને, ખ્રસ્ત જે શર છે, તેમાં સવર્
પ્રકારે વધીએ. 16એનાથી આ ું શર ર ગોઠવાઈને તથા દરેક સાંધા વડે જોડાઈને, દરેક અંગ પોતાની શ ક્ત પ્રમાણે કાયર્ કયાર્થી,
પ્રેમમાં પોતાની ઉ તને સારુ શર રની ૃ દ્ધ કરે છે.

ખ્રસ્તમાં ન ું જીવન
17એ માટે હુ કહુ છુ તથા પ્ર ુમાં સાક્ષી આ ું છે કે, જમે બીજા બનયહૂદ પોતાના મનની ભ્રમણામાં ચાલે છે, તેમ હવેથી

તમે ન ચાલો; 18તેઓની ુ દ્ધ અંધકારમય થયેલી હોવાથી, અને તેઓના હૃદયની કઠણતાથી પોતામાં જે અજ્ઞાનતા છે, તેને લીધે
તેઓ ઈ રના જીવનથી દૂર છે. 19 તેઓ નઠોર થયા. અને આ ુરતાથી સવર્ દરુાચારો કરવા સારુ, પોતે ભચાર થયા.

20 પણ તમે ખ્રસ્તની પાસેથી એ ું શી ા નથી, 21જો તમે તેમ ું સાંભ ું હોય તથા ઈ ુમાં જે સત્ય છે તે પ્રમાણે તમને તે
વષે ું શક્ષણ મ ું હોય તો, 22 તમાર અગાઉની વતર્ ૂક ું જૂ ું મ ુષ્યત્વ જે કપટવાસના પ્રમાણે ભ્ર થ ું જાય છે તે દૂર કરો.
23 અને તમાર મનો ૃ ઓ નવી બનાવો. 24 અને ન ું મ ુષ્યત્વ જે ઈ રના મનોરથ પ્રમાણે ન્યાયીપણામાં તથા સત્યની

પ વત્રતામાં ૃજાયે ું છે તે ધારણ કરો.
25એ માટે અસત્ય દૂર કર ને દરેક પોતાના પડોશીની સાથે સત્ય બોલો; કેમ કે આપણે એકબીજાનાં અંગો છ એ. 26 ુસ્સે

થવાય ત્યારે ુ સ રાખવા ું પણ પાપ ન કરો; તમારા ુસ્સા પર ૂયર્ને આથમવા ન દો; 27અને શેતાનને ાન આપો ન હ.
28ચોર કરનારે હવેથી ચોર કરવી ન હ; પણ તેને બદલે પોતાને હાથે ઉદ્યોગ કર ને સારાં કામ કરવા,ં એસારુ કે જનેે જરૂ રયાત

છે તેને આપવા માટે પોતાની પાસે કઈ હોય. 29તમારા ુખમાંથી કઈ મ લન વચન ન હ, પણજે ઉ તને સારુ હોય તે જ નીકળે,
કે તેથી સાંભળનારાઓ ું હત સધાય. 30 ઈ રનો પ વત્ર આત્મા, જણેે તમને ઉદ્ધારના દવસને સારુ ુદ્રાં કત કયાર્ છે, તેને
ખે દત ન કરો.

31સવર્ પ્રકારની કડવાસ, ક્રોધ, કોપ, ઘોંઘાટ, અપમાન તેમ જ સવર્ પ્રકારના દરુાચાર કરવા ું બંધ કરો. 32 તમે એકબીજા પ્રત્યે
માયા ુ અને કરુણા ુ થાઓ, અને જમે ખ્રસ્તમાં ઈ રે પણ તમને માફ આપી તેમ તમે એકબીજાને માફ કરો.

5
પ્રકાશમાં ચાલો

1એ માટે તમે પ્ર ુનાં પ્રય બાળકો તર કે ઈ ર ું અ ુસરણ કરનારા થાઓ; 2અને પ્રેમમાં ચાલો. જમે ખ્રસ્ત ઈ ુએ તમારા
પર પ્રેમ રા ો અને ઈ રની સમક્ષ ુવાસને અથ, આપણે સારુ સ્વાપર્ણ કર ને પોતા ું બ લદાન આપ્ ુ,ં તેમ.

3 ભચાર તથા સવર્ પ્રકારનીઅ ુદ્ધતાઅથવા દ્ર લોભનાં નામ પણસરખાં તમારે કદ ન લેવા,ં કેમ કે સંતોને એજશોભે છે;
4જે અશોભનીય છે એવી નલર્જ્જ તથા ૂખર્તાભરેલી વાત અથવા હસીમજાક તમારામાં ન થાય પણ તેના બદલે આભારસ્ ુ ત
કરવી.

5 કેમ કે તમે સાર ર તે જાણો છો કે, ભચાર , અ ુદ્ધ, દ્ર લોભી, એટલે ૂ ત ૂજકોને ખ્રસ્તનાં તથા ઈ રના રા માં
વારસો નથી. 6 તમને થર્ વાતોથી કોઈ ુલાવે ન હ; કેમ કે એવાં કામોને લીધે ઈ રનો કોપ આજ્ઞાભંગ કરનારા પર આવે છે.
7એ માટે તમે તેઓના સહભાગી ન થાઓ.
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8 કેમ કે તમે પહેલાં અંધકારમાં હતા પણ હવે પ્ર ુમાં પ્રકાશરૂપ છો; પ્રકાશનાં સંતોને ઘટે એ ર તે ચાલો. 9 કેમ કે પ્રકાશ ું ફળ
સવર્ પ્રકારના સદાચારમાં તથા ન્યાયીપણામાં તથા સત્યમાં છે. 10 પ્ર ુને ું પસંદ પડે છે, તે પારખી લો. 11અંધકારનાં નષ્ફળ
કામોના સોબતીઓ ન થાઓ; પણ તેઓને વખોડો. 12 કેમ કે તેઓ ુપ્તમાં એવા કામ કરે છે કે, જે કહેતાં પણ શરમ લાગે છે.

13જે સવર્ વખોડાયે ું, તે પ્રકાશથી પ્રગટ થાય છે; કેમ કે જે પ્રગટ કરાયે ું છે, તે પ્રકાશરૂપ છે. 14 માટે કહે ું છે કે, ઊંઘનાર,
જાગ, ને ૂએલાંમાંથી ઊઠ, અને ખ્રસ્ત તારા પર પ્રકાશ પાડશે.

15તો સાંભળો કે તમે ન ુર્દ્ધોની જમે ન હ, પણચોકસાઈથી ુ દ્ધવંતોની ર તે ચાલો; 16સમયનો સદપુયોગ કરો, કેમ કે દવસો
ખરાબ છે. 17 તેથી તમે અણસમજુ ન થાઓ, પણ ઈ રની ઇચ્છા શી છે તે સમજો.

18 દ્રાક્ષારસ પીને મસ્ત ન થાઓ, એ દુ ર્સન છે, પણ પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર થાઓ; 19 ગીતોથી, ોત્રોથી તથા આ ત્મક
ગાનોથી એકબીજાની સાથે પ્ર ુની વાતો કર ને તમારાં હૃદયમાં પ્ર ુનાં ભજનો તથા ગીતો ગાઓ; 20આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તને
નામે, ઈ ર પતાની આભારસ્ ુ ત સવર્ને સારુ નત્ય કરજો. 21 ખ્રસ્ત ું ભય રાખીને એકબીજાને આધીન રહો.

પ ત અને પત્નીનો દાખલો
22પત્નીઓ, જમે પ્ર ુને તેમ પોતાના પ તઓને આધીન થાઓ; 23 કેમ કે પ ત પત્ની ું શર છે. જમે ખ્રસ્ત મંડળ ું શર છે તે

શર રનાં ઉદ્ધારક છે. 24જમે વ ાસી સ ુદાય ખ્રસ્તને આધીન છે, તેમ પત્નીઓએ સવર્ બાબતમાં પોતાના પ તઓને આધીન
રહે ું.

25પ તઓ, પોતાની પત્નીઓ પર પ્રેમ કરો, જમે ખ્રસ્ત ઈ ુએ પોતાના વ ાસી સ ુદાય પર પ્રેમ રા ો અને તેને સારુ પોતા ું
સ્વાપર્ણ ક ુર્ તેમ; 26એ સારુ કે વચન વડે જળસ્નાનથી ુદ્ધ કર ન,ે ખ્રસ્ત વ ાસી સ ુદાયને પ વત્ર કરે, 27અને જનેે ડાઘ,
કરચલી કે એ ું કઈ ન હોય; પણ તે પ વત્ર તથા નદ ષ હોય, એવા વ ાસી સ ુદાય તર કે પોતાની આગળ ગૌરવી સ્વરૂપે રજૂ
કરે.

28એજ પ્રમાણે પ તઓએજમે પોતાનાં શર રો પર તેમ પોતાની પત્નીઓ પર પ્રેમ કરવો; જે પોતાની પત્ની પર પ્રેમ કરે છે, તે
પોતા પર પ્રેમ કરે છે; 29 કેમ કે કોઈ માણસ પોતાના શર રનો કદ દ્વષે કરતો નથી; પણ તે તે ું પાલનપોષણ કરે છે. જમે ખ્રસ્ત
પણ વ ાસી સ ુદાય ું પોષણ કરે છે તેમ, 30 કેમ કે આપણે તેમના ખ્રસ્તનાં શર રનાં અંગો છ એ.

31એ માટે ુરુષ પોતાનાં માતા પતાને ૂક ને પોતાની પત્નીની સાથે જોડાઈને રહેશે, અને તેઓ બ ે એક દેહ થશ.ે 32આ
ગહન રહસ્ય છે; પણ હુ ખ્રસ્ત તથા વ ાસી સ ુદાય સંબંધી એ કહુ છુ. 33 તોપણ તમારામાંના દરેક જમે પોતાના પર તેમ
પોતાની પત્ની પર પ્રેમ કરે; અને પત્ની પોતાના પ ત ું માન જાળવે.

6
બાળકો અને માતા પતા

1બાળકો, પ્ર ુમાં તમારાં માતા પતાની આજ્ઞાઓ માનો, કેમ કે એ ઉ ચત છે. 2 તારા માતા પતા ું સન્માન કર. તે પહેલી વચન
ુક્ત આજ્ઞા છે, 3 ‘એ સારુ કે તારુ ભ ું થાય, અને ૃથ્વી પર તારુઆ ુષ્ય દ ઘર્ થાય.’ ”
4 વળ પતાઓ, તમારાં બાળકોને ખીજવશો ન હ, પણ પ્ર ુના શક્ષણમાં તથા બોધમાં તેઓને ઉછેરો.

દાસો અને મા લકો
5 દાસો સેવકો, જમે તમે ખ્રસ્તને આધીન થાઓ છો તેમ ૃથ્વી પરના જઓે તમારા મા લકો છે તેઓને આદર સાથે નખાલસ

મનથીઆધીન થાઓ; 6માણસોને પ્રસ કરનારાઓની જમે દેખરેખ હોય ત્યાં ુધી જ મન વગર ું કામ કરનારની ર તે ન હ, પણ
ખ્રસ્તનાં સેવકોની જમે, જીવથી ઈ રની ઇચ્છા ૂર કરો, 7માણસોની ન હ, પણજાણે તે પ્ર ુની સેવા હોય તેમ સંતોષથી કરો;
8જે કોઈ કઈ સારુ કરશે, તે દાસ હોય કે સ્વતંત્ર હોય, પણ પ્ર ુ તેને તે જ પ્રમાણે બદલો આપશ,ે એમ સમજો.

9વળ મા લકો, તમે દાસોની સાથે એમજ વત , ધમકાવવા ું છોડ દો, અનેજાણો કે તેઓનો તથા તમારો પણએકજ મા લક
સ્વગર્માં છે, અને તેમની પાસે પક્ષપાત નથી.

ઈ રનાં આ ત્મક હ થયારો
10અંતે, મારા પ્રય ભાઈઓ, પ્ર ુમાં તથા તેમના સામથ્યર્માં શ ક્તવાન થાઓ. 11 શેતાનની કુ ુ ક્તઓની સામે તમે અડગ

રહ શકો માટે ઈ રનાં સવર્ હ થયારો સજી લો.
12 કેમ કે આપણું ુદ્ધ, લોહ અને માંસ, અ ધપ તઓની સામ,ે અ ધકાર ઓની સામ,ે જગતમાંનાં આ અંધકારનાં

સ ાધાર ઓની સામે, સ્વગ ય ાનોમાં દુ તાનાં આ ત્મક લશ્કરો ની સામે છે. 13 એ માટે તમે ઈ રનાં સવર્ શ ો ધારણ
કરો કે, તમે ખરાબ દવસે સામનો કર શકો અને બને તેટ ું સવર્ કર ને તેની સામે ટક શકો.

14 તેથી સત્યથી તમાર કમર બાંધીને, ન્યાયીપણા ું બખતર ધારણ કર ને 15 તથા શાં તની ુવાતાર્ની તૈયાર રૂપી પગરખાં
પહેર ને, ઊભા રહો. 16સવર્ ઉપરાંત વ ાસની ઢાલ ધારણ કરો, જથેી તમે દુ ના સળગી રહેલા બાણ ુઝાવી શકો.

17અને ઉદ્ધારનો ટોપ તથા આત્માની તલવાર, જે ઈ ર ું વચન છે, તે લો. 18 પ વત્રઆત્મામાં સવર્ પ્રકારે સતત પ્રાથર્ના તથા
વનંતી કરો, અને તેને અથ સવર્ સંતોને માટે સં ૂણર્ આગ્રહથી વનંતી કર ને જા ૃત રહો.
19અને મારે માટે પણ પ્રાથર્ના કરો કે, જે ુવાતાર્ને સારુ હુ સાંકળોથી બંધાયેલો એલચી છુ, તેનો મમર્ જણાવવાંને મને મારુ
ુખ ઉઘાડ ને બોલવાની હમતઆપવામાં આવે; 20અને જમે બોલ ું ઘ ટત છે, તેમ હમત ૂવર્ક હુ બોલી શકુ.

અં તમ સલામી
21 વળ માર બાબતના સમાચાર અને માર ત કેવી છે તે તમે પણ જાણો માટે ુ ખકસ જે પ્ર ુમાં મારો પ્રય ભાઈ તથા

પ્ર ુમાં વ ા ુ સેવક છે તે તમને સવર્ મા હતી આપશે. 22 તમે અમાર પ ર ત જાણો અને તે તમારાં હૃદયોને દલાસો આપે,
તેટલાં જ માટે મેં તેને તમાર પાસે મોકલ્યો છે.
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23 ઈ ર પતા તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત ભાઈઓને શાં ત તથા વ ાસસ હતનો પ્રેમ બક્ષો. 24જઓે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત
પર નષ્કપટ પ્રેમ રાખે છે તેઓ સવર્ પર કૃપા હો. આમીન.
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ફ લ પીઓને પાઉલ પ્રે રતનો પત્ર
લેખક

પાઉલ આ પત્ર લખવાનો દાવો કરે છે (1:1) અને ભાષા તથા શૈલીના બધા જ આંત રક લક્ષણો તથા ઐ તહા સક તથ્યો
તે ું સમથર્ન કરે છે. શરૂઆતની મંડળ પણ પાઉલના લેખકત્વ તથા અ ધકાર વષે ુસંગત ર તે જણાવે છે. ફ લ પીઓને
પત્ર ખ્રસ્ત ું મન ઘો ષત કરે છે. (2:1-11). જો કે ારે તેણે આ પત્ર ફ લ પીઓને લ ો ત્યારે તે બંદ વાન હતો તો પણ
તે આનંદથી ભર ૂર છે. આ પત્ર આપણને શીખવે છે કે આપણે ુશ્કેલીઓમાં અને દઃુખોમાં હોઈએ તો પણ ખ્રસ્તીઓ તર કે
આપણે આનં દત રહ શક એ છ એ. ખ્રસ્તમાં આપણને જે આશા છે તેને કારણે આપણે આનં દત છ એ.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 61 ની આસપાસનો છે.
પાઉલે આ પત્ર તે રોમની જલેમાં હતો ત્યારે લ ો હતો (પ્રે રતોનાં કૃત્યો 28:30). આ પત્ર એપાફ્ર દતસ કે જે પાઉલ પાસે

રોમમાં ફ લ પી શહેરની મંડળ નીઆ થક સહાયતાઆપવાઆ ો હતો તેના દ્વારા ફ લ પીઓને પહોંચાડવાનો હતો. (2:25;
4:18). પણ તેના રોમમાંનાં સમય દરમ્યાન એપાફ્ર દતસ બીમાર પડ્યો હતો અને તેથી તેને ઘરે પાછા ફરવામાં વલંબ થયો હતો
અને પ રણામે પત્ર પહોંચવામાં પણ વલંબ થયો હતો. (2:26-27).

વાંચકવગર્
મકદો નયા જલ્લાના આગળ પડતાં શહેરોમાંના ફ લ પી શહેરની ખ્રસ્તી મંડળ .
હે ુ

બંદ વાસમાં તેની હાલત કેવી હતી (1:12-26) અને જો તે ુક્ત થાય તો તેની શી યોજના હતી તે મંડળ જાણે (2:23-
24) એ ું પાઉલ ઇચ્છતો હતો. એ ું લાગે છે કે મંડળ માં કેટલાક મતભેદો તથા ભાગલા પડ્યા હતા અને તેથી પ્રે રત એકતાને
ધ્યાનમાં રાખતા પાઉલ નમ્રતા માટે ઉ ેજનઆપવા લખે છે (2:1-18; 4:2-3). પાઉલ એક પાળક ય ઈ ર વદ્યાશા ી તર કે,
કેટલાક જૂઠા શક્ષકો ું નકારાત્મક શક્ષણ તથા તેના પ રણામોને રોકવા, (3:2-3), મંડળ સમક્ષ તમોથીની પ્રસંશા કરવા તથા
એપાફ્ર દતસની તંદરુસ્તી અને યોજનાનો અહેવાલ આપવા (2:19-30) તથા મંડળ ની તેના માટેની કાળજી તથા તેમણે તેને
આપેલી ભેટ માટે આભાર માનવા લ ું હ ું (4:10-20).

ુદ્રાલેખ
આનં દત જીવન

રૂપરેખા
1. અ ભવાદન 1:1, 2
2. પાઉલની પ ર તી અને મંડળ માટે ઉ ેજન — 1:3-2:30
3. જૂઠા શક્ષણ વરુદ્ધ ચેતવણીઓ — 3:1-4:1
4. અં તમ બોધ — 4:2-9
5. આભારદશર્ન — 4:10-20
6. અં તમ અ ભવાદન — 4:21-23

ફ લ પીઓની મંડળ ને પાઉલનો પત્ર
1 ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ફ લ પીમાંના સવર્ સંતો, અધ્યક્ષો તથા સેવકો, તે સવર્ને ઈ ુ ખ્રસ્તનાં દાસો પાઉલ તથા તમોથી લખે છે

2ઈ રઆપણા પતા તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત તરફથી તમને કૃપા તથા શાં ત હો.

પાઉલની આભારસ્ ુ ત અને પ્રાથર્ના
3 પ્રથમ દવસથી તે આજ ુધી ુવાતાર્માં તમારા સહકારને માટે, 4 નત્યઆનંદ સાથે તમો સવર્ને માટે માર પ્રાથર્નામાં વનં ત

કરતા,ં 5 જયારે જયારે હુ તમને યાદ કરુ છુ ત્યારે ત્યારે હુ મારા ઈ રનો આભાર મા ું છુ. 6 જમેણે તમારામાં સારાં કામની
શરૂઆત કર ત,ે ઈ ુ ખ્રસ્તનાં દવસ ુધી, તેને સં ૂણર્ કરતા જશ,ે એવો મને ભરોસો છે.

7 તમો સવર્ વષે એ પ્રમાણે માન ું મને ઉ ચત લાગે છે; કારણ કે મારાં બંધનોમાં અને ુવાતાર્ની હમાયત કરવામાં તથા તેને
સા બત કરવામાં, તમે બધા કૃપામાં મારા સહભાગી હોવાથી, હુ તમને મારા હૃદયમાં રા ું છુ. 8 કેમ કે હુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કરુણાથી
તમો સવર્ ઉપર કેટલો બધો પ્રેમ રા ું છુ, તે વષે ઈ ર મારા સાક્ષી છે.

9વળ હુ એવી પ્રાથર્ના કરુ છુ કે, જ્ઞાનમાં તથા સવર્ વવેક ુ દ્ધમાં તમારો પ્રેમ ક્રમે ક્રમે વધતો જાય; 10જથેી જે શ્રે છે તે તમે
પારખી લો અને એમ તમે ખ્રસ્તનાં દવસ ુધી નષ્કલંક તથા નદ ષ થાઓ; 11 વળ ઈ રની સ્ ુ ત તથા મ હમા વધે તે માટે
ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા ન્યાયીપણાનાં ફળોથી તમે ભર ૂર થાઓ.

જીવ ું તે ખ્રસ્ત
12ભાઈઓ, મને જે જે દઃુખો પડ્યાં, તે ુવાતાર્ને વઘ્નરૂપ થવાને બદલે તેનો પ્રસાર થવામાં સહાય ૂત થયાં, તે તમે જાણો

એ ું હુ ઇચ્છુ છુ; 13 કેમ કે ખ્રસ્તને લીધે મારાં જે બંધનો છે તેઆખા રાજયદરબારમાં તથા બીજે બધે ળે પ્ર સદ્ધ થયાં; 14અને
પ્ર ુના સ ુદાયના કેટલાક ભાઈઓએ મારાં બંધનોને લીધે વ ાસ રાખીને નભર્યપણે ઈ ર ું વચન બોલવાની વશેષ હમત
રાખી.
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15 કેટલાક તો અદેખાઈ તથા વરોધથી અને કેટલાક સદ્દભાવથી ખ્રસ્ત ની ુવાતાર્ પ્રગટ કરે છે 16 પહેલા તો મારાં બંધનમાં
મારા પર વશેષ સંકટ લાવવાના ઇરાદાથી, ુદ્ધ મનથી ન હ, પણ પક્ષાપક્ષીથી ખ્રસ્તની વાત પ્રગટ કરે છે; 17પણબીજા, ખ્રસ્તનાં
ુવાતાર્ વષે પ્રત્ ુ ર આપવા માટે હુ ન મત થયો છુ, એ ું જાણીને પ્રેમથી પ્રગટ કરે છે.
18 તો એથી ું? દરેક ર તે, ગમે તો દભથી કે સત્યથી, ખ્રસ્ત ની વાત પ્રગટ કરવામાં આવે છે; તેથી હુ આનંદ પા ું છુ અને

પામીશ. 19 કેમ કે હુ જાણું છુ કે, તમાર પ્રાથર્નાથી તથા ઈ ુ ખ્રસ્તનાં આત્માની સહાયથી, એ મારા ઉદ્ધારને માટે ઉપયોગી થઈ
પડશે, તે હુ જાણું છુ.

20 એ પ્રમાણે મને વ ાસ, અપેક્ષા તથા આશા છે કે, હુ કોઈ પણ બાબતમાં શરમાઈશ ન હ; પણ ૂર હમતથી, હમેશ
ુજબ હમણાં પણ, ગમે તો જીવનથી કે ૃત્ ુથી, મારા શર રદ્વારા ખ્રસ્તનાં મ હમાની ૃ દ્ધ કરવામાં આવ.ે 21 કેમ કે મારે માટે

જીવ ું તે ખ્રસ્ત અને મર ું તે લાભ છે.
22 પણ મ ુષ્યદેહમાં જીવ ું તે જો મારા કામ ું ફળ હોય તો મારે ું પસંદ કર ુ,ં તે હુ જાણતો નથી; 23 કેમ કે આ બે બાબત

વચ્ચે હુ ૂંચવણમાં છુ દેહમાંથી નીકળવાની તથા ખ્રસ્તની સાથે રહેવાની માર ઇચ્છા છે, કેમ કે તે વધારે સારુ છે; 24 તોપણ
મારે મ ુષ્યદેહમાં રહે ું તમારે માટે વધારે અગત્ય ું છે.

25 મને ભરોસો હોવાથી, હુ જાણું છુ કે હુ રહેવાનો અને તમારા વ ાસની ૃ દ્ધ તથા આનંદને માટે હુ તમારાં બધાની સાથે
રહેવાનો; 26 જથેી તમાર પાસે મારા ફર થી આવવાથી મારા વષેનો તમારો આનંદ ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ઘણો વધી જાય. 27 માત્ર
ખ્રસ્તની ુવાતાર્ને યોગ્ય આચરણ કરો, જથેી ગમે તો હુ આવીને તમને જોઉં અથવા દૂર રહુ તોપણ તમારા વષે સાંભ ું કે તમે
સવર્ એકઆત્મામાં ર રહ ને એક જીવથી ુવાતાર્નાં વ ાસને માટે પ્રયત્ન કરો છો.

28અને વરોધીઓથી જરા પણ ગભરાતા નથી એ તેઓને માટે વનાશની પ્રત્યક્ષ નશાની છે, પણ તમને તો ઉદ્ધારની નશાની
છે અને તે વળ ઈ રથી છે. 29 કેમ કે ખ્રસ્ત પર માત્ર વ ાસ કરવો એટ ું જ ન હ, પણ તેમને માટે દઃુખ પણ સહે ું, તેથી
ખ્રસ્તને સારુ આ કૃપાદાન તમને આપવામાં આ ું છે; 30જે ું ુદ્ધ તમે મારામાં જો ું છે અને હાલ મારામાં થાય છે એ હમણાં
તમે સાંભળો છો, તે ું જ તમારામાં પણ છે.

2
ખ્રસ્તની નમ્રતા અને મહાનતા

1 માટે જો ખ્રસ્તમાં કઈ ઉ ેજન, જો પ્રેમનો કઈ દલાસો, જો પ વત્ર આત્માની કઈ સંગત, જો કઈ હૃદયની અ ુકપા તથા
કરુણા હોય, 2 તો મારો આનંદ એવી ર તે સં ૂણર્ કરો કે, તમે એક જ મનના થાઓ, એક સરખો પ્રેમ રાખો, એક જીવના તથા
એક હૃદયના થાઓ.

3 પક્ષાપક્ષીથી કે મથ્યા ભમાનથી ક ું કરો ન હ, દરેકે નમ્ર ભાવથી પોતાના કરતાં બીજાઓને ઉ મ ગણવા. 4 તમે દરેક માત્ર
પોતાના હત પર જ ન હ, પણ બીજાઓનાં હત પર પણ લક્ષ રાખો.

5 ખ્રસ્ત ઈ ુ ું મન જે ું હ ું, તે ું તમે પણ રાખો 6પોતે ઈ રના રૂપમાં હોવા છતાં, તેમણે ઈ ર સમાન હોવા ું પકડ રાખવાને
ઇચ્ ું ન હ, 7 પણ તેમણે દાસ ું રૂપ ધારણ કર ને, એટલે માણસોની સમાનતામાં આવીને પોતાને ખાલી કયાર્; 8અને માણસના
રૂપમાં પ્રગટ થઈન,ે વધસ્તંભ પરના મરણને આધીન થઈને પોતાને નમ્ર કયાર્. 9 તેને કારણે ઈ રે તેમને ઘણાં ઊંચા કયાર્ અને સવર્
નામો કરતાં એ ું શ્રે નામ આપ્ ું કે, 10 સ્વગર્માંના, ૃથ્વી પરનાં તથા પાતાળમાંનાં સવર્ ઈ ુને નામે ૂંટણે પડ ને નમે; 11અને
ઈ ર પતાના મ હમાને અથ દરેક જીભ ક ૂલ કરે કે ઈ ુ ખ્રસ્ત પ્ર ુ છે.

દુ નયામાં ો તઓ જવેા પ્રકાશો
12 તેથી, મારા પ્રય ભાઈઓ, તમે જમે હમેશા આધીન રહેતા હતા તેમ, કેવળ માર હાજર માં જ ન હ, પણ હવે વશેષે

કર ને માર ગેરહાજર માં પણ તમારો ઉદ્ધાર થાય માટે ભય તથા કપાર સ હત પ્રયત્ન કરો. 13 કેમ કે જે પોતાની પ્રસ તા પ્રમાણે
તમારામાં ઇચ્છવાની તથા પ્રયત્ન કરવાની પ્રેરણા આપે છે, તે તો ઈ ર છે.

14બડબડાટ તથા તકરાર વગર બ ું કરો 15 કે, જથેી કુ ટલ તથાઆડ પ્રજા મધ્યે તમે નદ ષ તથા સાલસ, ઈ રનાં નષ્કલંક
સંતાન, જીવન ું વચન પ્રગટ કર ને દુ નયામાં ો તઓ તર કે પ્રકાશો. 16જથેી ખ્રસ્તનાં સમયમાં મને ગવર્ કરવા ું એ ું કારણ
મળે કે હુ નરથર્ક દોડ્યો નથી અને મેં થર્ શ્રમ કય નથી.

17 પણ જો હુ તમારા વ ાસના અપર્ણ તથા સેવા પર રેડા ું પડે તોપણ હુ આનંદ કર શ અને તમાર સવર્ની સાથે આનંદ
કર શ. 18એમ જ તમે પણ માર સાથે આનંદમાં સહભાગી બનો.

તમોથી અને એપાફ્રો દતસ
19 પણ હુ પ્ર ુ ઈ ુમાં આશા રા ું છુ કે, હુ તમોથીને તમાર પાસે વહેલો મોકલીશ, જથેી તમાર ખબર જાણીને મને પણ

આનંદ થાય. 20 કેમ કે તમાર સંભાળ સાર ર તે રાખે તેવો તમોથી જવેા સારા સ્વભાવવાળો બીજો કોઈ માણસ માર પાસે
નથી. 21 કેમ કે સવર્ માણસો ખ્રસ્ત ઈ ુની વાત ન હ, પણ પોતાની જ વાત શોધે છે.

22પણ તમને તો અ ુભવથી ખાતર થઈ છે કે જમે દ કરો પતાની સાથે કામ કરે, તેમ તેણે ુવાતાર્ ના પ્રસાર ને માટે માર સાથે
સેવા કર . 23એ માટે હુ આશા રા ું છુ કે, જયારે મારા વષે ું થવા ું છે તે હુ જાણીશ કે તરત હુ તેને મોકલી દઈશ; 24 વળ હુ
પ્ર ુમાં ભરોસો રા ું છુ કે, હુ પોતે પણ વહેલો આવીશ.

25 તોપણ મારો ભાઈ એપાફ્રો દતસ, માર સાથે કામ કરનાર તથા સહયોદ્ધો, તેમ જ તમારો સંદેશવાહક તથા માર જરૂ રયાત
ૂર પાડનાર છે’ તેને તમાર પાસે મોકલવાની અગત્ય મને જણાઈ; 26 કારણ કે તે તમો સવર્ પર બહુ પ્રેમ રાખતો હતો અને તે

ઘણો ઉદાસ હતો, કેમ કે તમે સાંભ ું હ ું કે તે બીમાર છે; 27 તે મરણતોલ બીમાર હતો ખરો; પણ ઈ રે તેના પર દયા કર ,
કેવળ તેના પર જ ન હ, પણ મારા પર પણ કે, મને શોક ન થાય અને આઘાત ન લાગ.ે
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28 તમે તેને જોઈને ફર થી ુશ થાઓ અને મારુ દઃુખ પણ ઓછુ થાય, માટે મેં ૂબ ઉતાવળે તેને મોકલ્યો. 29 માટે તમે ૂણર્
આનંદથી પ્ર ુને નામે તેનો આદરસત્કાર કરો; અને એવાઓને માનયોગ્ય ગણો; 30 કેમ કે ખ્રસ્તનાં કામને માટે તે મરણની નજીક
આવી ગયો અને મારે અથ તમાર સેવામાં જે અ ૂરુ હ ું તે સં ૂણર્ કરવાને તેણે પોતાનો જીવ જોખમમાં ના ો.

3
સા ું ન્યાયીપણું

1 છેવટે મારા ભાઈઓ, પ્ર ુમાં આનંદ કરો. તમને એકની એક જ વાતો લખતાં મને કટાળો આવતો નથી; કારણ કે તે તમારા
રક્ષણને માટે છે. 2 કૂતરાઓ જવેા લોકોથી, દષુ્કૃત્યો કરનારાઓથી અને થર્ ુ તથી સાવધ રહો. 3 કેમ કે આપણે ઈ રના
આત્માથી સેવા કરનારા, ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ગવર્ કરનારા તથા દેહ પર ભરોસો ન રાખનારા, સાચા ુ તી છ એ.

4તોપણ દેહ પર ભરોસો રાખવા ું માર પાસે કારણ છે; જો બીજો કોઈ ધારે કે તેને દેહ પર ભરોસો રાખવા ું કારણ છે, તો મને
તેના કરતા વશેષ છે; 5આઠમે દવસે ુ ત પામેલો, ઇઝરાયલના સંતાનનો, બન્યામીનના કુળનો, હ ૂઓનો હ ,ૂ નયમશા
સંબંધી ફરોશી.

6 ધમર્ના આવેશ સંબંધી વ ાસી સ ુદાયને સતાવનાર, નયમશા ના ન્યાયીપણા સંબંધી નદ ષ. 7છતાં પણ જે બાબતો
મને ઉપયોગી હતી, તે મેં ખ્રસ્તને સારુ હા નકારક જવેી માની.

8 વાસ્તવમા,ં ખ્રસ્ત ઈ ુ મારા પ્ર ુના જ્ઞાનની ઉ મતાને લીધે, હુ એ બધાને હા ન જ ગણું છુ; એને લીધે મેં બધા ું ુકસાન
સહન ક ુ અને તેઓને કચરો ગણું છુ, કે જથેી હુ ખ્રસ્તને પ્રાપ્ત કરુ, 9અને તેમની સાથે મળ એકરૂપ થાઉં અને નયમશા થી
મારુ જે ન્યાયીપણું છે તે ન હ, પણ ખ્રસ્તનાં વ ાસદ્વારા ઈ રથી જે ન્યાયીપણું વ ાસથી પ્રાપ્ત થાય છે, તે મારુ થાય; 10એ
માટે કે હુ તેમને તથા ૃત્ ુમાંથી તેમના મરણોત્થાનના પરાક્રમને સમજુ તથા તેમના દઃુખોમાં સહભાગી થાઉં; એટલે કે તેમના ૃત્ ુને
અ ુરૂપ થાઉં, 11 કે હુ કોઈ પણ ર તે ૃત્ ુ પામેલાંઓના મરણોત્થાનને પહોં ું.

નશાનની તરફ દોડ
12હજી ુધી હુ બ ું સંપાદન કર ૂ ો કે સં ૂણર્ થયો છુ એમ ન હ, પણ હુ સતતઆગળ ધ ું છુ, કે જે હે ુથી ખ્રસ્તે મને

તેડ લીધો છે તેને સદ્ધ કરુ. 13ભાઈઓ, મેં સદ્ધ કર લી ું છે એમ હુ ગણતો નથી, પણ એક કામ હુ કરુ છુ કે, જે પાછળ છે
તેને વીસર ને તથા જે આગળ છે તેની તરફ ઘસીને, 14 ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ઈ રના સ્વગ ય આમંત્રણના ઇનામને વાસ્ત,ે ધ્યેય તરફ
આગળ વ ું છુ.

15માટેઆપણામાંના જટેલાં ૂણર્ છે, તેટલાંએએવી જ મનો ૃ રાખવી; જો કોઈ બાબત વષે તમે બીજી મનો ૃ રાખો, તો
ઈ ર એ બાબત પણ તમને પ્રગટ કરશ.ે 16 તોપણ જે કક્ષા ુધી આપણે પહોંચ્યા છ એ, તે જ ધોરણે આપણે ચાલ ું જોઈએ.

17ભાઈઓ, મને અ ુસરો, અમે જે ન ૂનો તમને આપીએ છ એ તે પ્રમાણે જઓે ચાલે છે તેઓ પર લક્ષ રાખો. 18 કેમ કે ઘણાં
એવી ર તે વતર્નારા છે, કે જઓે વષે મેં તમને વારવાર ક ું, અને હમણાં પણ રડતાં રડતાં કહુ છુ કે, ‘તેઓ ખ્રસ્તનાં વધસ્તંભના
શ ુઓ છે. 19 વનાશ તેઓનો અંત, પેટ તેઓનો દેવ અને નલર્જ્જતા તેઓ ું ગૌરવ છે, તેઓ સાંસા રક વાતો પર ચ લગાડે
છે.

20 પણ આપણા માટે તો, ‘આપણી નાગ રકતા સ્વગર્માં છે, ત્યાંથી પણ આપણે ઉદ્ધારકતાર્ એટલે પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની રાહ
જોઈએ છ એ. 21તે, જે સામથ્યર્થી બધાને પોતાને આધીન કર શકે છે, તે પ્રમાણે આપણી દ નાવ ામાંનાં શર રને એ ું રૂપાંતર
કરશ,ે કે તે તેમના મ હમાવાન શર રનાં જે ું થાય.’ ”

4
ૂચનાઓ

1 એ માટે, મારા પ્રય અને જમેને ઝં ું છુ તેવા ભાઈઓ, મારા આનંદ તથા ુગટરૂપ, તેવી જ ર તે પ્ર ુ પ્રત્યેના વ ાસમાં
ર રહો, મારા પ્રય ભાઈઓ.
2 ુઓ દયાને બોધ કરુ છુ તથા ુન્તેખેને બોધ કરુ છુ કે એ, તેઓબંને પ્ર ુમાં એક ચ ની થાય. 3વળ મારા ખરા જોડ દાર,

હુ તને વનંતી કરુ છુ કે ું એ બહેનોની મદદ કરજ,ે કારણ કે તેઓએ માર સાથે તથા કલેમે ટની સાથે તથા બીજા મારા સહ
કાયર્કતાર્ઓ જઓેનાં નામ જીવનનાં ુસ્તકમાં છે તેઓની સાથે ુવાતાર્ પ્રચારના કાયર્માં ુષ્કળ મહેનત કર છે.

4 પ્ર ુમાં સદા આનંદ કરો; હુ ફર થી કહુ છુ, કે આનંદ કરો. 5 તમાર સહનશીલતા સવર્ માણસોના જાણવામાં આવે. કેમ કે
પ્ર ુ ું આગમન નજીક છે. 6 કશાની ચતા કરો ન હ; પણ સવર્ વષે પ્રાથર્ના તથા વનંતીઓ વડે આભારરસ્ ુ ત સ હત, તમાર
અરજો ઈ રને જણાવો. 7 ઈ રની શાં ત જે સવર્ સમજશ ક્તની બહાર છે, તે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં તમારાં હૃદયોની તથા મનોની
સંભાળ રાખશ.ે

8 છેવટે, ભાઈઓ, જે કઈ સત્ય, જે કઈ સન્માનપાત્ર, જે કઈ ઉ ચત, જે કઈ ુદ્ધ, જે કઈ પ્રેમપાત્ર, જે કઈ ુક તમાન છે તથા
જો કોઈ સદ ુણ, જો કોઈ પ્રશંસા હોય, તોઆબાબતોનો વચાર કરો. 9જે તમે શી ા તથા પામ્યા તથા સાંભ ું તથા મારામાં
જો ું તે ું બ ું કરો; અને શાં તનો ઈ ર તમાર સાથે રહેશે.

દાન માટે આભાર
10 મેં પ્ર ુમાં ુષ્કળ આનંદ કય , કારણ કે મારા વષેની તમાર ચતા આખરે ફર થી તાજી થઈ છે; તે બાબતોમાં તમે ચતા

તો કરતા હતા. પણ મને સહાય કરવાનો તમને પ્રસંગ મ ો ન હ. 11 હુ તંગીને લીધે બો ું છુ એમ ન હ, કેમ કે જે અવ ામાં હુ
છુ, તેમાં સંતોષી રહેવાને હુ શી ો છુ. 12ગર બીમાં કેવી ર તે જીવ ું એ પણ હુ જાણું છુ તથા સ ૃ દ્ધમાં પણ કેવી ર તે જીવ ું
એ પણ હુ જાણું છુ; દરેકપ્રકારે તથા સવર્માં ૃ પ્તમાં તથા ૂખમા,ં ુષ્કળતામાં અને તંગીમાં રહેવાને હુ શી ો છુ. 13જે મને
સામથ્યર્ આપે છે તેમની સહાયથી હુ બ ું કર શકુ છુ.
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14 તોપણ તમે મારા સંકટમાં મને મદદ કર તે સારુ ક ુ. 15ઓ, ફ લ પીઓ, તમે જાણો છો કે, ુવાતાર્નાં આરભમાં, જયારે
હુ મકદો નયામાંથી રવાના થયો, ત્યારે આપવા-લેવાની બાબતમાં એકલા તમારા વના બીજાકોઈ વ ાસી સ ુદાયે ભાગ લીધો
નહોતો. 16 કેમ કે થેસ્સાલો નકામાં પણ અનેક વાર મારે જે જે જોઈ ું હ ું તે બ ું તમે મને મોકલી આપ્ ું હ ું. 17 હુ કઈ દાન
મા ું છુ એમ ન હ, પણ તમારા હતમાં ઘણાં ફળ મળે એ મા ું છુ.

18માર પાસે સવર્ ચીજવસ્ ુઓ છે; અને તે પણ ુષ્કળ છે. તમારાં દાન એપાફ્રો દતસની મારફતે મને મ ા છે તેથી હુ સ ૃદ્ધ
છુ. તે તો ુગંધીદાર ૂપ ઈ રને પ્રય માન્ય અપર્ણ છે. 19મારો ઈ ર પોતાના મ હમાની સંપત પ્રમાણે તમાર સવર્ ગરજ ખ્રસ્ત
ઈ ુમાં ૂર પાડશે. 20આપણા ઈ રને તથા પતાને સદાસવર્કાળ ુધી મ હમા હો. આમીન.

અં તમ સલામી
21 ખ્રસ્ત ઈ ુમાં સવર્ સંતોને સલામ કહેજો, માર સાથે જે ભાઈઓ છે તેઓ તમને સલામ કહે છે. 22સવર્ સંતો, વશેષે જે

કાઈસારનાં ઘરનાં છે, તેઓ તમને સલામ કહે છે.
23આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમારા આત્માની સાથે હો. આમીન.
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ક્લોસ્સીઓને પાઉલ પ્રે રતનો પત્ર
લેખક

ક્લોસ્સીઓને પત્ર એ વાસ્ત વક ર તે પાઉલનો પત્ર છે (1:1). શરૂઆતની મંડળ માં જઓે પણ તેના લેખક વષે બોલે છે તેઓ
પાઉલને લેખક તર કે સ્વીકારે છે. કલોસ્સીઓની મંડળ પાઉલ દ્વારા પાઈ નહોતી. પાઉલના એક સહકાયર્કતાર્એ, સંભવત
એપાફ્રાસ,ે કલોસ્સમાં પ્રથમ ુવાતાર્ આપી હતી (4:12, 13). જૂઠા શક્ષકો કલોસ્સમાં વ ચત્ર નવા સદ્ધાંત સાથે આ ા હતા.
તેમણે ખ્રસ્તી વ ાસ સાથે અધા મક ફલ ૂફ અને યહૂદ ધમર્ ું મશ્રણ ક ુ હ ું. પાઉલે ખ્રસ્ત બધી જ બાબતો કરતાં ઉપર
છે તે બતાવીને આ જૂઠા શક્ષણનો વરોધ કય . આપત્રને નવા કરારનો સૌથી ખ્રસ્ત કે ન્દ્રત પત્ર કહેવામાં આ ો છે. તે બતાવે
છે કે ખ્રસ્ત બધી જ બાબતો પર અ ધકાર છે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 60 ની આસપાસનો છે.
પાઉલે આ પત્ર તેના રોમમાંના પ્રથમ બંદ વાસ દરમ્યાન લ ો હોય શકે.
વાંચકવગર્

જમે લખવામાંઆ ું છે “કલોસ્સમાંના ખ્રસ્તમાં પ વત્ર તથા વ ા ુ ભાઈઓને” તેમ, પાઉલેઆપત્ર કલોસ્સીઓની મંડળ ને
સંબો ધત કય હતો (1:1-2). આમંડળ એફેસસથી સો માઈલ દૂર જમીન વસ્તારમાં લીકસ ખીણની બરાબર મધ્યમાં આવેલી
હતી. પાઉલ પ્રે રતે આ મંડળ ની ુલાકાત કદા પ લીધી નહોતી (1:4; 2:1).

હે ુ
પાઉલે આ પત્ર કલોસ્સમાં ઊભા થયેલા આ જોખમકારક દમુર્ત વષે સલાહ આપવા, સમગ્ર ૃ પરની ખ્રસ્તની સં ૂણર્,

પ્રત્યક્ષ અને સતત સવ પ રતાની ખાતર કરાવવા દ્વારા દમુર્તવાદ પ્ર ોનો જવાબ આપવા (1:15; 3:4), સમગ્ર ૃ પરની
ખ્રસ્તની સવ પ રતાના પ્રકાશમાં તેના વાંચકોને જીવન જીવવા ઉ ેજન આપવા (3:5; 4:6) અને મંડળ તેમ ું ુ વ ત
જીવન જાળવે અને જૂઠા શક્ષકોના જોખમ સામે તેમના વ ાસની રતા જાળવે તે માટે ઉ ેજનઆપવા લ ો હતો (2:2-
5).

ુદ્રાલેખ
ખ્રસ્તની સવ પ રતા

રૂપરેખા
1. પાઉલની પ્રાથર્ના — 1:1-14
2. પાઉલનો ‘ ખ્રસ્તમાં એક ક્ત’ વષેનો સદ્ધાંત — 1:15-23
3. ઈ રની યોજના તથા હે ુમાં પાઉલની ૂ મકા — 1:24-2:5
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5. પાઉલનો જોખમકારક દમુર્તનો સામનો — 2:16-3:4
6. ખ્રસ્તમાં નવા મ ુષ્ય વષે ું વણર્ન — 3:5-25
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ક્લોસ્સીઓની મંડળ ને પાઉલનો પત્ર
1 ખ્રસ્તમાં કલોસામાંના પ વત્ર તથા વ ા ુ ભાઈઓન,ે ઈ રની ઇચ્છાથી ઈ ુ ખ્રસ્તનો પસંદ થયેલો પ્રે રત પાઉલ અને

ભાઈ તમોથી લખે છે 2 કે, ઈ રઆપણા પતા તરફથી તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત તરફથી તમને કૃપા તથા શાં ત હો.
આભારસ્ ુ ત

3 કેમ કે જે દવસથી અમે પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તમાં તમારા વ ાસ વષે તથા તમારે માટે સ્વગર્માં રાખી ૂકેલી આશાને લઈને સવર્
સંતો પરના તમારા પ્રેમ વષે સાંભ ું.

4 ત્યારથી અમે તમારે માટે નત્ય પ્રાથર્ના કર ને ઈ ર જે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં પતા છે, તેમની આભારસ્ ુ ત કર એ
છ એ; 5 તે આશા વષે તમે ુવાતાર્નાં સત્ય સંદેશામાં અગાઉ સાંભ ું હ ું; 6 તે ુવાતાર્ તમાર પાસે આવી છે, જે આખા
દુ નયામાં ફેલાઈને ફળઆપે છે તથા વધે છે તેમ; જે દવસથી તમે સત્યમાં ઈ રની કૃપા વશે સાંભ ું તથા સમ ા તે દવસથી
તે તમારામાં પણ ફળઆપે છે તથા વધે છે.

7એજપ્રમાણે વહાલા સાથીદાર એપાફ્રાસ પાસેથી તમે શી ા, તે અમારે માટે ખ્રસ્તનો વ ા ુ સેવક છે; 8આત્મામાં તમારો
જે પ્રેમ છે તે વષે પણ તેણે અમને ખબરઆપી.

9 તમે સવર્ પ્રકારની આ ત્મક સમજણમાં તથા ુ દ્ધ પ્રાપ્ત કરવામાં ઈ રની ઇચ્છાના જ્ઞાનથી ભર ૂર થાઓ એ માટે અમે તે
સાંભ ું તે દવસથી તમારે માટે પ્રાથર્ના તથા વનંતી કરવાને ૂકતા નથી. 10 તમે ૂણર્ ર તે પ્ર ુને પ્રસ કરવાને માટે યોગ્ય ર તે
વત અને સવર્ સારાં કામમાં તે ું ફળ ઉપજાવો અને ઈ ર વશેના જ્ઞાનમાં વધતા જાઓ.

11 આનંદસ હત દરેક પ્રકારની ધીરજ તથા સહનશીલતાને માટે ઈ રના મ હમાના સામથ્યર્ પ્રમાણે શ ક્તમાન થાઓ;
12ઈ ર પતા જમેણે આપણને પ્રકાશમાંના સંતોના વારસાના ભાગીદાર થવાને યોગ્ય બના ા છે, તેમની આભારસ્ ુ ત કરો.

13 તેમણે અંધકારનાં અ ધકારમાંથી આપણને છોડા ાં તથા પોતાના પ્રય ુત્રના રા માં લા ા. 14 તેમનાં રક્તદ્વારા
આપણને ઉદ્ધાર, એટલે પાપોની માફ છે.

ખ્રસ્ત ું જીવન અને કાયર્
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15 તે અદ્રશ્ય ઈ રની પ્ર તમા, સવર્ ૃ ના પ્રથમજ નત છે; 16 કેમ કે તેમનાંથી બધાં ઉત્પ થયાં, જે આકાશમાં તથા ૃથ્વી
પર છે, જે દૃશ્ય તથા અદ્રશ્ય છે, રા ાસનો, રા ો, અ ધપ તઓ કે અ ધકાર ઓ સવર્ તેમની મારફતે તથા તેમને માટે ઉત્પ
થયાં; 17 તેઓ સવર્ બાબતોમાં પહેલાં છે; અને તેમનાંમાં સવર્ બાબતો વ ત થઈને રહે છે.

18તેઓશર ર ું એટલે વ ાસી સ ુદાય ું શર છે; તેઆરભ, એટલે ૃત્ ુ પામેલાંઓમાંથી પ્રથમ સજીવન થયેલાં છે; કે જથેી
સવર્માં તે શ્રે થાય. 19 કેમ કે તેમનાંમાં સવર્ પ્રકારની સં ૂણર્તા રહે; એ ું પતાને પસંદ પડ ુ;ં 20અને ઈ ુ ખ્રસ્તનાં વધસ્તંભના
રક્તથી શાં ત કરાવીને તેમની મારફતે તેઓ પોતાની સાથે સઘળ બાબતો ું સમાધાન કરાવે છે; પછ તે ૃથ્વી પરની હોય કે
આકાશમાંની હોય.

21 તમે અગાઉ ઘણે દૂર, તથા દુ કમ થી તમારા મનમાં તેમના વૈર ઓ હતા, પણ તેમણે હવે પોતાના દૈ હક શર રમાં મરણ
વડે તમારુ સમાધાન કરા ું છે, 22જથેી ખ્રસ્ત તમને પ વત્ર, નદ ષ તથા નષ્કલંક પોતાની આગળ રજૂ કરે; 23એટલે જો તમે
વ ાસમાં ા પત થઈને દૃઢ રહો અને જે ુવાતાર્ તમે સાંભળ છે તેની આશામાંથી જો તમે ડગી જાઓ ન હ, તો; એ ુવાતાર્
આકાશની નીચેના સવર્ મ ુષ્યોને પ્રગટ કરાઈ છે; અને તે ુવાતાર્નો હુ પાઉલ સેવક થયો છુ.

મંડળ ના સેવક તર કે પાઉલની ધમર્સેવા
24 હવે તમારે માટે મારાં પર જે દઃુખો પડે છે તેમાં હુ આનંદ પા ું છુ અને ખ્રસ્તનાં સંકટો વશે જે કઈ ૂટ ું હોય તેને હુ,

તેમ ું શર ર જે વ ાસી સ ુદાય છે તેની ખાતર, મારા શર રમાં ૂરુ કરુ છુ; 25ઈ ર ું વચન સં ૂણર્ ર તે પ્રગટ કરવાને, ઈ રનો
જે વહ વટ મને તમારે સારુ સોંપવામાં આ ો છે તે પ્રમાણે હુ વ ાસી સ ુદાયનો સેવક નમાયો છુ; 26 તે મમર્ ુગોથી તથા
પેઢ ઓથી ુપ્ત રાખવામાં આ ો હતો, પણ હમણાં તે તેમના સંતોને પ્રગટ થયો છે; 27 બનયહૂદ ઓમાં તે મમર્ના મ હમાની
સ ૃ દ્ધ શી છે, તે તેઓને જણાવવાં ઈ રે ઇચ્ ું; તે મમર્ એ છે કે, ખ્રસ્ત તમારામાં મ હમાની આશા છે.

28આ ખ્રસ્તને અમે પ્રગટ કર એ છ એ અને દરેક માણસને ખ્રસ્તમાં સં ૂણર્ થયેલો રજૂ કર એ એ માટે અમે દરેક માણસને
બોધ કર એ છ એ તથા સવર્ પ્રકારના જ્ઞાનથી શીખવીએ છ એ. 29 તેને માટે હુ પણ તેમની શ ક્ત કે જે મારામાં કાયર્ કરે છે, તે
પ્રમાણે ક કર ને મહેનત કરુ છુ.

2
1 હુ ચાહુ છુ કે તમે એ જાણો કે, તમારા વષે તથા જઓે લાઓ દ કયામાં છે તેઓ વષે તથા જટેલાંએ મને રૂબરૂ જોયો નથી

તેઓને વષે હુ કેટલો બધો યત્ન કરુ છુ કે, 2 તેઓનાં હૃદયો દલાસો પામે અને ઈ રનો મમર્ એટલે ખ્રસ્તને સમજવાને સં ૂણર્
જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને માટે, પ્રેમથી સંગતમાં રહે. 3 તેમનાંમાં જ્ઞાન તથા ુ દ્ધનો સવર્ ખજાનો ુપ્ત રહેલો છે.

4 કોઈ માણસ મીઠ વાતોથી તમને છેતરે ન હ માટે હુ તે કહુ છુ.
ખ્રસ્તમાં જીવનની પ ર ૂણર્તા

5 કેમ કે શાર રક ર તે હુ તમારાથી દૂર છુ, તોપણ આત્મામાં તમાર સાથે છુ; તમાર ુ વ ા તથા ખ્રસ્ત પરના તમારા
વ ાસની દ્રઢતા જોઈને હુ આનંદ પા ું છુ.
6 તે માટે જમે તમે ખ્રસ્ત ઈ ુ પ્ર ુને સ્વીકાયા છે તેમ તેમનાંમાં ચાલો, 7 તેમનાંમાં રોપાયેલા, પાયેલાં અને જમે શખામણ

પામ્યા તે પ્રમાણે વ ાસમાં ર રહ ને તેમની વધારે આભારસ્ ુ ત કરો.
8 સાવધાન રહો, કે, છેતરનાર ફલ ૂફ નો ખાલી આડબર જે ખ્રસ્ત પ્રમાણે ન હ, પણ માણસોના ર ત રવાજ પ્રમાણે અને

જગતના સદ્ધાંતો પ્રમાણે છે, તેથી કોઈ તમને ફસાવે નહ . 9 કેમ કે ઈ રત્વની સવર્ સં ૂણર્તા ખ્રસ્તનાં શર રમાં વસે છે.
10તમે તેમનાંમાં સં ૂણર્ થયા છો; તેઓસવર્ શાસન તથા અ ધકારનાં ઉપર છે; 11જે ુ ત હાથે કરેલી નથી તેથી તમે તેમનાંમાં
ુ તી થયા, એટલે ખ્રસ્ત દ્વારા કરવામાં આવેલી ુ તને આશરે તમે દેહને તેની દૈ હક વાસનાઓ સાથે ઉતાર ૂ ો. 12 તેમની

સાથે તમે બા પ્તસ્મામાં દફનાવાયા, અને તેમાં પણ ઈ ર જમેણે તેમને ૃત્ ુમાંથી સજીવન કયાર્, તેમના સામથ્યર્ પરના વ ાસથી
તમને તેમની સાથે ઉઠાડ્યાં.

13 તમે તમારા અપરાધોમાં તથા તમારા મ ુષ્યદેહની બે ુ તમાં ૃત હતા ત્યારે તેમણે તમારા સવર્ અપરાધોની માફ આપીને
તમને ખ્રસ્તની સાથે સજીવન કયા. 14અને નયમો ું તહોમતના ું જે આપણી વરુદ્ધ હ ું; અને આપણને પ્ર તકૂળ હ ું, તેને રદ
કર ને તથા વધસ્તંભે તેને ખીલા માર ને ના ૂદ કર ના ુ.ં 15 રા ો તથા અ ધકારો તોડ પાડ ન,ે વધસ્તંભે તેઓ પર વજય
પામીને તેઓને જાહેરમાં ઉઘાડાં પાડ્યાં.

16 તેથી ખાવાપીવાની બાબતમાં તથા પવર્, ૂનમ કે વશ્રામવાર પાળવામાં કોઈ તમને દો ષત ઠરાવે ન હ. 17 તેઓ તો થનાર
વાતોની પ્ર તછાયા છે, પણ વાસ્ત વકતા તો ખ્રસ્ત છે.

18 નમ્રતા તથા સ્વગર્દૂતોની સેવા પર ભાવ રાખવા કોઈ તમને ન ફસાવે અને તમારુ ઇનામ છ નવી ન લ.ે તેને જે દશર્નો થયા છે
તે પરઆધાર રાખીને તે પોતાના દૈ હક મનથી લાઈજાય છે. 19તે શરને વળગી રહેતો નથી, એ શર થીઆ ું શર ર, સાંધાઓ
તથા સ્ના ુઓથી પોષણ પામીને તથા જોડાઈને ઈ રથી ૃ દ્ધ પામે છે.

ખ્રસ્તની સાથે જીવ ું અને મર ું
20જો તમે ખ્રસ્તની સાથે જગતના સદ્ધાંતો સંબંધી ૃત્ ુ પામ્યા, તો જગતમાં જીવનારાંની માફક શા માટે વ ધઓને આધીન

થાઓ છો? 21 ‘જમે કે અ ુકને સ્પશર્ કરવો ન હ, ચાખ ું ન હ અને હાથમાં લે ું ન હ.’ ” 22એ બધી બાબતો માણસોની આજ્ઞા
તથા શક્ષણ પ્રમાણે છે વપરાશથી જ નાશ પામનાર છે. 23 તેઓમાં સ્વૈ ચ્છક સેવા, નમ્રતા તથા દભી દેહદમન વષે ડહાપણનો
આભાસ છે, પણ શાર રક વાસનાઓને અટકાવવાને તેઓ કોઈ ર તે ઉપયોગી નથી.

3
1એ માટે જો તમને, ખ્રસ્તની સાથે સજીવન કરવામાં આ ા છે, તો ાં ખ્રસ્ત, ઈ રને જમણે હાથે બરાજમાન છે ત્યાંની,

એટલે કે ઉપરની બાબતોની શોધ કરો. 2 સ્વગ ય બાબતો પર મન લગાવો, ૃથ્વી પરની બાબતો પર ન હ. 3 કેમ કે તમે મરણ
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પામેલા છો અને તમારુજીવન ખ્રસ્તની સાથે ઈ રમાં ુપ્ત રાખવામાં આવે ું છે. 4 ખ્રસ્ત જેઆપણું જીવન છે, તે જયારે પ્રગટ
થશે ત્યારે તમે પણ તેમની સાથે મ હમામાં પ્રગટ થશો.

જૂ ું જીવન ત્યાગી નવીનપણે જીવો
5તે માટે ૃથ્વી પરની તમાર દૈ હક ઇચ્છાઓએટલે ભચાર, અ ુદ્ધતા, વષયવાસના, દુ ઇચ્છા તથા લોભ કે જે ૂ ત ૂજા

છે, તેઓનો નાશ કરો. 6આવાં કામોને લીધે આજ્ઞાભંગ કરનારા પર ઈ રનો કોપ આવે છે. 7જયારે તમે અગાઉ તેઓ પ્રમાણે
જીવતા હતા ત્યારે તે પ્રમાણે વતર્તા હતા. 8પણહવે ર સ, ક્રોધ,અદાવત,અપમાનઅને તમારા ુખમાંથી નીકળતાં બીભત્સવચનો
તે સવર્ ત્યજી દો.

9 તમે એકબીજાની સાથે જૂઠુ ન બોલો, કેમ કે તમે જૂના માણસપણાને તેના કૃત્યો સ હત ઉતાર ૂ ું છે; 10અને જે ન ું
માણસપણું તેના ઉત્પ કરનારની પ્ર તમા પ્રમાણે જ્ઞાનમાં ન ું કરા ું જાય છે, તે તમે ધારણ ક ુ છે. 11 તેમાં નથી ગ્રીક કે યહૂદ ,
નથી ુ ત કે બે ુ ત, નથી બબર્ર કે નથી સ થયન, નથી દાસ કે સ્વતંત્ર; પણ ખ્રસ્ત સવર્ તથા સવર્માં છે.

12એ માટે, પ વત્ર તથા વહાલાંઓ, ઈ રના પસંદ કરેલાને શોભે તેમ, દયા ુ હૃદય, મમતા, નમ્રતા, વનય તથા સહનશીલતા
ધારણ કરો. 13એકબીજા ું સહન કરો અને જો કોઈને કોઈની સામે ફ રયાદ હોય તો તેને માફ કરો, જમે ખ્રસ્તે તમને માફ કયાર્
તેમ તમે પણ એકબીજાને માફ કરો. 14 પણ એ સઘળાં ઉપરાંત પ્રેમ જે સં ૂણર્તા ું બંધન છે તે તમે પહેર લો.

15 ખ્રસ્તની શાં ત કે જે પામવા માટે તમે એક શર રમાં તેડાયેલા છો, તે તમારાં હૃદયોમાં રાજ કરે; અને તમે આભારસ્ ુ ત કરો.
16 ખ્રસ્ત ું શક્ષણ સવર્ જ્ઞાનમાં ભર ૂરતાથી તમારામાં રહે; ગીતો, ોત્રો તથા આ ત્મક ગાયનોથી એકબીજાને શીખવો તથા
બોધ કરો અને આભારસ હત તમારા હૃદયોમાં પ્ર ુની સમક્ષ ગાન કરો. 17વચનથી કે કાયર્થી જે કઈ તમે કરો, તે સવર્ પ્ર ુ ઈ ુને
નામે કરો અને તે દ્વારા ઈ ર પતાની આભારસ્ ુ ત કરો.

નવા જીવનમાં ક્તગત સંબંધો
18 પત્નીઓ, જમે પ્ર ુમાં શોભે છે તેમ તમે તમારા પ તઓને આધીન રહો. 19 પ તઓ, તમે તમાર પત્નીઓ પર પ્રેમ રાખો

અને તેઓ પ્રત્યે કઠોર ન થાઓ. 20બાળકો, તમે દરેક બાબતમાં તમારાં માતા પતાની આજ્ઞા ું પાલન કરો, કેમ કે તે પ્ર ુને પસંદ
છે. 21 પતાઓ, તમે તમારાં બાળકોને ઉશ્કેરશો નહ , કે જથેી તેઓ નરાશ થાય ન હ.

22 દાસો, તમે માણસોને ુશ કરનારાઓની ર તે ન હ અને દેખરેખ હોય ત્યારે જ ન હ, પણ પ્રામા ણક હૃદયથી તથા પ્ર ુથી
ડર ન,ે તમામ બાબતોમાં ૃથ્વી પરના તમારા મા લકોની આજ્ઞાઓ પાળો. 23 તમે જે કઈ કરો તે માણસોને માટે ન હ, પણ જાણે
પ્ર ુને માટે કરો છો, એમ સમજીને સઘ ું ખરા જીવથી કરો; 24 કેમ કે તમે જાણો છો કે બદલામાં તમને પ્ર ુ પાસેથી વારસો
મળશે; કેમ કે તમે તો ખ્રસ્ત પ્ર ુની સેવા કરો છો. 25 પણ જે દુ તા કરે છે તેને તેની દુ તાનો બદલો મળશે; ‘પ્ર ુ પાસે પક્ષપાત
નથી.

4
1 મા લકો, સ્વગર્માં તમારા મા લક છે, તે ું સમજીને તમે તમારા ચાકરો સાથે ન્યાયથી તથા સમાનતાથી વતર્ન કરો.

ૂચનાઓ
2 પ્રાથર્નામાં દૃઢતાથી લા ુ રહો અને આભારસ્ ુ ત કર ને જા ૃત રહો. 3 ખ્રસ્તનાં જે મમર્ને સારુ હુ બંધનમાં છુ, તે કહેવાને

ઈ ર અમારે માટે ુવાતાર્નાં દ્વાર ઉઘાડે તે માટે અમારે સારુ પણ પ્રાથર્ના કરો 4 કે, જથેી મારે જમે બોલ ું જોઈએ તેમ હુ પ્રગટ
કરુ.

5 બન વ ાસીઓની સાથે ડહાપણથી વત ; સમયનો સદપુયોગ કરો. 6 તમારુ બોલ ું હમેશા કૃપા ુક્ત અને સારુ લાગે એ ું
હોય કે, જથેી દરેકને યોગ્ય જવાબઆપવા ું તમે સમજી શકો.

અં તમ સલામી
7 પ્ર ુમાં વહાલા ભાઈ, વ ા ુ સેવક તથા સાથીદાસ ુ ખકસ મારા વષેની બધી મા હતી તમને આપશે. 8 તેના દ્વારા તમને

અમાર જાણકાર મળશે અને તે તમારા હૃદયને દલાસો આપે, તે માટે મેં તેને તમાર પાસે મોકલ્યો છે. 9 તેની સાથે તમારા
વ ા ુ તથા વહાલો ભાઈઓનેસીમસને પણ મોકલ્યો છે. તેઓ અહ ના સવર્ સમાચાર તમને જણાવશે.
10મારો સાથી બંદ વાનઆ રસ્તાખર્સ તથા બાનાર્બાસનો પત્રાઈ ભાઈ માક જનેે વષે તમને આજ્ઞા મળ છે કે, ‘તે જો તમાર

પાસે આવે તો તેનો સ્વીકાર કરજો,’ 11 અને ઈ ુ જે ુસ્તસ કહેવાય છે, તેઓ તમને સલામ કહે છે. આ બધાં એકલા જ
ુ તીઓમાંના યહૂદ વ ાસીઓમાંના છે, જે ઈ રના રા ને માટે માર સાથે કામ કરનારા છે; તેઓ મને દલાસારૂપ થયા છે.
12એપાફ્રાસ જે તમારામાંનો એક છે અને ખ્રસ્તનો દાસ છે, તે તમને સલામ પાઠવે છે, તે તમારે માટે હમેશા આગ્રહથી પ્રાથર્ના

કરે છે, કે તમે ઈ રની સવર્ ઇચ્છામાં સં ૂણર્ થઈને ૂરે ૂર ખાતર સાથે દૃઢ રહો. 13 કેમ કે તમારે માટે તથા જઓે લાઓ દ કયામાં
તથા હયરાપો લસમાં છે તેઓને માટે તે બહુ કામ કરે છે. એવી ખાતર હુ આ ું છુ. 14 વહાલો વૈદ ૂક તથા દેમાસ તમને સલામ
પાઠવે છે.

15લાઓ દ કયામાના ભાઈઓન,ે ુમ્ફાને તથા તેના ઘરમાંના વ ાસી સ ુદાયને સલામ કહેજો. 16આપત્ર વાંચ્યા પછ તમે
તેને લાઓ દ કયાના વ ાસી સ ુદાયમાં પણ વંચાવજો, અને લાઓ દ કયામાંથી જે પત્રઆવે તે તમે વાંચજો. 17આ ખપસને
કહેજો કે, ‘પ્ર ુમાં જે સેવાકાયર્ તને સોંપવામાં આ ું છે તે સં ૂણર્ હૃદયથી કરવાને તારે કાળજી રાખવી.’ ”

18 હુ પાઉલ, મારે હાથે તમને સલામ લ ું છુ. મારાં બંધનો યાદ રાખજો. તમારા પર કૃપા હો.
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થેસ્સાલો નક ઓને પાઉલ પ્રે રતનો પહેલો પત્ર
લેખક

પાઉલ પ્રે રત પોતે બે વાર પોતાને આ પત્રના લેખક તર કે ઓળખાવે છે (1:1; 2:18). બીજી મશનર ુસાફર માં ારે
આ મંડળ ની ાપના કરવામાં આવી (પ્રે રતનાં કૃત્યો 17:1-9) ત્યારે પાઉલ સાથે તેના સાથીઓ તર કે સલાસ અને તમોથી
(3:2,6) હતા. તેણે ત્યાંથી ગયા બાદ થોડા જ મ હનાઓમાં વ ાસીઓને આ પ્રથમ પત્ર લ ો હતો. થેસ્સલો નકામાંની
પાઉલની સેવા ફક્ત યહૂદ ને જ નહ પણ દેખીતી ર તે બનયહૂદ ઓને પણ સ્પશ હતી. મંડળ ના ઘણા બનયહૂદ ઓ ૂ ત ૂજા
છોડ ને આ ા હતા કે જે તે સમયના યહૂદ ઓમાં કોઈ ખાસ સમસ્યા નહોતી (1:9).

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 51 ની આસપાસનો છે.
પાઉલે થેસ્સાલો નકાની મંડળ ને પોતાનો પ્રથમ પત્ર ક રથ શહેરથી લ ો હતો.
વાંચકવગર્

જો કે સામાન્ય ર તે આ પત્ર દરેક જગ્યાના બધા જ ખ્રસ્તીઓને સંબોધે છે તો પણ, 1 થેસ્સલો નક 1:1આપત્રના ઇ ચ્છત
વાંચકો તર કે “થેસ્સાલો નકાની મંડળ ” નાં સભાસદોને ઓળખાવે છે.

હે ુ
આ પત્ર લખવામાં પાઉલનો હે ુ નવા વ ાસીઓને તેઓની કસોટ ઓમાં ઉ ેજનઆપવાનો (3:3-5), ઈ રપારાયણજીવન

જીવવા બોધઆપવાનો (4:1-12), ખ્રસ્તનાં ુનરાગમન અગાઉ મરણ પામેલા વ ાસીઓના ભ વષ્ય વષે ખાતર કરાવવાનો
(4:13-18)અને બીજી કેટલીક નૈ તક અને ાવહા રક બાબતોને ુધારવાનો હતો.

ુદ્રાલેખ
મંડળ ની કાળજી

રૂપરેખા
1. આભારદશર્ન — 1:1-10
2. પ્રે રતપદના કાય નો બચાવ — 2:1-3:13
3. થેસ્સલો નકાના લોકોને બોધ — 4:1-5:22
4. સમાપનની પ્રાથર્ના અને આશીવર્ચન — 5:23-28

થેસ્સાલો નક ઓને પાઉલનો પત્ર
1 ઈ ર પતા તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તમાં થેસ્સાલો નકાની મંડળ વ ાસી સ ુદાય ને પાઉલ, સલ્વાનસ તથા તમોથી લખે છે;

તમને કૃપા તથા શાં ત હો.
થેસ્સાલો નકા મંડળ ું જીવન અને વ ાસ

2અમાર પ્રાથર્નાઓમાં તમારાં નામ કહ ને, અમે સદા તમો સવર્ને માટે ઈ રનીઆભારસ્ ુ ત કર એછ એ; 3તમારા વ ાસનાં
કામ, પ્રેમ ૂવર્કની તમાર મહેનત તથા આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત પરની તમાર દ્રઢઆશાને કારણે તમારામાં ઉત્પ થતી ધીરજન,ે
આપણા ઈ ર તથા પતાની આગળ, અમે હમેશા યાદ કર એ છ એ.

4ભાઈઓ, અમે જાણીએ છ એ કે, ઈ ર તમારા પર પ્રેમ કરે છે અને તેણે તમને પસંદ કયાર્ છે. 5 કેમ કે અમાર ુવાતાર્ કેવળ
શ માં ન હ, પણ પરાક્રમમાં, પ વત્રઆત્મામાં તથા ઘણી ખાતર ૂવર્ક તમાર પાસે આવી; તેમ જ તમારે લીધે અમે તમાર મધ્યે
કેવી ર તે ર ા હતા એ તમે જાણો છો.

6 તમે અમને તથા પ્ર ુને અ ુસરનારા થયા કેમ કે ઘણી વપ ઓ વેઠ ને પ વત્ર આત્માનાં આનંદસ હત તમે પ્ર ુની વાત
સ્વીકાર . 7જથેી તમે મકદો નયા તથા અખાયામાંના સવર્ વ ાસીઓને ન ૂનારૂપ થયા.

8 કેમ કે કેવળ મકદો નયા તથા અખાયામાં તમારાથી પ્ર ુની વાતનો પ્રસાર થયો એટ ું જ ન હ, પણ સવર્ ળે ઈ ર પરનો
તમારો વ ાસ પ્રગટ થયો, એબાબતે અમારે ક ું કહેવાની જરૂરજણાતી નથી. 9લોકો પોતે અમારા વષે એબધી વાતો પ્રગટ કરે
છે કે, કેવી પ ર તમાં અમે તમાર મધ્યે આ ા અને તમે જીવંત તથા ખરા ઈ રની સેવા કરવાને 10 તથા ઈ રના ુત્ર, એટલે
આવનાર કોપથી આપણને બચાવનાર ઈ ુ, જમેને તેમણે ૂએલાંમાંથી સજીવન કયાર્, તેમની સ્વગર્થી આવવાની રાહ જોવાન,ે
કેવી ર તે ૂ તઓ તરફથી ઈ ર તરફ, તમે ફયાર્.

2
થેસ્સાલો નકામાંની પાઉલની કામગીર નાં સંસ્મરણો

1 કેમ કે, હે ભાઈઓ, તમે જાણો છો કે અમારુ તમાર મધ્યે આવ ું નષ્ફળ ગ ું નથી. 2 વળ તમે તે પણ જાણો છો કે અમે
અગાઉ ફ લ પીમાં દઃુખ તથા અપમાન સ ાં, છતાં ઘણાં વરોધોમાં તમને ઈ રની ુવાતાર્ કહેવાને આપણા ઈ રની સહાયથી
હમતવાન હતા.
3 કેમ કે અમારા બોધમાં ૂલ ૂક, અ ુદ્ધતા કે કપટ હતાં ન હ; 4 પણ જમે ઈ રે ુવાતાર્ કહેવાને અમને વ ા ુ ગણ્યા તેમ

અમે માણસોને ુશ કરવાને ન હ, પણ અમારાં હૃદયોના પારખનાર ઈ રને પ્રસ કરવાને બોલીએ છ એ.
5તમે જાણો છો કે, ન તો અમે કદ ુશામતનાં વચનો બોલ્યા કે ન તો દભ કર ને દ્ર લોભ રા ો; ઈ ર સાક્ષી છે, 6 ખ્રસ્તનાં

પ્રે રત તર કે અમારો અ ધકાર હતો, તોપણ માણસોથી, એટલે કે, તમારાથી કે કોઈ બીજાથી, અમે માન માગતા નહોતા.
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7પણજમે દૂધ પાનાર મા પોતાનાં બાળકો ું જતન કરે છે, તેમ અમે તમાર સાથે કોમળતાથી વત્યાર્ હતા. 8 કેમ કે તમાર ઉપર
સ્નેહ હોવાથી અમે તમને કેવળ ઈ રની ુવાતાર્ જ ન હ, પણ પોતાનો જીવઆપવાને પણ રાજી હતા, કેમ કે તમે અમને ઘણાં
જ પ્રય થઈ પડ્યા હતા. 9ભાઈઓ, તમને અમારો શ્રમ તથા ક યાદ છે, કેમ કે તમારામાંના કોઈ પર બોજારૂપ ન થઈએ માટે
અમે રાત દવસ કામ કર ને તમને ઈ રની ુવાતાર્ પ્રગટ કર .

10 તમો વ ાસીઓની સાથે અમે કેવી ર તે પ વત્રતાથી, ન્યાયીપણાથી તથા નદ ષપણાથી વતર્તા હતા; તે વષે તમે અને
ઈ ર સાક્ષી છો. 11 તે પ્રમાણે તમે જાણો છો, કે જમે પતા પોતાનાં બાળકોન,ે તેમ અમે તમારામાંના પ્રત્યેકને બોધ, દલાસો
તથા સાક્ષી આપતા હતા, 12 કે જથેી, ઈ ર જે તમને પોતાના રા તથા મ હમામાં તેડે છે, તેને યોગ્ય થઈને તમે ચાલો.

13 અમે એટલા માટે ઈ રની ઉપકારસ્ ુ ત નરતર કર એ છ એ કે, જયારે તમે અમાર પાસેથી ઈ ર ું વચન સાંભળ ને
સ્વીકા ,ુ ત્યારે તેને માણસોના વચનની જમે ન હ, પણ તે ખરેખર ઈ ર ું વચન છે તેમ તમે તેને સ્વીકા ;ુ તે વચન તમો
વ ાસીઓમાં કાયર્રત છે.
14ભાઈઓ, ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ઈ રની જે મંડળ યહૂ દયામાં છે તેઓ ું અ ુકરણ કરનાર તમે થયા; કેમ કે જમે તેઓએયહૂદ ઓ

તરફથી દઃુખ સ ાં તેમ તમે પણ પોતાના દેશના લોકો તરફથી તેવા જ દઃુખ સ ાં છે. 15યહૂદ ઓએ પ્ર ુ ઈ ુને તથા પ્રબોધકોને
પણ માર ના ા અને અમાર સતાવણી કર ; તેઓ ઈ રને પ્રસ કરતા નથી અને સઘળા લોકોના વરોધી છે; 16 બનયહૂદ ઓ
ઉદ્ધાર ન પામે તે માટે તે યહૂદ ઓ અમને વચન કહેતાં રોકે છે; તેથી તેઓ નરતર પોતાનાં પાપની ૃ દ્ધ કરે છે, પણ તેઓ પર
અત્યંત કોપ આ ો છે.

આમંડળ ની ફર થી ુલાકાત લેવાની પાઉલની ઇચ્છા
17 પણ ભાઈઓ, અમે મનથી તો ન હ, પણ દેહથી તમાર પાસેથી થોડા સમય માટે દૂર થવાને લીધ,ે ઘણીઆ ુરતાથી તમારાં
ુખ જોવાને માટે ઘણાં પ્રયત્નો કયાર્. 18એ માટે અમે, એટલે ખાસ કર ને મેં પાઉલે, વારવાર તમાર પાસે આવવાને ઇચ્છા કર ,

પણ શેતાને અમને અટકા ા. 19 કેમ કે અમાર આશા, આનંદ કે ગૌરવનો ુગટ ું છે? ું આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં આવવાની
વેળાએ તેમની આગળ અન્યોની જમે તમે પણ એ ુગટ નથી? 20 ન:સંદેહ, તમે અમારો મ હમા તથા આનંદ છો.

3
1 માટે જયારે અમાર સહનશ ક્તની હદ આવી ત્યારે આથેન્સમાં એકલા રહેવા ું અમે ન ક ુ. 2અને અમારા ભાઈ અને

ખ્રસ્તની ુવાતાર્નાં પ્રચારમાં ઈ રના સેવક તમોથીને તમને ર કરવાને અને તમારા વ ાસ સંબંધી તમને ઉ ેજનઆપવાને
માટે મોકલ્યો. 3 કેમ કે આ વપ ઓથી કોઈ ડગી જાય ન હ. તમે પોતે જાણો છો કે તેને સારુઆપણે ન મત થયેલા છ એ.

4 જયારે અમે તમાર પાસે હતા ત્યારે અમે તમને અગાઉથી ક ું હ ું કે, આપણા પર વપ આવનાર છે અને તે પ્રમાણે
થ ું તે તમે જાણો છો. 5એ કારણને લીધે જયારે મારાથી વધારે સહન કર શકા ું ન હ ત્યારે મેં તમારો વ ાસ જાણવા સારુ
તમોથીને મોકલ્યો; એમ ન થાય કે શેતાને કોઈ ર તે તમારુ પર ક્ષણ ક ુ હોય ને અમાર મહેનત નકામી ગઈ હોય!

તમોથીનો ઉતેજનદાયક અહેવાલ
6 પણ હમણાં જ તમોથી તમારે ત્યાંથી અમાર પાસે આ ો અને તમારા વ ાસ તથા પ્રેમની સાર ખબર અમને આપી અને

તેણે ક ું કે જમે અમે તમને તેમ તમે પણઅમને જોવાની ઘણી ઇચ્છા રાખો છો, ને સદા અમને યાદ કરો છો. 7એમાટે, ભાઈઓ,
અમારા સવર્ સંકટ તથા સતાવણીમાં તમારા વ ાસને લીધે તમાર બાબતમાં અમે દલાસો પામ્યા.

8 તમે પ્ર ુમાં ર છો તેથી અમને નરાંત છે. 9 કેમ કે જે સં ૂણર્ આનંદથી અમે ઈ રની આગળ તમારે લીધે આનંદ કર એ
છ એ, તેને માટે અમે તમારા વષે ઈ રની ઘણી જ આભારસ્ ુ ત કર એ છ એ! 10અમે રાત દવસ ઘણી પ્રાથર્ના કર એ છ એ
કે, અમે તમને રૂબરૂમાં જોઈએ, અને તમારા વ ાસમાં ઉણપ હોય તો તે દૂર કર ને સં ૂણર્ કર એ.

11હવે ઈ રઆપણા પતા પોતે તથાઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત તમાર પાસે આવવાનો અમારો રસ્તો સરળ કરે એવી પ્રાથર્ના
છે. 12જમે અમારો પ્રેમ તમારા પર ુષ્કળ છે, તેમ પરસ્પરના તથા સવર્ માણસો પરના તમારા પ્રેમમાં પ્ર ુ ુષ્કળ વધારો કરો;
13એસારુ કેજયારેઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ પોતાના સવર્ સંતોની સાથેઆવ,ે ત્યારે ઈ ર પતા સમક્ષ તેઓતમારા હૃદયોને પ વત્રતામાં
નદ ષ ઠરાવીને દ્રઢ કરે.

4
ઈ રને પસંદ પડે તે ું જીવન

1 તો ભાઈઓ, છેવટે, અમે પ્ર ુ ઈ ુના નામે તમને વનંતી તથા ુબોધ કર એ છ એ કે, તમારે કેવી ર તે વતર્ ું અને ઈ રને
પ્રસ કરવા, એ વષે અમારા તરફથી તમે સાંભ ું છે તે પ્રમાણે જમે તમે ચાલો છો, તેમ જ વધારે અને વધારે ચાલતા રહો.
2 કેમ કે અમે પ્ર ુ ઈ ુ તરફથી તમને કઈ કઈઆજ્ઞાઓઆપી તે તમે જાણો છો.

3 કારણ કે ઈ રની ઇચ્છા એવી છે કે, તમારુ પ વત્રીકરણ થાય, એટલે કે તમે ભચારથી દૂર રહો; 4 તમારામાંનો દરેક,
ઈ રને ન જાણનારાં વદેશીઓની જમે વષયવાસનામાં ન હ, 5પણ પ વત્રતામાં તથા માનમાં પોતાની જાતને સંભાળ રાખે. 6તે
બાબતમાં કોઈ અપરાધ કર ને પોતાના ભાઈને છેતરે ન હ, કારણ કે પ્ર ુ એવાં બધાં કામોની શક્ષા કરનાર છે, એ બાબતે અમે
અગાઉ પણ તમને જણા ું હ ું અને ચેતવણી આપી હતી.

7 કેમ કે ઈ રે આપણને અ ુદ્ધતાને સારુ ન હ, પણ પ વત્રતામાં બોલા ા છે. 8એ માટે જે અનાદર કરે છે તે તો માણસનો
ન હ, પણ ઈ રનો અનાદર કરે છે, જે પોતાનો પ વત્રઆત્મા તમને આપે છે.

9 પણ ભાઈ પરના પ્રેમ વષે કોઈને તમારા પર લખવાની કશી જરૂર નથી, કેમ કે એકબીજા પર પ્રેમ રાખવા ું ઈ રે પોતે તમને
શીખ ું છે. 10આખા મકદો નયાના સઘળા ભાઈઓ પર તમે એ પ્રમાણે પ્રેમ રાખો છો; પણ ભાઈઓ, અમે તમને વનંતી કર એ
છ એ કે, તમે હજી પણ વધારે પ્રેમ રાખો; 11અને જમે અમે તમને આજ્ઞાઆપી, તેમ તમે શાંત રહેવાન,ે બીજાઓને કામમાં દખલ
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ન કરવાને તથા પોતાને હાથે ઉદ્યોગ કરવાને, લ ય રાખો; 12જથેી બહારના લોકોની આગળ તમે સાર વતર્ ૂક રાખો અને તમને
કશાની અગત્ય રહે ન હ.

પ્ર ુ ું આગમન
13પણ, ભાઈઓ, ઊંઘી ગયેલા વષે તમે અજાણ રહો એવી અમાર ઇચ્છા નથી, કે જથેી બીજાજઓેનેઆશા નથી તેઓની

માફક તમે દ:ુખી ન થાઓ. 14જોઆપણે વ ાસ કર એ છ એ કે, ઈ ુ મરણ પામ્યા અને પાછા સજીવન થયા, તો તે જ પ્રમાણે
ઈ ુમાં જઓે ઊંઘી ગયા છે તેઓને પણ ઈ ર તેમની સાથે લાવશ.ે 15 કેમ કે પ્ર ુના વચન દ્વારા અમે તમને કહ એ છ એ કે,
પ્ર ુના આવવાના સમયે આપણામાંના જઓે જીવતાં રહેનારાં છે તેઓ ઊંઘેલાઓની અગાઉ જનારા નથી જ.

16 કેમ કે પ્ર ુ પોતે ગજના, પ્ર ુખ દૂતની વાણી, તથા ઈ રના રણ શગડાના અવાજસ હત સ્વગર્માંથી ઊતરશે; અને ખ્રસ્તમાં
જઓે ૃત્ ુ પામેલાં છે તેઓ પ્રથમ ઉત્થાન પામશે. 17પછ આપણે જઓેજીવતાં રહેનારાં છ એ તેઓઆકાશમાં પ્ર ુને મળવા
સારુ તેઓની સાથે વાદળોમાં ખેંચાઈ જઈ ું અને એમ સદા પ્ર ુની સાથે રહ ું. 18 તેથી એ વચનોથી એકબીજાને ઉ ેજન
આપો.

5
પ્ર ુના આગમન માટે તૈયાર રહો

1 હવે ભાઈઓ, સમયો તથા ઈ ર ય પ્રસંગો વષે તમને લખી જણાવવાંની કોઈ જરૂર નથી. 2 કેમ કે તમે પોતે સાર ર તે
જાણો છો કે, જમે રાત્રે ચોર આવે છે તે પ્રમાણે પ્ર ુ ઈ ુનો દવસ આવી ર ો છે. 3 કેમ કે જયારે લોકો કહેશે કે, ‘શાં ત તથા
સલામતી છે’, ત્યારે સગભાર્ની વેદનાની જમે તેઓનો એકાએક વનાશ થશ,ે તેઓ બચવા પામશે જ ન હ.

4 પણ ભાઈઓ, તમે અંધારામાં નથી, કે તે દવસ ચોરની પેઠે તમારા પરઆવી પડ.ે 5 તમે સઘળાં અજવાળાનાં અને દવસના
દ કરાઓ છો; આપણે રાતનાં કે અંધકારનાં સંતાનો નથી. 6એ માટે બીજાઓની જમે આપણે ઊંઘીએ ન હ, પણ જાગતા તથા
સાવધાન રહ એ. 7 કેમ કે ઊંઘનારાઓ રાત્રે ઊંઘે છે અને દારૂ પીનારાઓ રાત્રે છાકટા થાય છે.

8પણઆપણે દવસના છ એ, માટે વ ાસ ું તથા પ્રેમ ું બખતરઅને ઉદ્ધારનીઆશાનો ટોપ પહેર ને સાવધાન રહ એ. 9 કેમ
કે ઈ રે આપણને કોપને સારુ ન હ, પણ આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા ઉદ્ધાર પ્રાપ્ત કરવા સારુ નમાર્ણ કયાર્ છે; 10 ખ્રસ્ત
આપણે સારુ મરણ પામ્યા, કે જથેી આપણે જાગીએ કે ઊંઘીએ; તેમની સાથે જીવીએ. 11માટે જમે તમે હમણાં કરો છો તેમ જ
અરસપરસ દલાસો આપો અને એકબીજાને મજ ૂત કરો.

આખર શખામણો અને સલામી
12 પણ, ભાઈઓ, અમે તમને વનંતી કર એ છ એ કે, જઓે તમારા માટે શ્રમ કરે છે, પ્ર ુમાં તમારા આગેવાન છે તથા તમને

બોધ કરે છે તેઓની તમે કદર કરો; 13અને તેઓની સેવાને લીધે પ્રેમસ હત તેઓને અ ત ઘણું માનઆપો; તમે એકબીજાની સાથે
શાં તમાં રહો. 14 વળ , ભાઈઓ, અમે તમને વનંતી કર એ છ એ કે, તમે આળ ુઓને ચેતવણી, નરાશ થયેલાઓને ઉ ેજન
અને નબર્ળોને આધાર આપો, સઘળાંની સાથે સહનશીલ થાઓ.

15સાવધ રહો કે, કોઈ દુ તાનાં બદલામાં સામી દુ તા ન આચરે પણ તમે સદા એકબીજા ું તથા સવર્ ું હત સાધવાને યત્ન
કરો. 16સદાઆનંદ કરો; 17 નરતર પ્રાથર્ના કરો; 18 દરેક બાબતમાં આભારસ્ ુ ત કરો, કેમ કે તમારા વષે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ઈ રની
ઇચ્છા એવી જ છે.

19આત્માને હોલવશો ન હ, 20 પ્રબોધવાણીઓને ુચ્છકારશો ન હ. 21 પણ સઘળ બાબતોને પારખો, જે સારુ છે તેને પકડ
રાખો. 22 દરેક પ્રકારની દુ તાથી દૂર રહો.

23 શાં તના ઈ ર પોતે તમને સં ૂણર્ પ વત્ર કરો અને આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં આગમન ુધી તમારો આત્મા, પ્રાણ તથા
શર ર નદ ષતામાં સંભાળ રાખો. 24જમેણે તમને બોલા ા છે તે વ સનીય છે અને તે એમ કરશ.ે

25ભાઈઓ, અમારે માટે પ્રાથર્ના કરો.
26 પ વત્ર ુંબનથી સવર્ ભાઈઓને સલામ કહેજો. 27 હુ તમને પ્ર ુમાં પ્ર તજ્ઞા લેવડા ું છુ કે, આ પત્ર બધા ભાઈઓને વાંચી

સંભળાવજો.
28આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમારા પર હો.
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થેસ્સાલો નક ઓને પાઉલ પ્રે રતનો બીજો પત્ર
લેખક

થેસ્સાલો નક ઓને પ્રથમ પત્રની જમે જ આ પત્ર પાઉલ, સલાસ અને તમોથી તરફથી હતો. આ પત્રના લેખકે
થેસ્સાલો નક ઓને પ્રથમ પત્ર તથા પાઉલે લખેલા બીજા પત્રોના જવેી જ શૈલી વાપર છે. આ દશાર્વે છે કે ુ લેખક પાઉલ
હતો. અ ભવાદનમાં સલાસ તથા તમોથીનો સમાવેશ કરાયો છે (1:1). ઘણી કલમોમાં “અમે લખીએ છ એ” શ ો બતાવે છે
કે તેઓ ત્રણેય સંમત હતા. પાઉલે ફક્ત અં તમ અ ભવાદન અને પ્રાથર્ના લ ાં હતા તે કારણે બાક ું લખાણ તેના હાથે લખા ું
ન હ ું (3:17). એ ું લાગે છે કે પાઉલે કદાચને તમોથી કે સલાસ પાસે પત્ર લખા ો હશે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 51 થી 52 વચ્ચેનો છે.
પાઉલે થેસ્સાલો નક ઓને બીજો પત્ર ક રથ શહેરથી લ ો કે ાંથી તેણે થેસ્સાલો નક ઓને પ્રથમ પત્ર પણ લ ો હતો.
વાંચકવગર્

થેસ્સાલો નક ઓને બીજો પત્ર 1:1આપત્રના ઇ ચ્છત વાંચકો તર કે “થેસ્સલો નક ઓની મંડળ ” નાં સભ્યોને ઓળખાવે છે.
હે ુ

પત્રનો હે ુ પ્ર ુના દવસ વષેની સૈદ્ધાં તક ૂલને ુધારવાનો, વ ાસીઓની પ્રસંશા કરવાનો અને તેમના વ ાસમાં દ્રઢતાથી
ધીરજ રાખવા તેમને ઉ ેજનઆપવાનો અને એવા લોકો કે જઓે ભ વષ્યની ઘટનાઓ વશે છેતરાયા હોવાથી એ ું માનતા હતા
કે પ્ર ુનો દવસ પાસે આ ો હોવાથી પ્ર ુ ું ુનરાગમન ઝડપથી થશે અને પોતાના સ્વાથર્ માટે આ સદ્ધાંતનો દરુુપયોગ કરતાં
હતા તેઓને ઠપકો આપવાનો હતો.

ુદ્રાલેખ
આશા સ હત ું જીવન

રૂપરેખા
1. અ ભવાદન — 1:1, 2
2. સંકટમાં દલાસો — 1:3-12
3. પ્ર ુના દવસ સંબં ધત ુધારો — 2:1-12
4. તેમની આખર મં જલ યાદ કરાવવી — 2:13-17
5. ાવહા રક બાબતો વષે બોધ — 3:1-15
6. અં તમ ુભેચ્છાઓ — 3:16-18

1ઈ રઆપણા પતા તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તમાં થેસ્સાલોનીકાની મંડળ વ ાસી સ ુદાય ને પાઉલ, સલ્વાનસ તથા તમોથી
લખે છે. 2ઈ ર પતા તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત તમને કૃપા તથા શાં ત આપો.

ખ્રસ્તનાં આવવા સમયે ન્યાય
3ભાઈઓ, તમારે વષે અમે સવર્દા ઈ રની આભારસ્ ુ ત કર એ તે ઉ ચત છે કેમ કે તમારો વ ાસ વધતો જાય છે અને

તમે સવર્ એકબીજા ઉપર ઘણો પ્રેમ રાખો છો. 4 માટે સતાવણીઓ તથા વપ ઓજે તમે સહનશીલતા તથા વ ાસથી સહન
કરો છો, તે સંબંધી અમે સ્વયં ઈ રની મંડળ ઓમાં તમાર પ્રશંસા કર એ છ એ. 5 ઈ રના ન્યાયી ુકાદાની આ નશાની છે કે
ઈ ર ું રા જનેે સારુ તમે દઃુખ સહન કરો છો, તેને માટે તમે યોગ્ય ગણાશો જ.

6ઈ ર માટે તે ઉ ચત છે કે તમને દઃુખ દેનારાઓને બદલામાં દ:ુખઆપ.ે 7અને જયારે પ્ર ુ ઈ ુ સ્વગર્માંથી પોતાના પરાક્રમી
સ્વગર્દૂતો સાથે પ્રગટ થાય ત્યારે તમને દ:ુખ સહન કરનારાઓન,ે અમાર સાથે વસામો આપે. 8જઓેએ ઈ રને ઓળ ા નથી
અને આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની ુવાતાર્ને આધીન થયા નથી તેઓને તે દઝાડતા અ થી બદલો વાળશ.ે

9 પ્ર ુની સમક્ષતામાંથી તથા તેમના સામથ્યર્ના મ હમાથી દૂર રહેવાની અનંતકા ળક નાશની સજા તેઓ તે દવસે પામશે
10જયારે પ્ર ુ પોતાના સંતોમાં મ હમા પામવાને અને વ ાસીઓમાં આ યર્કારક મનાવવાને આવશે, કેમ કે અમાર સાક્ષી પર
તમે વ ાસ રા ો.

11 તેથી અમે તમારા માટે નરતર પ્રાથ એ છ એ કે, આપણા ઈ ર તમને આ તેડાને યોગ્ય ગણે, અને ભલાઈ કરવાની તમાર
સઘળ ઇચ્છા અને વ ાસના કામને સામથ્યર્થી સં ૂણર્ કરે; 12 જથેી આપણા ઈ ર તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા પ્રમાણે,
આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ું નામ તમારામાં ગૌરવવાન થાય અને તમે તેઓમાં મ હમાવાન થાવ.

2
પાપનો માણસ - ખ્રસ્ત વરોધી

1 હવે ભાઈઓ, આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં ુનઃઆગમન તથા તેમની પાસે આપણા એકત્ર થવા વષે, અમે તમને વનંતી
કર એ છ એ કે, 2 પ્ર ુનો દવસ જાણે હમણાં જ આ ો હોય તેમ સમજીને તમે કોઈ આત્મા, વચન કે જાણે અમારા પત્રથી
તમારા મનને જરાય ડગવા કે ગભરાવા દેશો ન હ.

3 કોઈ માણસ કોઈ પ્રકારે તમને છેતરે ન હ. કેમ કે ાં ુધી વ ાસત્યાગ થાય અને પાપનો માણસ, વનાશનો દ કરો પ્રગટ
ન થાય; તે પહેલાં તેમ થશે ન હ. 4જે ઈ ર અને આરાધ્ય ગણાય છે તે સઘળાંનો વરોધ કર પોતાને મોટો મનાવનાર આ છે કે
જથેી તે ઈ રના ભ ક્ત ાનમાં ઈ ર તર કે બેસે અને સ્વને ઈ ર તર કે રજૂ કરે.
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5 ું તમને યાદ નથી કે, હુ તમાર સાથે હતો, ત્યારે મેં એ વાતો તમને જણાવી હતી? 6 તો તમે જાણો છો કે તેમને હવે ું
અટકાવે છે તેથી તેઓ માત્ર યોગ્ય સમયે જ પ્રગટ થશ.ે 7 કેમ કે અધમર્ની રહસ્યમયતા કાયર્રત થઈ ુક છે, ફક્ત એક કે જનેે
વચમાંથી દરુ કરવામાં ન હ આવે ત્યાં ુધી તે તેમને અટકાવશે.

8 પછ તે અધમ જાહેર થશે જનેે પ્ર ુ ઈ ુ પોતાના ુખની કથી ન કરશે અને પોતાના ુનઃઆગમનના પ્રકટ કરણથી
ૂન્ય કર નાંખશ.ે 9 શેતાનના કરા ાં પ્રમાણે તે અધમ ુરુષ સવર્ પરાક્રમ, ચમત્કા રક ચ ો તથા જૂઠા આ યર્કમ 10 તથા

અન્યાયીપણાના સવર્ કપટ સાથે પ્રગટ થશ,ે જઓે નાશ પામી ર ાં છે તેઓ માટે, કેમ કે ઉદ્ધારને અથ સત્ય પ્રેમનો સ્વીકાર
તેઓએ કય ન હ.

11આ કારણથી ઈ ર તેઓને ભ્રમણામાં નાખે છે કે તેઓ અસત્ય પર વ ાસ કરે 12અને તે સવર્નો ન્યાય થાય; જઓેએ
સત્ય પર વ ાસ કય ન હ પણ અન્યાયમાં આનંદ માણ્યો.

ઉદ્ધારને માટે તમે પસંદ કરાયા છો
13 પણ પ્ર ુને પ્રય ભાઈઓ, તમારે વષે અમારે હમેશા ઈ રની સ્ ુ ત કરવી રહ , કેમ કે ઈ રે તમને ઉદ્ધારના પ્રથમ ફળો

તર કે આત્માનાં પ વત્રીકરણ અને સત્યમાં વ ાસથી પસંદ કરેલા છે, 14જમેાં ઈ રે તમને અમાર ુવાતાર્દ્વારા આપણા પ્ર ુ
ઈ ુ ખ્રસ્તનો મ હમા પામવાને અથ બોલા ા છે. 15 માટે, ભાઈઓ, અડગ રહો, અને જે શક્ષણ તમને વચન દ્વારા કે અમારા
પત્રદ્વારા મ ું છે તે પ્રમાણે ચાલો.

16 હવે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત અને ઈ ર આપણા પતા, જમેણે આપણા પર પ્રેમ કય અને કૃપા કર ને આપણને
અનંતકાળનો દલાસો અને સાર આશા આપ્યા,ં 17 તે તમારાં હૃદયોને આ ાસન આપો અને દરેક સારા કાયર્માં તથા દરેક
વાતમાં તમને દ્રઢ કરો.

3
અમારે માટે પ્રાથર્ના કરો

1 છેવટે ભાઈઓ,, અમારે માટે પ્રાથર્ના કરો કે જવેી ર તે તમારે ત્યાં થાય છે તેમ પ્ર ુની વાત ઝડપથી પ્રસરે અને તેમનો મ હમા
થાય; 2અમે અયોગ્ય તથા ખરાબ માણસોથી બચીએ તે માટે પ્રાથર્ના કરો; કેમ કે બધા જ માણસો વ ા ુ હોતા નથી. 3 પણ
પ્ર ુ વ ા ુ છે, તે તમને ર કરશે અને દુ થી બચાવશે.

4 તમારા વષે પ્ર ુમાં અમને ભરોસો છે કે, જે આજ્ઞા અમે તમને કર એ છ એ તે તમે પાળો છો તથા પાળશો. 5 પ્ર ુ તમારાં
હૃદયોને ઈ રના પ્રેમ તથા ખ્રસ્તની ધીરજ તરફ દોરો.

દરેકે કામ કર ું જોઈએ
6 હવે, ભાઈઓ, આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તને નામે અમે તમને આજ્ઞા કર એ છ એ કે, જે દરેક ભાઈ આળસથી વત છે, અને

અમારાથી પામેલા શક્ષણ પ્રમાણે વતર્તો નથી, તેનાથી તમે અલગ થાઓ. 7 કેમ કે અમને કઈ ર તે અ ુસરવા જોઈએ એ તમે
પોતે સમજો છો. અમે તમાર સાથે અયોગ્ય ર તે વત્યાર્ ન હતા. 8 કોઈ માણસ ું અ અમે મફત ખા ું નહો ું; પણ તમારામાંના
કોઈ પર ભારરૂપ ન થઈએ, માટે રાત દવસ શ્રમ તથા ક થી અમે કામ ક ુર્ હ ું; 9અમને અ ધકાર ન હતો એમ ન હ, પણ તમે
અમને અ ુસરો માટે અમે તમને આદશર્રૂપ થયા.

10જયારે અમે તમાર પાસે હતા ત્યારે પણ તમને આજ્ઞા આપી હતી કે, જો કોઈ માણસ કામ કરે ન હ, તો તેને ખવડાવ ું
પણ ન હ. 11 કેમ કે તમારામાંના કેટલાક સ્વચ્છદતાથી ચાલે છે. તેઓ કઈ કામ કરતા નથી પણ બીજાનાં કામમાં મા ું મારે છે,
એ ું અમને સાંભળવા મળે છે. 12 હવે એવાઓને આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તને નામે અમે આદેશ અને ઉપદેશ કર એ છે કે તેઓ
શાં તસ હત ઉદ્યોગ કરે અને પોતાની કમાણી ું અ ખાય.

13પણ, ભાઈઓ, તમે સારાં કામ કરતાં થાકશો ન હ. 14જો કોઈઆ પત્રમાંની અમાર વાત ન માને, તો તમે તેની સાથે સંબંધ
રાખશો ન હ કે જથેી તે શરમાઈ જાય. 15 તોપણ તેને વરોધી ન ગણો, પણ ભાઈ તર કે તેને ચેતવો.

અં તમ શ ો
16હવે શાં તના પ્ર ુ પોતે સવર્દા તથા સવર્ પ્રકારે તમને શાં તઆપો. પ્ર ુ તમો સવર્ની સાથે હો. 17 હુ પાઉલ મારે પોતાને હાથે

સલામ લ ું છુ; મારા સવર્ પત્રોમાં એ નશાની છે એ પ્રમાણે હુ લ ું છુ. 18આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમ સવર્ પર હો.
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તમોથીને પાઉલ પ્રે રતનો પહેલો પત્ર
લેખક

આ પત્રનો લેખક પાઉલ છે. પત્રનો શા ભાગ “ઈ રની ઇચ્છાથી ખ્રસ્ત ઈ ુનો પ્રે રત થયેલ પાઉલ” એમ સ્પ પણે લખે છે
કે તે પાઉલ પ્રે રત દ્વારા લખાયો હતો (1:1). શરૂઆતની મંડળ એ તેને સ્પ પણે પાઉલના અસલ લખાણ તર કે સ્વીકાય હતો.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 62 થી 64 વચ્ચેનો છે. ારે પાઉલ તમોથીને એફેસસમાં છોડ ને મકદો નયા ગયો ત્યારે

ત્યાંથી તેણે તેને આ પત્ર લ ો હતો (1:3; 3:14,15).
વાંચકવગર્

તમોથીને પહેલો પત્ર એ ું નામ એટલા માટે આપવામાં આ ું છે કારણ કે તે તમોથીને કે જે પાઉલનો ુસાફર નો સાથી અને
તેની મશનર ુસાફર ઓમાં સહાયક હતો તેને સંબો ધત કરવામાં આ ો છે. તમોથી તથા સમગ્ર મંડળ એમ બંને આ પત્રના
ઇ ચ્છત વાંચકો છે.

હે ુ
પત્રનો હે ુ ઈ રના પ રવારે (મંડળ એ) મંડળ માં કેવી ર તે વહાર કરવો જોઈએ (3:14-15) તથા કેવી ર તે તમોથીએ

આ બોધને વળગી રહેવા ુ હ ું તે વષે ૂચનાઓ આપવાનો હતો. આ કલમો તમોથીને પહેલા પત્રના પાઉલના હે ુ વધાનને
પ્રગટ કરે છે. તે જણાવે છે કે તે આ લખી ર ો હતો કે જથેી તેઓને જાણ થાય કે લોકોએ ઈ રના ઘરમાં કેવી ર તે વતર્ ું જોઈએ
કે જે જીવતા ઈ રની મંડળ , સત્યનો સ્તંભ તથા પાયો છે. આશા ભાગ બતાવે છે કે પાઉલ પત્રો મોકલે છે અને મંડળ ઓનો
વકાસ કેવી ર તે કરવો તથા કેવી ર તે તેમને દ્રઢ કરવી તે વષે પોતાના માણસોને ૂચનો આપે છે.

ુદ્રાલેખ
ુવાન શષ્ય માટે બોધ

રૂપરેખા
1. સેવાકાયર્ માટેનો અભ્યાસ — 1:1-20
2. સેવાકાયર્નો સદ્ધાંતો — 2:1-3:16
3. સેવાકાયર્નો જવાબદાર ઓ — 4:1-6:21

પ્રસ્તાવના
1ઈ રઆપણા ઉદ્ધારકતાર્ તથા ખ્રસ્ત ઈ ુ જેઆપણીઆશા છે, તેમનીઆજ્ઞાથી થયેલ ખ્રસ્ત ઈ ુના પ્રે રત પાઉલ તરફથી

ખ્રસ્ત ઈ ુ પરના વ ાસમાં મારા સાચા દ કરા તમોથીને સલામ. 2ઈ રઆપણા પતા તથા ખ્રસ્ત ઈ ુ આપણા પ્ર ુ તરફથી
તને કૃપા, દયા તથા શાં ત થાઓ.

જૂઠા શક્ષણ વરુદ્ધ ચેતવણી
3 હુ મકદો નયા જતો હતો ત્યારે મેં તને એફેસસમાં રહેવા વનંતી કર હતી જથેી ું કેટલાક માણસોને આજ્ઞા કર શકે કે,

તેઓઅલગ પ્રકારનો ઉપદેશ ન કરે, 4અને દતકથાઓ પર તથા લાંબી લાંબી વંશાવળ ઓ પર ધ્યાન નઆપે; કેમ કે એવી વાતો,
ઈ રની યોજના કે જે વ ાસ દ્વારા છે તેને આગળ વધારવાને બદલે ખોટા વાદ વવાદ ઊભા કરે છે.

5આઆજ્ઞાનો ુ હે ુ પ્રેમ છે કે જે ુદ્ધ હૃદય, સારા અંતઃકરણ તથા ઢોંગ વગરના વ ાસથી છે, 6જે ુક જઈને કેટલાક
નકામી વાતો કરવા લાગ્યા છે. 7તેઓ નયમશા ના શક્ષક થવા ચાહે છે, પણ પોતે ું કહે છે અથવા જે વષે તેઓખાતર ૂવર્ક
બોલે છે તે તેઓ પોતે સમજતા નથી. 8 પણ આપણે તો જાણીએ છ એ કે, જો નયમશા નો યથાથર્ ઉપયોગ કરવામાં આવે
તો તે સારુ છે.

9 આપણે આટ ું તો જાણીએ છ એ કે, નયમશા તો ન્યાયીને માટે ન હ પણ સ્વચ્છદ ઓ, બળવાખોરો, અધમ ઓ,
પાપીઓ, અપ વત્રો, ધમર્ભ્ર ો, પ ૃહત્યારાઓ, મા ૃહત્યારાઓ, હત્યારાઓ, 10 ભચાર ઓ, સમલૈં ગકો, મ ુષ્યોનો ાપાર
કરનારાઓ, જૂઠાઓ તથા જૂઠા સાક્ષીઓ 11તથા સ્ ુ તપાત્ર ઈ રના મ હમાની જે ુવાતાર્ મને સોંપવામાં આવી છે તે પ્રમાણેના
ુદ્ધ ઉપદેશની વરુદ્ધ જે કઈ હોય, એવા સવર્ને માટે છે.

ઈ રની દયાને માટે આભાર
12મને સામથ્યર્આપનારઆપણા પ્ર ુ ખ્રસ્ત ઈ ુનો હુઆભાર મા ું છુ કેમ કે તેમણે મને વ ા ુ ગણ્યો અને સેવામાં ન ુક્ત

કય ; 13જોકે હુ પહેલાં દભુાર્ષણ કરનાર, સતાવનાર તથા હસક હતો, તોપણ મારા પર દયા કરવામાંઆવી, કારણ કેઅ વ ાસી
હોવાથી મેં અજ્ઞાનતામાં તે ક ુ હ ું; 14 પણ ખ્રસ્ત ઈ ુમાં વ ાસ તથા પ્રેમ સાથે પ્ર ુની કૃપા અ તશય થઈ.

15 આ વધાન વ સનીય તથા સં ૂણર્ અંગીકાર કરવા યોગ્ય છે કે, ખ્રસ્ત ઈ ુ પાપીઓનો ઉદ્ધાર કરવા સારુ દુ નયામાં
આ ા, તેઓમાં હુ ુ છુ; 16 પણ તે કારણથી મારા પર દયા દશાર્વીને ખ્રસ્ત ઈ ુએ મારામાં ૂર સહનશીલતા પ્રગટ કર કે
જે દ્વારા અનંતજીવનને સારુ વ ાસ કરનારાઓને ન ુનો પ્રાપ્ત થાય. 17જે સનાતન ુગોના રાજા, અ વનાશી, અદ્રશ્ય તથા
એકમાત્ર ઈ ર છે, તેમને અનંતકાળ માન તથા મ હમા હો. આમીન.

18 દ કરા તમોથી, તારા વષે અગાઉ થયેલાં ભ વષ્યકથન પ્રમાણે, આઆજ્ઞા હુ તનેઆ ું છુ કે, તે ભ વષ્યકથનોની સહાયથી
ું સાર લડાઈ લડ;ે 19અને વ ાસ તથા ુદ્ધ અંતઃકરણ રાખે. તેનો ત્યાગ કરવાથી કેટલાક ું વ ાસરૂપી વહાણ ભાંગ્ ું છે.

20 તેઓમાંના હુમનાયસ તથા આલેકસાંદર છે; તેઓ દભુાર્ષણ કરવા ું ન શીખે માટે મેં તેઓને શેતાનને સોંપ્યાં છે.



તમોથીને પહેલો પત્ર 2:1 1039 તમોથીને પહેલો પત્ર 4:10

2
મંડળ ની સેવાની વ ા

1 હવે સવર્ પ્રથમ હુ એવો બોધ કરુ છુ કે, વનંતી, પ્રાથર્ના, મધ્ય ી તથા આભારસ્ ુ ત સઘળાં માણસોને માટે કરવામાં
આવે; 2 રાજાઓ અને સવર્ અ ધકાર ઓને માટે પણ કરવામાં આવે જથેી આપણે શાંત તથા નરાંત ું જીવન ૂણર્ ઈ રમય
તથા સન્માન ૂવર્ક જીવીએ. 3 કેમ કે ઈ ર આપણા ઉદ્ધારકતાર્ની દ્ર એ તે સારુ તથા સ્વીકાયર્ છે. 4 તેઓ ઇચ્છે છે કે સઘળાં
માણસો ઉદ્ધાર પામે અને તેઓને સત્ય ું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય.

5 કેમ કે એક જ ઈ ર છે તદપુરાંત ઈ ર તથા મ ુષ્યોની વચ્ચે એક જ મધ્ય છે તે મ ુષ્ય, ખ્રસ્ત ઈ ુ 6જમેણે સઘળાં ું
ુ ક્ત ૂલ્ય ૂકવવા સ્વાપર્ણ ક ુ; તેમની સાક્ષી નમાર્ણ થયેલ સમયે આપવામાં આવી હતી. 7 મને તે હે ુસર પોકારનાર તથા

પ્રે રત હુ સા ું બો ું છુ, જૂઠુ ન હ અને વ ાસ તથા સત્યમાં બનયહૂદ ઓને માટે શક્ષક ન ુક્ત કરવામાં આ ો છે.
8 તેથી માર ઇચ્છા છે કે, ુરુષો સવર્ ળે ુસ્સા તથા વવાદ વના પ વત્ર હાથો ઊંચા કર ને પ્રાથર્ના કરે. 9 તે જ પ્રમાણે
ીઓ પણ મયાર્દા તથા સંયમ રાખીને શોભતાં વ ોથી પોતાને શણગારે; ૂંથેલા વાળથી તથા સોના કે મોતીના અલંકારથી કે

ખચાર્ળ વ ોથી ન હ, 10 પણ સારાં કાય દ્વારા ઈ રપરાયણતા માનનાર ીઓને જે ઉ ચત છે તેનાથી શણગારે.
11 ીએ સં ૂણર્ આધીનતાથી શાંત રહ ને શીખ ું. 12 ઉપદેશ કરવાની કે, ુરુષ પર અ ધકાર ચલાવવાની હુ ીને રજા

આપતો નથી, પણ તેણે શાંત રહે ું.
13 કેમ કે આદમ પહેલાં ઉત્પ થયો, પછ હવા; 14આદમ છેતરાયો ન હ, પણ ીએ છેતરાઈને ઉલ્લંઘન ક ુ; 15તોપણ જો
ી મયાર્દાસ હત વ ાસમા,ં પ્રેમમાં તથા પ વત્રતામાં રહે તો તે સંતાનપ્રસવ દ્વારા ઉદ્ધાર પામશ.ે

3
મંડળ માં આગેવાનો

1જો કોઈ માણસઅધ્યક્ષપદની ઇચ્છા રાખે છે, તો તે ઉ મ કાયર્ની ઇચ્છા રાખે છે, આ વધાન વ સનીય છે. 2તેથી અધ્યક્ષ
તો ઠપકાપાત્ર ન હ, એક ીનો પ ત, સ્વ , આત્મસંયમી, આદરણીય, આગતા-સ્વાગતા કરનાર, શીખવી શકનાર; 3 દારૂનો
સની ન હ, મારનાર ન હ; પણ સૌમ્ય, શાં ત પ્રય; પૈસાપ્રેમી ન હ.
4 પણ પોતાના ઘર ું યોગ્ય સંચાલન કરનાર, જનેાં સંતાનો તેને માન ૂવર્ક આધીન થતાં હોય, તેવો હોવો જોઈએ. 5 કેમ કે જો

કોઈ પોતાના ઘર ું યોગ્ય ર તે સંચાલન કર જાણતો નથી, તો તે ઈ રની મંડળ વ ાસી સ ુદાય ની સંભાળ કેવી ર તે રાખશ?ે
6 બનઅ ુભવી ન હ, રખેને તે ગ વ થઈને શેતાનના જવેી શક્ષામાં આવી પડ.ે 7 વળ જરૂર છે કે, બહારના માણસોમાં

એની સાક્ષી સાર હોય, કે જથેી તે ઠપકાપાત્ર ન બને, તથા શેતાનના ફાંદામાં ન ફસાય.
મંડળ માં સેવકો

8 એ જ પ્રમાણે સેવકો પણ પ્ર ત ત, બે મોંઢે બોલનાર ન હ, દારૂનાં સની ન હ, અપ્રામા ણક નફાના લોભી ન હ;
9 વ ાસના મમર્ને ુદ્ધ અંતઃકરણથી પકડ રાખનાર હોવા જોઈએ. 10 પ્રથમ તેઓની પરખ થાય; પછ જઓે નદ ષ ઠરે
તેઓને સેવા કરવા દે.

11એજ પ્રમાણે સે વકાઓ પ્ર ત ત, નદાખોર ન હ, સ્પ વચારનાર, સવર્ બાબતે વ ા ુ હોવી જોઈએ. 12વળ સેવકો
એક જ ીનાં પ ત, પોતાનાં સંતાનો તથા ઘર ું યોગ્ય સંચાલન કરનારા હોવા જોઈએ. 13 કેમ કે જઓેએ સાર સેવા કર હોય
તેઓ ઉચ્ચ દરજ્જો પામે છે; તથા ખ્રસ્ત ઈ ુ પરના વ ાસમાં દૃઢતા પ્રાપ્ત કરે છે.

મહાન રહસ્ય
14 હુ તાર પાસે ટૂક સમયમાં આવવાની આશા સાથે તને આ વાતો લ ું છુ; 15 પણ જો મને આવતાં વલંબ થાય, તો ઈ ર ું

ઘર, કે જે જીવંત ઈ રની મંડળ , સત્યનો સ્તંભ તથા આધાર છે, તેમાં ક્તએ યોગ્ય ર તે વતર્ ું તે ું જાણ.ે
16 ન વવાદપણે ઈ રપરાયણતાનો મમર્ મોટો છે તેઓમ ુષ્યદેહમાં પ્રગટ થયા, પ વત્રઆત્મામાં ન્યાયી ઠરાવાયા, સ્વગર્દૂતોનાં

જોવામાં આ ા, લોકજાતીઓમાં પ્રચાર કરાયા, દુ નયામાં જમેનાં પર વ ાસ કરાયો અને તેમને મ હમામાં ઉપર લઈ લેવામાં
આ ા.

4
જૂઠા શક્ષકો

1 પણ પ વત્રઆત્મા સ્પ કહે છે કે, પાછલા સમયોમાં છેતરનાર આત્માઓ પર તથા દુ ાત્માઓનાં શક્ષણ પર લક્ષ રાખી,
2અસત્ય પ્રચારકો તથા જઓેનાં અંતઃકરણ જડ છે તેવા માણસોના ઢોંગથી, કેટલાક વ ાસનો ત્યાગ કરશ.ે

3 તેઓ લ કરવાની મના કરશે અને ઈ રે જે ખોરાક, ઉપકારસ્ ુ ત કર ને ખાવા સારુ ઉત્પ કય તેનાથી વ ાસીઓઅને
સત્ય જાણનારાંઓને દૂર રહેવા ું કહેશે. 4ઈ ર ું સવર્ સજન સારુ છે તેથી આભારસ્ ુ ત સાથે સ્વીકાર ુ,ં ક ું જ નકાર ું ન હ
5 કેમ કે ઈ રના વચન તથા પ્રાથર્નાથી તે પ વત્ર કરા ું છે.

ઈ ુ ખ્રસ્તનો ઉ મ સેવક
6આબાબતો, ભાઈઓસમક્ષ રજૂ કર ને ું વ ાસના વચનોમાં અને જે શક્ષણને ચોકસાઈથી અ ુસરતોઆ ો છે તેનાથી

પો ષત થતો ખ્રસ્ત ઈ ુનો સારો સેવક થઈશ. 7 પણ દનુ્યવી અને ૂખર્ દતકથાઓથી દૂર રહ , ું પોતાને ઈ રપરાયણતા માટે
તાલીમઆપ; 8 કેમ કે શાર રક કસરત અ ુક અંશે ફાયદાકારક છે, પર ુ ઈ રપરાયણતા સવર્ બાબતોમાં ફાયદાકારક છે, જમેાં
વતર્માન તથા ભ વષ્યના જીવન ું આશાવચન સમાયેલ છે.

9આ વધાન વ સનીય તથા સં ૂણર્ અંગીકાર કરવા યોગ્ય છે. 10 તેથી આપણે તેને સારુ મહેનત તથા સંઘષર્ કર એ છ એ,
કેમ કે આપણી આશા જીવંત ઈ રમાં છે, જે સવર્ મ ુષ્યોના, સ વશેષ વ ાસીઓના ઉદ્ધારકતાર્ છે.
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11 આ બાબતોનો આદેશ આપજે તથા શીખવજ.ે 12 તાર ુવાવ ાનો કોઈ તરસ્કાર કરે ન હ; પણ વાણી, વતર્ન, પ્રેમ,
વ ાસ અને પ વત્રતામાં ું વ ાસીઓને ન ૂનારૂપ થજ.ે 13 હુ આ ું ત્યાં ુધી જાહેર શા વાંચન, બોધઆપવા તથા શક્ષણ
આપવામાં ધ્યાન આપજ.ે

14જે કૃપાદાન તને વડ લોના હાથ ૂકવા તથા પ્રબોધ કરવા દ્વારા આપવામાં આ ું હ ું, તે વષે બેદરકાર રહ શ ન હ. 15એ
બાબતો ું મનન કર, તેમાં પરોવાયેલ રહે જથેી તાર પ્રગ ત સવર્ને સ્પ દેખાય. 16 પોતા પર તથા શક્ષણ પર ધ્યાન આપ, તેમાં
લા ુ રહે, કેમ કે આ પ્રમાણે કરવાથી ું પોતાને તથા તારા સાંભળનારાઓને પણ બચાવીશ.

5
વ ાસીઓ પ્રત્યેની જવાબદાર

1 ૃદ્ધને સખ્તાઈથી ઠપકો નઆપ પણ જમે પતાને તેમ તેમને સમજાવ, જમે ભાઈઓને તેમ જુવાનોન;ે 2જમે માતાઓને તેમ
ૃદ્ધ ીઓન;ે અને જમે બહેનોને તેમ જુવાન ીઓને ૂણર્ પ વત્રતામાં સમજાવ.
3જઓે ખરેખર વધવાઓ છે તેઓ ું સન્માન કર. 4 વળ કોઈ વધવાના સંતાનો અથવા સંતાનોના સંતાનો હોય તો તેઓ

પ્રથમ પોતાના ઘર પ્રત્યે સમ પત બને અને પોતાનાં માતા પતા ું ઋણ ુકવવા ું શીખે, જે ખરેખર ઈ ર સમક્ષ રુ ચકર છે.
5 તદપુરાંત ખરેખર વધવા એ છે જે ત્યજી દેવાયેલ છે અને જનેી આશા ઈ રમાં છે અને રાત દવસ વનંતી તથા પ્રાથર્નામાં

તત્પર રહે છે. 6 પણ જે ી સ્વછદ પણામાં જીવે છે તે જીવતાજીવ ૂએલી છે.
7આ વાતો આગ્રહથી તેઓને જણાવ કે તેઓ ઠપકાપાત્ર ન બને. 8 પણ જે માણસ પોતા ું અને વશેષ કર ને પોતાના ઘર ું
ૂરુ કરતો નથી, તો તેણે વ ાસનો નકાર કય છે તથા તે અ વ ાસી કરતા પણ બદતર છે.
9જો સાંઠ વષર્ની ઉપરની, ુનલર્ ક ુ હોય ન હએવી, 10સારાં કામમાં સાક્ષીરૂપ, બાળકોનો ઉછેર કરનાર, આગતા-સ્વાગતા

કરનાર, સંતોના પગ ધોનાર, પી ડતોની સહાય કરનાર, દરેક સારાં કામ કરનાર, તેવી વધવા ી ું નામ ૂચીમાં નોંધવામાં આવ.ે
11 પણ જુવાન વધવાઓને નામંજૂર કર, જયારે તેઓ ખ્રસ્તની વરુદ્ધ વષયવાસનાઓથી ઉન્મ થઈને પરણવા ચાહે.

12 તેઓ પ્રથમ કરેલી પ્ર તજ્ઞાનો ત્યાગ કર ને ન્યાયશાસનને નોતરે છે. 13 તદપુરાંત તેઓ આળ ુ બનવા ું શીખે છે, ઘરેઘરે ફરે
છે. આળ ુ થવા ઉપરાંત જે ઉ ચત નથી તે ું બોલીને કૂથલી તથા પારક પંચાત કરે છે.

14 માટે હુ ઇચ્છુ છુ કે જુવાન વધવાઓ લ કરે, બાળકોને જન્મ આપ,ે ઘર સંભાળે અને શ ુને ઠપકો આપવાની તક ના
આપે. 15 કેમ કે અત્યાર ુધીમાં કેટલીક વધવા ીઓ શેતાનની પાછળ ભટક ગઈ છે. 16જો વધવાઓ કોઈ વ ાસી ી
પર આધા રત હોય, તો તે તેઓ ું ૂરુ કરે, અને મંડળ પર તેમનો ભાર નાખે ન હ કે જથેી જે વધવાઓ ખરેખર નરાધાર છે
તેઓની મદદ મંડળ કરે.

17જે વડ લો સાર ર તે અ ધકાર ચલાવે છે અને વશેષે કર ને જઓે ઉપદેશ કરવામાં તથા શક્ષણ આપવામાં શ્રમ કરે છે,
તેઓને બમણાં સન્મા નત ગણવા. 18 કેમ કે શા વચન કહે છે કે, ‘કણસલાં ૂંદનાર બળદના મોં પર જાળ ન બાંધ’ અને ‘કામ
કરનાર પોતાના મહેનતણાને પાત્ર છે’.

19બે કે ત્રણ સાક્ષીઓ વગર વડ લ પરનો આરોપ સ્વીકાર શ ન હ. 20 પાપ કરનારાઓને સઘળાંની આગળ ઠપકો, કે જથેી
બીજાઓને પણ ભય રહે.

21ઈ ર, ખ્રસ્ત ઈ ુ તથા પસંદ કરેલા સ્વગર્દૂતોની સમક્ષ ગંભીરતા ૂવર્ક હુ પ્રમા ણત કરુ છુ કે, આબાબતોને ૂવર્ગ્રહ વના,
પક્ષપાતથી દરુ રહ ને કર. 22 કોઈને દ ક્ષા આપવામાં ઉતાવળ ના કર. બીજાઓનાં પાપમાં ભાગીદાર થઈશ ન હ; પણ પોતાને
ુદ્ધ રાખ.
23 હવેથી એક ું પાણી ન પીતો, પણ તારા પેટને લીધે તથા તાર વારવારની બમાર ઓને લીધ,ે થોડો દ્રાક્ષાસવ પણ પીજ.ે

24 કેટલાક મ ુષ્યોનાં પાપ જાહેર હોવાથી તેમનો ન્યાય પહેલાં થાય છે પણ કેટલાકનાં પછ થી જાહેર થાય છે. 25 તે જ પ્રમાણે
કેટલાકનાં સારાં કામ જગજાહેર છે, તેની સામે જે જાહેર નથી તે પણ ુપ્ત રહ શકતા નથી.

6
1જટેલાં દાસ તર કે ઝંૂસર તળે છે તેઓએ પોતાના મા લકોને ૂરા માનયોગ્ય ગણવા, કે જથેી ઈ રના નામ અને શક્ષણ

વરુદ્ધ દભુાર્ષણ થાય ન હ. 2 તદપુરાંત જઓેનાં મા લકો વ ાસી છે, તેઓ ભાઈઓ છે તેથી તેઓને ુચ્છ ગણવા ન હ, પણ
તેમની સેવા કરવી, કેમ કે જઓે સેવા પામે છે તેઓ વ ાસી તથા પ્રય છે. એ વાતો શીખવ અને સમજાવ.

જૂઠુ શક્ષણ અને સા ું ધન
3જો કોઈ અલગ શક્ષણઆપે છે, અને આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં વચન તથા ભ ક્તભાવ પ્રમાણે જે ુદ્ધ શક્ષણ છે, તેને

સંમત નથી, 4 તો તે અ ભમાની છે, અને કઈ જાણતો નથી, પણ તે વાદ વવાદ અને શા ક તકરારોથી પીડાય છે કે જમેાંથી
અદેખાઈ, ઝઘડા, નદા, દુ શંકાઓ ઊપજે છે, 5અને ુ દ્ધભ્ર અને સત્યથી ફર જનારાં કે જઓે માટે ભ ક્તભાવ કમાઈ ું
એક સાધન છે તેઓમાં સતત ક જયા થાય છે.

6 પણ સંતોષસ હતની ઈ રપરાયણતા એ મહ મ લાભ છે; 7 કેમ કે આપણે આ દુ નયામાં ક ું લા ા નથી ને તેમાંથી ક ું
પણ લઈ જઈ શકવાના નથી. 8 પણઆપણને જે અ અને વ મળે છે તેઓથી આપણે સંતોષી રહ એ.

9 જઓે દ્ર વાન થવા ચાહે છે, તેઓ પર ક્ષણ, ફાંદા તથા ઘણી ૂખર્ અને હા નકારક ઇચ્છાઓમાં પડે છે, જે માણસોને
પાયમાલી તથા વનાશમાં ડુબાવે છે. 10 કેમ કે દ્ર પ્રેમએસવર્ પ્રકારની દુ તા ું ૂળ છે તેની પાછળખેંચાવાથી કેટલાક વ ાસથી
દરુ લઈ જવાયા અને તેઓએ ઘણાં દઃુખોથી પોતાને વીંધ્યા છે.

અંગત ૂચનાઓ
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11 પણ હે ઈ રભક્ત, ું આ બાબતોથી દૂર ભાગજ;ે તદપુરાંત ન્યાયીપણું, ઈ રપરાયણતા, વ ાસ, પ્રેમ, સહનશીલતા
તથા વનમ્રતાની પાછળ લાગ. 12 વ ાસની સાર લડાઈ લડ, અનંતજીવન ધારણ કર, કે જનેે માટે ું તેડાયેલો છે અને જનેાં
વષે તેં ઘણાં સાક્ષીઓની આગળ સાર ક ૂલાત કરેલી છે.
13ઈ ર જે સઘળાંને જીવનઆપે છે તેમની સમક્ષ તથા ખ્રસ્ત ઈ ુ જમેણે પોં તયસ પલાતની આગળ સાર ક ૂલાત કર ,

તેમની આગળ હુ તને આગ્રહથી ફરમા ું છુ કે, 14આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં પ્રગટ થવા ુધી ું ઠપકાર હત તથા નષ્કલંક ર તે
આઆજ્ઞા પાળ.

15જઓે સ્ ુત્ય છે, એકલા જ સવ પર , રાજકતાર્ઓના રાજા તથા પ્ર ુઓના પ્ર ુ છે તેઓ યોગ્ય સમયે ઈ ુ ું પ્રગટ થ ું
બતાવશે, 16 તેમને એકલાને જ અ વનાશીપણું છે, પાસે ન જવાય એવા અજવાળામાં રહે છે, જમેને કદ કોઈ મ ુષ્યોએ જોયા
નથી અને જોઈ શકતા પણ નથી તેમને અનંતકાળ સન્માન તથા આ ધપત્ય હો. આમીન.

17આજમાનાનાં દ્ર વાનોને ું આગ્રહથી ૂચવ કે, તેઓ અ ભમાન ન કરે, અને દ્ર ની અ ન તતા પર ન હ, પણ ઈ ર,
જે આપણા આનંદ-પ્રમોદને માટે ભર ૂર પણાથી સઘ ું આપે છે, તેમના પર આશા રાખે; 18 કે તેઓ ભ ું કરે, સારાં કામોમાં
સ ૃદ્ધ બને, આપવામાં ઉદાર તેમ જ બીજાઓસાથે વહેંચવામાં તૈયાર થાય; 19ભ વષ્યને સારુ પોતાને માટે ૂંજીરૂપી સારો પાયો
નાખે, એ માટે કે જે ખરેખરુ જીવન છે તેને તેઓ ધારણ કરે.

20 હે તમોથી, તને જે સોંપે ું છે તે સાચવી રાખ, અને અધમ ખાલી બકવાસથી તથા વરોધાભાસી વચારધારાઓજનેે ખોટ
ર તે જ્ઞાન કહેવાય છે તેના વવાદથી દૂર રહે, 21જનેે માનીને કેટલાક વ ાસથી દૂર ગયા છે. તારા પર કૃપા થાઓ. આમીન.
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તમોથીને પાઉલ પ્રે રતનો બીજો પત્ર
લેખક

રોમની જલેમાંથી પાઉલની ુ ક્ત બાદ તથા તેની ચોથી મશનર ુસાફર કે જમેાં તેણે તમોથીને પહેલો પત્ર લ ો હતો તે
બાદ, પાઉલને નીરો બાદશાહ દ્વારા ફર થી બંદ બનાવાયો હતો. અને તે જ સમયે તેણે તમોથીને બીજો પત્ર લ ો હતો. ારે
તે ‘ભાડાના ઘરમાં’ રહેતો હતો (પ્રે રતોનાં કૃત્યો 28:30) તે પ્રથમ બંદ વાસની સરખામણીમાં હવે તે ઠડ ગાર અંધારકોટડ માં એક
સામાન્ય ુનેગારની જમે સાંકળોમાં જકડાઈને (1:16; 2:9) સડતો હતો (4:13). પાઉલને ખબર હતી કે તે ું કાયર્ ૂણર્ થ ું હ ું
અને તેના જીવનનો અંતકાળ પાસે હતો (4:6-8).

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 66 થી 67 ની વચ્ચેનો છે.
પાઉલ રોમના તેના બીજા બં દવાસમાં હતો અને પોતાની શહ દ ની રાહ જોતાં જોતાં તેણે આ પત્ર લ ો હતો.
વાંચકવગર્

આ પત્રનો ુ વાંચક તમોથી હતો પણ તેણે આ પત્રનો સંદેશો ચો સપણે મંડળ ને જણા ો હશ.ે
હે ુ

પત્રનો હે ુ પાઉલે તમોથીને જે કાયર્ સોંપ્ ું હ ું તેને હમત (1:3-14), ધ્યાન ૂવર્ક (2:1-26) તથા ધીરજથી ચા ુ રાખવા
(3:14-17; 4:1-8) તેને અં તમ ઉ ેજન તથા બોધ આપવાનો હતો.

ુદ્રાલેખ
વ ા ુ સેવાકાયર્ની જવાબદાર

રૂપરેખા
2. ડરશો નહ અને શરમાશો નહ — 1:1-18
3. ખ્રસ્ત માટે ુશ્કેલીઓ સહન કરો — 2:1-26
4. અંતના દવસો સંબંધી ચેતવણી — 3:1-17
6. અં તમ વનં તઓઅને આશીવર્ચન — 4:1-22
1 ખ્રસ્ત ઈ ુમાં જીવનના વચન પ્રમાણે ઈ રની ઇચ્છાથી ખ્રસ્ત ઈ ુના પ્રે રત પાઉલ તરફથી વહાલા દ કરા તમોથીને સલામ.

2ઈ ર પતા તથા ખ્રસ્ત ઈ ુ આપણા પ્ર ુ તરફથી, તને કૃપા, દયા તથા શાં ત હો.
આભારદશર્ન અને ઉ ેજન

3 વંશપરપરાથી જે મારા ૂવર્જોના ઈ ર કે, જમેને હુ ુદ્ધ અંતઃકરણથી ભજુ છુ, તેમની આભારસ્ ુ ત કરુ છુ કે, માર
પ્રાથર્નાઓમાં હુ રાત દવસ તારુ સ્મરણ નત્ય કરુ છુ. 4 તારાં આં ુઓ યાદ કરતા હુ તને જોવાને ઘણો ઉત્ ુક થાઉં છુ કે (તને
જોઈન)ે હુઆનંદથી ભર ૂર થાઉં; 5 કેમ કે જે નષ્કપટ વ ાસ તારામાં છે, જેઅગાઉ તાર દાદ લોઈસમાં તથા તાર મા ુ નકેમાં
રહેલો હતો, અને મને ભરોસો છે કે તારામાં પણ છે, તે મને યાદ છે. 6 માટે હુ તને યાદ કરા ું છુ કે, ઈ ર ું જે કૃપાદાન મારા
હાથ ૂકવાથી તને મ ું તેને તારે જ્વ લત રાખ ું. 7 કેમ કે ઈ રે આપણને ભયનો આત્મા ન હ, પણ સામથ્યર્નો, પ્રેમનો તથા
સાવધ ુ દ્ધનો (આત્મા) આપ્યો છે. 8 માટે આપણા પ્ર ુની સાક્ષી વષે, અને હુ જે તેમનો બંદ વાન છુ, તેના વષે ું શરમાઈશ
ન હ, પણ ુવાતાર્ને લીધે માર સાથે ઈ રના સામથ્યર્ પ્રમાણે ું દઃુખનો અ ુભવ કર. 9 તેમણે આપણો ઉદ્ધાર કય તથા પ વત્ર
પસંદગીથી આપણને, આપણા કામ પ્રમાણે ન હ, પણ તેમના જ સંકલ્પ તથા કૃપા પ્રમાણે તેડ્યાં. એ કૃપા અના દકાળથી ખ્રસ્ત
ઈ ુમાં આપણને આપેલી હતી; 10 પણ આપણા ઉદ્ધારનાર ખ્રસ્ત ઈ ુના પ્રગટ થયાથી તે હમણાં પ્ર સદ્ધ થયેલી છે; તેમણે
મરણને ન ક ુ અને ુવાતાર્દ્વારા જીવન તથા અમરપણું પ્રગટ ક ુ છે; 11 મને તે ુવાતાર્નો સંદેશાવાહક, પ્રે રત તથા શક્ષક
નીમવામાં આ ો છે. 12એ કારણથી હુ એ દઃુખો સહન કરુ છુ; તોપણ હુ શરમાતો નથી; કેમ કે જમેના પર મેં વ ાસ કય
તેમને હુ ઓળ ું છુ, અને મને ભરોસો છે કે, તેમને સોંપેલી માર અનામત તે દવસ ુધી સાચવી રાખવાને તે શ ક્તમાન છે. 13જે
સત્ય વચનો તેં માર પાસેથી સાંભ ાં તેનો ન ૂનો ખ્રસ્ત ઈ ુ પરના વ ાસ તથા પ્રેમમાં પકડ રાખ. 14જે સાર અનામત તને
સોંપેલી છે તે આપણામાં રહેનાર પ વત્રઆત્મા વડે સંભાળ રાખ. 15 તને ખબર છે કે, આ સયામાંના સઘળાએ મને છોડ દ ધો
છે; તેઓમાં ગલસ તથા હેમ ગેનેસ પણ છે. 16 પ્ર ુ ઓને સફરસના કુટુબ પર દયા કરો; કેમ કે તેણે વારે વારે મને ઉ ેજન
આપ્ ુ,ં અને મારાં બંધનને લીધે તે શરમાયો ન હ; 17 પણ તે રોમમાં હતો ત્યારે સતત પ્રયત્નોથી મને શોધી કાઢ ને તે મને મ ો.
18 (પ્ર ુ કરે કે તે દવસે પ્ર ુ તરફથી તેના પર કૃપા થાય); એફેસસમાં તેણે (માર ) અનહદ સેવા કર છે તે ું સાર ર તે જાણે છે.

2
ઈ ુ ખ્રસ્તનો વફાદાર સૈ નક

1 માટે, મારા દ કરા, ખ્રસ્ત ઈ ુમાં જે કૃપા છે તેમાં ું સામથ્યર્વાન થા. 2 જે વાતો ઘણા સાક્ષીઓ સમક્ષ તેં માર પાસેથી
સાંભળ છે તે બીજાઓને પણ શીખવી શકે એવા વ ા ુ માણસોને સોંપી દે. 3 માટે ખ્રસ્ત ઈ ુના સારા સૈ નક તર કે ું દઃુખ
સહન કર. 4 ુદ્ધમાં જનાર કોઈ સૈ નક દુ નયાદાર ના કામકાજમાં ૂંથાતો નથી કે, જથેી તે પોતાના ઉપર અ ધકાર ને સંતોષ
પમાડ.ે 5 વળ જો કોઈ રમતવીર હર ફાઈમાં ઊતરે, તો નયમ પ્રમાણે હર ફાઈ કયાર્ વગર તેને ઇનામ મળ ું નથી. 6 મહેનત
કરનાર ખેડૂતને પ્રથમ ફળ મળવાં જોઈએ. 7 હુ જે કહુ છુ તેનો વચાર કર; કેમ કે આ સવર્ બાબતો વષે પ્ર ુ તને સમજણ
આપશે 8 ઈ ુ ખ્રસ્ત જમેને માર ુવાતાર્ પ્રમાણે મરણમાંથી સજીવન કરવામાં આ ા, (અન)ે જે દાઉદના સંતાનના છે, તેમને
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યાદ રાખ; 9જે ( ુવાતાર્) ને કારણે હુ ુનેગારની જમે બંદ ખાનાં ુધી ું દઃુખ વેઠુ છુ; પણ ઈ રની વાત બંધનમાં નથી. 10 હુ
પસંદ કરેલાઓને સારુ સઘ ું સહન કરુ છુ કે, જથેી ખ્રસ્ત ઈ ુમાં જે ઉદ્ધાર છે તે (ઉદ્ધાર) તેઓ અનંત મ હમાસ હત પામ.ે
11આવચન વ ાસયોગ્ય છે: જોઆપણે તેમની સાથે મરણ પામ્યા, તો તેમની સાથે જીવી ું પણ; 12જોઆપણે (અંત ુધી)
ટક રહ એ, તો તેમની સાથે રાજ પણ કર ુ;ં જોઆપણે તેમનો નકાર કર એ, તો (ઈ ુ ખ્રસ્ત) આપણો પણ નકાર કરશ;ે 13જો
આપણે અ વ ાસી હોઈએ, તો પણ તે વ ા ુ રહે છે; તેઓ પોતાનો ઇનકાર કર શકતા નથી.

ઈ રને પસંદ એવો સેવક
14 ું તેઓને સ્મરણ કરાવીને પ્ર ુની આગળ (તેઓન)ે એવો હુકમ કર કે, જે ખાલી શ વાદ કોઈપણ ર તે ુણકાર નથી,

પણ તેને બદલે સાંભળનારાંને ુકસાનકારક છે, તે કોઈ ન કરે. 15 જનેે શરમાવા ું ક ું કારણ ન હોય એવી ર તે કામ કરનાર,
સત્યનાં વચન સ્પ તાથી સમજાવનાર, અને ઈ રને પસંદ પડે એવો સેવક થવાને ું પ્રયત્ન કર. 16 પણ અધમ બકવાસથી દૂર
રહે; કેમ કે એ ું કરનાર વધારે ને વધારે ધમર્ભ્ર થતા જશ,ે 17અને તેઓની વાત ધારાની પેઠે ફેલાતી જશ:ે (એવા માણસોમાંના)
હુમનાયસ તથા ફલેતસ છે. 18 ુનરુત્થાન થઈ ગ ું છે એમ કહ ને તેઓ સત્ય ૂક જઈને કેટલાકનો વ ાસ ઉલટાવી નાખે
છે. 19 પણ ઈ રે નાખેલો પાયો ર રહે છે, તેના પરઆ ુદ્રાછાપ મારેલી છે કે, ‘પ્ર ુ પોતાના લોકોને ઓળખે છે અને જે કોઈ
ખ્રસ્ત ું નામ લે છે તેણે પાપથી દૂર થ ુ.ં’ 20મોટા ઘરમાં કેવળ સોનાચાંદ નાં જ ન હ, પણ લાકડાંના તથા માટ નાં પાત્રો પણ હોય
છે; તેઓમાંના કેટલાંક ઉ મ કાય ને માટે ને કેટલાંક હલકાં કાય ને માટે હોય છે. 21એ માટે જો કોઈ તેઓથી (હલકાં કાય થી)
પોતાને (દૂર રાખીન)ે ુદ્ધ કરે, તો તે ઉ મ કાયર્ને સારુ પ વત્ર કરે ું, સ્વામીને ઉપયોગી તથા સવર્ સારાં કામને માટે તૈયાર કરે ું પાત્ર
થશે. 22 વળ જુવાનીના આવેગથી નાસી જા, પણ પ્ર ુ ું નામ ુદ્ધ હૃદયથી લેનારાઓની સાથે ન્યાયીપણુ,ં વ ાસ, પ્રેમ તથા
શાં ત પ્રાપ્ત કરવાને યત્ન કર. 23 ૂખર્તાથી ભરેલા તથા અજ્ઞાની સવાલોથી વખવાદ ઉત્પ થાય છે એમ સમજીને તેઓથી દૂર
રહે. 24 પ્ર ુના સેવકે તકરાર કરવી ન હ, પણ તે સવર્ માણસો પ્રત્યે માયા ,ુ શીખવવામાં બાહોશ, સહનશીલ; 25 વરોધીઓને
નમ્રતાથી સમજાવનાર હોવો જોઈએ. કદાચ ઈ ર તેઓને પસ્તાવો (કરવાની ુ દ્ધ) આપ,ે જથેી તેઓને સત્ય ું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય.
26અને જઓે શેતાનના ફાંદામાં ફસાયા છે તેઓ તેમાંથી છૂટ ને પ્ર ુની ઇચ્છા ૂર કરવાને માટે તેમના સેવકને આધીન થાય.

3
અંતના દવસો

1 પણ એ જાણી લો કે અંતના દવસોમાં સંકટના સમયો આવશ.ે 2 કેમ કે માણસો સ્વાથ , દ્ર લોભી, આપવડાઈ કરનારા,
ગ વ , નદક, માબાપને અનાજ્ઞાં કત, અ ુપકાર , અ ુદ્ધ, 3 પ્રેમ ર હત, કૂ્રર, બટ્ટા ૂકનારા, અસંયમી, જગલી, ુભદ્વષેી,
4 વ ાસઘાતી, અ વચાર , અહકાર , ઈ ર પર ન હ પણ મોજશોખ પર પ્રેમ રાખનારા. 5 ભ ક્તભાવનો દેખાવ કર ને તેના
પરાક્રમનો નકાર કરનારા એવા થશ;ે આવા લોકોથી ું દરુ રહે. 6 તેઓમાંના કેટલાક લોકો એવા છે કે જઓે બીજાના ઘરમાં
ૂસીને ૂખર્, પાપથી લદાયેલી, વ વધ પ્રકારની દવુાર્સનાઓથી ભટક ગયેલી, 7 હમેશા શક્ષણ લેનાર પણ સત્ય ું જ્ઞાન પામી

શકતી નથી, એવી ીઓને પોતાના વશમાં કર લે છે. 8જમે જ ેસતથા જાંબ્રેસે ૂસાને વરોધ કય હતો, તેમ આવા માણસો
પણ સત્યની સામા થાય છે; તેઓભ્ર ુ દ્ધના, વ ાસ સંબંધી નકામા થયેલા માણસો છે. 9પણ તેઓઆગળ વધવાના નથી;
કેમ કે જમે એ બ ેની ૂખર્તા પ્રગટ થઈ, તેમ તેઓની ૂખાર્ઈ પણ સવર્ની આગળ પ્રગટ થશ.ે

અં તમ ૂચનાઓ
10 પણ મારો ઉપદેશ, આચરણ, હે ુ, વ ાસ, સહનશીલતા, પ્રેમ, તથા ધીરજ, 11 લક્ષમાં રાખીને તથા માર જે સતાવણી

થઈ તથા દઃુખો પડ્યા, અને અંત્યોખમા,ં ઇકો નયામાં, તથા ુ ામાં જે સતાવણી મેં સહન કર તે બધામાં ું માર પાછળ
ચાલ્યો હતો; અને આ સઘળાં દઃુખોમાંથી પ્ર ુએ મને બચા ો. 12જઓે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ભ ક્તભાવથી ચાલવા ઇચ્છે છે, તેઓ
સવર્ની સતાવણી થશ.ે 13 દુ અને છેતરનારા લોકો વધારે દુ થતા જશ.ે તેઓ જે સત્ય છે તેનાથી લોકોને દૂર લઈ જશ,ે અને
બીજાઓને પણ તે તરફ પોતાને દૂર કરવા દોર જશ.ે 14 પણ ું તો, જે શી ો છે તે પ્રમાણે કરવા ું ચા ુ રાખ, અને જે બાબતો
પર ું વ ાસ કરવા ું શી ો છે તે યોગ્ય છે. મને યાદ રાખ, કેમ કે હુ એ ક્ત છુ જણેે તને આ બાબતો શીખવી છે. 15એ
પણ યાદ રાખ કે જયારે ું બાળક હતો, ત્યારે ું પ્ર ુ તેમના શા વચનમાં ું કહે છે તે શી ો.એ તને શીખવી શકે કે જયારે
આપણે તેમના ઉપર વ ાસ કર એ છ એ ત્યારે કેવી ર તે ખ્રસ્ત ઈ ુ આપણને બચાવે છે. 16 દરેક શા વચન ઈ રનાં આત્મા
તરફથીઆ ું છે, માટે આપણે તેને એ ર તે વાંચીએ કે જથેી ઈ રના વશે ું સત્ય શીખવી શક એ. વળ આપણે તેને એવી ર તે
વાંચ ું કે આપણે લોકોને સમજાવી શક એ કે તેઓ સત્ય પર વ ાસ કરે. જયારે લોકો પાપ કરે ત્યારે તેમને ુધારે. તેમ જ લોકો
ને એ પણ શીખવે કે ભ ું કેવી ર તે કર ુ.ં 17આપણે આ બાબતો એ માટે કરવી જોઈએ કે જથેી જે સવર્ પ્રકારની સાર બાબતો
જનેી તેને જરૂર છે તે કરવા ઈ ર દરેક વ ાસીને તાલીમ આપે.

4
1જયારે ખ્રસ્ત ઈ ુ કે જે જલ્દ રાજ કરવા આવશ,ે ત્યારે જઓે હજીજીવતા છે અને જઓે મરણ પામ્યા છે તેઓનો ન્યાય

કરશે. અને ખ્રસ્ત ઈ ુને ઈ ર મને જોવે છે જયારે હુ તને આઆજ્ઞાઆ ું છુ કે 2 ું ખ્રસ્તનાં સંદેશને પ્રગટ કર. જયારે તે કર ું
સરળ હોય ત્યારે અને ારે તે કર ું અઘરુ હોય એ સમયે પણ તૈયાર રહે. જયારે લોકોએ ખોટુ ક ુ હોય ત્યારે સા ું ું છે તે
વષે તેઓને ખાતર કરાવ. પાપ ન કરવા માટે તેઓને ચેતવણી આપ. ખ્રસ્તને અ ુસરવાને તેઓને ઉ ેજન આપ. જયારે ું
તેમને શીખવે ત્યારે ું આ બાબતો કર, અને હમેશા તેઓ વ ુ સારુ કરે તે માટે ધીરજ રાખ. 3 હુ તને આ બાબતો કહુ છુ, કેમ કે
એવો સમયઆવશે કે જયારે આપણામાનાં લોકો ઈ રે જે શીખવે છે તેને અ ુસરશે નહ . તેના બદલ,ે જઓે તેમને એ ું શીખવે
કે તેવોને જે કરવા ું ગમે તે સારુ છે એવા લોકો ને તેઓ શોધશ.ે આર તે, તેઓ હમેશા એ ું કઈક શોધે છે કે જે શીખવા માટે ન ું
અને જુદુ હોય. 4 તેઓ સત્યને સાંભળવા ું બંધ કરશ,ે અને તેઓ ૂખાર્ઈ ભરેલી વાતો પર ધ્યાનઆપશે. 5 પણ ું તમોથી, ગમે
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તે થાય તો પણ પોતા પર કા ુ રાખ. ુશ્કેલ પ ર તઓ સહન કરવા તૈયાર રહે. ુવાતાર્નાં ઉપદેશ ું કામ કર. ઈ રની સેવા
માટે જે કાયર્ તારે કર ું જોઈએ તે ૂરુ કર. 6 હુ તને આ બાબતો એ માટે કહુ છુ, કે હુ જલ્દ મરણ પામીશ અને આ દુ નયાને
છોડ શ. હુ જાણે કે દ્રાક્ષારસનાં પ્યાલા જવેો છુ કે જે તેઓ વેદ પર રેડ ને ઈ રને બ લદાન આપે છે. 7 હુ એક રમતવીર જવેો
છુ જણેે સ્પધાર્માં ઉ મ દેખાવ કય છે. હુ એક દોડવીર જવેો છુ જણેે પોતાની દોડ ૂર કર છે. ઈ રને આધીન થવા મેં મારુ
શ્રે ક ુ છે. 8 હવે મારે માટે ઈનામ રાહ જોવે છે કેમ કે હુ ઈ ર માટે યોગ્ય જીવન જી ો છુ. ઈ ર મારો યોગ્ય ર તે ન્યાય
કરશ.ેજયારે તેઓ પાછા આવશે ત્યારે તેઓ મને તે ઈનામ આપશ.ેઅને જઓે તેમના આવવાની આ ુરતા ૂવર્ક રાહ જોવે છે
તેઓ દરેકને પણ તે આપશ.ે

અંગત ૂચનો
9 તમોથી, માર પાસે જલ્દ આવવાને પ્રયત્ન કર. 10 દેમાસ મને છોડ ને થેસ્સાલો નકા જતો ર ો છે, કેમ કે તે આ જગતના

જીવનને ઘણો પ્રેમ કરે છે. કે્રસ્કેન્સ ગલા તયા ગયો છે, અને તતસ દલ્મા તયામાં ગયો છે. 11અત્યારે એકલો ૂક માર સાથે છે.
ું આવે ત્યારે માકને સાથે લેતો આવજ.ે આમ કરજે કેમ કે તે મને વધારે મદદ કર શકશે. 12 મેં ુ ખકસને એફેસસ મોકલ્યો છે.

13 ું આવે ત્યારે, જે ઝભ્ભો મેં ત્રોઆસમાં કાપર્સ પાસે ુ ો હતો તે લેતો આવજ.ે વળ ુસ્તકો અન,ે ખાસ કર ને જે પ ુના
ચામડામાંથી બનેલા છે તે. 14આલેકસાંદર કસારાએ મારા પ્રત્યે ઘણું ખરાબ વતર્ન ક ુ છે. તેણે જે ક ુ છે એ માટે ઈ ર તેને
સજા કરશ.ે 15 તારે પણ તેનાથી સાવચેત રહે ું જોઈએ કેમ કે તેણે અમારો ઉપદેશ અટકાવવા માટે શ બ ું જ ક ુ. 16 પ્રથમ
વખત જયારે હુ અદાલતમાં હતો અને મેં મારા કાયર્ની સમજણઆપી, ત્યારે કોઈ વ ાસીએ માર પડખે રહ ને મને ઉ ેજન ન
આપ્ ુ.ં તેઓ બધા દરુ ર ા. ઈ ર આ માટે તેમને જવાબદાર ન ગણે. 17 પણ પ્ર ુ માર સાથે ર ા અને મને મદદ કર . તેમણે
મને બળવાન કય , કે જથેી મેં સં ૂણર્પણે તેમ ું વચન જણા ું અને જથેી દરેક વદેશીઓ તે સાંભળે.આર તે ઈ રે મને ૃત્ ુથી
બચા ો. 18 પ્ર ુ મને તેઓએ કરેલી સવર્ દુ બાબતોથી બચાવશે. તેઓ મને સ્વગર્માં ાં તેઓ રાજ કરે છે ત્યાં ુર ક્ષત
લાવશ.ે લોકો હમેશા તેમની સ્ ુ ત કરો. આમેન.

ુભેચ્છા
19 પ્રસ્કા અને આકુલાને સલામ કહેજ.ે ઓને સફરસનાં ઘરનાંને સલામ કહેજ.ે 20 એરાસ્તસ ક રથ શહેરમાં ર ો. વળ

ત્રો ફમસન,ે મેં મલેતસ શહેરમાં છોડ દ ધો કેમ કે તે બીમાર હતો. 21 શયાળા પહેલા આવવા માટે પ્રયત્ન કર. ુ ૂલસ સલામ
કહે છે, વળ ુદેન્સ, લનસ, કલો દયા અને બધા જ ભાઈઓ તને સલામ કહે છે. 22 પ્ર ુ તમારા આત્માની સાથે રહો. પ્ર ુ
તમારા બધા પર કૃપા ુ રહો.
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તતસને પાઉલ પ્રે રતનો પત્ર
લેખક

પાઉલ, પોતાને ઈ રનો દાસ તથા ઈ ુ ખ્રસ્તનો પ્રે રત કહેતાં, પોતાને તતસને પત્રના લેખક તર કે ઓળખાવે છે (1:1).
પાઉલના તતસ સાથેના સંબંધની શરૂઆત અજ્ઞાત છે. તો પણ, આપણે માની શક એ કે તે પાઉલની સેવા દ્વારા ખ્રસ્તી શષ્ય
બન્યો હોય શકે કારણ કે પાઉલ તતસને સામાન્ય વ ાસમાં મારો ખરો ુત્ર એ ર તે સંબોધે છે (1:4). પાઉલ તતસનો બીજા
લોકો પ્રત્યેનો પ્રેમ, તત્પરતા અને દલાસો આપવાની બાબતની પ્રશંસા કરતા તેને સ્પ ર તે ુવાતાર્ માટે એક મત્ર તથા સાથી
કાયર્કર તર કે ૂબ જ માન આપતો હતો.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 63 થી 65 ની વચ્ચેનો છે.
પાઉલે આ પત્ર તતસને પોતાના રોમમાંના પ્રથમ જલેવાસથી ુક્ત થયા બાદ નકોપોલીસ શહેરથી લ ો હતો. તમોથીને

એફેસસમાં સેવા કરવા છોડ ન,ે પાઉલ તતસ સાથે ક્ર ત ટા ુ પર ગયો હતો.

વાંચકવગર્
આ પત્ર તતસ કે જે બીજો એક સાથી કાયર્કર અને વ ાસમાં ુત્ર હતો અને ક્ર ત ટા ુ પર સેવા કરતો હતો તેને લખાવમાં

આ ો હતો.
હે ુ

પત્રનો હે ુ ક્ર તની નવી મંડળ ઓમાં જે ખામીઓ હતી એટલે કે વ ાનો અભાવ તથા સભાસદો ું અ શસ્તમય વતર્ન, તેને
ુધારવા તતસને સલાહઆપવાનો, તેઓને નવા વડ લોની નમણુંક કરવામાં મદદ કરવાનો તથા ક્ર તના અન્યધમ લોકો સમક્ષ
વ ાસની વ ુ સાર સાક્ષી આપવા તૈયાર કરવાનો હતો (1:5).

ુદ્રાલેખ
વતર્ન વહાર ું નયમ ુસ્તક

રૂપરેખા
1. અ ભવાદન — 1:1-4
2. વડ લોની નમ ૂંક — 1:5-16
3. વ વધ વયજૂથ માટે બોધ — 2:1-3:11
4. અં તમ ટ પણીઓ — 3:12-15

પ્રસ્તાવના
1 સાવર્ ત્રક ખ્રસ્તી વ ાસ પ્રમાણે મારા ખરા ુત્ર તતસને લખનાર ઈ રનો દાસ તથા ઈ ુ ખ્રસ્તનો પ્રે રત પાઉલ,

2અનંતજીવનની આશા ું વચન, જે કદ જૂઠુ બોલી ન શકનાર ઈ રે આરભથી આપ્ ું, તેની આશામાં, ઈ રે પસંદ કરેલાઓનો
વ ાસ દ્રઢ કરવા તથા ભ ક્તભાવ ુજબના સત્યના ડહાપણને અથ, હુ પ્રે રત થયો છુ. 3 નધાર્ રત સમયે ઈ રે ુવાતાર્ દ્વારા
પોતાનો સંદેશ પ્રગટ કય ; આપણા ઉદ્ધારકતાર્ ઈ રની આજ્ઞા પ્રમાણે તે ુવાતાર્ પ્રગટ કરવા ું કામ મને ુપ્રત કરા ું છે.

4ઈ ર પતા તરફથી તથા આપણા ઉદ્ધારકતાર્ ખ્રસ્ત ઈ ુ તરફથી તને કૃપા તથા શાં ત હો.

ક્ર તમાં તતસની સેવા
5જે કામ અ ૂરાં હતાં તે ું યથા ત કરે અને જમે મેં તને આજ્ઞા આપી હતી તેમ ું નગરેનગર વડ લો ઠરાવ;ે તે માટે મેં તને

ક્ર તમાં રા ો હતો.
6જો કોઈ માણસ નદ ષ હોય, એક ીનો પ ત હોય, જનેાં છોકરાં વ ાસી હોય, જમેનાં ઉપર દરુાચારનો આરોપ ૂકવામાં

આ ો ન હોય અને જઓે ઉદ્ધત ન હોય, તેવા માણસને અધ્યક્ષ ઠરાવવો. 7 કેમ કે અધ્યક્ષે ઈ રના પ રવારના કારભાર તર કે
નદ ષ હો ું જોઈએ; સ્વછદ , ક્રોધી, અ ત મદ્યપાન કરનાર, હસક કે નીચ લાભ વષે લોભી હોય એવા હો ું જોઈએ ન હ.
8 પણ તેણે આગતા-સ્વાગતા કરનાર, સત્કમર્નો પ્રેમી, સ્પ વચારનાર, ન્યાયી, પ વત્ર, આત્મસંયમી 9અને ઉપદેશ પ્રમાણેના

વ ાસયોગ્ય સંદેશને દૃઢતાથી વળગી રહેનાર હો ું જોઈએ; એ માટે કે તે ુદ્ધ શક્ષણ દ્વારા લોકોને ઉ ેજન આપવાને તથા
વરોધીઓની દલીલો ું ખંડન કરવાને શ ક્તમાન થાય.
10 કેમ કે બંડખોર, બકવાસ કરનારા તથા ઠગનારા ઘણાં છે, જઓે ુ ત્વે ુ ત પક્ષના છે. 11 તેઓને બોલતા બંધ કરવા

જોઈએ; તેઓ નીચ લાભ મેળવવા માટે જે ઉ ચત નથી તે ું શીખવીને બધા કુટુબનો નાશ કરે છે. 12 તેઓમાંના એક પ્રબોધકે
ક ું છે કે, ‘ક્ર તી લોકો સદા જૂઠા, જગલી પ ુઓ સમાન, આળ ુ ખાઉધરાઓ છે.’ ”

13આસાક્ષી ખર છે માટે તેઓને સખત ર તે ધમકાવ કે, 14 તેઓ યહૂદ ઓની દતકથાઓ તથા સત્યથી ભટકનાર માણસોની
આજ્ઞાઓ પર ચ ન રાખતાં વ ાસમાં દ્રઢ રહે. 15 ુદ્ધોને મન સઘ ું ુદ્ધ છે; પણ ભ્ર તથા અ વ ાસીઓનો મન કઈ પણ
ુદ્ધ હો ું નથી; તેઓનાં મન તથા અંતઃકરણ ભ્ર થયેલાં છે. 16અમે ઈ રને જાણીએ છ એ એવો તેઓ દાવો કરે છે, પણ

પોતાની કરણીઓથી તેમને નકારે છે; તેઓ ધ ારપાત્ર, આજ્ઞાભંગ કરનારા અને કઈ પણ સારુ કામ કરવા માટે અયોગ્ય છે.

2
ુદ્ધ ઉપદેશ
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1 પણ ુદ્ધ સદ્ધાંતોને જે શોભે છે તે પ્રમાણેની વાતો ું કહે. 2 ૃદ્ધ ુરુષોને કહે કે તેઓએ આત્મસંયમી, પ્ર ત ત, સ્પ
વચારનાર અને વ ાસમા,ં પ્રેમમાં તથા ધીરજમાં દ્રઢ રહે ું જોઈએ. 3 એ જ ર તે ૃદ્ધ ીઓને કહે ું કે તેમણે આદર ુક્ત
આચરણ કરનાર , કૂથલી ન હ કરનાર , વધારે પડતો દ્રાક્ષારસ ન હ પીનાર , પણ સાર શખામણઆપનાર થ ું જોઈએ; 4એ
માટે કે તેઓ જુવાન ીઓને તેમના પ તઓ તથા બાળકો પર પ્રેમ રાખવાને, 5આત્મસંયમી, પ વત્ર, ઘરનાં કામકાજ કરનાર,
માયા ુ તથા પોતાના પ તને આધીન રહેવા ું શીખવવ,ે જથેી ઈ રનાં વચનનો તરસ્કાર ન થાય. 6 તે જ પ્રમાણે ું જુવાનોને
આત્મસંયમી થવાને ઉ ેજનઆપ. 7સારાં કાય કર ને ું પોતે સવર્ બાબતોમાં ન ૂનારૂપ થા; તારા ઉપદેશમાં પ વત્રતા, પ્ર ત ા,
8અને જમેાં કઈ પણ દોષ કાઢ ન શકાય એવી ખર વાતો બોલ; કે જથેી આપણા વરોધીઓને આપણે વષે ખરાબ બોલવા ું
કઈ કારણ ન મળવાથી તેઓ શર મદા થઈજાય. 9 દાસો તેઓના મા લકોને આધીન રહે, સવર્ ર તે તેઓને પ્રસ રાખ,ે સામે બોલે
ન હ, 10 ઉચાપત કરે ન હ પણ સવર્ બાબતોમાં વ ાસપાત્ર થાય એવો બોધ કર; કે જથેી તેઓ બધી ર તે આપણા ઉદ્ધારકતાર્
ઈ રના શક્ષણને શોભાવ.ે 11 કેમ કે ઈ રની કૃપા જે સઘળાં માણસોનો ઉદ્ધાર કરે છે તે પ્રગટ થઈ છે; 12 તે કૃપા આપણને
શીખવે છે કે, અધમર્ તથા જ ગક વાસનાઓનો ત્યાગ કર ને વતર્માન જમાનામાં આત્મસંયમી, ન્યાયીપણા તથા ભ ક્તભાવથી
વતર્ ુ;ં 13અને આશીવાર્ દતઆશાપ્રા પ્તની તથા મહાન ઈ ર તેમ જઆપણા ઉદ્ધારકતાર્ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં મ હમાના પ્રગટ થવાની
પ્ર તક્ષા કરવી; 14જમેણે આપણે સારુ સ્વાપર્ણ ક ુ કે જથેી સવર્ અન્યાયથી તેઓ આપણો ઉદ્ધાર કરે અને આપણને પ વત્ર
કર ને પોતાને સારુ ખાસ પ્રજા તથા સવર્ સારાં કામ કરવાને આ ુર એવા લોક તર કે તૈયાર કરે. 15આવાતો ું લોકોને કહે, બોધ
કર અને ૂરા અ ધકારથી પ્રોત્સા હત કર અને ઠપકો આપ. કોઈ પણ ક્તને તરસ્કારભર નજરે જોવા ન દઈશ.

3
ખ્રસ્તી વતર્ ૂક

1 તેઓને યાદ કરાવ કે તેઓ રાજકતાર્ઓને આધીન થાય, અ ધકાર ઓને આજ્ઞાધીન થાય અને સવર્ સારાં કામને સારુ તત્પર
બને. 2 કોઈની નદા ન કરે, શાં ત પ્રય અને સવર્ માણસો સાથે ૂરા વનયથી વત. 3 કેમ કે આપણે પણ અગાઉ અજ્ઞાન,
અનાજ્ઞાં કત, કુમાગ ભટકાવેલા, ઘણી વષયવાસનાઓ તથા વલાસના દાસો, દરુાચાર તથા અદેખાઈ રાખનારા, તરસ્કારપાત્ર
તથા એકબીજાનો તરસ્કાર કરનારાં હતા. 4પણ ઈ રઆપણા ઉદ્ધારકતાર્ની દયા તથા માનવજાત પરનો તેમનો પ્રેમ પ્રગટ થયો,
5 ત્યારે આપણાં પોતાનાં કરેલાં ન્યાયીપણાનાં કામોથી ન હ, પણ તેમની દયા પ્રમાણે નવા જન્મનાં સ્નાનથી તથા પ વત્રઆત્માનાં
નવીનીકરણથી તેમણે આપણને બચા ા. 6 પ વત્રઆત્માને તેમણે આપણા ઉદ્ધારકતાર્ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા આપણા ઉપર ુષ્કળ
વરસા ા છે; 7જથેીઆપણે તેમની કૃપાથી ન્યાયી ઠર ને, આશા પ્રમાણે અનંતજીવનના વારસ થઈએ. 8આવાત વ ાસયોગ્ય
છે; અને જઓેએ ઈ ર પર વ ાસ કય છે તેઓ સારાં કામ કરવાને કાળજી રાખે માટે માર ઇચ્છા છે કે ું આ વાતો પર
ભાર ૂ ા કર. આ વાતો સાર તથા માણસોને માટે હતકારક છે. 9 પણ ૂખાર્ઈભયાર્ વાદ વવાદો, વંશાવળ ઓ, ઝગડા તથા
નયમશા વષેના વસંવાદોથી ું દૂર રહે; કેમ કે તે બાબતો નરુપયોગી તથા થર્ છે. 10એક કે બે વાર ચેતવણીઆપ્યા પછ
ભાગલા પડાવનાર માણસને દૂર કર; 11એમ જાણ ું કે એવો માણસ સત્ય માગથી દૂર થયો છે અને પોતાને અપરાધી ઠરાવતાં
પાપ કરે છે. 12જયારે હુ તાર પાસે આ તમાસ કે ુ ખકસને મોક ું ત્યારે માર પાસે નકોપોલીસઆવવાને પ્રયત્ન કરજ;ે કેમ કે
શયાળામાં ત્યાં રહેવા ું મેં ન ક ુ છે. 13 ઝેનાસ શા ીને તથા આપોલસને એવી વ ા કર ને મોકલજે કે રસ્તામાં તેમને
કશી તંગી પડે ન હ. 14 વળ આપણા લોકો જરૂર ખચર્ને પહોંચી વળવા માટે ભ ું કામ કરવા શીખે, કે જથેી તેઓ નરુપયોગી
થાય ન હ. 15 માર સાથેના સઘળાં તને સલામ કહે છે. વ ાસમાંના જઓે આપણા પર પ્રેમ કરે છે તેમને સલામ કહેજ.ે તમ
સવર્ પર કૃપા હો.
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ફલેમોનને પાઉલ પ્રે રતનો પત્ર
લેખક

ફલેમોનને પત્રનો લેખક પાઉલ હતો (1:1). આ પત્રમાં પાઉલ ફલેમોનને જણાવે છે કે તે ઓનેસીમસને તેની પાસે પાછો
મોકલી ર ો છે. ક્લોસ્સી 4:9 માં ઓને સમસની ઓળખ તે ુ ખકસ (કે જે ક્લોસ્સીઓને પત્ર પહોંચાડશે) તેથી સાથે ક્લોસ્સી
જશે તે ર તે આપવામાં આવી છે. એ બહુ જ રસપ્રદ છે કે પાઉલે આ પત્ર પોતાના હાથે લ ો હતો અને તે દશાર્વે છે કે તે તેના
માટે કેટ ું મહત્વ ું હ ું.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 60 ની આસપાસનો છે.
પાઉલે ફલેમોનને આ પત્ર રોમથી લ ો અને તે સમયે તે રોમમાં બંદ હતો.
વાંચકવગર્

પાઉલે આ પત્ર ફલેમોનને, આ ફયાન,ે આ ખપસને તથા આ ખપસના ઘરમાં મળતી મંડળ ને લ ો હતો. પત્રના વષયવસ્ ુ
પરથી એ સ્પ છે કે પત્રનો ૂળ ઇ ચ્છત વાંચક ફલેમોન હતો.

હે ુ
ફલેમોન ઓનેસીમસને (કે જે દાસ હતો અને પોતાના મા લક ફલેમોનના નાણાં ૂક ા વગર ભાગી ગયો હતો) તેને પાછો

સ્વીકારે તે માટે મનાવવા પાઉલે આ પત્ર લ ો હતો (10-12, 17). વ ુમાં, તે ઇચ્છે છે કે ફલેમોન ઓને સમસ સાથે માત્ર દાસ
જવેો વહાર નહ પણ “વહાલા ભાઈ” જવેો વહાર કરે (15-16). ઓને સમસ હજુ પણ ફલેમોનનો દાસ હતો અને પાઉલ
તેની પોતાના મા લક પાસે પાછા જવાની વાસ્ત વકતાને સરળ બનાવવા લખે છે. પાઉલે તેને સાક્ષી આપી તે દ્વારા ઓને સમસ
ખ્રસ્તી શષ્ય બન્યો હતો (1:10.)

ુદ્રાલેખ
માફ

રૂપરેખા
1. અ ભવાદન — 1:1-3
2. આભારદશર્ન — 1:4-7
3. ઓને સમસ માટે મધ્ય ી — 1:8-22
4. અં તમ વચનો — 1:23-25

પ્રસ્તાવના
1 સેવાકાયર્માં અમારા સાથીદાર વહાલાં ફલેમોન, બહેન આ ફયા, અમારા સાથી સૈ નક આ ખપસ તથા તારા ઘરમાંની

વ ાસી સ ુદાયને 2 ખ્રસ્ત ઈ ુનો બંદ વાન પાઉલ તથા ભાઈ તમોથી લખે છે 3 ઈ ર આપણા પતા તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત
તમને કૃપા તથા શાં ત થાઓ.

ફલેમોનનો પ્રેમ અને વ ાસ
4ભાઈ ફલેમોન પ્ર ુ ઈ ુ પર તથા સવર્ સંતો પરના તારા પ્રેમ તથા વ ાસ વષે, 5સાંભળવાથી તારુ સ્મરણ હુ નત્ય માર

પ્રાથર્નાઓમાં કરુ છુ અને મારા ઈ રનીઆભારસ્ ુ ત કરુ છુ. 6માર પ્રાથર્ના છે કેઆપણામાં જે સવર્ સારુ છે તે ું જ્ઞાન થયાથી,
તારા વ ાસની ભાગીદાર ખ્રસ્ત ઈ ુના મ હમાને સારુ સફળ થાય. 7 કારણ કે તારા પ્રેમમાં મને ઘણો આનંદ તથા દલાસો
મ ો છે; કેમ કે, ઓભાઈ, તારાથી સંતોના હૃદય ઉ ે જત થયાં છે.

ઓનેસીમસ માટે વનંતી
8 માટે જે યોગ્ય છે તે તને આજ્ઞા તર કે કહેવાને મને ખ્રસ્તમાં છૂટ છે ખર , 9 તોપણ હુ પાઉલ ૃદ્ધ તથા હમણાં ખ્રસ્ત ઈ ુનો

બંદ વાન હોવાથી હુ બીજી ર તે, એટલે પ્રેમથી, તને વનંતી કરુ છુ.
10ઓનેસીમસ આ બંદ ખાનામાં જે મારા દ કરા જવેો થયો છે તેને વષે હુ તને વનંતી કરુ છુ. 11અગાઉ તે તને ઉપયોગી

ન હતો, પણ હમણાં તે તને તથા મને પણ ઉપયોગી છે; 12 તેને પોતાને, એટલે મારા પોતાના હૃદય જવેાને, મેં તાર પાસે પાછો
મોકલ્યો છે. 13 તેને હુ માર પાસે રાખવા ઇચ્છતો હતો, કે ુવાતાર્ને લીધે હુ બંદ વાસમાં છુ તે દર મયાન તે તારા બદલામાં માર
મદદ કરે.

14 પણ તાર મરજી વના કઈ કરવાની માર ઇચ્છા ન હતી, એ માટે કે તારો ઉપકાર દબાણથી ન હ, પણ રાજી ુશીથી થાય.
15 કેમ કે તે સદા તાર પાસે રહે, તે માટે જ કદાચ થોડ વાર ુધી તારાથી દૂર થયો હશે, 16 હવે પછ દાસના જવેો ન હ, પણ
દાસથી અ ધક, એટલે વહાલા ભાઈના જવેો છે, મને તો તે વશેષ કર ને એવો છે, પણ તને તો દેહમાં તથા પ્ર ુમાં કેટલો બધો
વશેષ છે!
17માટે જો ું મને ભાગીદાર ગણે, તો જમે મારો તેમ તેનો સ્વીકાર કરજ.ે 18પણજો તેણે તારો કઈ અન્યાય કય હોય કે તેની

પાસે તારુ કઈ લેણું હોય તો તેની જવાબદાર હુ લઉં છુ. 19 હુ પાઉલ મારે પોતાને હાથે લ ું છુ કે, તે હુ ભરપાઈ કર શ; તોપણ
હુ તને નથી કહેતો કે ું પોતા વષે મારો કરજદાર છે. 20 હા, ભાઈ, તારાથી પ્ર ુમાં મને આનંદ થાય; ખ્રસ્તમાં મારુ હૃદય શાંત
કર.

21 ું મારુ કહે ું માનીશ એવો ભરોસો રાખીને તારા પર આ પત્ર લ ું છુ, કેમ કે હુ જાણું છુ કે, જે હુ કહુ છુ તે કરતાં પણ ું
વધારે કર શ. 22સારુ, મારે માટે રહેવાની વ ા તૈયાર રાખજ.ે કેમ કે મને આશા છે કે તમાર પ્રાથર્નાઓથી મારે તમાર પાસે
આવવા ું થશ.ે
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છેલ્લી સલામ
23એપાફ્રાસ, ખ્રસ્ત ઈ ુમાં મારો સાથી બંદ વાન, 24સેવાકાયર્માં મારા સાથીદાર માક, આ રસ્તાખર્સ, દેમાસ તથા ૂક સવર્

તને ક્ષેમકુશળ કહે છે.
25આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમારા આત્માની સાથે હો. આમીન.
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હ ૂઓને પત્ર
લેખક

હ ૂઓને પત્રનો લેખક અજ્ઞાત છે. કેટલાક વદ્વાનો પાઉલને લેખક તર કે ૂચવે છે પણ સાચો લેખક અજ્ઞાત છે. બીજુ
કોઈ ુસ્તક ખ્રસ્તને નયમશા તથા પ્રબોધકોની પ ર ૂણર્તા અને હારુનના યાજકપદ કરતાં ખ્રસ્તી વ ાસના ચ ડયાતા પ્ર ુખ
યાજક તર કે આટલી છટાદાર ર તે પ્રસ્ ુત કર ું નથી. આ ુસ્તક ખ્રસ્તને આપણા વ ાસના અગ્રેસર તથા પ ર ૂણર્કતાર્ તર કે
પ્રસ્ ુત કરે છે (12:2).

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 64 થી 70 ની આસપાસનો છે.
હ ૂઓને પત્ર ખ્રસ્તનાં સ્વગાર્રોહણના થોડા સમય બાદ તથા યરુશાલેમના વનાશના થોડા સમય અગાઉ યરુશાલેમમાં

લખાયો હતો.
વાંચકવગર્

આ પત્ર ુ ત્વે યહૂદ વ ાસીઓને સંબો ધત કરાયો હતો કે જઓે જૂના કરારથી પ ર ચત હતા અને જઓે યહૂદ ધમર્માં
પાછા ફરવા કે ુવાતાર્ ું યહૂદ કરણ કરવા ું પર ક્ષણ અ ુભવતા હતા. એ ું પણ ૂચવવામાં આવે છે કે વાંચકવગર્ એક મોટા
જૂથના યાજકો હતા કે જઓે ખ્રસ્તી વ ાસને અ ુસયાર્ હતા (પ્રે રતોનાં કૃત્યો 6:7).

હે ુ
હ ૂઓને પત્રના લેખકે તેના શ્રોતાજનોને ા નક યહૂદ શક્ષણનો નકાર કર ઈ ુને વ ા ુ રહેવાનો બોધ આપવા, ઈ ુ

ખ્રસ્ત સવ પર છે તે બતાવવા તથા ઈ ર ુત્ર દૂતો, યાજકો, જૂના કરારના આગેવાનો કે બીજા કોઈ પણ ધમર્ કરતાં વધારે સારા
છે બતાવવા આ લ ું હ ું. વધસ્તંભ પર મરવા દ્વારા અને મરેલાઓમાંથી ઉત્થાન પામવા દ્વારા ઈ ુ વ ાસીઓના ઉદ્ધાર તથા
અનંતજીવનની બાંહેધર આપે છે. આપણાં પાપો માટે ખ્રસ્ત ું બ લદાન સં ૂણર્ તથા સકળ હ ું. વ ાસ એ ઈ રને પ્રસ
કરવા તે છે. આપણે આપણો વ ાસ ઈ રનાં આજ્ઞાપાલનમાં પ્રદ શત કર એ છ એ.

ુદ્રાલેખ
ખ્રસ્તની શ્રે તા

રૂપરેખા
1. ઈ ુ ખ્રસ્ત દૂતો કરતાં શ્રે છે — 1:1-2:18
2. ઈ ુ નયમશા તથા જૂના કરાર કરતાં શ્રે છે — 3:1-10:18
3. વ ા ુ રહેવા તથા કસોટ ઓ સહન કરવા તેડુ — 10:19-12:29
4. અં તમ બોધ અને ુભેચ્છાઓ — 13:1-25

ઈ ર ું વચન તેમના ુત્ર મારફતે
1 પ્રાચીન કાળમાં પ્રબોધકો દ્વારા આપણા ૂવર્જોની સાથે ઈ રે અનેક વાર વ વધ ર તે વાત કર હતી. 2 તે આ છેલ્લાં

સમયમાં ુત્ર કે, જમેને તેમણે સવર્ના વારસ ઠરા ાં અને વળ જમેનાં વડે તેમણે વ પરના લોકોને ઉત્પ કયાર્, તેમના દ્વારા
આપણી સાથે બોલ્યા છે. 3 તેઓ ઈ રના મ હમા ું તેજ તથા તેમના ક્તત્વની આબેહૂબ પ્ર તમા છે, પોતાના પરાક્રમના
શ થી તેઓ સવર્ને નભાવી રાખે છે; તેઓ આપણા પાપ ું પ્રાય ત કર , આપણને ુદ્ધ કર , મહાન પતાની જમણી તરફ
ઉચ્ચ ાને બરાજલેા છે.

ઈ રના ુત્ર ું અજોડપણું
4 તેમને સ્વગર્દૂતો કરતાં જટેલાં પ્રમાણમાં ઉચ્ચતમ નામ વારસામાં મ ું છે, તેટલાં પ્રમાણમાં તે તેઓ કરતાં ઉ મ છે. 5 કેમ કે

ઈ રે સ્વગર્દૂતોને ારે એ ું ક ું કે, ‘ ું મારો દ કરો છે, આજે મેં તને જન્મ આપ્યો છે?’ ”
અને વળ , ‘હુ તેનો પતા થઈશ અને તે મારો ુત્ર થશ?ે’ ”
6 વળ જયારે તે પ્રથમજ નતને દુ નયામાં લાવે છે, ત્યારે તે કહે છે કે, ‘ઈ રના સવર્ સ્વગર્દૂતો તેમ ું ભજન કરો.’ ” 7 વળ

સ્વગર્દૂતો સંબંધી તે એમ કહે છે કે, ‘તે પોતાના સ્વગર્દૂતોને વા ુરૂપ, અને પોતાના સેવકોને અ ની જ્વાળારૂપ કરે છે.’ ”
8 પણ ુત્ર વષે તે કહે છે, ‘ઓ ઈ ર, તમારુ રા ાસન સનાતન છે અને તમારો રાજદડ ન્યાયનો દડ છે. 9 તમે ન્યાયીપણા

પર પ્રેમ રા ો છે અને અન્યાય પર દ્વષે કય છે, એમાટે ઈ રે, એટલે તમારા ઈ રે, તમને તમારા સાથીઓ કરતાં અ ધક ગણીને
આનંદરૂપી તેલથી અ ભ ષક્ત કયાર્ છે.

10 વળ , ઓ પ્ર ,ુ તમે આરભમાં ૃથ્વીનો પાયો ના ો, અને આકાશો તમારા હાથની કૃ ત છે. 11 તેઓ નાશ પામશ,ે પણ
તમે કાયમ રહો છો; તેઓ સવર્ વ ની માફક જીણર્ થઈ જશ;ે 12તમે ઝભ્ભાની જમે તેઓને વાળ લેશો; અને વ ની જમે તેઓ
બદલાશે; પણ તમે એવા અને એવા જ છો, તમારાં વષ નો કદ અંત આવશે ન હ.’ ”

13 પણ ઈ રે કયા સ્વગર્દૂતને કદ એમ ક ું કે, ‘હુ તારા શ ુઓને તારા પગ નીચે કચડુ ન હ, ત્યાં ુધી ું મારે જમણે હાથે
બેસ?’ ”

14 ું તેઓ સવર્ સેવા કરનારા આત્મા નથી? તેઓને ઉદ્ધારનો વારસો પામનારાઓની સેવા કરવા માટે બહાર મોકલવામાં
આ ા નથી?
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2
મહાન ઉદ્ધાર

1તેથી જે વાતોઆપણા સાંભળવામાંઆવી તેનાથીઆપણે કદ દૂર જઈએ ન હ, તે માટે તેના પરઆપણે વધારે કાળજી ૂવર્ક
ધ્યાન રાખ ું જોઈએ.

2 કેમ કેજો સ્વગર્દૂતો દ્વારા કહે ું વચનસત્ય ઠ ુ અને દરેક પાપ તથાઆજ્ઞાભંગ કરનારાઓને યોગ્યબદલો મ ો, 3તોઆપણે
આ મહાન ઉદ્ધાર વષે બેદરકાર રહ એ તો શી ર તે બચી ુ?ં તે ઉદ્ધારની વાત પહેલાં ઈ રે પોતે કહ , પછ સાંભળનારાઓએ
તેની ખાતર અમને કર આપી. 4ઈ ર પણચમત્કા રક ચ ોથી, આ યર્કમ થી, વ વધ પરાક્રમી કામોથી તથા પ વત્રઆત્માએ
પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે આપેલાં દાનથી તેઓની સાથે સાક્ષી આપતા ર ાં છે.

ઈ ુ એકમાત્ર ઉદ્ધારક
5 કેમ કે જે આગામી ુગ સંબંધી અમે તમને કહ એ છ એ તે ું નયંત્રણ તેમણે સ્વગર્દૂતોને આધીન ક ુ નથી. 6 પણ ગીતકતાર્

દાઉદ જણાવે છે કે, ‘માણસ વળ કોણ છે, કે તમે તે ું સ્મરણ કરો છો? અથવા મ ુષ્ય ુત્ર કોણ છે કે તમે તેની ુલાકાત લો છો?
7 તેમણે તેને થોડા સમય માટે સ્વગર્દૂતો કરતાં ઊતરતો કય છે; અને તેના મસ્તક પર મ હમા તથા માનનો ુગટ ૂ ો છે.

તમારા હાથનાં કામ પર તેને અ ધકાર આપ્યો છે. 8 તમે સમગ્ર ૃ તેના હાથમાં સોંપી છે; આમ બ ું તેને સ્વાધીન કરવાથી તેને
ુપ્રત ક ુ ના હોય એ ું કઈ બાકાત રા ું નથી. પણ સઘ ું તેને સ્વાધીન ક ુ, એમ હજી ુધી આપણી નજરે પડ ું નથી.
9 પણ ઈ રની કૃપાથી સઘળાં માણસને માટે ૃત્ ુ પામવાને અથ જમેને સ્વગર્દૂતો કરતાં થોડ વાર ુધી ઊતરતા કરવામાં

આ ા છે, અને મરણ સહેવાને લીધે જમેનાં પર મ હમા તથા ગૌરવનો ુગટ ૂકવામાં આ ો, તે ઈ ુને જોઈએ છ એ. 10 કેમ કે
જમેને માટે બ ું છે, તથા જમેનાંથી સઘળાં ઉત્પ થયાં છે, તેમને એ યોગ્ય હ ું કે, તે ઘણાં દ કરાઓને મ હમામાં લાવતાં તેઓના
ઉદ્ધારના અ ધકાર ને દઃુખ ભોગવવાથી પ ર ૂણર્ કરે.

11 કેમ કે જે પ વત્ર કરે છે અને જે પ વત્ર કરાય છે, તે સઘળાં એકથી જ છે, એ માટે તે તેઓને ભાઈઓ કહેવાને શરમાતા
નથી. 12 તે કહે છે કે, “હુ તમારુ નામ ભાઈઓને પ્રગટ કર શ, વ ાસી સ ુદાયમાં ગીત ગાતાં હુ તમાર સ્ ુ ત કર શ.

13 હુ તેમના પર ભરોસો રાખીશ; વળ , જુઓ, હુ તથા જે બાળકો ઈ રે મને આપ્યાં છે તેઓ ભરોસો કર ું.”
14 જથેી બાળકો માંસ તથા લોહ નાં બનેલાં હોય છે, માટે તે પણ તે જ ર તે તેઓના ભાગીદાર થયા, જથેી તે પોતે મરણ

પામીને મરણ પર સ ા ધરાવનારનો, એટલે શેતાનનો, નાશ કરે. 15અને મરણની બીકથી જે પોતાના આખા જીવનભર ુલામ
જવેા હતા તેઓને પણ ુક્ત કરે.

16 કેમ કે ન ે તે સ્વગર્દૂતોની સહાય નથી કરતા, પણ ઇબ્રા હમનાં સંતાનની સહાય કરે છે. 17એ માટે તેમને બધી બાબતોમાં
પોતાના ભાઈઓના જવેા થ ું જોઈ ું હ ું, કે લોકોનાં પાપો માટે પ્રાય ત કરવાને ઈ રને લગતી બાબતો સંબંધી તેઓ દયા ુ
તથા વ ા ુ પ્ર ુખ યાજક થાય. 18 કેમ કે તેમ ું પર ક્ષણ થવાથી તેમણે એટલા માટે દઃુખ સહન ક ુ કે જઓે ું પર ક્ષણ થાય
છે, તેઓને સહાય કરવાને તે સવર્શ ક્તમાન છે.

3
ઈ ુ ૂસા કરતાં ચ ઢયાતા

1એ માટે, ઓ, સ્વગ ય તેડાના ભાગીદાર પ વત્ર ભાઈઓ, આપણે જે સ્વીકા ુ છે તેના પ્રે રત તથા પ્ર ુખ યાજક ઈ ુ પર તમે
લક્ષ રાખો. 2જમે ૂસા પણ પોતાના આખા ઘરમાં વ ા ુ હતો, તેમ તેઓ પોતાના નીમનાર ઈ ર પ્રત્યે વ ા ુ હતા. 3 કેમ
કે જે પ્રમાણે ઘર કરતાં ઘર બાંધનારને વશેષ માન મળે છે, તે પ્રમાણે ૂસા કરતાં વશેષ માનયોગ્ય ઈ ુને ગણવામાં આ ા છે.
4 કેમ કે દરેક ઘર કોઈએ બાંધ્ ું છે, પણ સમગ્ર ૃ ના સજનહાર તો ઈ ર જ છે.

5 ૂસા તો જે વાત પ્રગટ થવાની હતી તેની ખાતર આપવા માટે, સેવકની પેઠે ઈ રના ઘરમાં વ ા ુ હતા. 6 પણ ખ્રસ્ત
તો ુત્ર તર કે ઈ રના ઘર પર વ ા ુ હતા; જોઆપણે અંત ુધી હમત તથા આશામાં ગૌરવ રાખીને દૃઢ રહ એ તો આપણે
તેમ ું ઘર છ એ.

ઈ રના લોકો માટે વશ્રામ
7એ માટે જમે પ વત્ર આત્મા કહે છે તેમ, “આજે જો તમે ઈ રની વાણી સાંભળો, 8 તો જમે ક્રોધકાળે એટલે અરણ્યમાંના

પર ક્ષણના દવસોમાં તમે પોતાનાં હૃદય કઠણ કયાર્ તેમ ન કરો.
9 ત્યાં તમારા ૂવર્જોએ મને પારખવા માર કસોટ કર ; અને ચાળ સ વરસ ુધી મારાં કામો નહા ા.ં 10એ માટે તે પેઢ પર

હુ નારાજ થયો અને મેં ક ું કે, “તેઓ પોતાના હૃદયમાં સદા ભટક જઈને ખોટા માગ જાય છે અને તેઓએ મારા માગર્ જાણ્યાં
ન હ. 11 માટે મેં મારા ક્રોધાવેશમાં પ્રણ લીધા કે તેઓ મારા વશ્રામમાં પ્રવેશ પામશે ન હ.”

12હવે ભાઈઓ, તમે સાવધાન થાઓ, જથેી તમારામાંના કોઈ ું હૃદયઅ વ ાસથી દુ થાયઅને તે જીવંત ઈ રથી દૂરજાય.
13 પણ ાં ુધી ‘આજ’ કહેવાય છે, ત્યાં ુધી તમે દનપ્ર ત દન એકબીજાને ઉ ેજન આપો; કે પાપના કપટથી તમારામાંના
કોઈ ું હૃદય કઠણ થાય ન હ.

14 કેમ કે જો આપણે પ્રારભનો આપણો વ ાસ અંત ુધી ટકાવી રાખીએ, તો આપણે ખ્રસ્તનાં ભાગીદાર થયા છ એ.
15 કેમ કે એમ ક ું છે કે, ‘આજજો તમે તેમની વાણી સાંભળો; તો જમે ક્રોધકાળે તમે પોતાનાં હૃદય કઠણ કયાર્ તેમ ન કરો.

16 કેમ કે તે વાણી સાંભ ાં છતાં કોણે ક્રોધ ઉત્પ કય ? ું ૂસાની આગેવાનીમાં મસરમાંથી જઓે બહાર નીક ા તે
બધાએ ન હ? 17 વળ ચાળ સ વરસ ુધી તે કોનાં પર નારાજ થયા? ું જઓેએ પાપ ક ુ, જઓેનાં ૃતદેહ અરણ્યમાં પડ્યા
ર ાં? 18જઓેએ વ ાસ કય ન હ તેઓ વગર કોને વષે તેમણે સમ ખાઈને ક ું કે, ‘તેઓ મારા વશ્રામમાં પ્રવેશ પામશે ન હ?’
19આપણે જોઈએ છ એ કે અ વ ાસને કારણે તેઓ પ્રવેશ પામી શ ા નહ .
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4
1એ માટે આપણે ડર ું જોઈએ એમ ન થાય, કે તેમના વશ્રામમાં પ્રવેશ પામવા ું આશાવચન હજી એ ું ને એ ું હોવા છતાં

તમારામાંનો કોઈ કદાચ ત્યાં પહોંચવામાં નષ્ફળ થાય. 2 કેમ કે જમે ઇઝરાયલીઓને તેમ આપણને પણ ુવાતાર્ પ્રગટ કરવામાં
આવેલી છે; પણ સાંભળેલી વાત તેઓને લાભકારક થઈ ન હ. જઓેએ ધ્યાન દઈને સાંભ ું તેઓની સાથે તેઓ વ ાસમાં
સહમત થયા ન હ.

3 આપણે વ ાસ કરનારાઓ વશ્રામમાં પ્રવેશ પામીએ છ એ, જમે તેમણે ક ું છે કે, ‘મેં મારા ક્રોધાવેશમાં સમ ખાધા કે,
તેઓ મારા વશ્રામમાં પ્રવેશ પામશે ન હ,’ જોકે કે કામો તો ૃ ના આરભથી ૂણર્ થયેલાં હતા.ં 4 કેમ કે સાતમા દવસ વષે એક
જગ્યાએ તેમણે એ ું કહે ું છે કે, ‘સાતમે દવસે ઈ રે પોતાનાં સવર્ કામથી વશ્રામ લીધો.’ ” 5અને એ જ જગ્યાએ તે ફર કહે
છે કે, ‘તેઓ મારા વશ્રામમાં પ્રવેશ પામશે ન હ.’ ”

6તેથી કેટલાકને તેમાં પ્રવેશ કરવા ું બાક રહે ું છે અને જઓેને પહેલી ુવાતાર્ પ્રગટ કરવામાં આવી હતી, તેઓએઆજ્ઞાભંગ
કય . તેથી તેઓ પ્રવેશ પામી શ ા ન હ, 7 માટે એટલી બધી વાર પછ ફર નીમેલો દવસ ઠરાવીને જમે અગાઉથી કહેવામાં
આ ું તેમ તે દાઉદ દ્વારા કહે છે કે, જો ‘આજે તમે તેની વાણી સાંભળો, તો તમે તમારાં હૃદયોને કઠણ ન કરો.’ ”

8 કેમ કે જો યહો ુઆએ તેઓને તે વશ્રામ આપ્યો હોત, તો તે પછ બીજા દવસ સંબંધી ઈ રે ક ું ન હોત. 9 એ માટે
ઈ રના લોકોને માટે વશ્રામનો વાર હજી બાક રહેલો છે. 10 કેમ કે જમે ઈ રે પોતાનાં કામોથી વશ્રામ લીધો તેમ ઈ રના
વશ્રામમાં જણેે પ્રવેશ કય છે, તેણે પણ પોતાનાં કામથી વશ્રામ લીધો છે. 11એ માટે આપણે તે વશ્રામમાં પ્રવેશવાને ખંતથી
યત્ન કર એ કે, એમ ન થાય કે આજ્ઞાભંગના એ જ ઉદાહરણ પ્રમાણે કોઈ પ તત થાય.

12 કેમ કે ઈ ર ું વચનજીવંત, સમથર્ તથા બેધાર તલવાર કરતાં પણ વધારે તી ણ છે, તે જીવ, આત્મા, સાંધા તથા મજ્જાને
જુદાં કરે એટલે ુધી વીંધનારુ છે; અને હૃદયના વચારોને તથા લાગણીઓને પારખી લેનારુ છે. 13ઉત્પ કરે ું કઈ તેનીઆગળ
ુપ્ત નથી; પણ જમેની સાથે આપણને કામ છે, તેમની દ્ર માં આપણે સઘળાં તદ્દન ઉઘાડાં છ એ.

ઈ ુ અજોડ પ્ર ુખયાજક
14 તો ઈ રના ુત્ર ઈ ુ જે સ્વગર્માં પ્રવેશ પામ્યા છે, એવા મહાન પ્ર ુખ યાજકઆપણને મ ા છે, માટે આપણે જે સ્વીકા ુ

છે તેને દૃઢતાથી પકડ રાખીએ. 15 કેમ કે આપણી નબર્ળતા પર જમેને દયા નઆવે એવા ન હ, પણ તે સવર્ પ્રકારે આપણી જમે
પર ક્ષણ પામેલા છતાં નષ્પાપ ર ા એવા આપણા પ્ર ુખ યાજક છે. 16એ માટે દયા પામવાને તથા યોગ્ય સમયે સહાયને માટે
કૃપા પામવા સારુઆપણે હમતથી કૃપાસનની પાસે આવીએ.

5
1 કેમ કે દરેક પ્ર ુખ યાજક માણસોમાંથી પસંદ કરેલો હોવાને લીધે ઈ ર સંબંધીની બાબતોમાં માણસોને સારુ નીમેલો છે, એ

માટે કે તે પાપોને સારુ અપર્ણો તથા બ લદાન આપે; 2 તે પોતે પણ નબર્ળતાથી ઘેરાયેલો છે. તેથી તે અજ્ઞાનીઓની તથા ૂલ
કરનારાઓની સાથે સહા ુ ૂ તથી વત શકે છે. 3 તેથી તેણે જમે લોકોને માટે તેમ પોતાને સારુ પણ પાપોને લીધે અપર્ણ કર ું
જોઈએ.

4 હારુનની માફક જનેે ઈ રે બોલા ો હોય તેના વના અન્ય કોઈ પોતાને માટે આ સન્માન લેતો નથી. 5એ જ ર તે ખ્રસ્તે
પણ પ્ર ુખ યાજક થવા ું માન પોતે લી ું ન હ, પણ જણેે તેમને ક ું કે, ું મારો દ કરો છે, આજે મેં તને જન્મઆપ્યો છે,’ તેમણે
તેમને તે સન્માન આપ્ ુ.ં

6 વળ તે પ્રમાણે પણ બીજી જગ્યાએ પણ તે કહે છે કે, ‘મેલ્ખીસેદેકના નયમ પ્રમાણે, ‘તમે સનાતન યાજક છો.’ ”
7 તેઓ મ ુષ્યદેહધાર હતા એ સમયે પોતાને ૃત્ ુમાંથી છોડાવવાને જે સવર્શ ક્તમાન હતા, તેઓની પાસે મોટે અવાજ,ે

આં ુસ હત પ્રાથર્ના તથા વનંતી કયા અને તેમણે અધીનતાથી ઈ રની વાતોને મ હમા આપ્યો, માટે તેમની પ્રાથર્ના સાંભળવામાં
આવી; 8 તે ુત્ર હતા તે છતાં પણ પોતે જે જે સંકટો સ ાં તેથી તે ખ્રસ્તઆજ્ઞાપાલન શી ા.

9અને પ ર ૂણર્ થઈને પોતાનીઆજ્ઞા ું પાલન કરનારા સઘળાંને માટેઅનંત ઉદ્ધાર ું કારણબન્યા. 10ઈ રે તેમને મેલ્ખીસેદેકનાં
નયમ પ્રમાણે પ્ર ુખ યાજક જાહેર કયા.

વ ાસ-ત્યાગ સામે ચેતવણી
11આ મેલ્ખીસેદેક વષે અમારે ઘણી બાબતો કહેવાની છે, પણ અથર્ સમજાવવો અઘરો છે, કેમ કે તમે સાંભળવામાં ધીમા

છો.
12 કેમ કે આટલા સમયમાં તો તમારે ઉપદેશકો થ ું જોઈ ું હ ું, પણઅત્યારે તો ઈ રનાં વચનનાં પાયાના સદ્ધાંત શાં છે, એ

કોઈ તમને ફર શીખવે એવી જરૂર ઊભી થઈ છે; અને તમે એવા બાળક જવેા થયા છો કે જનેે દૂધની અગત્ય છે અને જે ભારે
ખોરાક પચાવી શકે તેમ નથી. 13 કેમ કે જે દરેક દૂધ પીએ છે તે ન્યાયીપણાની બાબતો સંબંધી બનઅ ુભવી છે, કેમ કે આ ત્મક
જીવનમાં તે હજી બાળક છે. 14 પણ બીજી બાજુ જઓે ુખ્ત છે, એટલે કે જઓે સા ું અને ખોટુ પારખવામાં હો શયાર છે,
તેઓને માટે ભારે ખોરાક છે.

6
1માટે હવે, ખ્રસ્ત વષેનાં પાયાના સદ્ધાંતોનો ઉપદેશ જેઆપણે અગાઉ શી ા છ એ તેને રહેવા દઈને હવે આપણે સં ૂણર્તા
ુધી આગળ વધીએ; અને નજીર્ વ કામ સંબંધીના પસ્તાવાનો તથા ઈ ર પરના વ ાસનો, 2બા પ્તસ્મા સંબંધીના ઉપદેશનો,

હાથ ૂકવાનો, ૃત્ ુ પામેલાંઓના ુનરુત્થાનનો અને અનંતકાળના ન્યાય ુકાદાનો પાયો ફર થી ન નાખીએ. 3જો ઈ રની ઇચ્છા
હોય તો આપણે એ પ્રમાણે કર ુ.ં

4 કેમ કે જઓે એક વાર પ્રકા શત થયા, જઓેએ સ્વગ ય દાનનો અ ુભવ કય , જઓે પ વત્રઆત્માનાં ભાગીદાર પણ થયા,
5જઓેએ ઈ ર ું સારુ વચન તથા આવનાર ુગના પરાક્રમનો અ ુભવ કય , 6અને ત્યાર પછ જઓે તે વીસર જઈને પ તત
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થયા, તેઓને ફર થી પ ાતાપ કરાવવો એ શ નથી, કેમ કે તેઓ ઈ રના ુત્રને ફર થી વધસ્તંભે જડે છે અને જાહેરમાં તેમ ું
અપમાન કરે છે.

7 જે જમીન પોતા પર વારવાર વરસેલા વરસાદ ું શોષણ કરે છે, અને જઓે તેને ખેડે છે તેઓને માટે ઉપયોગી વનસ્પ ત
ઉપજાવે છે, તેને ઈ ર આશીવાર્દ આપે છે. 8 પણ જે કાંટા તથા ઝાંખરાં ઉપજાવે છે, તે જમીન નાપસંદ થયેલી તથા શા પત
કરાયેલી છે; અંતે તેને બાળ નાખવામાં આવશ.ે

9 પણ પ્રય બં ુઓ, જોકે અમે એ ું કહ એ છ એ તોપણ તમારા સંબંધી એનાં કરતાં સાર તથા ઉદ્ધારને લગતી બાબતોનો
અમને ભરોસો છે. 10 કેમ કે ઈ ર તમારા કામને તથા તેમના નામ પ્રત્યે તમે જે પ્રેમ બતા ો છે; અને સંતોની જે સેવા કર છે
અને હજુ કરો છો તેને ૂલી જાય એવા અન્યાયી નથી.

11અને અમે અંતઃકરણ ૂવર્ક ઇચ્છા રાખીએ છ એ, કે તમારામાંનો દરેક, આશામાં પ ર ૂણર્ થવાને અથ, એવો જ ઉત્સાહ
અંત ુધી દશાર્વી રાખ,ે 12 માટે તમે મંદ ન પડો, પણ જઓે વ ાસ તથા ધીરજથી વચનોના વારસ છે, તેઓ ું અ ુસરણ કરો.

ઈ ર ું ખાતર ભ ુ વચન
13 કેમ કે ઈ રે ઇબ્રા હમને વચન આપ્ ું ત્યારે પોતાના કરતાં કોઈ મોટો ન હતો કે જનેાં સમ તે ખાય, માટે તેણે પોતાના જ

સમ ખાઈને ક ું કે, 14ખરેખર હુ તને આશીવાર્દ આપીશ જ, અને તારાથી મહાન પ્રજા ઉત્પ કર શ.’ ” 15એ પ્રમાણે, ધીરજ
રા ા પછ તે વચન ું ફળ પામ્યો.

16 માણસો પોતાના કરતા જઓે શ્રે હોય છે તેઓના સમ ખાય છે અને સોગનથી તેઓનાં સઘળાં વવાદનો અંત આવે છે.
17 તે પ્રમાણે ઈ ર પોતાના સંકલ્પની ન યતા, આશાવચનના વારસોને બતાવવા ચાહતા સમ ખાઈને મધ્ય બન્યા, 18એ
માટે કે જે વચન તથા સમ જમેાં ઈ રથી જૂઠુ બોલી શકા ું નથી, એવી બે ન ળ વાતોથી આપણને, એટલે આગળ ૂકેલી
આશા પકડવા સારુઆશ્રયને માટે દોડનારાંને, ુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉ ેજન મળે.

19 તે આશા આપણા આત્માને સારુ લંગર સરખી, ુર ક્ષત તથા ભરોસાપાત્ર અને પડદા પાછળના ાનમાં પ્રવેશ કરનાર
છે. 20 ત્યાં ઈ ુએ અગ્રેસર થઈને આપણે માટે પ્રવેશ કય છે, અને મેલ્ખીસેદેકના નયમ પ્રમાણે તે સદાને માટે પ્ર ુખ યાજક થયા
છે.

7
મેલ્ખીસેદેક યાજક

1આમેલ્ખીસેદેક, શાલેમનો રાજાઅને પરાત્પર ઈ રનો યાજક હતો, જયારે ઇબ્રા હમ રાજાઓની હત્યા કર ને પાછોઆ ો,
ત્યારે તેણે તેને મળ ને આશીવાર્દ આપ્યો; 2અને ઇબ્રા હમે લડાઈમાં જે મેળ ું હ ું તેનો દસમો ભાગ તેને આપ્યો. તેના નામનો
પહેલો અથર્ તો ‘ન્યાયીપણાનો રાજા,’ પછ ‘શાલેમનો રાજા,’ એટલે ‘શાં તનો રાજા’ છે. 3 તે પતા વગરનો, માતા વગરનો અને
વંશાવળ વગરનો હતો, તેના આરભનો સમય કે આ ુષ્યનો અંત ન હતો, પણ તે ઈ રના ુત્રના જવેો સદા યાજક રહે છે.

4 તો જનેે આ દ પતા ઇબ્રા હમે ૂટમાંનો દસમો ભાગ આપ્યો, તે કેવો મહાન હશે એનો વચાર કરો. 5અને ખરેખર, લેવીના
સંતાનમાંના જઓે યાજકપદ પામે છે, તેઓને લોકોની પાસેથી એટલે ઇબ્રા હમથી ઉત્પ થયેલા પોતાના ભાઈઓની પાસેથી,
નયમશા પ્રમાણે દસમો ભાગ લેવાની આજ્ઞા છે ખર ; 6પણજે તેઓની વંશવાળ નો ન હતો, તેણે ઇબ્રા હમની પાસેથી દસમો
ભાગ લીધો અને જનેે વચનો મ ાં હતાં તેને તેણે આશીવાર્દ આપ્યો.

7 હવે, મોટો નાનાને આશીવાર્દ આપે છે તેમાં તો કઈ પણ વાંધો નથી. 8અહ યાં યહૂદ યાજકો જઓે ૃત્ ુપાત્ર છે તે આ
દસમો ભાગ લે છે; પણ ત્યાં જનેાં સંબંધી સાક્ષી આપેલી છે, કે તે જીવંત છે, તે લે છે. 9અને એમ પણ કહેવાય છે કે, જે લેવી
દસમો ભાગ લે છે, તેણે પણ ઇબ્રા હમની મારફતે દસમો ભાગઆપ્યો; 10 કેમ કે જયારે મેલ્ખીસેદેક તેના પતાને મ ો, ત્યારે તે
પોતાના પતાનાં અંગમાં હતો.

11એ માટે જો લેવીના યાજકપણાથી પ ર ૂણર્તા થઈ હોત, કેમ કે તે દ્વારા લોકોને નયમશા મ ું હ ું, તો હારુનના નયમ
પ્રમાણે ગણાયેલો ન હ, એવો બીજો યાજક મેલ્ખીસેદેકના નયમ અ ુસાર ઉત્પ થાય એની શી અગત્ય હતી? 12 કેમ કે
યાજકપદ બદલાયાથી નયમ પણ બદલાવાની જરૂર છે.

13 કેમ કે જે સંબંધી એ વાતો કહેવાયેલી છે, તે અન્ય કુળનો છે, તેઓમાંના કોઈએ યજ્ઞવેદ ની સેવા કર નથી. 14 કેમ કે એ
સ્પ છે, કે યહૂદાના કુળમાં આપણા પ્ર ુનો જન્મ થયો, તે કુળમાંના યાજકપદ સંબંધી ૂસાએ ક ું ક ું નથી.

મેલ્ખીસેદેક જવેો બીજો યાજક
15હવે જે મેલ્ખીસેદેકના જવેો, એટલે કે જ ગકઆજ્ઞાના ધારા ધોરણ પ્રમાણે ન હ પણઅ વનાશી જીવનનાં સામથ્યર્ પ્રમાણે;

16 બીજો એક યાજક ઊભો થયો છે, તો આ બાબત વષે સ્પ થાય છે. 17 કેમ કે એવી સાક્ષી આપવામાં આવેલી છે કે,
મેલ્ખીસેદેકના નયમ પ્રમાણે ‘તમે સનાતન યાજક છો.’ ”

18 કેમ કે અગાઉની આજ્ઞા અશક્ત તથા નરુપયોગી હતી તે માટે તે રદ કરવામાં આવે છે. 19 કેમ કે નયમશા થી ક ું
પ ર ૂણર્ થ ું નથી, અને જનેે બદલે જનેાંથી આપણે ઈ રની પાસે જઈ શક એ, એવી વધારે સાર આશાનો ઉદભવ થાય છે.

20 પણ આ તો સમ વગર આપવામાં આ ું નહો ું. બીજા તો સમ વગર યાજક થયા છે તે વશેષ સારુ છે કેમ કે તે વશે ું
વચન સમ વગરઆપવામાં આ ું નહો ું, 21 પણઆ તો સમથી થાય છે, એટલે જમેણે તેમને ક ું કે, ‘પ્ર ુએ સમ ખાધા, અને
તે પસ્તાવો કરનાર નથી, કે ું સનાતન યાજક છે, આવી ર તે તે તેમનાંથી યાજક થયા.’ ”

22 તે જ પ્રમાણે ઈ ુ સારા કરારની ખાતર થયા છે. 23જઓે યાજક થયા તેઓ ુષ્કળ પ્રમાણમાં હતા ખરા, કેમ કે ૃત્ ુને
લીધે તેઓ સદા રહ શ ા ન હતા. 24 પણ ઈ ુ તો સદાકાળ રહે છે, માટે તેમ ું યાજકપદ અ વકાર છે.

25માટે જઓે તેમની મારફતે ઈ રની પાસે આવે છે, તેઓનો સં ૂણર્ ઉદ્ધાર કરવાને ઈ ુ સમથર્ છે. કેમ કે દરેકને માટે મધ્ય ી
કરવાને તેઓ સદા જીવંત રહે છે. 26 તેમના જવેા પ્ર ુખ યાજકની આપણને જરૂર હતી, તે પ વત્ર, નદ ષ, નષ્કલંક, પાપીઓથી
તદ્દન અલગ છે, અને તેમને આકાશ કરતાં વધારે ઉચ્ચ ાને બરાજવામાં આવેલા છે.
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27 પ્રથમ પ્ર ુખ યાજકોની માફક તે પોતાના પાપોને સારુ, પછ લોકોના પાપોને સારુ નત્ય બ લદાનઆપવાની તેમને અગત્ય
નથી; કેમ કે તેમણે, પોતા ું અપર્ણ કર ને એક જ વખતમાં એ કાયર્ ૂણર્ ક ુ છે. 28 કેમ કે નયમશા નબળા માણસોને પ્ર ુખ
યાજકો ઠરાવે છે; પણ નયમશા પછ જે સમ ું વચન છે તે તો સદાને માટે સં ૂણર્ કરેલા ુત્રને પ્ર ુખ યાજક ઠરાવે છે.

8
આપણો પ્ર ુખયાજક - ઈ ુ ખ્રસ્ત

1 હવે જે વાતો અમે કહ એ છ એ, તેનો સારાંશ એ છે, કે આપણને એવા પ્ર ુખ યાજક મ ા છે, કે જે સ્વગર્માં ઈ રના
મહત્વના રા ાસનની જમણી તરફ બરાજમાન છે. 2 પ વત્ર ાનનો તથા જે ખરો મંડપ માણસોએ ન હ, પણ પ્ર ુએ બાંધેલો
છે, તેના તે સેવક છે.

3 દરેક પ્ર ુખ યાજક અપર્ણો તથા બ લદાન આપવા માટે નમાયેલા છે; માટે તેમની પાસે પણ અપર્ણ કરવા ું કઈ હોય એ
જરૂર છે. 4વળ જો તે ૃથ્વી પર હોત, તો તે યાજક હોત જ ન હ; કેમ કે નયમશા પ્રમાણે અપર્ણો કરનારા યાજકો તો અહ
છે જ; 5જઓે સ્વગર્માંની વસ્ ુઓની પ્ર તમા તથા પ્ર તછાયાની સેવા કરે છે, કેમ કે જમે ૂસા જયારે મંડપ ઊભો કરવાનો હતો
ત્યારે તેને ઈ રે ક ું કે, ‘જે ન ૂનો તને પહાડ પર બતા ો હતો, તે પ્રમાણે તમામ બાબતોની રચના કાળજી ૂવર્ક કર.’ ”

6 પણ હવે જમે ખ્રસ્ત વધારે સારાં વચનોથી ઠરાવેલા અને વધારે સારા કરારના મધ્ય છે, તેમ તેમને વધારે સારુ સેવાકાયર્
કરવા ું મ ુ.ં 7 કેમ કે જો તે પહેલા કરાર નદ ષ હતો, તો બીજા કરારને માટે ાન શોધવાની જરૂર રહેત ન હ.

8પણ દોષ કાઢતાં ઈ ર તેઓને કહે છે કે, ‘જુઓ, પ્ર ુ એમ કહે છે કે, એવા દવસોઆવે છે, કે જમેાં હુ ઇઝરાયલના લોકોની
સાથે તથા યહૂ દયા લોકોની સાથે નવો કરાર કર શ. 9 તેઓના ૂવર્જોને મસર દેશમાંથી બહાર લાવવા માટે જે દવસે મેં તેઓનો
હાથ પકડ્યો, ત્યારે તેઓની સાથે જે કરાર મેં કય હતો, તે પ્રમાણેનો કરાર તે ન હ હોય કારણ કે તેઓ મારા કરાર ુજબ ચાલ્યા
ન હ એટલે મેં તેઓ સંબંધી કશી પરવા કર ન હ, એ ું પ્ર ુ કહે છે.’ ”

10 કેમ કે પ્ર ુ કહે છે કે, ‘તે દવસો પછ , ઇઝરાયલના સંતાનોની સાથે જે કરાર હુ કર શ, તે આ છે; હુ મારા નયમો તેઓના
મનમાં ૂક શ અને તે તેઓના હૃદયપટ પર તે લખીશ હુ તેઓનો ઈ ર થઈશ અને તેઓ મારા લોક થશ.ે

11 હવે પછ ‘પ્ર ુને ઓળખ’ એમ કહ ને દરેક પોતાના પડોશીને, તથા દરેક પોતાના ભાઈને શીખવશે નહ , કેમ કે તેઓમાંના
નાનાથી તે મોટા ુધી, સવર્ મને પ્ર ુને ઓળખશ.ે 12 કેમ કે તેઓના અન્યાય પ્રત્યે હુ દયા ુ થઈશ અને તેઓનાં પાપો ું સ્મરણ
હુ ફર કર શ ન હ.’ ”

13 તો, ‘નવો કરાર’ એ ું કહ ને તેમણે પહેલા કરારને જૂનો ઠરા ો છે. પણ જે જૂ ું તથા જજ રત થ ું જાય છે તે નાશ
પામવાની તૈયાર માં છે.

9
ૃથ્વી પરની અને આકાશી આરાધના

1હવે પહેલા કરારમાં પણ ભજનસેવાના વ ધઓ તથા જ ગક પ વત્ર ાન પણ હ ું ખરુ. 2 કેમ કે મંડપ તૈયાર કરાયેલો હતો,
તેના આગળના ભાગમાં દ વી, મેજ તથા અપર્ણ કરેલી રોટલી હતી, તે પ વત્ર ાન કહેવા ું હ ું.

3અને પડદાની પાછળ બીજો ભાગ હતો, તે પરમપ વત્ર ાન કહેવા ું હ ું. 4 તેમાં સોનાની ૂપવેદ તથા ચારે તરફ સોનાથી
મઢેલી કરારની પેટ હતી, એ પેટ માં મા ાથી ભરે ું સોના ું પાત્ર તથા હારુનની કળ ટેલી લાકડ તથા કરારના શલાપટ હતા,
5અને તે પર ગૌરવી કરુ બમ હતા, તેઓની છાયા દયાસન પર પડતી હતી; હમણાં તેઓ સંબંધી અમારાથી વગતવાર કહેવાય
એમ નથી.

6હવે ઉપર દશાર્ ાં ુજબ બ ું તૈયાર થયા બાદ યાજકો કરાર કોશનાઆગળના ભાગમાં સેવા કરવાને નત્યજાય છે. 7પણ
બીજા ભાગમાં વષર્માં એક જ વાર ફક્ત પ્ર ુખ યાજક જતો હતો; પણ તે લોહ ું અપર્ણ કયાર્ વના જઈ શકતો ન હતો, જે તે
પોતાના માટે તથા લોકોના અપરાધને માટે અપર્ણ કરતો હતો.

8 તેથી પ વત્ર આત્મા એ ું જણાવે છે કે ાં ુધી પહેલો મંડપ હજી ઊભો છે ત્યાં ુધી પરમપ વત્ર ાનનો માગર્ ુલ્લો
થયેલો નથી. 9 વતર્માનકાળને સારુ તે મંડપ ઉપમારૂપ હતો, જે પ્રમાણે આ પ્રકારનાં અપર્ણો તથા બ લદાનો આપવામાં આ ા
હતાં, ભજન કરનાર ું અંતઃકરણ સં ૂણર્ ુદ્ધ કરવાને અસમથર્ હતા.ં 10તેઓ, ખાવા, પીવા તથા અનેક પ્રકારની સ્નાન ક્રયા સાથે
કેવળ શાર રક વ ધઓજ હતા, તે ુધારાનો ુગ આવવાના સમય ુધી જ ચાલવાના હતા.

11 ખ્રસ્ત, હવે પછ થનાર સવર્ બાબતો સંબંધી પ્ર ુખ યાજક થઈન,ે હાથથી તથા ૃથ્વી પરના પદાથ થી બનાવેલ ન હ એવા
અ ત મહાન તથા અ ધક સં ૂણર્ મંડપમાં થઈન,ે 12બકરાના તથા વાછરડાના લોહ થી ન હ, પણ પોતાના જ રક્તથી, માણસોને
માટે અનંતકા ળક ઉદ્ધાર મેળવીને તે પરમપ વત્ર ાનમાં એક જ વાર ગયા હતા.

13 કેમ કે જો બકરા ું લોહ , ગોધાઓ ું લોહ તથા વાછરડ ની રાખ, અપ વત્રો પર છાંટવાથી તે શર રને ુદ્ધ અને પ વત્ર
કરે છે, 14 તો ખ્રસ્ત, જે અનંતકા ળક આત્માથી પોતે ઈ રને દોષ વગર ું અપર્ણ થયા, તેમ ું રક્ત તમારાં અંતઃકરણને જીવંત
ઈ રને ભજવા માટે નજીર્ વ કામો કરતાં કેટ ું વશેષ ુદ્ધ કરશ?ે 15 માટે પહેલા કરારના સમયે જે ઉલ્લંઘનો કરવામાં આ ા
હતાં, તેના ઉદ્ધારને માટે પોતે બ લદાન આપે મરણઆપે અને જઓેને તેડવામાં આ ા છે તેઓને અનંતકાળના વારસા ું વચન
પ્રાપ્ત થાય માટે તે નવા કરારના મધ્ય છે.

16 કેમ કે ાં વ સયતના ું છે, ત્યાં વ સયતના ું કરનાર ું ૃત્ ુ થાય એજરૂર છે. 17 કેમ કે વ સયતનામાનો અમલ માણસના
ૃત્ ુ પછ થાય છે; એ વ સયતના ું કરનાર જી વત હોય ત્યાં ુધી કદ તે ઉપયોગી હોય ખરુ?
18એ માટે પહેલા કરારની પ્ર ત ા પણ રક્ત વના થઈ ન હતી. 19 કેમ કે ૂસાએ નયમશા પ્રમાણે દરેકઆજ્ઞા સવર્ લોકોને

કહ સંભળાવી પછ , પાણી, કરમજીઊન તથા ઝૂફા સ હત વાછરડા ું તથા બકરા ું લોહ લી ુ,ં અને તેને ુસ્તક પર તથા સવર્
લોકો પર પણ છાંટ ને ક ું કે, 20 ‘જે કરાર ઈ રે તમને ઠરાવી આપ્યો છે તે ું રક્ત એ જ છે.
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21 તેણે તે જ ર તે મંડપ પર તથા સેવાના સઘળાં પાત્રો પર પણ લોહ છાં ું હ ું. 22 નયમશા પ્રમાણે ઘણું કર ને સઘળ
વસ્ ુઓ રક્તદ્વારા ુદ્ધ કરાય છે અને રક્ત વહેવડા ા વગર પાપની માફ મળતી નથી.

પ્ર ુ ઈ ુ ું બ લદાન પાપ દૂર કરે છે
23 સ્વગર્માંની વસ્ ુઓના ન ૂનાનાં પદાથ ને આવી ર તે ુદ્ધ કરવાની અગત્ય હતી, પણ આકાશી વસ્ ુઓને તે કરતાં વધારે

સારા બ લદાનોથી ુદ્ધ કરવામાં આવે એવી અગત્ય હતી. 24 કેમ કે ખ્રસ્ત હાથે બનાવેલાં પ વત્ર ાન કે જે સત્યનો ન ૂનો છે
તેમાં ગયા નથી, પણ સ્વગર્માં જ ગયા છે, એ માટે કે તે હમણાં આપણે માટે ઈ રની સમક્ષ હાજર થાય.

25જમે અગાઉ પ્ર ુખ યાજક બીજા ું લોહ લઈને દર વષ પરમપ વત્ર ાનમાં જતો હતો, તેમ તેને વારવાર પોતા ું બ લદાન
અપર્ણ કરવાની જરૂ રયાત રહ નથી. 26 કેમ કે જો એમ હોત, તો ૃ ના આરભથી ઘણી વખત તેમને દઃુખ સહન કરવાની
જરૂ રયાત ઊભી થાત; પણ હવે છેલ્લાં સમયમાં પોતાના બ લદાનથી પાપને દૂર કરવા માટે તેઓ એક જ વખત પ્રગટ થયા.

27જમે માણસોને એક વખત મરવા ું, અને ત્યાર બાદ તેઓનો ન્યાય થાય એ ું નમાર્ણ થયે ું છે. 28 તેમ ખ્રસ્તે ઘણાંઓનાં
પાપ માથે લેવા માટે એક જ વખત પોતા ું બ લદાન આપ્ ુ.ં જઓે તેમની વાટ જુએ છે તેઓના સંબંધમાં ઉદ્ધારને અથ તે બીજી
વખત પાપ વગર પ્રગટ થશ.ે

10
1 કેમ કે જે સાર વસ્ ુઓ થવાની હતી તેની પ્ર તછાયા નયમશા માં છે ખર , પણ તે વસ્ ુઓની ખર પ્ર તમા તેમાં નહોતી,

માટે જે બ લદાનો વષ વષર્ તેઓ હમેશા કરતા હતા તેથી તેઓથી ત્યાં આવનારાઓને પ ર ૂણર્ કરવાને નયમશા કદ સમથર્
નહો ું. 2 જો એમ હોત, તો બ લદાનો કરવા ું ું બંધ ન થાત? કેમ કે એક વખત પ વત્ર થયા પછ ભજન કરનારાઓનાં
અંતઃકરણમાં ફર પાપોની કઈ અંતઃવાસના થાત ન હ. 3 પણ તે બ લદાનોથી વષ વષર્ પાપો ું ફર થી સ્મરણ થયા કરે છે. 4 કેમ
કે ગોધાઓ ું તથા બકરાઓ ું લોહ પાપો દૂર કરવાને સમથર્ નથી.

5એ માટે દુ નયામાં આવતાં જ તે કહે છે, ‘તમે બ લદાન તથા અપર્ણની ઇચ્છા રાખી ન હ, પણ મારે માટે તમે શર ર તૈયાર
ક ુ છે. 6 દહનાપર્ણ તથા પાપાથાર્પર્ણથી તમે પ્રસ થતાં ન હતા. 7 ત્યારે મેં ક ું કે, ‘ઓઈ ર, જુઓ, શા ના ુસ્તકમાં મારા
સંબંધી લ ું છે, તમાર ઇચ્છા ૂણર્ કરવાને હુ આ ો છુ.

8 ઉપર જયારે તેમણે ક ું કે, ‘બ લદાનો, અપર્ણો, દહનાપર્ણો, પાપાથાર્પર્ણો જે નયમશા પ્રમાણે કરાય છે તેઓની ઇચ્છા
રાખી ન હ અને તેઓથી તમે પ્રસ થતાં ન હતા. 9 ત્યારે તેમણે ક ું કે, ‘જો, તમાર ઇચ્છા ૂણર્ કરવાને હુ આ ું છુ;’ બીજાને

ાપવા સારુ પહેલાને તે રદ કરે છે. 10તે ઇચ્છા વડે ઈ ુ ખ્રસ્ત ું શર ર એક જ વખતઅપર્ણ થયાથીઆપણને પ વત્ર કરવામાં
આ ા છે.

11 દરેક યાજક નત્ય સેવા કરતાં તથા એ ને એ જ બ લદાનો વારવાર આપતા ઊભો રહે છે, પર ુ એ બ લદાનો પાપોને
દૂર કરવાને કદા પ સક્ષમ નથી. 12 પણ ખ્રસ્ત તો, પાપોને કાજે એક બ લદાન સદાકાળને માટે આપીન,ે ઈ રની જમણી તરફ
બરાજલેા છે. 13હવે પછ તેમના વૈર ઓને તેમના પગ નીચે કચડવામાં આવે ત્યાં ુધી તે રાહ જુએ છે. 14 કેમ કે જઓે પ વત્ર
કરાય છે તેઓને તેમણે એક જે અપર્ણથી સદાકાળને માટે પ ર ૂણર્ કર દ ધાં છે.

15 પ વત્રઆત્મા પણઆપણને સાક્ષી આપે છે, કેમ કે તેમણે ક ું હ ું કે, 16 ‘તે દવસોમાં જે કરાર હુ તેઓની સાથે કર શ તે
એ જ છે કે, હુ મારા નયમો તેઓના હૃદયપટ પર લખીશ અને તેઓના મનમાં ૂક શ, એમ પ્ર ુ કહે છે.’ ”

17 પછ તે કહે છે કે, ‘તેઓનાં પાપ તથા તેઓના અન્યાયને હુ ફર યાદ કર શ ન હ.’ ”
18હવે ાં તેઓના પાપ માફ થયા છે, ત્યાં ફર પાપને સારુ બીજા અપર્ણની જરૂ રયાત નથી.

પ્ર ુ ઈ ુ ું બ લદાન પાપ દૂર કરે છે
19 મારા ભાઈઓ, તેણે આપણે માટે પડદામાં થઈન,ે એટલે પોતાના શર રમાં થઈને, એક નવો તથા જીવતો માગર્ ઉઘાડ્યો છે.

20 તે માગર્માં થઈને ઈ ુના રક્તદ્વારા પરમપ વત્ર ાનમાં પ્રવેશ કરવાને આપણને હમત છે; 21 વળ ઈ રના ઘર પર આપણે
માટે એક મોટો યાજક છે, 22 તેથી દુ અંતઃકરણથી છૂટવા માટે હૃદયો પર છટકાવ પામીને તથા સ્વચ્છ પાણીથી શર ર ધોઈને,
આપણે ખરા હૃદયથી અને વ ાસના ૂરા ન ય સાથે ઈ રના સા ધ્યમાં જઈએ.

23આપણેઆશાની કરેલી ક ૂલાતમાં દ્રઢ રહ એ, કેમ કે જમેણે આશાવચનઆપ્ ું તે વ ાસપાત્ર છે. 24પ્રેમ રાખવાને તથા
સારાં કામ કરવા માટે પરસ્પર ઉ ેજન પ્રાપ્ત થાય માટે આપણે એકબીજાનો વચાર કર એ. 25જમે કેટલાક કરે છે તેમ આપણે
એકઠા મળવા ું પડ ું ન ૂક એ, પણઆપણે એકબીજાને ઉ ેજનઆપીએ; અને જમે જમે તમે તે દવસ પાસે આવતો નહાળો
તેમ તેમ તમે વશેષ પ્રયત્ન કરો.

26 કેમ કે આપણને સત્યની ઓળખ પ્રાપ્ત થયા પછ પણ જો આપણે જાણીજોઈને પાપ કર એ, તો હવે પછ પાપોને માટે
બીજુ બ લદાન રહે ું નથી, 27 પણ ન્યાય ુકાદાની ભયાનક પ્ર તક્ષા તથા વૈર ઓને ખાઈ જનાર અ નો કોપ એ જ બાક રહે ું
છે.

28જે કોઈ ૂસાના નયમશા ું ઉલ્લંઘન કરતો, તેના પર દયા રખાતી ન હતી, પણ બે કે ત્રણ જણની સાક્ષીથી તેને મોતની
સજા કરવામાં આવતી હતી. 29તો જણેે ઈ રના ુત્રને પગ નીચે કચડ્યા છે અને કરારના જે રક્તથી પોતે પ વત્ર થયા હતા તેમને
અ ુદ્ધ ગણ્યા છે અને જણેે કૃપાના આત્મા ું અપમાન ક ુ છે, તે કેટલી બધી સખત શક્ષાને પાત્ર થશ,ે તે વષે તમે ું ધારો છો?

30 કેમ કે ‘બદલો વાળવો એ મારુ કામ છે, હુ બદલો વાળ આપીશ.’ ” ત્યાર બાદ ફર , ‘પ્ર ુ પોતાના લોકોનો ન્યાય કરશ,ે’
એ ું જમેણે ક ું તેમને આપણે ઓળખીએ છ એ. 31જીવતા ઈ રના હાથમાં પડ ું એ અ ત ભયંકર છે.

32પણપહેલાના દવસો ું સ્મરણ કરો, કે જમેાં તમે પ્રકા શતથયા પછ , 33પહેલાં તો નદાઓથી તથા સંકટથી તમે અપમાનરૂપ
જવેા થયા અને પછ તો જઓેને સતાવાયા હતા તેઓના ભાગીદાર થઈને દઃુખોનો ભારે હુમલો સહન કય . 34 કેમ કે જઓે
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બંધનમાં હતા તેઓ પ્રત્યે તમે કરુણા દશાર્વી અને તમાર સંપ ની ૂંટ કરાઈ તેને તમે આનંદથી સહન ક ુ, કેમ કે તમે એજાણતા
હતા, કે તમારે માટે તેના કરતા વધારે યોગ્ય તથા સવર્કાળ રહેનારુ ધન સ્વગર્માં રાખી ૂકવામાં આવે ું છે.

35એ માટે તમારા વ ાસના ફળરૂપી જે મોટો બદલો તમને મળવાનો છે, તેને નાખી ન દો. 36 કેમ કે ઈ રની ઇચ્છા પ્રમાણે
વત્યાર્ પછ તમને આશાવચન ું ફળ મળે, માટે તમારે ધીરજ રાખવાની જરૂર છે. 37 કેમ કે જે આવવાના છે, તે તદ્દન થોડ વારમાં
જ આવશે અને વલંબ કરશે ન હ.

38 પણ મારો ન્યાયી સેવક વ ાસથી જીવશે; જો તે પાછો હટે, તો તેનામાં મારા જીવને આનંદ થશે ન હ.
39 પણઆપણે પાછા હઠ ને નાશ પામનારા નથી, પણજીવના ઉદ્ધારને અથ વ ાસ કરનારા છ એ.

11
વ ાસના ૂરવીરોની યાદ

1 હવે વ ાસ તો જે વસ્ ુઓની આશા આપણે રાખીએ છ એ તેની ખાતર છે અને અદ્રશ્ય વસ્ ુઓની સા બતી છે. 2 કેમ
કે વ ાસથી પ્રાચીન સમયના આપણા ૂવર્જ ઈ રભક્તો વષે સાક્ષી આપવામાં આવી. 3 વ ાસથી આપણે જાણીએ છ એ
કે, ‘ઈ રના શ થી સમગ્ર વ ઉત્પ થ ું છે અને જે દ્રશ્ય છે, તે દ્રશ્ય વસ્ ુઓથી ઉત્પ થયાં નથી.

4 વ ાસથી હાબેલે કાઈનના કરતાં વધારે સારુ બ લદાન ઈ રને ચઢા ું, તેથી તે ન્યાયી છે, એમ તેના સંબંધી સાક્ષી
આપવામાં આવી, કેમ કે ઈ રે તેનાં અપર્ણો સંબંધી સાક્ષી આપી; અને તેથી તે ૃત્ ુ પામેલો હોવા છતાં પણ હજી બોલે છે.

5 વ ાસથી હનોખને ઉપર લઈ લેવામાં આ ો કે તે ૃત્ ુનો અ ુભવ કરે ન હ અને તે અદ્રશ્ય થયો, કેમ કે ઈ ર તેને ઉપર
લઈ ગયા હતા, તેને ઉપર લઈ લેવામાં આ ો તે પહેલાં તેના સંબંધી એ સાક્ષી થઈ કે ‘ઈ ર તેના પર પ્રસ હતા.’ ” 6 પણ
વ ાસ વગર ઈ રને પ્રસ કરવા એ શ નથી, કેમ કે ઈ રની પાસે જે આવે છે, તેણે એવો વ ાસ કરવો જોઈએ કે તેઓ
છે અને જઓે ખંતથી તેમને શોધે છે તેઓને તે ફળ પણઆપનાર છે.

7 ૂહે જે બાબત હજી ુધી જોઈ ન હતી, તે વષે ચેતવણી પ્રાપ્ત કર ને તથા ઈ રની બીક રાખીન,ે વ ાસથી પોતાના કુટુબનાં
ઉદ્ધારને માટે વહાણ તૈયાર ક ુ, તેથી તેણે માનવજગતને અપરાધી ઠરા ું અને વ ાસથી જે ન્યાયીપણું છે તેનો તે વારસ થયો.

8 ઇબ્રા હમ જે જગ્યા વારસામાં પામવાનો હતો, તેમાં જવાને તેડુ પામીને આજ્ઞાધીન થયો, એટલે પોતે ાં જાય છે, એ ન
જાણ્યાં છતાં વ ાસથી તે રવાના થયો. 9 વ ાસથી ઇબ્રા હમે જાણે પરદેશમાં હોય તેમ વચનના દેશમાં પ્રવાસ કય અને તેની
સાથે તે જ વચનના સહવારસો ઇસહાક તથા યાકૂબ તેની જમે તં ુઓમાં રહેતા. 10 કેમ કે જે શહેરનો પાયો છે, જનેાં યોજનાર
તથા બાંધનાર ઈ ર છે, તેમની આશા તે રાખતો હતો.

11 વ ાસથીસારા પણ ૃધ્ધથયા પછ ગભર્ ધારણકરવાસામથ્યર્ પામી; કેમ કેજણેે વચનઆપ્ ું હ ું, તેમને તેણે વ ાસપાત્ર
ગણ્યા. 12એ માટે એકથી અને તે પણ વળ ૂએલા જવેો, તેનાથી સં ામાં આકાશમાંના તારા જટેલાં તથા સ ુદ્રના કાંઠા પરની
રેતી જે અગ ણત છે તેના જટેલાં લોક ઉત્પ થયા.

13એસઘળાં વ ાસમાં ૃત્ ુ પામ્યા તેઓને વચનોનાં ફળ મ ા ન હ, પણ દૂરથી તે નહાળ ને તેમણે અ ભવાદન કયાર્ અને
પોતા વષે ક ૂલ ક ુ છે કે અમે ૃથ્વી પર પરદેશી તથા ુસાફર છ એ. 14 કેમ કે એવી વાતો કહેનારા સ્પ જણાવે છે કે, તેઓ
વતનની શોધ કરે છે.

15જે દેશમાથી તેઓ બહાર આ ા તેના પર જો તેઓએ ચ રા ું હોત, તો પાછા ફરવાનો પ્રસંગ તેઓને મળત. 16 પણ
હવે વધારે ઉ મ, એટલે સ્વગ ય દેશની તેઓ બહુ ઇચ્છા રાખે છે; માટે ઈ ર તેઓના ઈ ર કહેવાતા શરમાતા નથી, કેમ કે
તેમણે તેઓને માટે એક શહેર નમાર્ણ ક ુ છે.

17ઇબ્રા હમે, જયારે તેની કસોટ થઈ ત્યારે વ ાસથી ઇસહાક ું બ લદાનઆપ્ ુ;ં એટલે જનેે વચનોઆપવામાં આ ા હતા
અને જનેે એ ું કહેવામાં આ ું હ ું કે, 18 ‘ઇસહાકથી તારો વંશ ગણાશે,’ તેણે પોતાના એકનાએક દ કરા ું બ લદાન આપ્ ુ.ં
19 કેમ કે તે એ ું માનતો હતો કે ઈ ર ૃત્ ુ પામેલાઓને પણ ઉઠાડવાને સમથર્ છે; અને ુનરુત્થાનની ઉપમા પ્રમાણે તે તેને પાછો
મ ો પણ ખરો.

20 વ ાસથી ઇસહાકે જે બાબતો બનવાની હતી તેના સંબંધી યાકૂબઅને એસાવનેઆશીવાર્દઆપ્યો. 21 વ ાસથી યાકૂબે
પોતાના ૃત્ ુ સમયે ૂસફના બ ે દ કરાઓનેઆશીવાર્દઆપ્યોઅને પોતાની લાકડ ના હાથા પર ટેક ને ભજન ક ુ. 22 વ ાસથી
ૂસફે પોતાના અંતકાળે ઇઝરાયલના સંતાનના નગર્મન વષેની વાત સંભળાવી અને પોતાનાં અ સંબંધી આજ્ઞા આપી.
23 વ ાસથી ૂસાનાં માતા પતાએ તેના જનમ્યાં પછ ત્રણ મ હના ુધી તેને સંતાડ રા ો; કેમ કે તેઓએ જો ું, કે તે
ુંદર બાળક છે અને તેઓ રાજાની આજ્ઞાથી ગભરાયા ન હ. 24 વ ાસથી ૂસાએ મોટા થયા પછ ફારુનની દ કર નો ુત્ર

ગણાવાનો ઇનકાર કય . 25 પાપ ું ક્ષ ણક ુખ ભોગવવાને બદલે ઈ રના લોકોની સાથે દઃુખ ભોગવવા ું તેણે વધારે પસંદ ક .ુ
26 મસરમાંના દ્ર ભંડારો કરતાં ખ્રસ્ત સાથે નદા સહન કરવી એ અ ધક સંપ છે, એમ તેણે ગણ્ ુ;ં કેમ કે જે ફળ મળવા ું
હ ું તે તરફ જ તેણે લક્ષ રા ુ.ં

27 વ ાસથી તેણે મસરનો ત્યાગ કય ; અને રાજાના ક્રોધથી તે ગભરાયો ન હ. કેમ કે જાણે તે અદ્રશ્યને જોતો હોય એમ
દૃઢ ર ો. 28 વ ાસથી તેણે પાસ્ખાપવર્ની તથા લોહ છાંટવાની વ ધ ું પાલન ક ુ, જથેી પ્રથમ જ નતોનો નાશ કરનાર તેઓને
સ્પશર્ કરે ન હ.

29 વ ાસથી તેઓ જમે કોર જમીન પર ચાલતા હોય તેમ લાલ સ ુદ્રમાં થઈને પાર ગયા; એવો પ્રયત્ન કરતાં મસર ઓ
ડૂબીને ૃત્ ુ પામ્યા. 30 વ ાસથી યર ખોના કોટની સાત દવસ ુધી પ્રદ ક્ષણા કયા પછ તે પડ ગયો. 31 વ ાસથી રાહાબ
ગ ણકાએજા ૂસોનો ુશીથી સત્કાર કય તેથી યર ખોના અનાજ્ઞાં કતોની સાથે તેનો નાશ થયો ન હ.

32એનાથી વધારે ું કહુ? કેમ કે ગ દયોન, બારાક, સામ ૂન, યફતા, દાઉદ, શ ુએલ તથા પ્રબોધકો વષે વસ્તારથી કહેવાને
મને ૂરતો સમય નથી. 33 તેઓએ વ ાસથી રા ો જીત્યા,ં ન્યાયી આચરણ ક ુ, આશાવચનો પ્રાપ્ત કયા, સહોનાં ુખ બંધ
કયા, 34અ ું બળ નષ્ફળ ક ુ, તેઓ તલવારની ધારથી બચ્યા, નબર્ળતામાંથી બળવાન કરાયા, લડાઈમાં પરાક્રમી થયા અને
વદેશીઓના સૈન્યને નસાડ દ ધા.ં
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35 વ ાસથી ીઓએ પોતાના સ્વજનોને જીવંત સ્વરૂપે પાછા મેળ ા કેટલાક રબાઈ રબાઈને મરણ પામ્યા, તેઓએ
છુટકારાનો અંગીકાર કય ન હ, કે જથેી તેઓ વધારે સારુ ુનરુત્થાન પામ;ે 36 બીજા મશ્કર ઓથી તથા કોરડાઓથી, વળ
સાંકળોથી અને કેદમાં ુરાયાથી પી ડત થઈને પરખાયા. 37તેઓ પથ્થરોથી મરાયા, કરવતથી વહેરાયા, તેઓને લાલચઆપવામાં
આવી, તલવારની ધારથી માયાર્ ગયા, ઘેટાંના તથા બકરાંનાં ચામડાં પહેર ને ફરતાં ર ા. તેઓ કગાલ, રબાયેલા તથા પીડાયેલા
હતા; 38 માનવજગત તેઓને રહેવા માટે યોગ્ય ન હ ું, તેઓ અરણ્યમા,ં પહાડોમા,ં ુફાઓમાં તથા ૃથ્વીની ુફાઓમાં ફરતા
ર ા.

39એ સવર્ વષે તેમના વ ાસની સાર સાક્ષી આપવામાં આવી હતી પણ તેઓને આશાવચન ું ફળ મ ું ન હ. 40 કેમ કે
ઈ રે આપણે માટે એથી વશેષ કઈ ઉ મ નમાર્ણ ક ુ હ ું; જથેી તેઓઆપણા વગર પ ર ૂણર્ થાય ન હ.

12
ઈ રઆપણા પતા

1 આપણી આસપાસ સાક્ષીઓની એટલી મોટ વાદળારૂપી ભીડ છે, તેથી આપણે પણ દરેક પ્રકારના બોજા તથા વળગી
રહેનારાં પાપ નાખી દઈએ અને આપણા માટે નયત કરેલી દોડની સ્પધાર્માં ધીરજથી દોડ એ. 2 આપણે આપણા વ ાસના
અગ્રેસર તથા તેને સં ૂણર્ કરનાર ઈ ુની તરફ લક્ષ રાખીએ કે, જમેણે પોતાની સમક્ષ ૂકેલા આનંદને લીધે શરમને ુચ્છ ગણીને
વધસ્તંભ પર મરણ ું દઃુખ સહન ક ુ અને હાલ તેઓ ઈ રના રા ાસનની જમણી તરફ બરાજમાન છે. 3તો જમેણે પોતા પર
પાપીઓનો એટલો બધો વરોધ સહન કય તેમનો વચાર કરો, એમ ન થાય કે તમે પોતાના મનમાં અશક્ત થવાથી થાક જાઓ.

4 તમે પાપનો સામનો કરો, પણ રક્તપાત ુધી તમે હજી સામનો કય નથી. 5 વળ જે ઉપદેશ બાળકોની માફક સમજાવીને
તમને અપાય છે, તે તમે ૂલી ગયા, એટલે, ‘ઓ, મારા ુત્ર, ું પ્ર ુની શક્ષાને ુચ્છ ન ગણઅને તે ઠપકોઆપે ત્યારે ું નાસીપાસ
ન થા. 6 કેમ કે જનેાં પર પ્ર ુ પ્રેમ રાખે છે, તેને તે શક્ષા કરે છે, જે ુત્રનો તે અંગીકાર કરે છે, તે દરેકને તે કોરડા મારે છે.’ ”

7જે શક્ષા તમે સહન કરો છો, તે શક્ષાણને માટે છે જમે ુત્રની સાથે તેમ તમાર સાથે ઈ ર વત છે, કેમ કે એ ું ક ું બાળક
છે જનેે પતા શક્ષા કરતા નથી? 8 પણ જે શક્ષાના ભાગીદાર સઘળાં થયા છે, તે શક્ષા તમને ન થાય, તો તમે દાસી ુત્રો છો,
ખરા ુત્રો તો ન હ.

9 વળ ૃથ્વી પરના આપણા પતાઓ આપણને શક્ષા કરતા હતા, અને આપણે તેઓ ું માન રાખતા હતા, તો આપણા
આત્માઓના પતાને એથી વશેષ માન આપીને તેમને આધીન રહ ને જીવીએ ન હ? 10 કેમ કે તેઓએ તો થોડાક દવસો ુધી
પોતાને જે વાજબી લાગ્ ું તે પ્રમાણે આપણને શક્ષા કર ખર , પણ તેમણે તો આપણા હતને માટે શક્ષા કર કે આપણે તેમની
પ વત્રતાના સહભાગી થઈએ. 11 કોઈ પણ શક્ષા તે સમયે આનંદકારક ન હ, પણ ખેદકારક લાગે છે; પણ પછ તો તેથી
કસાયેલાઓને તે ન્યાયીપણાનાં શાં તદાયક ફળઆપે છે.

સલાહ ૂચનો અને ચેતવણી
12એ માટે ઢ લા પડલેા હાથોને તથા અશક્ત થએલાં ૂંટણોને તમે ફર મજ ૂત કરો; 13 પોતાના પગોને સારુ રસ્તા ુગમ

કરો; જથેી જે અપંગ છે, તે ઊતર ન જાય પણ એથી વપર ત તે સાજુ થાય.
14સઘળાંની સાથે શાં તથી વત , પ વત્રતા કે જનેાં વગર કોઈ પ્ર ુને નહાળશે ન હ તેને ધોરણે તમે ચાલો. 15તમે બહુ સાવધ

રહો, કે જથેી કોઈ ઈ રની કૃપા પામ્યા વના રહ ન જાય, એમ ન થાય કે કોઈ કડવાશરૂપી જડ ઊગે અને તમને ભ્ર કરે,
તેનાથી તમારામાંના ઘણાં લોક અપ વત્ર થાય, 16અને કોઈ ભચાર થાય, અથવા એસાવ કે જણેે એક ભોજનને માટે પોતા ું

ે પણું વેચી મા ુ તેના જવેો કોઈ ભ્ર થાય. 17 કેમ કે તમે જાણો છો કે ત્યાર પછ ારે તે આશીવાર્દનો વારસો પામવા
ઇચ્છતો હતો ત્યારે તે આં ુસ હત પ્રયત્ન કરતો હતો, તોપણ તેનો સ્વીકાર થયો ન હ કેમ કે પસ્તાવાનો પ્રસંગ તેને મ ો ન હ.

18 વળ તમે એવાઓની પાસે આ ા નથી, એટલે સ્પશર્ કરાય એવા પહાડની, બળતી આગની, અંધારાયેલા આકાશની,
અંધકારની તથા તોફાનની 19 તથા રણ શગડાના અવાજની તથા એવા શ ોની ધ્વ નની કે જનેાં સાંભળનારાઓએ વનંતી કર
કે એવા બોલ અમને ફર થી સાંભળવામાં આવે ન હ. 20 કેમ કે જેઆજ્ઞા થઈ, તે તેઓથી સહન થઈ શક ન હ, જો કોઈજાનવર
પણ પહાડને સ્પશર્ કરે, તો તે પથ્થરથી મા ુ જાય. 21 તે વખતનો દેખાય એવો બહામણો હતો કે ૂસાએ ક ું કે, ‘હુ બહુ બીહુ
છુ અને ૂજુ છુ.’ ”

22 પણ તમે તો સયોન પહાડની પાસે અને જીવતા ઈ રના નગર એટલે સ્વગ ય યરુશાલેમની પાસે અને હજારોહજાર
સ્વગર્દૂતોની પાસે, 23 પ્રથમ જન્મેલાં જઓેનાં નામ સ્વગર્માં લખી લેવામાં આવેલાં છે તેઓની સાવર્ ત્રક સભા તથા વ ાસી
સ ુદાયની પાસે અને સહુનો ન્યાય કરનાર ઈ રની પાસે અને સં ૂણર્ થએલાં ન્યાયીઓના આત્માઓની પાસે, 24 નવા કરારના
મધ્ય ઈ ુની પાસે અને જે છટકાવ ું રક્ત હાબેલના કરતાં સારુ બોલે છે ત્યાં તેની પાસે આ ા છો.

25જે બોલે છે તેનો તમે અનાદર ન કરો, માટે સાવધ રહો; કેમ કે ૃથ્વી પર ચેતવનારનો જઓેએ નકાર કય તેઓ જો બચ્યા
ન હ, તો સ્વગર્માંથી ચેતવનારની પાસેથી જોઆપણે ફર એ તો ચો સ બચી ું ન હ. 26તેમની વાણીએ તે સમયે ૃથ્વીને કપાવી,
પણ તેમણે એ ું આશાવચનઆપ્ ું છે કે, હવે ફર એક વાર હુ એકલી ૃથ્વીને જ ન હ, આકાશને પણ હલાવીશ.

27 ‘ફર એક વારનો’ અથર્ એ છે કે, કપાયમાન થયેલી વસ્ ુઓ ૃ વસ્ ુઓની માફક નાશ પામે છે, જથેી જઓે કપાયમાન
થયેલી નથી તે હમેશા ટક રહે. 28 માટે કપાવવામાં ના આવે એ ું રા પ્રાપ્ત કર ને આપણે ઈ રનો આભાર માનીએ, જથેી
ઈ ર પ્રસ થાય એવી ર તે આપણે તેમની સેવા આદરભાવ તથા બીકથી કર એ. 29 કેમ કે આપણો ઈ ર ભસ્મી ૂત કર
નાખનાર અ છે.

13
ઈ રને કેવી ર તે પ્રસ કર શકાય

1ભાઈઓપરનો પ્રેમજાળવી રાખો. 2પરોણાગત કરવા ું તમે ુલશો ન હ, કેમ કે તેથી કેટલાકે અજાણતાં સ્વગર્દૂતોને પરોણા
રા ા છે.
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3 બંદ વાનોની સાથે જાણે તમે પણ બંદ વાન હો, એ ું સમજીને તેઓ ું સ્મરણ કરો અને તમે પોતે પણ શર રમાં છો, માટે
જઓેનાં પર જુલમ ુજારવામાંઆવે છે તેઓ ું સ્મરણ કરો. 4લ ને માનપાત્ર ગણો, પથાર પ વત્ર રાખો. કેમ કે ઈ રઅસંયમી
તથા ભચાર ઓનો ન્યાય કરશ.ે

5 દ્ર લોભથી દૂર રહો; તમાર પાસે જે હોય તેમાં સંતોષ માનો; કેમ કે પ્ર ુએ ક ું છે કે, ‘હુ તને ૂક દઈશ ન હ અને તજીશ
પણ ન હ.’ ” 6 તેથી આપણે નભર્ય થઈને કહ એ કે, ‘પ્ર ુ મને સહાય કરનાર છે, હુ બીવાનો નથી; માણસ મને ું કરનાર છે?

7જઓે તમારાઆગેવાન હતા, જઓેએતમને ઈ ર ું વચન ક ું છે, તેઓ ું સ્મરણ કરો, તેઓના ચા ર ય ું પ રણામ જોઈને
તેઓના વ ાસને અ ુસરો. 8ઈ ુ ખ્રસ્ત ગઈ કાલ,ે આજ તથા સદાકાળ એવા અને એવા જ છે.

9 તમે વ ચત્ર તથા નવા ઉપદેશથી આકષાર્ઈ જશો ન હ; કેમ કે પ્ર ુની કૃપાથી અંતઃકરણ દ્રઢ કરવામાં આવે તે સારુ છે;
અ ુક ખોરાક ખાવા કે ના ખાવાથી એ પ્રમાણે વતર્વાથી કશો લાભ થતો નથી. 10આપણને એવી યજ્ઞવેદ છે કે તે પર ું ખાવાનો
અ ધકાર મંડપની સેવા કરનારાઓને નથી. 11 કેમ કે પાપોના બ લદાનને માટે જે પ ુઓ ું લોહ પ્ર ુખ યાજક પ વત્ર ાનમાં
લાવે છે, તેઓનાં શર ર છાવણી બહાર બળાય છે.

12એ માટે ઈ ુએ પણ પોતાના જ રક્તથી લોકોને પ વત્ર કરવા માટે દરવાજા બહાર ૃત્ ુ સહન ક ુ. 13 તેથી આપણે પણ
તેમ ું અપમાન સહન કર ને તેમની પાસે છાવણી બહાર જઈએ. 14 કેમ કે ાયી રહે એ ું નગર આપણને અહ યાં નથી, પણ
જે આપણું થવા ું છે તે નગરની આશા આપણે રાખીએ છ એ.

15 માટે તે દ્વારા આપણે ઈ રને સ્ ુ તરૂપ બ લદાન, એટલે તેના નામને ક ૂલ કરનારા હોઠોના ફળ ું અપર્ણ, નત્ય કર એ.
16ઉપકાર કરવા ું તથા દાન વહેંચી આપવા ું તમે ૂલો ન હ, કેમ કે એવાં અપર્ણથી ઈ ર બહુ સં ુ થાય છે. 17 તમે પોતાના
આગેવાનોની આજ્ઞાઓ માનીને તેઓને આધીન થાઓ, કેમ કે હસાબઆપનારાઓની જમે તેઓ તમારા આત્માઓની ચોક કરે
છે, એ માટે કે તેઓઆનંદથી તે કામ કરે, પણ શોકથી ન હ, કેમ કે એથી તમને ગેરલાભ થશ.ે

18 તમે અમારે માટે પ્રાથર્ના કરો, કેમ કે અમારુ અંતઃકરણ ુદ્ધ છે એવી અમને ખાતર છે અને અમે સઘળ બાબતોમાં
પ્રામા ણકપણે વતર્વાની ઇચ્છા રાખીએ છ એ. 19 તમે એ પ્રમાણે કરો તે માટે હુ વશેષ આગ્રહથી એ સારુ વનંતી કરુ છુ કે
તમાર પાસે હુ વહેલો પાછો આ ુ.ં

અં તમ પ્રાથર્ના
20હવે શાં તના ઈ ર, જણેેઅનંતકાળના કરારના રક્તથી ઘેટાંના મોટા રખેવાળઆપણા પ્ર ુ ઈ ુને ૃત્ ુમાંથી પાછા સજીવન

કયા, 21 તે તમને દરેક સારા કામને માટે એવા સં ૂણર્ કરે કે, તમે તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે જ બ ું કરો. અને તેમની દ્ર માં જે
સંતોષકારક છે, તે આપણી મારફતે ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા તેઓ કરાવ;ે તેમને સદાસવર્કાળ મ હમા હો. આમીન.

છેલ્લાં શ ો
22ઓ ભાઈઓ, હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે તમે મારા બોધના આ વચન સહન કરો, કેમ કે મેં તમારા પર સં ક્ષપ્તમાં લ ું છે.

23 તમે જાણજો કે આપણો ભાઈ તમોથી હવે જલેમાંથી છૂટો થએલો છે. જો તે વહેલો આવશ,ે તો હુ તેની સાથે આવીને તમને
મળ શ.

24 તમે તમારા સવર્ આગેવાનોને તથા સવર્ સંતોને સલામ કહેજો; ઇટાલીમાંના ભાઈઓ તમને સલામ પાઠવે છે.
25 તમ સવર્ ઉપર કૃપા હો. આમીન.
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યાકૂબનો પત્ર
લેખક

પત્રનો લેખક યાકૂબ છે (1:1) કે જે ઈ ુ ખ્રસ્તનો ભાઈ તથા યરુશાલેમની મંડળ નો ુ આગેવાન હતો. યાકૂબ ઈ ુના ઘણા
ભાઈઓમાંનો એક હતો અને કદાચને તે સૌથી મોટો ભાઈ હતો કારણ કે માથ્થી 13:55 ની યાદ માં તે ું નામ પ્રથમ નોંધવામાં
આ ું છે. શરૂઆતમાં તેણે ઈ ુ પર વ ાસ કય ન હતો અને ઈ ુને પડકાયાર્ પણ હતા તથા તેમની સેવા વષે ગેરસમજણ કર
હતી (યોહાન 7:2-5). બાદમાં તે મંડળ નો અગ્રણી આગેવાન બન્યો હતો. ખ્રસ્ત પોતાના જીવનોત્થાન બાદ પસંદ કરેલા જે

ક્તઓને પ્રગટ થયા તેમાંનો તે એક હતો (1 ક રથી 15:7)અને પાઉલે તેને મંડળ નો સ્તંભ ક ો હતો (ગલાતી 2:9).
લખાણનો સમય અને ળ

લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 40 થી 50 ની વચ્ચેનો છે.
તે સમય ઇ.સ. 70 ના યરુશાલેમના વનાશ તથા ઇ.સ. 50 ની યરુશાલેમ પ રષદની અગાઉનો હતો.
વાંચકવગર્

પત્રના વાંચકો સૌથી સંભ વત ર તે યહૂદ વ ાસીઓ હતા કે જઓે સમગ્ર યહૂ દયા તથા સમરૂનમાં વખેરાઈ ગયેલા હતા.
જો કે યાકૂબ ું શરૂઆત ું અ ભવાદન “દેશોમાં વખેરાઈ ગયેલા બાર કુળો” માટે છે તો પણ, યાકૂબના ૂળ વાંચકવગર્ના ળ
વષે આ બે પ્રદેશો મજ ૂત શ તાઓ છે.

હે ુ
યાકૂબના પત્રનો ાપક હે ુ 1:2-4 માં જોવા મળે છે. પ્રસ્તાવનાના શ ોમાં, યાકૂબ તેના વાંચકોને કહે છે કે મારા ભાઈઓ,
ારે તમને જાતજાતના પર ક્ષણો થાય છે ત્યારે તેમાં ૂરો આનંદ માનો, કારણ કે તમે જાણો છો કે તમારા વ ાસની પર ક્ષા

ધીરજ ઉત્પ કરે છે. આ શા ભાગ ૂ ચત કરે છે કે યાકૂબનો શ્રોતાગણ ઘણા પ્રકારની કસોટ ઓનો સામનો કર ર ા હતો.
યાકૂબે તેના શ્રોતાજનોને ઈ ર તરફથીઆવતા ડહાપણની ખોજ કરવા ક ું (1:5) કે જથેી તેઓની કસોટ ઓમાં તેઓઆનં દત
રહ શકે. તેના શ્રોતાજનોમાં કેટલાક એવા હતા કે જઓે વ ાસથી બહુ દૂર ભટક ગયા હતા. યાકૂબે તેઓને જગતના મત્રો
બનવા વષે ચેતવણીઆપી (4:4). તેણે વ ાસીઓને જીવનમાં નમ્ર બનવા દોયાર્ કે જથેી ઈ ર તેઓને ઊંચા કરે. તેણે શીખ ું
કે ઈ ર સમક્ષ નમ્રતા એ ડહાપણ પામવાનો માગર્ છે (4:8-10).

ુદ્રાલેખ
ખરો વ ાસ

રૂપરેખા
1. ખરા ધમર્ વષે યાકૂબનો બોધ — 1:1-27
2. ખરો વ ાસ ભલા કાય દ્વારા પ્રદ શત થાય છે — 2:1-3:12
3. અ ધકૃત ડહાપણ ઈ ર તરફથી આવે છે — 3:13-5:20

પ્રસ્તાવના
1 વખેરાઈ ગયેલા બારે કુળન,ે ઈ રના તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં દાસ યાકૂબની સલામ.

વ ાસ અને ડહાપણ
2 મારા ભાઈઓ, જયારે તમને વ વધ પ્રકારની કસોટ ઓ થાય છે ત્યારે તેમાં ૂરો આનંદ ગણો; 3 કેમ કે તમે જાણો છો કે

તમારા વ ાસની પર ક્ષામાં પાર ઊતયાર્થી ધીરજ ઉત્પ થાય છે.
4 તમે પ રપક્વ તથા સં ૂણર્ થાઓ અને કશામાં અ ૂણર્ રહો ન હ, માટે ધીરજને પોતા ું કામ ૂરે ૂરુ કરવા દો. 5 તમારામાંનો

જો કોઈ જ્ઞાનમાં અ ૂણર્ હોય, તો ઈ ર જે સવર્ને ઉદારતાથી આપે છે અને ઠપકો આપતા નથી, તેમની પાસેથી તે માગે; એટલે
તેને તે આપવામાં આવશ.ે

6 પર ુ કઈ પણ સંદેહ રા ા વગર વ ાસથી માગ ુ;ં કેમ કે જે કોઈ સંદેહ રાખીને માગે છે, તે પવનથી ઊછળતા તથા
અફળાતા સ ુદ્રના મોજાના જવેો છે. 7એવા માણસે પ્ર ુ તરફથી તેને કઈ મળશે એ ું ન ધાર ું. 8આવા પ્રકારના મ ુષ્ય બે
મનવાળો હોય છે અને પોતાના સઘળા માગ માં અ ર છે.

ગર બ અને ધનવાન
9જે ભાઈ ઊતરતા પદનો છે તે પોતાના ઉચ્ચપદમાં અ ભમાન કરે; 10જે શ્રીમંત છે, તે પોતાના ઊતરતા પદમાં અ ભમાન કરે

કેમ કે ઘાસનાં લની પેઠે તે વલીન થઈ જશ.ે 11 કેમ કે ૂયર્ ઊગે છે અને ગરમ પવન વાય છે ત્યારે ઘાસ ચીમળાય છે; તે ું લ
ખર પડે છે અને તેના સૌંદયર્ની શોભા નાશ પામે છે તેમ શ્રીમંત પણ તેના વહારમાં વલીન થઈ જશ.ે

કસોટ અને પર ક્ષણ
12જે મ ુષ્ય પર ક્ષણમાં પાર ઊતરે છે તે આશીવાર્ દત છે; કેમ કે પાર ઊતયાર્ પછ , જીવનનો જે ુગટ પ્ર ુએ પોતાના પર

પ્રેમ રાખનારાઓને આપવા ું આશાવચનઆપ્ ું છે તે તેને મળશે. 13 કોઈ ું પર ક્ષણ થ ું હોય તો ઈ રે મારુ પર ક્ષણ ક ુ છે,
એમ તેણે ન કહે ું; કેમ કે દુ તાથી ઈ ર ું કદા પ પર ક્ષણ થ ું નથી અને તે કોઈને પર ક્ષણમાં લાવતા પણ નથી.

14પણ દરેક મ ુષ્ય પોતાની દુ ઇચ્છાઓથી ખેંચાઈને તથા લલચાઈને પર ક્ષણમાં પડે છે. 15પછ દુ ઇચ્છાઓ ગભર્ ધર ને
પાપને જન્મઆપે છે અને પાપ પ રપક્વ થઈને મોતને ઉપજાવે છે. 16 મારા વહાલાં ભાઈઓ, તમે છેતરાતા ન હ.
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17 દરેક ઉ મ દાન તથા દરેક સં ૂણર્ દાન ઉપરથી હોય છે અને પ્રકાશોના પતા જમેનાંમાં પ રવતર્ન થ ું નથી, તેમ જ જમેનાંમાં
ફરવાથી પડતો પડછાયો પણ નથી, તેમની પાસેથી ઊતરે છે. 18 તેમણે પોતાની ઇચ્છાથી સત્યનાં વચન દ્વારા આપણને જન્મ
આપ્યો છે, જથેી આપણે તેમના ઉત્પ કરેલાંઓમાં પ્રથમફળ જવેા થઈએ.

સાંભળ ું અને અમલ કરવો
19 મારા વહાલાં ભાઈઓ, તમે તે જાણો છો. દરેક મ ુષ્ય સાંભળવામાં ચપળ, બોલવામાં મંદ, તથા ક્રોધ કરવામાં નરમ થાય;

20 કેમ કે મ ુષ્યના ક્રોધથી ઈ ર ું ન્યાયપણું કામ કર ું નથી. 21 માટે તમે સવર્ મ લનતા તથા દુ તાની અ ધકતા તજી દો અને
તમારા હૃદયમાં વાવે ું જે વચન તમારા આત્માનો ઉદ્ધાર કરવાને શ ક્તમાન છે તેને નમ્રતાથી ગ્રહણ કરો.

22 તમે વચનના પાળનારા થાઓ, પોતાને છેતર ને કેવળ સાંભળનારાં જ ન હ. 23 કેમ કે જે કોઈ માણસ વચન પાળતો નથી,
પણ કેવળ સાંભળે છે, તે પોતા ું સ્વાભા વક ુખ દપર્ણમાં જોનાર મ ુષ્યના જવેો છે. 24 કેમ કે તે પોતાને જુએ છે, પછ ત્યાંથી
ખસી જાય છે, એટલે તે પોતે કેવો હતો, એ તે તરત ૂલી જાય છે. 25 પણ જે ુ ક્તના સં ૂણર્ નયમમાં ધ્યાનથી નહાળે છે અને
તેમાં રહે છે, જે સાંભળ ને ૂલી જનાર ન હ, પણ કામ કરનાર થાય છે, તે જ મ ુષ્ય પોતાના વહારમાં આશીવાર્ દત થશ.ે

26જો તમારામાંનો કોઈ માને કે હુ પોતે ધા મક છુ, પણ પોતાની જીભને કા ૂમાં રાખતો નથી, તે પોતાના હૃદયને છેતરે છે, તેવા
મ ુષ્યની ધા મકતા થર્ છે. 27 વધવાઓઅને અનાથોના દઃુખના સમયે ુલાકાત લેવી અને જગતથી પોતાને નષ્કલંક રાખવો
એ જ ઈ રની એટલે પતાની, આગળ ુદ્ધ તથા સ્વચ્છ ધા મકતા છે.

2
ભેદભાવ સંબંધી ચેતવણી

1મારા ભાઈઓ, તમે પક્ષપાત વનાઆપણા મ હમાવાન પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનો વ ાસ રાખો. 2 કેમ કે જનેીઆંગળ એસોનાની
વીંટ હોય તથા જનેાં અંગ પર ુંદર કમતી વ હોય, એવો માણસ જો તમાર સભામાં આવે અને જો ગંદા વ પહેરેલો એક
ગર બ માણસ પણઆવે; 3 ત્યારે તમે ુંદર કમતી વ ધારણ કરેલા માણસને માન આપીને કહો છો, ‘તમે અહ ઉ મ ાને
બેસો,’ પણ પેલા ગર બને કહો છો, ‘ ું ત્યાં ઊભો રહે,’ અથવા ‘અહ મારા પગનાં આસન પાસે બેસ;’ 4તો ું તમારામાં ભેદભાવ
નથી? અને ું તમે પક્ષપાત ુક્ત વચારો સાથે આચરણ કરતા નથી?

5 મારા વહાલા ભાઈઓ, તમે સાંભળો; વ ાસમાં ધનવાન થવા સારુ તથા ઈ રે પોતાના લોકો પર પ્રેમ રાખનારાઓને જે
રા આપવા ું આશાવચનઆપ્ ું છે તે ું વતન પામવા સારુ, ઈ રે આ માનવજગતના ગર બોને પસંદ નથી કયાર્? 6 પણ તમે
ગર બ ું અપમાન ક ુ છે. ું શ્રીમંતો તમારા પર જુલમ નથી કરતા? અને ન્યાયાસનઆગળ તેઓ તમને ઘસડ લઈ જતા નથી?
7જે ઉ મ નામથી તમે ઓળખાઓ છો, તેની નદા કરનારા ું તેઓ નથી?

8 તોપણ શા વચન પ્રમાણે જે રાજમાન્ય નયમ છે, એટલે કે, ‘ ું પોતાના જવેો પોતાના પડોશી પર પ્રેમ રાખ,’ તે નયમ જો
તમે ૂરે ૂરો પાળો છો, તો તમે ઘણું સારુ કરો છો; 9 પણ જો તમે ભેદભાવ રાખો છો, તો પાપ કરો છો, નયમશા નો ભંગ
કરનારા તર કે નયમશા થી અપરાધી ઠરો છે.

10 કેમ કે જે કોઈ ૂરે ૂરુ નયમશા પાળશે અને ફક્ત એક જ બાબતમાં ૂલ કરશ,ે તે સવર્ સંબંધી અપરાધી ઠરે છે. 11 કેમ
કે જમેણે ક ું, ‘ ું ભચાર ન કર, ‘તેમણે જ ક ું કે, ‘ ું હત્યા ન કર;’ માટે જો ું ભચાર ન કરે, પણ જો ું હત્યા કરે છે, તો
ું નયમશા નો ભંગ કરનારો થયો છે.
12 સ્વતંત્રતાના નયમ પ્રમાણે તમારો ન્યાય થવાનો છે, એ ું સમજીને બોલો તથા વત . 13 કેમ કે જણેે દયા નથી રાખી, તેનો

ન્યાય દયા વગર કરાશ;ે ન્યાય પર દયા વજય મેળવે છે.

વ ાસ અને કરણીઓ
14 મારા ભાઈઓ, જો કોઈ કહે છે કે, ‘મને વ ાસ છે,’ પણ જો તેને કરણીઓ ન હોય, તો તેથી શો લાભ થાય? ું એવો

વ ાસ તેનો ઉદ્ધાર કર શકે છે? 15 જો કોઈ ભાઈ અથવા બહેન નવર્ હોય અને રોજનો ૂરતો ખોરાક ન હોય, 16 અને
તમારામાંનો કોઈ તેઓને કહે કે ‘શાં તથી જાઓ, તાપો અને ૃપ્ત થાઓ;’ તોપણ શર રને જે જોઈએ તે જો તમે તેઓને નઆપો,
તો શો લાભ થાય? 17 તેમ જ વ ાસ પણ, જો તેની સાથે કરણીઓ ન હોય, તો તે એકલો હોવાથી નજીર્ વ છે.

18હા, કોઈ કહેશે, ‘તને વ ાસ છે અને મને કરણીઓ છે; તો ું તારો વ ાસ તાર કરણીઓ વગર મને બતાવ અને હુ મારો
વ ાસ માર કરણીઓથી તને બતાવીશ.’ 19 ું વ ાસ કરે છે કે, ઈ ર એક છે; તો ું સારુ કરે છે; દુ ાત્માઓ પણ વ ાસ
કરે છે અને કાંપે છે. 20 પણઓ ન ુર્દ્ધ માણસ, કાય વગર વ ાસ નજીર્ વ છે, તે જાણવાની ું ઇચ્છા રાખે છે?

21 આપણા ૂવર્જ ઇબ્રા હમે યજ્ઞવેદ પર પોતાના દ કરા ઇસહાક ું અપર્ણ ક ુ; તેમ કર ને કૃત્યોથી તેને ન્યાયી ઠરાવવાંમાં
આ ો ન હ? 22 ું જુએ છે કે તેના કૃત્યો સાથે વ ાસ હતો અને કૃત્યોથી વ ાસને સં ૂણર્ કરવામાં આ ો; 23એટલે આ
શા વચન સત્ય ઠ ુ કે જમેાં કહે ું છે, ‘ઇબ્રા હમે ઈ ર પર વ ાસ કય અને તે તેને માટે ન્યાયીપણા અથ ગણવામાં આ ો;
અને તેને ઈ રનો મત્ર કહેવામાં આ ો.’ 24 તમે જુઓ છો કે એકલા વ ાસથી ન હ, પણ કૃત્યોથી મ ુષ્યને ન્યાયી ઠરાવવાંમાં
આવે છે.

25 તે જ પ્રમાણે જયારે રાહાબ ગ ણકાએજા ૂસોનો સત્કાર કય અને તેઓને બીજે રસ્તે બહાર મોકલ્યા, ત્યારે તેને પણ ું
કૃત્યોથી ન્યાયી ઠરાવવાંમાં આવી ન હ? 26 કેમ કે જમે શર ર આત્મા વગર નજીર્ વ છે, તેમ જ વ ાસ પણ કાય વગર નજીર્ વ
છે.

3
ખ્રસ્તી માણસ અને તેની જીભ
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1 મારા ભાઈઓ, તમારામાંના ઘણાં ઉપદેશક ન થાઓ, કેમ કે તમે જાણો છો કે ઉપદેશકોને તો વશેષ સજા થશ.ે 2 કેમ કે
આપણે ઘણી ર તે ઠોકરો ખાઈએ છ એ; જો કોઈ બોલવામાં ઠોકર નથી ખાતો, તો તે સં ૂણર્ માણસ છે અને પોતાના આખા
શર રને પણ અંકુશમાં રાખવાને શ ક્તમાન છે.

3 જુઓ, ઘોડા કા ુમાં રહે માટે આપણે તેઓના ુખમાં લગામ નાખીને તેના આખા શર રને નયંત્રણમાં રાખીએ છ એ.
4 વહાણો પણ કેટલા બધાં મોટાં હોય છે, તેઓ ભયંકર પવનથી ધકેલાય છે, તોપણ બહુ નાના ુકાનથી ુકાનીની મરજી હોય
તે તરફ તેઓને ચલાવવામાં આવે છે.

5તેમજીભ પણએક ના ું અંગ છે છતાં તે મોટ મોટ બડાઈ કરે છે. જુઓ, અ નો તણખો કેટલા વશાળ જગલને સળગાવે
છે! 6જીભ તો અ છે; જગતના અન્યાયથી ભરેલી છે; આપણા અંગોમાં જીભ એવી છે કે, તે આખા શર રને અ ુદ્ધ કરે છે,
તે સં ૂણર્ જીવનને સળગાવે છે અને પોતે નકથી સળગાવવામાં આવેલી છે.

7 કેમ કે દરેક જાતનાં જાનવરો, પક્ષીઓ, પેટે ચાલનારાંઓ તથા સ ુદ્રમાં રહેનારાં પ્રાણીઓ પાળ શકાય છે અને માણસોએ
તેમને વશ કયા છે; 8 પણજીભને કોઈ માણસ કા ુમાં રાખી શકતો નથી. તે બધે ફેલાતી મરક છે અને પ્રાણઘાતક ઝેરથી ભર ૂર
છે.

9 તેનાથી આપણે પ્ર ુ પતાની સ્ ુ ત કર એ છ એ અને ઈ રના સ્વરૂપ પ્રમાણે ઉત્પ થયેલાં મ ુષ્યોને શાપ પણ આપીએ
છ એ. 10એક જ મોંમાંથી સ્ ુ ત તથા શાપ નીકળે છે. મારા ભાઈઓ, આમ તો ન જ થ ું જોઈએ.

11 ું ઝરો એકજ ુખમાંથી મીઠુ તથા કડ ું પાણીઆપે છે? 12મારા ભાઈઓ, ું અંજીર જૈ ૂન ૃક્ષ ું ફળઅથવા દ્રાક્ષાવેલો
અંજીરઆપી શકે? તેમ જ ખારુ ઝરણું મીઠુ પાણી આપી શક ું નથી.

ઈ ર તરફથી મળ ું જ્ઞાન
13તમારામાં જ્ઞાની તથા સમજુ કોણ છે? તો તે જ્ઞાનથીઆવેલી નમ્રતા વડે સદાચરણથી પોતાની કરણીઓ કર બતાવ,ે 14પણ

જો તમારા મનમાં કડવાશ, અદેખાઈ તથા સ્વાથર્ છે, તો તમે સત્યની વરુદ્ધ થઈને ગવર્ ન કરો અને જૂઠુ ન બોલો.
15એ જ્ઞાન ઉપરથી ઊતરે એ ું નથી, પણ દનુ્યવી, બન-આ ત્મક તથા શેતાની છે. 16 કેમ કે ાં અદેખાઈ તથા સ્વાથર્ છે,

ત્યાં તકરાર તથા દરેક પ્રકારના ખરાબ કામ છે. 17પણજે જ્ઞાન ઉપરથી છે તે પ્રથમ તો ુદ્ધ, પછ સલાહ કરાવનારુ, નમ્ર, સેહેજ
સમજે તે ુ,ં દયાથી તથા સારાં ફળથી ભર ૂર, પક્ષપાત વગર ું તથા ઢોંગ વગર ું છે. 18 વળ જે સલાહ કરાવનારાંઓ શાં તમાં
વાવે છે, તેઓ ન્યાયીપણું લણે છે.

4
દુ નયા સાથે દોસ્તી

1 તમારામાં લડાઈ તથા ઝઘડા ાંથી થાય છે? ું તમારા અંગમાંની લડાઈ કરનાર કુઇચ્છાથી ન હ? 2 તમે ઇચ્છા રાખો છો,
પણ તે ૃપ્ત થતી નથી, તેથી તમે હત્યા કરો છો અને ઝંખના રાખો છો પણ કઈ મેળવી શકતા નથી; તમે લડાઈ ઝઘડા કરો છો;
પણ તમાર પાસે કઈ નથી, કેમ કે તમે માગતા નથી. 3 તમે માગો છો, તે પામતા નથી, કેમ કે તમે પોતાના મોજશોખ પર ખરચી
નાખવાના ખરાબ ઇરાદાથી માગો છો.

4ઓબેવફા લોકો, ું તમે જાણતા નથી, કે જગતની મત્રતા ઈ ર પ્રત્યે દશુ્મનાવટ છે? એ માટે જે કોઈ જગતનો મત્ર થવા
ચાહે છે, તે ઈ રનો વૈર થાય છે. 5જે આત્માને તેમણે આપણામાં વસા ો, તેને તે પોતાનો જ કરવાની ઇચ્છા રાખે છે, એ ું
શા વચનમાં કહે છે તે ું ફોકટ છે એમ તમે ધારો છો?

6 પણ તે તો વધારે કૃપાદાન આપે છે. માટે શા વચન કહે છે કે, ઈ ર અહકાર ઓને ધ ારે છે, પણ નમ્ર પર કૃપા રાખે છે.
7 તેથી તમે ઈ રને આધીન થાઓ, પણ શેતાનની સામા થાઓ, એટલે તે તમાર પાસેથી નાસી જશ.ે

8 તમે ઈ રની પાસે જાઓ, એટલે તે તમાર પાસે આવશ;ે ઓપાપીઓ, તમારાં હાથ ુદ્ધ કરો અને ઓ બે મનવાળાઓ તમે
તમારા હૃદય પ વત્ર કરો. 9 તમે ઉદાસ થાઓ, શોક કરો અને રડો; તમારુ હાસ્ય શોકમાં બદલાય તથા આનંદને બદલે ખેદ થાય.
10 પ્ર ુની સમક્ષ નમ્ર થાઓએટલે તે તમને ઊંચા કરશ.ે

બીજાનો ન્યાય ન કરો
11ઓ ભાઈઓ અને બહેનો, તમે એકબીજાની નદા કરો નહ ; જે પોતાના ભાઈની નદા કરે છે અને પોતાના ભાઈને દો ષત

ઠરાવે છે તે નયમશા નો ન્યાય કરે છે; અને જો ું નયમશા નો ન્યાય કરે છે; તો ું નયમશા નો અમલ કરનાર નહ પણ
તેનો ન્યાય કરનાર છે. 12 નયમ આપનાર તથા ન્યાય કરનાર એક જ છે, તે તો ઉદ્ધાર કરવાને તથા નાશ કરવાને શ ક્તમાન છે.
પણ ું કોણ કે બીજાનો ન્યાય કરે છે?

બડાઈ મારવી ન હ
13હવે ચાલો, તમે કહો છો કે, આજે કે કાલે અમે આ કે તે શહેરમાં જઈને ત્યાં એક વષર્ ુધી રહ ું; અને વેપાર કર ને લાભ

મેળવી ુ.ં 14 હવે તમે તો નથી જાણતા કે કાલે ું થવા ું છે. તમાર જદગી શાના જવેી છે? કેમ કે તમે તો ુમ્મસ જવેા છો, કે
જે થોડ વાર દેખાય છે પછ અદ્રશ્ય થાય છે.

15 પણ તેના બદલે તમારે એમ કહે ું જોઈએ, કે જો પ્ર ુની ઇચ્છા હશે, તો અમે જીવતા રહ ું અને આમ કે તેમ કર ુ.ં
16 પણ હવે તમે તો ગવર્ કર ને બડાઈ કરો છો, આબધી બડાઈ ખોટ છે. 17એ માટે જે ભ ું કાયર્ જાણ્યાં છતાં કરતો નથી તેને
પાપ લાગે છે.

5
ધનવાનોને ચેતવણી
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1હવે શ્રીમંતો તમે સાંભળો, તમારા પરઆવી પડનારા સંકટોને લીધે તમે વલાપ અને રુદન કરો. 2 તમાર દોલત સડ ગઈ છે
અને તમારાં વ ોને ઊધઈ ખાઈ ગઈ છે. 3 તમારુ સો ું તથા ચાંદ કટાઈ ગ ું છે અને તેના કાટ તમાર વરુદ્ધ સાક્ષી આપશ,ે
અ ની જમે તમારા શર રોને ખાઈ જશ.ે તમે છેલ્લાં દવસને માટે મલકત સંઘર રાખી છે.

4 જુઓ, જે મજૂરોએ તમારાં ખેતરમાં મહેનત કર છે, તેઓની મજૂર તમે દગાથી અટકાવી રાખી છે, તે ૂમ પાડે છે અને
મહેનત કરનારાઓની ૂમ સૈન્યોના પ્ર ુએ સાંભળ છે. 5 તમે ૃથ્વી પર મોજશોખ કરો છો અને વલાસી થયા છો; કાપાકાપીના
દવસોમાં તમે તમારાં હૃદયોને ુ કયા છે. 6 ન્યાયીને તમે અન્યાયી ઠરાવીને માર ના ો, પણ તે તમને અટકાવતો નથી.

ધીરજ અને પ્રાથર્ના
7ભાઈઓ, પ્ર ુના આવતાં ુધી તમે ધીરજ રાખો; જુઓ, ખેડૂત ૂ મના ૂલ્યવાન ફળની રાહ જુએ છે અને પહેલો તથા

છેલ્લો વરસાદ થાય ત્યાં ુધી તે ધીરજ રાખે છે. 8 તમે પણ, ધીરજ રાખો અને મન દ્રઢ રાખો, કેમ કે પ્ર ુ ું આગમન હાથવેંતમાં
છે.

9ભાઈઓ, એકબીજા સાથે બડબડાટ ન કરો જથેી તમારો ન્યાય કરવામાં ન આવ;ે જુઓ, ન્યાયાધીશ બારણાઆગળઊભા
છે. 10 ભાઈઓ અને બહેનો, દઃુખ સહેવા વષે તથા ધીરજ માટેના ન ૂના, જે પ્રબોધકો પ્ર ુના નામથી બોલ્યા તેઓ પાસેથી
ગ્રહણ કરો. 11 જુઓ, જઓેએ સહન ક ુ છે તેઓ આશીવાર્ દત છે, એમ આપણે માનીએ છ એ. તમે અ ૂબની સહનશીલતા
વષે સાંભ ું છે, પ્ર ુથી જે પ રણામઆ ું તે ઉપરથી તમે જો ું છે એ પ્રમાણે કે, પ્ર ુ ઘણાં કરુણા ુ તથા દયા ુ છે.
12 પણ મારા ભાઈઓ, વશેષે કર ને તમે સમ ન ખાઓ; સ્વગર્ના ન હ કે ૃથ્વીના ન હ કે બીજા કોઈનાં સમ ન ખાઓ; પણ

તમને સજા થાય ન હ માટે તમાર ‘હા’ તે ‘હા’ અને ‘ના’ તે ‘ના’ હોય.
13 તમારામાં ું કોઈ દઃુખી છે? તો તેણે પ્રાથર્ના કરવી. ું કોઈઆનં દત છે? તો તેણે ગીત ગાવા.ં 14 તમારામાં ું કોઈ બીમાર

છે? તો તેણે વ ાસી સ ુદાયના વડ લોને બોલાવવા અને તેઓએ પ્ર ુના નામથી તેને તેલ લગાવીને તેને માટે પ્રાથર્ના કરવી.
15 વ ાસ સ હત કરેલી પ્રાથર્ના બીમારને બચાવશે, પ્ર ુ તેને ઉઠાડશ;ે અને જો તેણે પાપ કયા હશે, તો માફ કરવામાં આવશ.ે

16તમે નીરોગી થાઓ માટે પોતાના પાપ એકબીજાની પાસે ક ૂલ કરો, એકબીજાને માટે પ્રાથર્ના કરો; ન્યાયી માણસની પ્રાથર્ના
પ રણામે બહુ સાથર્ક થાય છે. 17એ લયા સ્વભાવે આપણા જવેો માણસ હતો. પણ તેણે પ્રાથર્નામાં વનંતી કર કે ‘વરસાદ
વરસે ન હ;’ તેથી સાડાત્રણ વરસ ુધી ૂ મ પર વરસાદ વરસ્યો ન હ. 18તેણે ફર પ્રાથર્ના કર અને સ્વગર્માંથી વરસાદ વરસ્યો;
અને ધરતીએ પાક ઉપજા ો.

19 મારા ભાઈઓ, જો તમારામાંનો કોઈ સત્ય માગર્ તજીને અવળે માગ ભટક જાય અને કોઈ તેને પાછો ફેરવ,ે 20 તો તેણે
જાણ ું કે પાપીને તેના અવળે માગર્માંથી જે પાછો વાળે છે, તે એક જીવને ૃત્ ુથી બચાવશે અને તેના સં ાબંધ પાપને ઢાંક
દેશે.
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પતરનો પહેલો પત્ર
લેખક

શરૂઆતની કલમ દશાર્વે છે કે લેખક ઈ ુ ખ્રસ્તનો પ્રે રત પતર છે. તે પોતાને ઈ ુ ખ્રસ્તનો પ્રે રત કહે છે (1:1). ખ્રસ્તનાં
દઃુખસહન વશે વારવાર કરેલા ઉલ્લેખો (2:21-24; 3:18; 4:1; 5:1) બતાવે છે કે દઃુખસહન કરતા સેવકના ચત્રની તેના મન
પર ઊંડ છાપ પડ હતી. ુવાન માક તથા તેના કુટુબ માટેના પ્રેમને યાદ કરતાં (પ્રે રતોનાં કૃત્યો 12:12) તે તેને પોતાનો “ ુત્ર” કહે
છે (5:13). આતથ્યો આપણને સ્વાભા વક ર તે એ અ ુમાન તરફ દોર જાય છે કે પતર પ્રેર તે આ પત્ર લ ો હતો.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 60 થી 64 ની વચ્ચેનો છે.
5:13 માં લેખક બા બલમાંની મંડળ થી અ ભવાદન મોકલે છે.
વાંચકવગર્

પતરેઆ પત્ર લ ુ-આ સયાના ઉ ર ય પ્રદેશોમાં વખેરાયેલા ખ્રસ્તીઓના એક જૂથને લ ો હતો. તેણે લોકોના એવા જૂથને
તે લ ો હતો જમેાં કદાચને યહૂદ ઓ તથા બનયહૂદ ઓ બ ેનો સમાવેશ થયેલો હતો.

હે ુ
પતરે પત્ર લખવા ું કારણઆપ્ ું છે એટલે કે તેના વાંચકો કે જઓે પોતાના વ ાસ માટે સતાવણીનો સામનો કર ર ા હતા

તેઓને ઉ ેજનઆપવા ું હ ું. તે ઇચ્છતો હતો કે તેઓ ૂર ર તે ખાતર પામે કે ઈ રની કૃપા ખ્રસ્તી વ ાસમાં જ જોવા મળે
છે અને તેથી તે વ ાસનો ત્યાગ ન કરવો જોઈએ. 1 પતર 5:12 માં દશાર્ ું છે તેમ, “મેં તમને બોધઆપતાં તથા જાહેર કરતાં
ટૂકમાં લ ું છે કે આ ઈ રની ખર કૃપા છે. તેમાં તમે ર ઊભા રહો”. દેખીતી ર તે આ સતાવણી તેના વાંચકોમાં ાપક
પ્રમાણમાં જોવા મળતી હતી. પતરનો પહેલો પત્ર સમગ્ર ઉ ર ય લ ુ-આ સયામાં પ્રવતર્માન સતાવણી દશાર્વે છે.

ુદ્રાલેખ
દઃુખસહન પ્રત્યેનો પ્ર તભાવ

રૂપરેખા
1. અ ભવાદન — 1:1, 2
2. ઈ રની કૃપા માટે તેમની સ્ ુ ત — 1:3-12
3. પ વત્ર જીવન માટે બોધ — 1:13-5:12
4. અં તમ અ ભવાદન — 5:13, 14

પ્રસ્તાવના
1ઈ ુ ખ્રસ્તનો પ્રે રત પતર લખે છે કે, વેર વખેર થઈને પોન્તસ, ગલા તયા, કપાદો કયા, આ સયા, અને બ ુ નયામાં પરદેશી

તર કે ઈ રથી પસંદ કરેલાઓ; 2જઓેને ઈ ર પતાના ૂવર્જ્ઞાન પ્રમાણે આત્માનાં પ વત્રીકરણથી આજ્ઞાકાર થવા અને ઈ ુ
ખ્રસ્તનાં રક્તથી છટકાવ પામવા સારુ પસંદ કરેલા છે, તેવા તમ સવર્ પર ુષ્કળ કૃપા તથા શાં ત હો.

જીવંત આશા
3આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં ઈ ર તથા પતાની સ્ ુ ત થાઓ; તેમણે પોતાની ુષ્કળ દયા પ્રમાણે ૂએલામાંથી ઈ ુ ખ્રસ્તનાં
ુનરુત્થાન દ્વારા આપણને જીવંત આશાને સારુ, 4 અ વનાશી, નમર્ળ તથા જજ રત ન થનારા વારસાને માટે આપણને નવો

જન્મઆપ્યો છે, તે વારસો તમારે માટે સ્વગર્માં રાખી ૂકેલો છે. 5 છેલ્લાં સમયમાં જે ઉદ્ધાર પ્રગટ થવાની તૈયાર માં છે, તેને માટે
ઈ રના સામથ્યર્ વડે વ ાસથી તમને સંભાળવામાં આવે છે.

6એમાં તમે બહુ આનંદ કરો છો, જોકે હમણાં થોડા સમય માટે વ વધ પ્રકારનાં પર ક્ષણ થયાથી તમે દઃુખી છો. 7એ માટે કે
તમારા વ ાસની પર ક્ષા જે અ થી પરખાયેલા નાશવંત સોના કરતાં વ ુ ૂલ્યવાન છે, તે ઈ ુ ખ્રસ્તનાં પ્રગટ થવાની ઘડ એ
સ્ ુ ત, માન તથા મ હમા યોગ્ય થાય.

8તેમને ન જોયા છતાં પણ તમે તેમના પર પ્રેમ રાખો છો, જોકે અત્યારે તમે તેમને જોતાં નથી, તોપણ તેમના પર વ ાસ રાખો
છોઅને તમે તેમનાંમાં અવણર્નીય તથા મ હમા ભરેલાઆનંદથી હરખાઓછો. 9તમે પોતાના વ ાસ ું ફળ, એટલેઆત્માઓનો
ઉદ્ધાર પામો છો. 10જે પ્રબોધકોએ તમારા પરની કૃપા વષે ભ વષ્યકથન ક ુ તેઓએ તે ઉદ્ધાર વષે તપાસીને ખંતથી શોધ કર .

11 ખ્રસ્તનો આત્મા જે તેઓમાં હતો તેણે ખ્રસ્તનાં દઃુખ તથા તે પછ ના મ હમા વષે સાક્ષી આપી, ત્યારે તેણે કયો અથવા
કેવો સમય બતા ો તે ું સંશોધન તેઓ કરતા હતા. 12 જે પ્રગટ કરા ું હ ું તેનાથી તેઓએ પોતાની ન હ, પણ તમાર સેવા
કર . સ્વગર્માંથી મોકલાયેલા પ વત્ર આત્માની સહાયથી જઓેએ તમને ુવાતાર્ પ્રગટ કર તેઓ દ્વારા તે વાતો તમને હમણાં
જણાવવાંમાં આવી; જે વાતોને જોવાની ઉત્કઠા સ્વગર્દૂતો પણ ધરાવે છે.

પ વત્ર જીવન જીવવા આમંત્રણ
13એ માટે તમે પોતાના મનને નયંત્રણમાં રાખો અને જે કૃપા ઈ ુ ખ્રસ્તનાં પ્રગટ થવાની ઘડ એ તમારા પર થશે તેની સં ૂણર્

આશા રાખો. 14તમેઆજ્ઞાકાર સંતાનો જવેા થાઓ, અને પોતાની અગાઉની અજ્ઞાન અવ ાની દુ ઇચ્છાઓ પ્રમાણે ન ચાલો.
15 પણ જમેણે તમને તેડ્યાં છે, તે જવેા પ વત્ર છે તેમના જવેા તમે પણ સવર્ વહારમાં પ વત્ર થાઓ. 16 કેમ કે એમ લ ું

છે કે, “હુ પ વત્ર છુ, માટે તમે પ વત્ર થાઓ.” 17અને જે પક્ષપાત વગર દરેકનાં કામ પ્રમાણે ન્યાય કરે છે, તેમને જો તમે પતા
કહ ને વનંતી કરો છો, તો તમારા અહ ના પ્રવાસનો સમય બીકમાં વતાવો.
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18 કેમ કે તમે એ જાણો છો કે તમારા પ ૃઓથી ચાલ્યા આવતાં થર્ આચરણથી તમે નાશવંત વસ્ ુઓ, એટલે રૂપા અથવા
સોના વડે ન હ, 19 પણ ખ્રસ્ત જે નષ્કલંક તથા નદ ષ હલવાન છે તેમના ૂલ્યવાન રક્તથી તમે ખર દ લેવાયેલા છો.

20 તેઓ તો ૃ ના પ્રારભ ૂવ ન ુક્ત કરાયેલા હતા ખરા, પણ તમારે માટે આ છેલ્લાં સમયમાં પ્રગટ થયા. 21 તેમને મારફતે
તમે ઈ ર પર વ ાસ રાખો છો, જમેણે તેમને મરણમાંથી ઉઠાડયા અને મ હમા આપ્યો, એ માટે કે તમારો વ ાસ તથા આશા
ઈ ર પર રહે.

22 તમે સત્યને આધીન રહ ને ભાઈ પરના નષ્કપટ પ્રેમને માટે તમારાં મનને પ વત્ર કયાર્ છે, માટે ુદ્ધ હૃદયથી એકબીજા પર
આગ્રહથી પ્રેમ કરો. 23 કેમ કે તમને વનાશી બીજથી ન હ, પણ અ વનાશી બીજથી, ઈ રના જીવંત તથા સદા ટકનાર વચન
વડે નવો જન્મઆપવામાં આ ો છે.

24 કેમ કે, ‘સવર્ લોકો ઘાસનાં જવેા છે અને મ ુષ્યનો બધો વૈભવ ઘાસનાં લ જવેો છે. ઘાસ ુકાઈ જાય છે અને તે ું લ
ખર પડે છે, 25 પણ પ્ર ુ ું વચન સદા રહે છે.’ જે ુવાતાર્ ું વચન તમને પ્રગટ કરા ું તે એ જ છે.

2
જીવંત પથ્થર અને પ વત્ર પ્રજા

1એમાટે તમામ દુ તા, કપટ, ઢોંગ, દ્વષે તથા સવર્ પ્રકારની નદા દૂર કર ન,ે 2નવાં જન્મેલાં બાળકોની જમે ુદ્ધઆ ત્મક દૂધની
ઇચ્છા રાખો, 3જથેી જો તમને એવો અ ુભવ થયો હોય કે પ્ર ુ દયા ુ છે તો તે વડે તમે ઉદ્ધાર પામતાં ુધી વધતાં રહો.

4જેજીવંત પથ્થર છે, મ ુષ્યોથી નકારાયેલા ખરા, પણ ઈ રથી પસંદ કરાયેલા તથા ૂલ્યવાન છે. 5તેમની પાસે આવીને તમે
પણઆ ત્મક ઘરના જીવંત પથ્થર બન્યા અને જે આ ત્મક યજ્ઞો ઈ ુ ખ્રસ્તને ધ્વારા ઈ રને પ્રસ છે તેમ ું અપર્ણ કરવા પ વત્ર
યાજકો થયા છો.

6 કારણ કે શા વચનમાં લખે ું છે કે, ‘જુઓ, પસંદ કરેલો તથા ૂલ્યવાન, એવો ૂણાનો ુ પથ્થર હુ સયોનમાં ૂકુ છુ
અને જે તેના પર વ ાસ કરે છે તે શરમાશે ન હ.

7 માટે તમને વ ાસ કરનારાઓને તે ૂલ્યવાન છે, પણ અ વ ાસીઓને સારુ તો જે પથ્થર બાંધનારાઓએ નાપસંદ કય , તે
જ ૂણાનો ુ પથ્થર થયો છે.

8 વળ ઠેસ ખવડાવનાર પથ્થર અને ઠોકર ખવડાવનાર ખડક થયો છે;’ તેઓ વચનને માનતાં નથી, તેથી ઠોકર ખાય છે, એટલા
માટે પણ તેઓ ું નમાર્ણ થયે ું હ ું.

9 પણ તમે તો પસંદ કરે ું કુળ, રાજમાન્ય યાજકવગર્, પ વત્ર લોક તથા ઈ રની ખાસ પ્રજા છો, જથેી જમેણે તમને
અંધકારમાંથી પોતાના આ યર્કારક અજવાળામાં તેડ્યાં છે, તેમના સદ ુણો તમે પ્રગટ કરો. 10 તમે પહેલાં પ્રજા જ નહોતા,
પણ હાલ ઈ રની પ્રજા છો; કોઈ એક સમયે તમે દયા પામેલા નહોતા, પણ હાલ દયા પામ્યા છો.

ઈ રના ુલામ
11 પ્રયજનો, તમે પરદેશી તથા પ્રવાસી છો, માટે હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, જે દુ ઇચ્છાઓઆત્માની સામે લડે છે, તેઓથી

તમે દૂર રહો. 12 વદેશીઓમાં તમે પોતાનો વહાર સારો રાખો, કે જથેી તેઓ તમને ખરાબ સમજીને તમાર વરુદ્ધ બોલે ત્યારે
તમારાં સારાં કામ જોઈને તેઓ તેમના ુનરાગમનના દવસે ઈ રનો મ હમા કરે.

13 માણસોએ ાપેલી પ્રત્યેક સ ાને પ્ર ુને લીધે તમે આધીન થાઓ; રાજાને સવ પર સમજીને તેને આધીન રહો. 14 વળ
ખોટુ કરનારાઓને દડ આપવા અને સારુ કરનારાઓની પ્રશંસા કરવાને તેણે નીમેલા અ ધકાર ઓને પણ તમે આધીન થાઓ
15 કેમ કે ઈ રની ઇચ્છા એવી છે કે સારાં કાય કર ને ૂખર્ માણસોની અજ્ઞાનપણાની વાતોને તમે બંધ કરો. 16 તમે સ્વતંત્ર છો
પણ એ સ્વતંત્રતા તમાર દુ તાને છુપાવવા માટે ન વાપરો; પણ તમે ઈ રના સેવકો જવેા થાઓ. 17 તમે સવર્ને માન આપો,
ભાઈઓ પર પ્રેમ રાખો, ઈ રનો ભય રાખો, રાજા ું સન્માન કરો.

ઈ રના દઃુખનો ન ૂનો
18 દાસો, તમે ૂરા ભયથી તમારા મા લકોને આધીન થાઓ, જઓે સારા તથા નમ્ર છે કેવળ તેઓને જ ન હ, વળ કઠોર

મા લકને પણ આધીન થાઓ. 19 કેમ કે જો કોઈ માણસ ઈ ર તરફના ભ ક્તભાવને લીધે અન્યાય વેઠતાં દઃુખ સહે છે તો તે
ઈ રની નજરમાં પ્રશંસાપાત્ર છે. 20 કેમ કે જયારે પાપ કરવાને લીધે તમે માર ખાઓ છો ત્યારે જો તમે સહન કરો છો, તો તેમાં
ું પ્રશંસાપાત્ર છે? પણ જો સારુ કરવાને લીધે દઃુખ ભોગવો છો, તે જો તમે સહન કરો છો એ ઈ રની નજરમાં પ્રશંસાપાત્ર છે.
21 કારણ કે એને માટે તમે તેડાયેલા છો, કેમ કે ખ્રસ્તે પણ તમારે માટે સહન ક ુ છે અને તમને ન ૂનો આપ્યો છે, કે તમે તેમને

પગલે ચાલો. 22 તેમણે કઈ પાપ ક ુ ન હ, ને તેમના ુખમાં કપટ મા ૂમ પ ું ન હ. 23 તેમણે નદા પામીને સામે નદા કર ન હ,
દઃુખો સહેતાં કોઈને ધમકા ાં ન હ, પણ સાચો ન્યાય કરનારને પોતાને સોંપ્યો.

24 લાકડા પર તેમણે પોતે પોતાના શર રમાં આપણાં પાપ લીધાં, જથેી આપણે પાપ સંબંધી ૃત્ ુ પામીએ અને ન્યાયીપણા
માટે જીવીએ; તેમના જખમોથી તમે સાજાં થયા. 25 કેમ કે તમે ૂલાં પડલેાં ઘેટાંના જવેા હતા, પણ હમણાં તમારા આત્માનાં
પાળક તથા રક્ષક ખ્રસ્તની પાસે પાછા આ ા છો.

3
પ ત-પત્નીના સંબંધો

1 તે જ પ્રમાણ,ે પત્નીઓ, તમે તમારા પ તઓને આધીન રહો, એ માટે કે જો કોઈ પ ત વચન માનનાર ન હોય તો તે પોતાની
પત્નીના આચરણથી, 2એટલે તમારાં ઈ ર પ્રત્યે મયાર્દા ુક્ત ુદ્ધ વતર્ન દ્વારા વચન વગર મેળવી લેવાય.

3તમારો શણગાર બા , એટલે ૂંથેલા વાળનો, સોનાનાં ઘરેણાંનો અથવા સારાં વ પહેરવાનો ન હોય; 4પણઅંતઃકરણમાં
રહેલા ુપ્ત મ ુષ્યત્વનો, એટલે નમ્ર તથા શાંતઆત્માનો, જે ઈ રની નજરમાં ઘણો ૂલ્યવાન છે, તેના અ વનાશીઆ ૂષણોનો
હોય.
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5 કેમ કે પ્રાચીન સમયમાં જે પ વત્ર ીઓ ઈ ર પર ભરોસો રાખતી હતી, તેઓ પોતપોતાનાં પ તને આધીન રહ ને, તે જ
પ્રમાણે પોતાને શણગારતી હતી. 6 જમે સારા ઇબ્રા હમને સ્વામી કહ ને તેને આધીન રહેતી તેમ; જો તમે સારુ કરો છો અને
ભયભીત ન બનો, તો તમે તેની દ કર ઓ છો.

7 તે જ પ્રમાણે પ તઓ, ી નબળ ક્ત છે તેમ જાણીને તેની સાથે સમજણ ૂવર્ક રહો, તમે તેની સાથે જીવનની કૃપાના
સહવારસ છો એમ સમજીને, તેને માન આપો, કે જથેી તમાર પ્રાથર્નાઓમાં કઈ અવરોધ આવે ન હ.

સારુ કરતા સહન કરો
8આખરે, તમે સવર્ એક મનના, એકબીજાના ુખ દઃુખમાં સહભાગી, ભાઈઓ પર પ્રેમ રાખનારા, કરુણા કરનાર તથા નમ્ર

થાઓ. 9 દુ તાનો બદલો વાળવા દુ તા ન કરો અને નદાનો બદલો વાળવા નદા ન કરો, પણ તેથી ઊલટુઆશીવાર્દ આપો; કેમ
કે તેને સારુ તમને તેડવામાં આ ા છે કે જથેી તમે આશીવાર્દના વારસ થાઓ. 10 કેમ કે, ‘જે માણસજીવનને પ્રેમ કરવા ઇચ્છે છે
અને સારા દવસો જોવા ઇચ્છે છે, તેણે પોતાની જીભને દુ તાથી અને પોતાના હોઠોને કપટ વાતો બોલવાથી અટકાવવા; 11તેણે
દુ તાથી દૂર રહે ું, ભ ું કર ુ;ં શાં ત શોધવી અને તેમાં પ્ર ૃ રહે ું. 12 કેમ કે ન્યાયીઓ પર પ્ર ુની નજર છે; અને તેઓની પ્રાથર્ના
પ્રત્યે તેમના કાન ુલ્લાં છે; પણ પ્ર ુ દુ તા કરનારાઓની વરુદ્ધ છે.

13જે સારુ છે તેને જો તમે અ ુસરનારા થયા, તો તમારુ ુકસાન કરનાર કોણ છે? 14 પર ુ જો તમે ન્યાયીપણાને માટે સહન
કરો છો, તો તમે આશીવાર્ દત છો; તેઓની ધમક થી ડરો ન હ’ અને ગભરાઓ પણ ન હ.

15 પણ ખ્રસ્તને પ્ર ુ તર કે તમારાં અંતઃકરણમાં પ વત્ર માનો; અને તમાર જે આશા છે તે વષે જો કોઈ ૂછે તો તેને નમ્રતા
તથા માન સાથે પ્રત્ ુ ર આપવાને સદા તૈયાર રહો. 16 ુદ્ધ અંતઃકરણ રાખો કે જથેી, જે બાબત વષે તમારુ ખરાબ બોલાય છે
તે વષે જઓે ખ્રસ્તમાંના તમારા સારા વતર્નની નદા કરે છે તેઓ શરમાઈ જાય. 17 કેમ કે જો ઈ રની ઇચ્છા એવી હોય, તો
દુ તા કરવાને લીધે સહે ું તે કરતાં ભ ું કરવાને લીધે સહે ું તે વધારે સારુ છે.

18 કેમ કે ખ્રસ્તે પણ એક વાર પાપોને સારુ, એટલે ન્યાયીએ અન્યાયીઓને બદલે સ ું કે, જથેી તેઓઆપણને ઈ ર પાસે
લાવ;ે તેમને દેહમાં માર નંખાયા, પણઆત્મામાં સજીવન કરવામાં આ ા. 19તેઆત્મામાં પણ તેમણે જઈને બંદ ખાનામાં પડલેા
આત્માઓને ઉપદેશ કય . 20આઆત્માઓ, ૂહના સમયમાં અનાજ્ઞાં કત હતા, જયારે વહાણ તૈયાર થ ું હ ું અને ઈ ર સહન
કર ને ધીરજ રાખતા હતા, અને જયારે વહાણમાં થોડા લોકો, એટલે આઠ મ ુષ્યો પાણીથી બચી ગયા.

21 તે દ્ર ાંત પ્રમાણે બા પ્તસ્માનાં પાણીથી શર રનો મેલ દૂર કરવાથી ન હ, પણ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં ુનરુત્થાન દ્વારા ઈ ર પાસે
ુદ્ધ અંતઃકરણની માગણીથી હમણાં તમને બચાવે છે. 22 ઈ ુ તો સ્વગર્દૂતો, અ ધકાર ઓ તથા પરાક્રમીઓને પોતાને આધીન

કર ને સ્વગર્માં ગયા અને ઈ રને જમણે હાથે બરાજમાન છે.

4
બદલાયેલાં જીવનો

1હવે ખ્રસ્તેઆપણે માટે મ ુષ્યદેહમાં દ:ુખસ ું છે, માટે તમે પણએ ું જ મન રાખીને સજ્જથાઓ; કેમ કે જણેે મ ુષ્યદેહમાં
દ:ુખ સ ું છે તે પાપથી ુક્ત થયો છે, 2 કે જથેી તે બાક ું જીવન માણસોની વષયવાસનાઓ પ્રમાણે ન હ, પણ ઈ રની ઇચ્છા
પ્રમાણે વતાવે.

3 કેમ કે જમે વદેશીઓ જમેાં આનંદ માને છે તે પ્રમાણે કરવામાં તમે તમારા જીવનનો ઘણો સમય વતા ો છે, તે બસ તે છે.
તે સમયે તમે ભચારમા,ં વષયભોગમા,ં મદ્યપાનમાં, મોજશોખમાં, તથા તરસ્કૃત ૂ ત ૂજામાં મ હતા. 4એ બાબતોમાં તમે
તેઓની સાથે જે દરુાચારના ૂરમાં ધસી પડતા નથી, તેથી તેઓ આ યર્ પામે છે અને તમાર નદા કરે છે. 5જીવતાંઓનો તથા
ૃત્ ુ પામેલાંઓનો ન્યાય કરવાને જે તૈયાર છે તેમને તેઓ હસાબ આપશે; 6 કેમ કે ૃત્ ુ પામેલાંઓને પણ ુવાતાર્ પ્રગટ કરાઈ

હતી કે જથેી શર રમાં તેઓનો ન્યાય થાય, પણઆત્મા વષે તેઓ ઈ રમાં જીવ.ે
ઈ રનાં દાનોના સારા કારભાર ઓ

7બધી બાબતોનો અંત પાસે આ ો છે, માટે તમે સંયમી થાઓઅને સાવચેત રહો જથેી તમે પ્રાથર્ના કર શકો. 8 વશેષે કર ને
તમે એકબીજા પરઆગ્રહથી પ્રેમ કરો; કેમ કે પ્રેમ ઘણાં પાપને ઢાંકે છે. 9 કઈ પણ ફ રયાદ વગર તમે એકબીજાનો સત્કાર કરો.

10 દરેકને જે કૃપાદાન મ ું છે તે એકબીજાની સેવા કરવામાં ઈ રની અનેક પ્રકારની કૃપાના સારા કારભાર ઓ તર કે વાપર ુ.ં
11જો કોઈ ઉપદેશઆપે છે, તો તેણે ઈ રના વચન પ્રમાણે ઉપદેશઆપવો; જો કોઈ સેવા કરે, તો તેણે ઈ રે આપેલા સામથ્યર્
પ્રમાણે સેવા કરવી; કે જથેી સવર્ બાબતોમાં ઈ ુ ખ્રસ્ત ધ્વારા ઈ ર મ હમાવાન થાય; તેમને સદાસવર્કાળ મ હમા તથા સ ા
હો! આમીન.

ખ્રસ્તને માટે દઃુખો સહન કરવાં
12વહાલાઓ, તમાર કસોટ કરવાને માટે તમારા પર જે અ રૂપી દઃુખ પડે છે, તેમાં તમને કઈ વ ચત્ર થ ું હોય તેમ સમજીને

આ યર્ ન પામો. 13 પણ ખ્રસ્તનાં દઃુખોમાં તમે ભાગીદાર થાઓ છો, તેને લીધે આનંદ કરો; કે જથેી તેમનો મ હમા પ્રગટ થાય
ત્યારે પણ તમે બહુ ઉલ્લાસથી આનંદ કરો. 14જો ખ્રસ્તનાં નામને કારણે તમાર નદા થતી હોય, તો તમે આશીવાર્ દત છો, કેમ
કે મ હમાનો તથા ઈ રનો આત્મા તમારા પર રહે છે.

15 પણ ૂની, ચોર, દરુાચાર અથવા બીજાના કામમાં દખલ કરનાર તર કે તમારામાંના કોઈને શક્ષા ન થાય. 16 પણ ખ્રસ્તી
હોવાને કારણે જો કોઈને સહે ું પડે છે, તો તેથી શરમાય ન હ પણ તે નામમાં તે ઈ રનો મ હમા કરે.

17 કેમ કે ન્યાય ૂકાદાનો આરભ ઈ રના પ રવારમાં થવાનો સમય આ ો છે અને જો તેનો પ્રારભ આપણામાં થાય, તો
ઈ રની ુવાતાર્ જઓે નથી માનતા તેઓના હાલ કેવાં થશ?ે 18 ‘જો ન્યાયી માણસનો ઉદ્ધાર ુશ્કેલીથી થાય છે, તો અધમ તથા
પાપી માણસ ું ું થશ?ે’ 19 માટે જઓે ઈ રની ઇચ્છા પ્રમાણે દઃુખ સહન કરે છે તેઓ ભ ું કાયર્ કરવા ું ચા ુ રાખતાં પોતાના
પ્રાણોને વ ા ુ ૃજનહારને સોંપે.
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5
ઈ રના ટોળા ું પાલન

1તમારામાં જે વડ લો છે, તેઓનો હુ સાથી વડ લઅને ખ્રસ્તનાં દઃુખોનો સાક્ષી તથા પ્રગટ થનાર મ હમાનો ભાગીદાર છુ, તેથી
તેઓને વનંતી કરુ છુ કે, 2ઈ રના લોકો ું જે ટો ું તમાર સંભાળમાં છે તે ું પ્ર તપાલન કરો અધ્યક્ષ ું કામ ફરજ પડવાથી ન હ
પણ સ્વેચ્છાએ કરો; લોભને સારુ ન હ, પણઆ ુરતાથી કરો. 3 વળ તમાર જવાબદાર વાળાં સ ુદાય પર મા લક તર કે ન હ,
પણ તેમને આદશર્રૂપ થાઓ, 4જયારે ુ ઘેટાંપાળક પ્રગટ થશે ત્યારે કદ પણ કરમાઈ ન જનાર મ હમાનો ુગટ તમે પામશો.

5એજ પ્રમાણે જુવાનો, તમે વડ લોને આધીન થાઓ; અને તમે સઘળા એકબીજાને આધીન થઈને નમ્રતા ધારણ કરો, કેમ કે
ઈ ર ગ વ ોની વરુદ્ધ છે, પણ નમ્ર માણસોને કૃપા આપે છે. 6એ માટે ઈ રના સમથર્ હાથ નીચે તમે પોતાને નમ્ર કરો તે તમને
યોગ્ય સમયે ઉચ્ચ ાને બેસાડ.ે 7 તમાર સવર્ ચતા તેમના પર નાખો, કેમ કે તે તમાર સંભાળ રાખે છે.

8સાવચેત થાઓ, જાગતા રહો; કેમ કે તમારો વૈર શેતાન ગાજનાર સહની જમે કોઈ મળે તેને ગળ જવાને શોધતો ફરે છે.
9 તમે વ ાસમાં દ્રઢ થઈને તેની સામે થાઓ, કેમ કે તમે જાણો છો કે, દુ નયામાંનાં તમારા ભાઈઓ પર એ જ પ્રકારનાં દઃુખો પડે
છે.

10સવર્ કૃપાના ઈ ર જમેણે ખ્રસ્તમાં તમને પોતાના અનંતકાળના મ હમાને સારુ બોલા ા છે, તે પોતે તમે થોડ વાર સહન
કરો ત્યાર પછ , તમને ૂણર્, ર તથા બળવાન કરશ.ે 11 તેમને સદાસવર્કાળ સ ા હોજો, આમીન.

છેલ્લી સલામ
12 સલ્વાનસ, જનેે હુ વ ા ુ ભાઈ મા ું છુ, તેની હસ્તક મેં ટૂકમાં તમારા ઉપર લ ું છે, અને વનંતી કર ને સાક્ષી આપી છે

કે જે કૃપામાં તમે ર ઊભા રહો છો, તે ઈ રની ખર કૃપા છે. 13બા બલમાંની મંડળ જનેે તમાર સાથે પસંદ કરેલી છે તે તથા
મારો દ કરો માક તમને સલામ કહે છે. 14 તમે પ્રેમના ુંબનથી એકબીજાને સલામ કરજો.
ઈ ુ ખ્રસ્તમાં તમ સવર્ને શાં ત થાઓ. આમીન.
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પતરનો બીજો પત્ર
લેખક

1:1 માં દશાર્ ા પ્રમાણે આ પત્રનો લેખક પ્રે રત પતર છે. 3:1 માં તે આ પત્ર લખવાનો દાવો કરે છે. આપત્રનો લેખક ઈ ુના
રૂપાંતરનો સાક્ષી હોવાનો દાવો કરે છે (1:16-18)અને સામાન્ય ુવાતાર્ પ્રમાણે પતર, જઓે ઈ ુ સાથે પહાડ પર ગયા હતા તે
ત્રણમાંનો એક શષ્ય હતો (બીજા બે શષ્યો યાકૂબ અને યોહાન હતા). આ પત્રનો લેખક એ તથ્યનો ઉલ્લેખ પણ કરે છે કે તે
શહ દ તર કે ું ૃત્ ુ પામવાનો હતો (1:14);અને યોહાન 21:18-19 મા,ં ઈ ુ ભ વષ્યવચન કહે છે કે પતર બંદ વાસના કેટલાક
સમય પછ શહ દ થશ.ે

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 65 થી 68 ની વચ્ચેનો છે.
તે કદાચને રોમ શહેરમાંથી લખાયો હતો કે ાં પ્રે રતે તેના જીવનના અં તમ વષ ુજાયાર્ હતા.
વાંચકવગર્

આ પત્ર પણ પતરના પહેલા પત્રના શ્રોતાઓની જમે એટલે કે ઉ ર ય લ -ુઆ સયાના લોકોને લખાયો હોય શકે છે.
હે ુ

પતરે આ પત્ર ખ્રસ્તી વ ાસનો પાયો યાદ કરાવવા (1:12-13,16-21)અને વ ાસની પ્રે રતોની પરપરા ું સમથર્ન કરતાં
ભ વષ્યની પેઢ ઓને વ ાસમાં બોધ આપવા (1:15) લ ો હતો. તેને ખબર હતી કે તેનો ૃત્ ુકાળ પાસે હતો અને ઈ રના
લોકો ઘણાજોખમોનો સામનો કર ર ા હતા (1:13-14; 2:1-3). તેણે લોકોનેઆવનાર જૂઠા શક્ષકો (2:1-22) વષે ચેતવણી
આપવા લ ું હ ું કે જઓે પ્ર ુના થોડા જ સમયમાં થનારા ુનરાગમનનો નકાર કરતા હતા (3:3-4).

ુદ્રાલેખ
જૂઠા શક્ષકો વરુદ્ધ ચેતવણી

રૂપરેખા
1. અ ભવાદન — 1:1, 2
2. ખ્રસ્તી સદ ુણોમાં ૃ દ્ધ — 1:3-11
3. પતરના સંદેશનો હે ુ — 1:12-21
4. જૂઠા શક્ષકો વરુદ્ધ ચેતવણી — 2:1-22
5. ખ્રસ્ત ું ુનરાગમન — 3:1-16
6. સમાપન — 3:17, 18

પ્રસ્તાવના
1આપણા ઈ ર તથા ઉદ્ધારક ઈ ુ ખ્રસ્તનાં ન્યાયીપણાથી અમારા વ ાસ જવેો ૂલ્યવાન વ ાસ જઓે પામ્યા છે, તેઓને

ઈ ુ ખ્રસ્તનો દાસ તથા પ્રે રત સમોન પતર લખે છે 2ઈ રને તથાઆપણા પ્ર ુ ઈ ુને ઓળખવાથી તમારા પર કૃપા તથા શાં ત
ુષ્કળ હો.

ઈ ર ું આમંત્રણ અને પસંદગી
3 તેમણે પોતાના મ હમા વડે તથા સા ત્વક્તાથી આપણને બોલા ા, એમને ઓળખવાથી તેમના ઈ ર ય સામથ આપણને

જીવન તથા ભ ક્તભાવને લગતાં સઘળાં વાનાં આપ્યા છે. 4 આના દ્વારા, તેમણે આપણને ૂલ્યવાન તથા અ તશય મોટાં
આશાવચનો આપ્યાં છે, જથેી તેઓ ધ્વારા દુ નયામાંની જે દવુાર્સનાથી દુ તા થાય છે તેથી છૂટ ને ઈ ર ય સ્વભાવના ભાગીદાર
તમે થાઓ.

5એ જ કારણ માટે સં ૂણર્ પ રશ્રમ કર ને તમે પોતાના વ ાસની સાથે ચ રત્ર, ચ રત્રની સાથે જ્ઞાન, 6 જ્ઞાનની સાથે સંયમ,
સંયમની સાથે ધીરજ, ધીરજની સાથે ભ ક્તભાવ, 7ભ ક્તભાવની સાથે ભા ૃભાવ અને ભા ૃભાવ સાથે પ્રેમ જોડ દો.

8 કેમ કે જો એ સઘળાં તમારામાં હોય તથા ૃ દ્ધ પામે તો આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં જ્ઞાન વષે તેઓ તમને આળ ુ તથા
નષ્ફળ થવા દેશે ન હ. 9 પણ જનેી પાસે એ વાનાં નથી તે અંધ છે, તેની દૃ ટૂક છે અને તે પોતાનાં અગાઉનાં પાપોથી ુદ્ધ
થયો હતો એ બાબત તે ૂલી ગયો છે.

10 તેથી ભાઈઓ, તમારુ તેડુ તથા પસંદગી ચો સ કરવા માટે વશેષ યત્ન કરો, કેમ કે જો તમે એ ું કરશો તો કદ ગફલતમાં
પડશો ન હ. 11 કારણ કે એમ કરવાથી આપણા પ્ર ુ તથા ઉદ્ધારક ઈ ુ ખ્રસ્તનાં અનંતકાળના રા માં તમે ૂર ર તે પ્રવેશ
પામશો.

12એ માટે જોકે તમે એ વાતો જાણો છો અને અત્યારે સત્યમાં દૃઢ થયા છો, તોપણ તમને તે નત્ય યાદ કરાવવા ું હુ ૂલીશ
ન હ. 13અને ાં ુધી હુ આ માંડવારૂપી શર રમાં છુ, ત્યાં ુધી તમને યાદ કરાવીને સાવચેત કરવા એ મને યોગ્ય લાગે છે.
14 કેમ કે મને ખબર છે કે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં બતા ા પ્રમાણે મારુઆ ુષ્ય જલદ ૂરુ થવા ું છે. 15 હુ યત્ન કર શ કે,
મારા મરણ પછ તમને આ વાતો સતત યાદ રહે.

ખ્રસ્તનાં મ હમાના સાક્ષીઓ
16 કેમ કે જયારે અમે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત ું સામથ્યર્ તથા તેના આગમનની વાત તમને જણાવી, ત્યારે અમે ચ ુરાઈથી

કલ્પેલી વાતાર્ઓ અ ુસયાર્ નહોતા; પણ તેમની મહાન પ્ર ુતાને પ્રત્યક્ષ જોનારા હતા. 17 કેમ કે જયારે ગૌરવી મ હમા તરફથી
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તેઓને એવી વાણી થઈ કે, ‘એ મારો વહાલો ુત્ર છે, તેના પર હુ પ્રસ છુ,’ ત્યારે ઈ ર પતાથી તેઓ માન તથા મ હમા પામ્યા.
18અમે તેમની સાથે પ વત્ર પહાડ પર હતા ત્યારે અમે પોતે તે સ્વગર્વાણી સાંભળ .

19 અમાર પાસે એથી વધારે ખાતર ૂવર્ક વાત, એટલે પ્રબોધવાણી છે, તેને અંધાર જગ્યામાં પ્રકાશ કરનાર દ વાના જવેી
જાણીને તેના પર ાં ુધી પરોઢ થાય અને સવારનો તારો તમારાં અંતઃકરણોમાં ઊગ,ે ત્યાં ુધી ચ લગાડવાથી તમે સારુ
કરશો. 20 પ્રથમ તમારે એ જાણ ું કે, પ વત્રશા માંની કોઈ પણ ભ વષ્યવાણી મ ુષ્યપ્રે રત નથી. 21 કેમ કે ભ વષ્યવાણી કદ
માણસની ઇચ્છા પ્રમાણે આવી નથી, પણ પ્રબોધકો પ વત્રઆત્માની પ્રેરણાથી ઈ રનાં વચનો બોલ્યા.

2
જૂઠા શક્ષકો

1જમે ઇઝરાયલી લોકોમાં જૂઠાં પ્રબોધકો ઊભા થયા હતા, તેમ તમારામાં પણખોટા ઉપદેશકો થશ.ે તેઓ ુપ્ત ર તે નાશકારક
પાખંડ મતો ફેલાવશે અને જે પ્ર ુએ તેઓનો ઉદ્ધાર કય તેનો પણ નકાર કર ને જલદ થી પોતાનો જ વનાશ કરશ.ે 2 ઘણાં
માણસો તેઓના અ ન કામોમાં ચાલશ;ે અને તેઓને લીધે સત્યનાં માગર્નો તરસ્કાર થશ.ે 3 તેઓ દ્ર લોભથી કપટ વાતો
બોલીને તમારુ શોષણ કરશ;ે તેઓને માટે અગાઉથી ઠરાવેલી સજામાં વલંબ કે તેઓના નાશમાં ઢ લ થશે ન હ.

4 કેમ કે જે દૂતોએ પાપ ક ુ તેઓને ઈ રે છોડ્યાં ન હ, પણ તેઓને નકમાં નાખીને ન્યાય ુકાદા ુધી અંધકારનાં ખાડાઓમાં
રા ા; 5 તેમ જ ઈ રે ુરાતન માનવજગતને છો ું ન હ, પણ અધમ જગત પર જળપ્રલય લાવીને ન્યાયીપણાના ઉપદેશક
ૂહને તથા તેની સાથેનાં સાત લોકોને બચા ા;ં 6 અને અધમ ઓને જે થનાર છે ઉદાહરણ આપવા સારુ સદોમ તથા ગમોરા

શહેરોને બાળ ને ભસ્મ કયા, અને તેઓને પાયમાલ કર ને તેઓને શક્ષા કર .
7અને ન્યાયી લોત જે અધમ ઓના દરુાચારથી ત્રાસ પામતો હતો તેને છોડા ો, 8 કેમ કે તે પ્રામા ણક માણસ જયારે તેઓની

સાથે પ્ર ત દન રહેતો હતો ત્યારે તેઓનાં ખરાબ કામ જોઈને તથા સાંભળ ને તે પોતાના ન્યાયીઆત્મામાં નત્ય દઃુખ પામતો હતો.
9 પ્ર ુ ભક્તોને પર ક્ષણમાંથી છોડાવવા ું જાણે છે, અને અન્યાયીઓને તથા વશેષે કર ને જઓે દવુાર્સનાઓથી દૈ હક વકારો
પ્રમાણે ચાલે છે.

10અને પ્ર ુના અ ધકારને ુચ્છ ગણે છે તેઓને ન્યાયકાળ ુધી શક્ષાને માટે રાખી ૂકવા ું તે જાણે છે. તેઓ ઉદ્ધત તથા
સ્વછદ થઈને આકાશી જીવોની નદા કરતાં પણ ડરતા નથી. 11પર ુ સ્વગર્દૂતો વશેષ બળવાન તથા પરાક્રમી હોવા છતાં પ્ર ુની
આગળ તેઓની નદા કર ને તેઓ પર દોષ ૂકતા નથી.

12 પણ આ માણસો, સ્વભાવે અ ુધ પ ુ કે જઓે પકડાવા તથા નાશ પામવાને ૃજાયેલાં છે, તેઓની માફક તેઓ જે વષે
જાણતા નથી, તે વષે નદા કર ને પોતાના દરુાચારમાં નાશ પામશ,ે અન્યાય કયાર્ને લીધે અન્યાય ું ફળ ભોગવશે. 13 ઉઘાડે
છોગ ુખભોગ કરવાને આનંદ માને છે; તેઓ ડાઘ તથા કલંક છે; અને પોતાના પ્રેમભોજનમાં દષુ્કાય કરવામાં આનંદ માણે છે.
14 તેઓની આંખો ભચા રણીઓની વાસનાથી ભરેલી છે અને પાપ કરતાં બંધ થતી નથી; તેઓ અ ર માણસોને લલચાવે
છે; તેઓનાં હૃદયો દ્ર લોભમાં કેળવાયેલાં છે, તેઓ શા પત છે.

15ખરો માગર્ ૂક ને તેઓઅવળે માગ ભટકેલા છે, અને બયોરનો દ કરો બલામ, જણેે અન્યાય ું ફળ ચા ું તેને માગ ચાલનારાં
થયા. 16 પણ તેને પોતાના અધમર્ને લીધે ઠપકો આપવામાં આ ો; ૂંગા ગધેડાએ માણસની વાણીથી પ્રબોધકની ઘેલછાને
અટકાવી.

17 તેઓ પાણી વગરના ઝરા જવેા તથા તોફાનથી ઘસડાતી વાદળ જવેા છે, તેઓને સારુ ઘોર અંધકાર રાખેલો છે. 18 તેઓ
થર્તાની બડાઈની વાતો કહે છે. તેઓમાંથી જઓેબચીજવાની તૈયાર માં છે તેઓને દૈ હક વષયોથી તથા ભ્ર ાચારથી લલચાવે

છે. 19 તેઓને તેઓ સ્વતંત્રતા ું વચન આપે છે, પણ પોતે ભ્ર ાચારના દાસ છે; કેમ કે માણસને જ કોઈ જીતે છે, તે જ તેને
પોતાનો દાસ બનાવે છે.

20 કેમ કે આપણા પ્ર ુ તથા ઉદ્ધારક ઈ ુ ખ્રસ્તને ઓળખવાથી જો તેઓ, જગતની ભ્ર તાથી છૂટ ને, પાછા તેમાં ફસાઈને
હાર ગયા, તો તેઓની છેલ્લી દશા પહેલી કરતાં ખરાબ થઈ છે; 21 કારણ કે ન્યાયીપણાનો માગર્ જાણ્યાં પછ તેઓને જે પ વત્ર
આજ્ઞા આપવામાં આવી હતી તેમાંથી પાછા ફર ુ,ં એ કરતાં તેઓ તે માગર્ વષે અજાણ્યા ર ા હોત તો સારુ હોત. 22 પણ
તેઓને માટે આ કહેવત સાચી ઠર છે, ‘કૂતરુ પોતે ઊલટ કર હોય ત્યાં પાછુ આવે છે અને નવડાવે ું ૂંડ કાદવમાં આળોટવા
માટે પાછુ આવે છે.’ ”

3
પ્ર ુના આગમન સંબંધી ું વચન

1 પ્રયો, હવે આ બીજો પત્ર હુ તમારા ઉપર લ ું છુ; અને બ ે પત્રોથી તમારાં ુદ્ધ મનોને ઉ ેજીતઆપવા કહુ છુ કે, 2 પ વત્ર
પ્રબોધકોથી જે વાતો અગાઉ કહેવાઈ હતી તે ું અને પ્ર ુ તથા ઉદ્ધારકતાર્ની તમારા પ્રે રતોની મારફતે અપાયેલી આજ્ઞા ું તમે
સ્મરણ કરો.

3 પ્રથમ એમજાણો કે છેલ્લાં દવસોમાં મશ્કર ખોરો આવશ,ે જઓે પોતાની દવુાર્સના પ્રમાણે ચાલશે. 4અને કહેશે કે, ‘તેમના
ઈ ુનાઆગમન ું આશાવચન ાં છે? કેમ કે ૂવર્જો ઊંધી ગયા ત્યારથી ઉત્પ નાઆરભમાં સઘ ું જે ું હ ું તે ું જ ર ું છે.’ ”

5 કેમ કે તેઓ જાણીજોઈને આ ૂલી જાય છે કે ઈ રની આજ્ઞાથી આકાશો અગાઉથી હતાં અને ૃથ્વી પાણીથી તથા
પાણીમાંથી બાંધેલી હતી. 6 તેથી તે સમયની દુ નયા પાણીમાં ડૂબીને નાશ પામી. 7 પણ હમણાંનાં આકાશ તથા ૃથ્વી તે જ
શ થી ન્યાયકાળ તથા અધમ માણસોના નાશના દવસ ુધી રાખી ૂકેલાં છતાં બાળવાને માટે તૈયાર રાખેલાં છે.

8પણ પ્રયો, આએક વાત તમે ૂલશો ન હ કે પ્ર ુની દ્ર એએક દવસ હજાર વષ ના જવેો અને હજાર વષ એક દવસના
જવેા છે. 9 વલંબનો જવેો અથર્ કેટલાક લોકો કરે છે, તેમ પ્ર ુ પોતાના આશાવચન સંબંધી વલંબ કરતા નથી, પણ કોઈનો નાશ
ન થાય પણ બધાં પસ્તાવો કરે, એ ું ઇચ્છ ને પ્ર ુ તમારે વષે ધીરજ રાખે છે.
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10પણજમે ચોરઆવે છે, તેમ પ્ર ુનો દવસઆવશ,ે તે વેળાએઆકાશો ભારે ગજનાસ હત જતા રહેશે અને તત્વો અ થી
પીગળ જશે અને ૃથ્વી તથા તે પરનાં કામોને બાળ નાખવામાં આવશ.ે

11 તો એ સવર્ આ પ્રમાણે નાશ પામનાર છે, માટે પ વત્ર આચરણ તથા ભ ક્તભાવમાં તમારે કેવાં થ ું જોઈએ? 12 ઈ રના
જે દવસે આકાશો સળગીને ભસ્મી ૂત થશે તથા તત્વો બળ ને પીગળ જશે તેમના આગમનના એ દવસની રાહ જોતાં તેમની
અપેક્ષા રાખવી. 13 તોપણઆપણે તેમના આશાવચન પ્રમાણે નવાં આકાશ તથા નવી ૃથ્વી જમેાં ન્યાયીપણું વસે છે, તેની રાહ
જોઈએ છ એ.

14એ માટે, પ્રયો, આમ બનવાની આપણે રાહ જોઈ ર ા છ એ, તમે તેમની નજરમાં નષ્કલંક તથા નદ ષ થઈને શાં તમાં
રહો. 15અને ધ્યાનમાં રાખો કે આપણા પ્ર ુ ું ધૈયર્ ઉદ્ધાર છે; આપણા વહાલાં ભાઈ પાઉલે પણ તેને અપાયેલી ુ દ્ધ પ્રમાણે
તમને એ વષે લ ું છે. 16 તેમ તેના સવર્ પત્રોમાં પણ આ વાતો વષે લ ું છે. તે પત્રોમાં કેટલીક વાત સમજવામાં અઘર છે.
જમે બીજા શા વચનોને તેમ એ વાતોને પણ અજ્ઞાની તથા અ ર માણસો પોતાના નાશને સારુ બગાડે છે અને ઊંધો અથર્
આપે છે.

17 માટે, પ્રયો, તમે અગાઉથી આ વાતો જાણતા હતા, માટે સાવધ થાઓ કે, અધમ ઓની આકષાર્ઈને પોતાની રતાથી
ડગી જાઓ ન હ. 18 પણ આપણા પ્ર ુ તથા ઉદ્ધારકતાર્ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપામાં અને જ્ઞાનમાં તમે ૃ દ્ધ પામો; તેમને હમણાં તથા
સદાસવર્કાળ મ હમા હો. આમીન.
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યોહાનનો પહેલો પત્ર
લેખક

પત્ર પોતે લેખકની ઓળખ આપતો નથી, પણ મંડળ ની દ્રઢ, ુસંગત અને સૌથી શરૂઆતની સાક્ષી યોહાન જે શષ્ય અને
પ્રે રત હતો તેને લેખક ગણાવે છે ( ૂક 6:13,14). જો કેઆ પત્રોમાં યોહાન ું નામ દશાર્વે ું નથી તો પણ, ત્રણ પ્રબળ નશાનીઓ
લેખક તર કે તેની તરફ નદશ કરે છે. પ્રથમ તો, બીજી સદ ની શરૂઆતના લેખકો લેખક તર કે યોહાનનો ઉલ્લેખ કરે છે. બીજુ,
આપત્રો યોહાનની ુવાતાર્નાં જે ું શ ભંડોળ તથા લેખનશૈલી ધરાવે છે. ત્રીજુ, લેખક લખે છે કે તેણે ઈ ુના શર રને જો ું હ ું
તથા તેને સ્પશર્ કય હતો, કે જે પ્રે રત યોહાન વષે તદ્દન સા ું હ ું (1:1-4; 4:14).

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 85 થી 90 ની વચ્ચેનો છે.
યોહાનેઆ પત્ર તેના જીવનના પાછલા ગાળામાં એફેસસમાં લ ો હતો કે ાં તેણે પોતાની ૃદ્ધાવ ાનો મોટા ભાગનો સમય

વતા ો હતો.
વાંચકવગર્

આ પત્રના વાંચકવગર્ને પત્રમાં સ્પ પણે દશાર્વવામાં આ ો નથી. તો પણ, વષયવસ્ ુ દશાર્વે છે કે યોહાને વ ાસીઓને
લ ું હ ું (1:3-4; 2:12-14). તે શ છે કે તેને ઘણા ળોના સંતોને સંબોધીને લખવામાં આ ો હતો. જમે 2:1 માં લ ું
છે કે, “મારા નાનાં બાળકો” તેમ તેને સામાન્ય ર તે દરેક ળના ખ્રસ્તીઓ માટે લખવામાં આ ો છે.

હે ુ
યોહાને સંગતને પ્રોત્સાહન આપવા કે જથેી તેઓ આનંદથી ભર ૂર થાય, તેઓને પાપ કરતા રોકવા, વ ાસીઓને ઉદ્ધારની
ૂર ખાતર પમાડવા તથા વ ાસીઓને ખ્રસ્ત સાથે ક્તગત સંગતમાં લાવવા લ ું હ ું. યોહાને ખાસ કર ને જૂઠા શક્ષકોના

પ્ર ને સંબો ધત કય હતો કે જઓે મંડળ થી અલગ થયા હતા અને લોકોને ુવાતાર્નાં સત્યથી દૂર લઈ જવા માંગતા હતા.

ુદ્રાલેખ
ઈ ર સાથે સંગત

રૂપરેખા
1. દેહધાર પણાની વાસ્ત વક્તા — 1:1-4
2. સંગત — 1:5-2:17
3. છેતર પડ ની ઓળખ — 2:18-27
4. વતર્માનમાં પ વત્ર જીવન જીવવા ઉ ેજન — 2:28-3:10
5. ખાતર ના આધાર તર કે પ્રેમ — 3:11-24
6. જૂઠા આત્માઓની પારખ — 4:1-6
7. પ વત્રીકરણના આવશ્યક તત્વો — 4:7-5:21

જીવનનો શ
1જે આરભથી હ ું, જે અમે સાંભ ું, જે અમે પોતાની આંખે જો ુ,ં જનેે અમે નહા ું અને જનેે અમે અમારે હાથે સ્પશર્

કય , તે જીવનનાં શ સંબંધી અમે તમને કહ બતાવીએ છ એ. 2 તે જીવન પ્રગટ થ ુ,ં તેને અમે જો ું છે અને સાક્ષી ૂર એ
છ એ, તે અનંતજીવન જે પતાની પાસે હ ું અને અમને દ શત થ ુ,ં તે તમને કહ બતાવીએ છ એ.

3હા, અમાર સાથે તમાર પણ સંગત થાય, એ માટે જે અમે જો ું તથા સાંભ ું છે, તે તમને પણજાહેર કર એ છ એ; અને
ખરેખર અમાર સંગત પતાની સાથે તથા તેમના ુત્ર ઈ ુ ખ્રસ્તની સાથે છે. 4અમારો આનંદ સં ૂણર્ થાય, માટે એ વાતો અમે
લખીએ છ એ.

ઈ ર પ્રકાશ છે
5 હવે જે સંદેશો અમે તેમના દ્વારા સાંભ ો છે અને તમને જણાવીએ છ એ, તે એ છે કે ઈ ર પ્રકાશ છે અને તેમનાંમાં કઈ

પણ અંધકાર નથી. 6જોઆપણે કહ એ કે, તેમની સાથે આપણી સંગત છે અને અંધકારમાં ચાલીએ, તો આપણે જૂઠુ બોલીએ
છ એઅને સત્યથી વતર્તા નથી. 7 પણ જમે તે પ્રકાશમાં છે, તેમ જોઆપણે પ્રકાશમાં ચાલીએ, તોઆપણને એકબીજાની સાથે
સંગત છે અને તેમના ુત્ર ઈ ુ ું રક્ત આપણને બધાં પાપથી ુદ્ધ કરે છે.

8જોઆપણે કહ એ કે, આપણામાં પાપ નથી, તોઆપણે પોતાને છેતર એ છ એઅને આપણામાં સત્ય નથી. 9જોઆપણે
આપણા પાપ ક ૂલ કર એ, તો આપણા પાપ માફ કરવાને તથા આપણને સવર્ અન્યાયથી ુદ્ધ કરવાને તે વ ા ુ તથા ન્યાયી
છે. 10જોઆપણે કહ એ કે, આપણે પાપ ક ુ નથી, તો આપણે તેમને જૂઠા પાડ એ છ એઅને તેમ ું વચનઆપણામાં નથી.

2
ખ્રસ્તઆપણા સહાયક

1 મારા વહાલા બાળકો, તમે પાપ ન કરો તે માટે હુ તમને આ વાતો લ ું છુ. અને જો કોઈ પાપ કરે તો પતાની પાસે આપણા
મધ્ય છે, એટલે ઈ ુ ખ્રસ્ત જે ન્યાયી છે તે. 2 તેઓ આપણા પાપ ું પ્રાય ત છે, કેવળ આપણાં જ ન હ, પણ આખા
માનવજગતના પાપ ું તેઓ પ્રાય ત છે. 3જોઆપણે તેમની આજ્ઞાઓ પાળ એ, તો તેથી આપણે સમજીએ છ એ કેઆપણે
તેમને ઓળખીએ છ એ.
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4જે કહે છે કે હુ તેમને ઓળ ું છુ, પણ તેમની આજ્ઞા પાળતો નથી, તે જૂઠો છે અને તેનામાં સત્ય નથી. 5 પણ જે કોઈ તેમ ું
વચન પાળે છે તેનામાં ઈ ર પરનો પ્રેમ ખરેખર સં ૂણર્ થયો છે. એથી આપણે જાણીએ છ એ કે આપણે તેમનાંમાં છ એ. 6 હુ
ઈ રમાં રહુ છુ એમ જે કહે છે તેણે જમે ઈ ુ ખ્રસ્ત ચાલ્યા તેમ જ ચાલ ું જોઈએ.

નવી આજ્ઞા
7 વહાલાંઓ, નવી આજ્ઞા ન હ, પણ જૂની આજ્ઞા જે તમાર પાસે આરભથી હતી, તે વષે હુ તમને લ ું છુ. જે વચન તમે

સાંભ ું, તે જ જૂની આજ્ઞા છે. 8 વળ નવી આજ્ઞા જે તેમનાંમાં તથા તમારામાં સત્ય છે, તે હુ તમને લ ું છુ. કેમ કે અંધકાર
જતો રહે છે અને ખરુ અજવા ું હમણાં પ્રકાશે છે.

9જે કહે છે કે, હુ અજવાળામાં છુ અને પોતાના ભાઈનો દ્વષે કરે છે, તે હજી ુધી અંધકારમાં જ છે. 10જે પોતાના ભાઈ પર
પ્રેમ કરે છે, તે અજવાળામાં રહે છે અને તેનામાં ક ું ઠોકરરૂપ નથી. 11 પણ જે પોતાના ભાઈનો દ્વષે કરે છે, તે અંધકારમાં છે અને
અંધકારમાં ચાલે છે. તે પોતે ાં જાય છે, તે જાણતો નથી. કેમ કે અંધકારે તેની આંખો અંધ કર નાખી છે.

12 બાળકો, હુ તમને લ ું છુ કારણ કે તેમના નામથી તમારાં પાપ માફ થયાં છે. 13 પતાઓ, હુ તમને લ ું છુ કારણ કે જે
આરભથી છે, તેમને તમે ઓળખો છો. જુવાનો, હુ તમને લ ું છુ કારણ કે તમે દુ ને હરા ો છે. બાળકો મેં તમને લ ું છે, કારણ
કે તમે પતાને ઓળખો છે. 14 પતાઓ, મેં તમને લ ું છે કારણ કે જેઆરભથી હતા તેમને તમે ઓળખો છો. જુવાનો, મેં તમને
લ ું છે કારણ કે તમે બળવાન છો અને ઈ ર ું વચન તમારામાં રહે છે, અને તમે દુ ને હરા ો છે.

15 જગત પર અથવા જગતમાંની વસ્ ુઓ પર પ્રેમ રાખો ન હ; જો કોઈ જગત પર પ્રેમ રાખે તો તેનામાં પતાનો પ્રેમ નથી.
16 કેમ કે જગતમાં જે સવર્ છે, એટલે દૈ હક વાસનાઓ, આંખોની લાલસા તથા જીવનનો અહકાર તે પતાથી નથી, પણજગતથી
છે. 17જગત તથા તેની લાલસા જતા રહે છે, પણ જે ઈ રની ઇચ્છા ૂર કરે છે તે સદા રહે છે.

ખ્રસ્ત વરોધી
18 બાળકો, આ છેલ્લો સમય છે, જમે તમે સાંભ ું કે, ખ્રસ્ત- વરોધી આવે છે, તેમ હમણાં પણ ઘણાં ખ્રસ્ત- વરોધીઓ

થયા છે, એથી આપણે જાણીએ છ એ કે આ અં તમ સમય છે. 19 તેઓ આપણામાંથી નીકળ ગયા, પણ તેઓ આપણામાંના
નહોતા, કેમ કે જો તેઓ આપણામાંના હોત, તો આપણી સાથે રહેત પણ તેઓમાંનો કોઈ આપણામાંનો નથી એમ પ્રગટ થાય
માટે તેઓ નીકળ ગયા.

20જે પ વત્ર છે તેનાથી તમે અ ભ ષક્ત થયા છો, સઘ ું તમે જાણો છો, 21તમે સત્યને જાણતા નથી, એ કારણથી ન હ, પણ
તમે તેને જાણો છો અને સત્યમાંથી કઈ જૂઠુ આવ ું નથી, એ કારણથી મેં તમને લ ું છે.

22જે ઈ ુનો નકાર કર ને કહે છે કે તે ખ્રસ્ત નથી, તેના કરતા જૂઠો બીજો કોણ છે? જે પતા તથા ુત્રનો નકાર કરે છે તે જ
ખ્રસ્ત- વરોધી છે. 23 દરેક જે ુત્રનો નકાર કરે છે, તેમની પાસે પતા પણ નથી. ુત્રને જે ક ૂલ કરે છે તેને પતા પણ છે.
24જે તમે આરભથી સાંભ ું છે, તે તમારામાં રહે. પહેલાંથી જે તમે સાંભ ું, તે જો તમારામાં રહે તો તમે પણ ુત્ર તથા

પતામાં રહેશો. 25જે આશાવચન તેમણે આપણને આપ્ ું તે એ જ, એટલે અનંતજીવન છે. 26જઓે તમને ભમાવે છે તેઓ
સંબંધી મેં તમને આ લ ું છે.

27 જે અ ભષેક તમે તેમનાંથી પામ્યા તે તમારામાં રહે છે અને કોઈ તમને શીખવે એવી કઈ જરૂર નથી. પણ જમે તેમનો
અ ભષેક તમને સવર્ સંબંધી શીખવે છે અને તે સત્ય છે, જૂઠા નથી અને જમે તેમણે તમને શીખ ુ,ં તેમ તમે તેમનાંમાં રહો.

28 હવે, બાળકો તેમનાંમાં રહો, એ માટે કે જયારે તેઓ પ્રગટ થાય ત્યારે આપણામાં હમત આવે, તેમના આવવાને સમયે
તેમની સમક્ષઆપણે શરમાઈએ ન હ. 29જો તમે જાણો છો કે તેઓ ન્યાયી છે, તો એ પણજાણજો કે જે કોઈ ન્યાયીપણું કરે
છે, તે તેમનાંથી જન્મ્યો છે.

3
ઈ રનાં છોકરાં

1 જુઓ, પતાએઆપણા પરએટલો પ્રેમ રા ો છે કે, આપણે ઈ રના બાળકો કહેવાઈએછ એઅને ખરેખરઆપણે તેમના
બાળકો છ એ. તેથી માનવજગતઆપણને ઓળખ ું નથી, કેમ કે તેમણે તેમને ઓળ ા ન હ. 2 પ્રયો, હાલઆપણે ઈ રનાં
સંતાનો છ એ અને આપણે કેવાં થઈ ુ,ં તે હજી ુધી પ્રગટ થ ું નથી. આપણે તો જાણીએ છ એ, કે જયારે ખ્રસ્ત પ્રગટ થશ,ે
ત્યારે તેમના જવેા આપણે થઈ ુ,ં કેમ કે જવેા તે છે, તેવા જ આપણે તેમને જોઈ ુ.ં 3જે દરેકને એવી આશા છે, તે જમે તેઓ
ુદ્ધ છે તેમ પોતાને ુદ્ધ કરે છે.
4 દરેક જે પાપ કરે છે, તે નયમભંગ પણ કરે છે. કેમ કે પાપ એ જ નયમભંગ છે. 5 તમે જાણો છો કે પાપનો નાશ કરવાને

તેઓ પ્રગટ થયા અને તેમનાંમાં પાપ નથી. 6જે કોઈ તેમનાંમાં રહે છે, પાપમાં ચા ુ રહેતો નથી, જે પાપ કયા જ કરે છે તેણે તેમને
જોયો નથી અને તેમને ઓળખતો પણ નથી.

7 બાળકો, કોઈ તમને ભમાવે ન હ; જમે તેઓ ન્યાયી છે, તેમ જે ન્યાયીપણું કરે છે તે પણ ન્યાયી છે. 8 જે પાપ કરે છે તે
શેતાનનો છે, કેમ કે શેતાનઆરભથી પાપ કરતોઆ ો છે; શેતાનના કામનો નાશ કરવાને ઈ રના ુત્રઆપણા માટે પ્રગટ થયા.

9 દરેક જે ઈ રથી જન્મેલો છે તે પાપ કરતો નથી, કેમ કે તેમ ું બીજ તેમનાંમાં રહે છે; અને તે પાપ કર શકતો નથી, કેમ કે તે
ઈ રથી જન્મેલો છે. 10ઈ રનાં બાળકો તથા શેતાનના છોકરાં ઓળખાઈઆવે છે. જે કોઈ ન્યાયીપણું કરતો નથી, જે પોતાના
ભાઈ પર પ્રેમ કરતો નથી, તે ઈ રનો નથી.

એકબીજા પર પ્રેમ કરો
11 કેમ કે જે સંદેશો તમે આરભથી સાંભ ો છે તે એ જ છે કે, આપણે એકબીજા પર પ્રેમ રાખીએ. 12જમે કાઈન દુ નો

હતો અને પોતાના ભાઈને માર ના ો, તેના જવેાઆપણે થ ું જોઈએ ન હ; તેણે શા માટે તેને માર ના ો? એમાટે કે તેના કામ
ખરાબ હતાં અને તેના ભાઈનાં કામ ન્યાયી હતાં.
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13ભાઈઓ, જો માનવજગત તમારો દ્વષે કરે તો તમે આ યર્ ન પામો. 14આપણે ભાઈઓ પર પ્રેમ રાખીએ છ એ એથી
આપણે જાણીએ છ એ કે મરણમાંથી નીકળ ને જીવનમાં આ ા છ એ; જે પ્રેમ રાખતો નથી તે મરણમાં રહે છે. 15 દરેક જે
પોતાના ભાઈ પર દ્વષે રાખે છે તે હત્યારો છે. અને તમે જાણો છો કે કોઈ હત્યારામાં અનંતજીવન રહે ું નથી.

16એથી પ્રેમ ું છે તેઆપણેજાણીએછ એ, કેમ કે તેમણે પોતાનો પ્રાણઆપણે માટેઆપ્યો; એમજઆપણે પણભાઈઓને
માટે આપણો પ્રાણ આપવો જોઈએ. 17 પણ જનેી પાસે આ દુ નયા ું દ્ર હોય અને પોતાના ભાઈને તેની જરૂ રયાત છે એ ું
જોયા છતાં તેના પર દયા કરતો નથી, તો તેનામાં ઈ રનો પ્રેમ શી ર તે રહ શકે? 18બાળકો, આપણે શ થી ન હ કે જીભથી
ન હ પણ કાયર્માં તથા સત્યમાં પ્રેમ કર એ.

ઈ રની સમક્ષ હમત
19આ ર તે આપણે જાણી ું કે આપણે સત્યનાં છ એ. જે કોઈ બાબતે આપણું અંતઃકરણ આપણને દો ષત ઠરાવે છે, તે

વષે તેમની આગળઆપણા અંતઃકરણને શાંત કર ુ,ં 20 કેમ કે આપણા અંતઃકરણ કરતાં ઈ ર મહાન છે. તેઓ સઘ ું જાણે
છે. 21 વહાલાંઓ, જો આપણું અંતઃકરણ આપણને દો ષત ઠરાવ ું નથી, તો ઈ રની આગળ આપણને હમત પ્રાપ્ત થાય છે.
22જે કઈ આપણે માગીએ છ એ, તે તેમના તરફથી પામીએ છ એ, કેમ કે તેમની આજ્ઞા આપણે પાળ એ છ એ અને તેમને જે
પ્રસ થાય છે તે કર એ છ એ.

23 તેમની આજ્ઞા એ છે કે તેમના ુત્ર ઈ ુ ખ્રસ્તનાં નામ પરઆપણે વ ાસ કર એ અને જમે તેમણે આપણને આજ્ઞાઆપી,
તેમ એકબીજા પર પ્રેમ રાખીએ. 24જે તેમનીઆજ્ઞાઓ પાળે છે, તે તેમનાંમાં રહે છે અને તેઓ તેનામાં રહે છે. જેઆત્મા તેમણે
આપણને આપ્યો છે તેથી આપણે જાણીએ છ એ કે તેઓઆપણામાં રહે છે.

4
સાચો આત્મા તેમ જ જૂઠો આત્મા

1 વહાલાંઓ, દરેક આત્મા પર વ ાસ ન રાખો, પણ આત્માઓ ઈ રથી છે કે ન હ એ વષે તેઓને પારખી જુઓ; કેમ કે
દુ નયામાં જૂઠાં પ્રબોધકો ઘણાં ઊભા થયા છે. 2 ઈ ુ ખ્રસ્ત દેહમાં આ ા છે, એ ું જે દરેક આત્મા ક ૂલ કરે છે તે ઈ રનો
છે, તેથી તમે ઈ રનો આત્મા ઓળખી શકો છો. 3જેઆત્મા ઈ ુ ખ્રસ્ત દેહમાં આ ા તે ું ક ૂલ કરતો નથી તે ઈ રનો નથી;
અને ખ્રસ્ત- વરોધીનો આત્મા જે વષે તમે સાંભ ું કે તે આવે છે, તે એ જ છે અને તે હમણાં પણ દુ નયામાં છે.

4 તમે બાળકો, ઈ રનાં છો અને તમે તેવા આત્માઓ પર વજય પામ્યા છો, કેમ કે જે જગતમાં છે તે કરતાં જે તમારામાં છે
તે મહાન છે. 5 તેઓ જગતના છે, એ માટે તેઓ જગત વષે બોલે છે અને જગત તેઓ ું સાંભળે છે. 6આપણે ઈ રના છ એ;
જે ઈ રને ઓળખે છે તે આપણું સાંભળે છે; જે ઈ રનો નથી તે આપણું સાંભળતો નથી; એથી આપણે સત્યનો આત્મા તથા
ભમાવનાર આત્મા વચ્ચેના તફાવતને પારખી શક એ છ એ.

ઈ ર પ્રેમ છે
7ભાઈ-બહેનો, આપણે એકબીજા પર પ્રેમ રાખીએ, કેમ કે પ્રેમ ઈ રથી છે, અને દરેક જે પ્રેમ કરે છે તે ઈ રથી જન્મેલો છે

અને ઈ રને તે ઓળખે છે. 8જે પ્રેમ કરતો નથી, તે ઈ રને ઓળખતો નથી, કેમ કે ઈ ર પ્રેમ છે.
9ઈ રે પોતાના એકાક જ નત ુત્રને દુ નયામાં એ માટે મોકલ્યા, કે તેમનાંથીઆપણે જીવીએ. એદ્વારાઆપણા પર ઈ રનો

પ્રેમ પ્રગટ થયો, 10આપણે ઈ ર પર પ્રેમ રા ો, એમાં પ્રેમ નથી, પણ તેમણેઆપણા પર પ્રેમ રા ો અને પોતાના ુત્રનેઆપણાં
પાપ ું પ્રાય ત બનવા મોકલી આપ્યા એમાં પ્રેમ છે.

11વહાલાઓ, જો ઈ રેઆપણા પરએવો પ્રેમ કય , તોઆપણે પણએકબીજા પર પ્રેમ રાખવો જોઈએ. 12કોઈએ ઈ રને
કદ જોયા નથી; જો આપણે એકબીજા પર પ્રેમ કર એ તો ઈ ર આપણામાં રહે છે અને તેમનો પ્રેમ આપણામાં સં ૂણર્ થયેલો
છે. 13 તેમણે પોતાના પ વત્ર આત્મા ું દાન આપણને આપ્ ું છે, તે પરથી આપણે જાણીએ છ એ કે આપણે તેમનાંમાં રહ એ
છ એઅને તે આપણામાં રહે છે. 14અમે જો ું છે અને સાક્ષી આપીએ છ એ, કે પતાએ ુત્રને માનવજગતના ઉદ્ધારકતાર્ થવા
મોકલ્યા છે.

15જે કોઈ ક ૂલ કરે છે કે ઈ ુ ઈ રના ુત્ર છે, તેનામાં ઈ ર રહે છે અને તે ઈ રમાં રહે છે. 16 ઈ રનો જે પ્રેમ આપણા
પર છે તે આપણે જાણીએ છ એ, અને તે પર વ ાસ કય છે. ઈ ર પ્રેમ છે. જે પ્રેમમાં રહે છે તે ઈ રમાં રહે છે અને ઈ ર
તેનામાં રહે છે.

17એથી આપણામાં પ્રેમ સં ૂણર્ થયો છે, કે ન્યાયકાળે આપણને હમત પ્રાપ્ત થાય, કેમ કે જવેા તે છે, તેવા આપણે પણઆ
જગતમાં છ એ. 18 પ્રેમમાં ભય નથી, પણ ૂણર્ પ્રેમ ભયને દૂર કરે છે, કેમ કે ભયમાં શક્ષા છે. અને જે ભયભીત છે તે પ્રેમમાં
સં ૂણર્ થયેલો નથી.

19આપણે પ્રેમ રાખીએ છ એ, કેમ કે પહેલાં ઈ રે આપણા પર પ્રેમ રા ો. 20જો કોઈ કહે કે, હુ ઈ ર પર પ્રેમ રા ું છુ,
પણ પોતાના ભાઈ પર દ્વષે કરે છે, તો તે જૂઠો છે, કેમ કે પોતાના ભાઈને તેણે જોયો છે, છતાંય તેના પર જો તે પ્રેમ કરતો નથી,
તો ઈ રને જનેે તેણે કદ જોયા નથી તેમના પર તે પ્રેમ રાખી શકતો નથી. 21જે ઈ ર પર પ્રેમ રાખે છે, તેણે પોતાના ભાઈ પર
પણ પ્રેમ રાખવો જોઈએ, એવી આજ્ઞા તેમના તરફથી આપણને મળ છે.

5
જગત પર વજય

1ઈ ુ એ જ ખ્રસ્ત છે એવો જે કોઈ વ ાસ કરે છે, તે ઈ રથી જન્મેલો છે. અને પતા પર જે પ્રેમ રાખે છે તે તેનાથી જન્મેલાં
પર પણ પ્રેમ રાખે છે. 2જયારે આપણે ઈ ર પર પ્રેમ રાખીએ છ એઅને તેમની આજ્ઞાઓ પાળ એ છ એ, ત્યારે એથી આપણે
જાણીએ છ એ કે આપણે ઈ રનાં બાળકો પર પણ પ્રેમ રાખીએ છ એ. 3 કેમ કે ઈ ર પરનો પ્રેમ એ છે કે આપણે તેમની
આજ્ઞાઓ પાળ એ, કેમ કે તેમની આજ્ઞાઓ પાળવી એ ભારરૂપ નથી.
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4 કેમ કે જે ઈ રથી જન્મે ું છે તે જગતને જીતે છે અને જે વજય જગતને જીત્ ું છે તે આપણો વ ાસ છે. 5જે વ ાસ
કરે છે કે ઈ ુ ઈ રના ુત્ર છે તે વગર અન્ય કોણ જગતને જીતી શકે છે?

ઈ ુ ખ્રસ્ત વશેની સાક્ષી
6 પાણીથી તથા રક્તથી જે આ ા તે એ છે; એટલે ઈ ુ ખ્રસ્ત. તેઓ કેવળ પાણીથી ન હ, પણ પાણી તથા રક્તથી આ ા

છે. 7જે સાક્ષી ૂરે છે તે તો પ વત્ર આત્મા છે, કેમ કે આત્મા સત્ય છે. 8 સ્વગર્માં ત્રણ સાક્ષી આપે છે. પ વત્ર આત્મા, પાણી
અને રક્ત આ ત્રણ એક સાથે સમંત છે.

9જો આપણે માણસોની સાક્ષી માનીએ છ એ, તો એ કરતાં ઈ રની સાક્ષી મહાન છે, કેમ કે ઈ રે પોતાના ુત્ર સંબંધી જે
સાક્ષીઆપી છે તે એ જ છે. 10જે ઈ રના ુત્ર પર વ ાસ રાખે છે, તેના પોતાનામાં તે સાક્ષી છે; જે ઈ ર પર વ ાસ રાખતો
નથી તેણે તેમને જૂઠા પાડ્યાં છે. કેમ કે ઈ રે પોતાના ુત્ર વષે જે સાક્ષી આપી છે, તે સાક્ષી પર તેણે વ ાસ રા ો નથી.

11આસાક્ષી એવી છે કે ઈ રેઆપણને અનંતજીવનઆપ્ ું છે અને એજીવન તેમના ુત્ર ઈ ુમાં છે. 12જનેી પાસે ઈ રના
ુત્ર છે તેને જીવન છે. જનેી પાસે ઈ રના ુત્ર નથી, તેને જીવન નથી.

અનંતજીવન
13 તમને અનંતજીવન છે એ તમે જાણો, માટે તમારા ઉપર, એટલે ઈ રના ુત્રના નામ પર વ ાસ રાખનારાઓ ઉપર, મેં આ

વાતો લખી છે. 14 તેના વષે આપણને જે હમત છે તે એ છે કે જો આપણે ઈ રની ઇચ્છા પ્રમાણે કઈ પણ માગીએ, તો તેઓ
આપણું સાંભળે છે. 15જો આપણે જાણીએ કે, આપણે જે કઈ માગીએ તે સંબંધી ઈ ર આપણું સાંભળે છે, તો જે આપણે
તેમની પાસે માગ્ ું છે તે આપણને મળે છે, એ પણઆપણે જાણીએ છ એ.

16જો કોઈ પોતાના ભાઈને મરણકારક નથી એ ું પાપ કરતો જુએ તો તેણે તેના માટે પ્રાથર્ના કરવી, માટે ઈ ર તેને જીવન
આપશ.ે મરણકારક એ ું પણ પાપ છે; તે વષે હુ કહેતો નથી કે તમારે તે માટે પ્રાથર્ના કરવી જોઈએ. 17સવર્ અન્યાય પાપ છે,
પણ મરણકારક નથી એ ું પણ પાપ છે.

18આપણે જાણીએ છ એ કે દરેક જે ઈ રથી જન્મેલો છે તે પાપમાં ચા ુ રહેતો નથી, પણ જે ઈ રથી જનમ્યો છે તે તેને
સંભાળે છે. તેથી દુ તેને ુકસાન કર શકતો નથી. 19આ ું માનવજગત તે દુ ની સ ામાં રહે છે. પણઆપણે જાણીએછ એ
કેઆપણે ઈ રના છ એ.

20 વળ આપણે જાણીએ છ એ કે ઈ રના ુત્ર આ ા છે અને જે સત્ય છે તેને ઓળખવા સારુ તેમણે આપણને સમજણ
આપી છે અને જે સત્ય છે, એટલે તેમના ુત્ર ઈ ુ ખ્રસ્ત, તેમનાંમાં આપણે છ એ; એ જ ઈ ર સાચા, સત્ય અને અનંતજીવન
છે. 21 પ્રય બાળકો, ૂ તઓથી સાવધ રહો.
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યોહાનનો બીજો પત્ર
લેખક

પત્રનો લેખક યોહાન પ્રે રત છે. 1:1 માં તે પોતાને વડ લ તર કે વણર્વે છે. પત્ર ું શીષર્ક યોહાનનો બીજો પત્ર એ ું છે. તે ત્રણ
પત્રોની શ્રેણી કે જે યોહાનના નામે છે તેનો બીજો પત્ર છે. આપત્ર ું ધ્યાન જૂઠા શક્ષકો પર કે ન્દ્રત છે કે જઓે લોકો ું બદલાણ
કરવા માંગતા હતા અને પોતાની ુરાદો પાર પાડવા ખ્રસ્તી અ થ ત સત્કારનો ફાયદો ઉઠાવતા યોહાનના સભાગણોમાં ુસાફર
કરતાં હતા.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 85 થી 95 ની વચ્ચેનો છે.
લખાણ ું ળ સંભ વત ર તે એફેસસ હ ું.
વાંચકવગર્

આ પત્ર એક મંડળ ને સંબો ધત કરવામાં આ ો છે જનેી ઓળખ પ્રય બહેન તથા તેના બાળકો એવી ર તે આપવામાં આવી
છે.

હે ુ
યોહાને તેનો બીજો પત્રઆ “ ી તથા તેના બાળકો” ના વ ા ુપણાની પ્રસંશા કરવા માટે તથા તેને પ્રેમમાં વતર્વા અને પ્ર ુની

આજ્ઞાઓ પાળવા ું ઉ ેજન આપવા લ ો હતો. તે તેને જૂઠા શક્ષકો વરુદ્ધ ચેતવણી આપે છે અને જણાવે છે કે તે તેઓની
ુલાકાત બહુ જલદ લેવાનો હતો. યોહાન તે ીની “બહેન” ું પણ અ ભવાદન કરે છે.

ુદ્રાલેખ
વ ાસીની પરખ

રૂપરેખા
1. અ ભવાદન — 1:1-3
2. પ્રેમમાં સત્યની જાળવણી — 1:4-11
3. ચેતવણી — 1:5-11
4. અં તમ અ ભવાદન — 1:12,13

પ્રસ્તાવના
1 પસંદ કરેલી બહેનને તથા તેનાં બાળકોને લખનાર વડ લ. 2જે સત્ય આપણામાં રહે છે, તે સવર્કાળ ટકવા ું છે તેને લીધે હુ

સત્યમાં તમારા પર પ્રેમ રા ું છુ અને એકલો હુ ન હ, પણ જે સઘળા સત્યને જાણે છે તેઓ પણ રાખે છે. 3 ઈ ર પતાથી તથા
તેમના ુત્ર ઈ ુ ખ્રસ્તથી કૃપા, દયા તથા શાં ત આપણી સાથે સત્ય તથા પ્રેમમાં રહેશે.

સત્ય અને પ્રેમ
4જમે આપણે પતાથી આજ્ઞા પામ્યા, તેમ સત્યમાં ચાલતાં તારાં કેટલાક બાળકોને મેં જોયાં છે, માટે હુ ઘણો ુશ થાઉં છુ.

5 હવ,ે બહેન, હુ નવી આજ્ઞા લ ું છુ એમ ન હ, પણ આરભથી જે આજ્ઞા આપણને મળેલી છે તે લખતાં તને અરજ કરુ છુ કે
આપણે માંહોમાંહે પ્રેમ રાખીએ. 6આપણે તેની આજ્ઞાઓ પ્રમાણે ચાલીએ તે જ પ્રેમ છે અને જમે તમે આરભથી સાંભ ું છે
તેમ આજ્ઞા તે જ છે કે તમે પ્રેમમાં ચાલો.

7કારણ કે દુ નયામાં ઘણાં છેતરનારાં ઊભા થયા છે; જઓેઈ ુ ખ્રસ્ત ું મ ુષ્યદેહમાંઆવ ું ક ૂલ કરતા નથી, તે જ છેતરનાર
તથા ખ્રસ્ત- વરોધી છે. 8 તમે પોતાના વષે સાવચેત રહો, કે જથેી અમે જે કામ ક ુ છે તેનો તમે નાશ ન કરો, પણ તે ું ૂણર્
પ્ર તફળ પામો.

9જે કોઈ હદ બહાર જાય છે અને ખ્રસ્તનાં શક્ષણમાં રહેતો નથી, તેની પાસે ઈ ર નથી; શક્ષણમાં જે રહે છે, તેને જ પતા
તથા ુત્ર પણ છે. 10જો કોઈ તમાર પાસે આવે અને તે જ શક્ષણ ન લાવ,ે તો તેને ઘરમાં પેસવા ન દો અને તેને ક્ષેમકુશળ ન
કહો. 11 કેમ કે જે તેને ક્ષેમકુશળ કહે છે તે તેનાં દુ કમ નો ભાગીદાર થાય છે.

અં તમ વચનો
12મારે તમને લખવા ું તો ઘણું છે, તોપણ કાગળ તથા શાહ થી લખ ું એવી માર ઇચ્છા નથી, પણ તમારોઆનંદ સં ૂણર્ થાય

માટે તમાર ુલાકાત લઈને રૂબરૂ વાત કરવાની હુ આશા રા ું છુ. 13 તાર પસંદ કરેલી બહેનનાં બાળકો તને ક્ષેમકુશળ કહે છે.
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યોહાનનો ત્રીજો પત્ર
લેખક

યોહાનના ત્રણ પત્રો ચો સ એક જ ક્ત ું લખાણ છે અને મોટા ભાગના વદ્વાનો માને છે કે તે તો યોહાન પ્રે રત હતો.
યોહાન મંડળ માં પોતા ું પદ તથા ૃદ્ધ ઉંમરને કારણે પોતાને “વડ લ” કહે છે. આ પત્રનો પ્રારભ, સમાપન, શૈલી તથા દ્ર કોણ
યોહાનના બીજા પત્ર સમાન છે અને તેથી એક જ લેખકે આ બંને પત્રો લ ા છે તે સંબંધી કોઈ જ સંદેહ રહેતો નથી.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 85 થી 90 ની વચ્ચેનો છે.
યોહાને આ પત્ર લ ુ-આ સયામાંના એફેસસમાંથી લ ો હતો.
વાંચકવગર્

યોહાનનો ત્રીજો પત્ર ગાયસને સંબોધીને લખાયો હતો. દેખીતી ર તેઆગાયસ યોહાન જે મંડળ ઓ વષે પ ર ચત હતો તેમાંની
એક મંડળ નો અગ્રણી સભ્ય હતો. તે લોકોના અ થ ત સત્કાર માટે જાણીતો હતો.

હે ુ
પત્રનો હે ુ ા નક મંડળ ને આગેવાની આપવામાં પોતાના વખાણ તથા અહભાવ વરુદ્ધ ચેતવણી આપવાનો, પોતાની

જરૂ રયાતો કરતાં સત્યના શક્ષકોની જરૂ રયાતો પર વધારે ધ્યાન આપવાના ગાયસના વતર્નની પ્રસંશા કરવાનો (5-8), ખ્રસ્તનાં
કાયર્ કરતાં પોતાની જરૂ રયાતો પર વધારે ધ્યાન આપવાના દ યોત્રેફેસના તરસ્કારપાત્ર વતર્ન વરુદ્ધ ચેતવણી આપવાનો (9),
ુસાફર કરતો પ્રચારક તથા આ પત્ર પહોંચાડનાર ક્ત તર કે દેમે ત્રયસની પ્રસંશા કરવાનો (12)અને પોતાના વાંચકોને પોતે

બહુ જલદ તેઓની ુલાકાત કરશે તે જણાવવાનો હતો (14).
ુદ્રાલેખ

વ ાસીનો અ ત થ સત્કાર
રૂપરેખા
1. પ્રસ્તાવના — 1:1-4
2. ુસાફર કરતા સેવકોનો અ ત થ સત્કાર — 1:5-8
3. દુ તા ું નહ પણ ભલાઈ ું અ ુકરણ — 1:9-12
4. સમાપન — 1:13-15

પ્રસ્તાવના
1જનેાં પર હુ સત્યમાં પ્રેમ રા ું છુ, તે વહાલા ગાયસને લખનાર વડ લ.
2 મારા પ્રય મત્ર, હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ કે જમે તારો જીવ કુશળ છે તેમ ું સવર્ વાતમાં કુશળ તથા તંદરુસ્ત રહે. 3 કેમ કે ભાઈઓ

આ ા ત્યારે તેઓએ ું સત્યમાં ચાલે છે તે પ્રમાણે તારા સત્ય વષે સાક્ષી આપી, તેથી મને ઘણો આનંદ થયો. 4 મારાં બાળકો
સત્યમાં ચાલે છે તે ું હુ સાંભ ું છુ, તે કરતાં મને બીજો મોટો આનંદ નથી.

ગાયસની પ્રશંસા
5મારા પ્રયો, જયારે ભાઈઓને માટે, હા, અજાણ્યાભાઈઓને સારુ ું જે કઈ કામ કરે છે; તે તો વ ા ુપણે કરે છે. 6તેઓએ

તારા પ્રેમ વષે મંડળ ના વ ાસી સ ુદાય આગળ સાક્ષી આપી છે. ઈ ર પ્રસ થાય તેવી ર તે ું તેઓને આગળ પહોંચાડશે
તો ું સારુ કરશ.ે 7 કેમ કે તેઓ ઈ ુના નામની ખાતર બહાર નીક ા છે અને વદેશીઓ પાસેથી કઈ લેતા નથી. 8આપણે તેવા
માણસોનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ કે જથેી આપણે સત્યનો પ્રચાર કરવામાં તેઓના સહકાર ઓ થઈએ.

દ યોત્રેફેસ અને દેમે ત્રયસ
9મેં વ ાસી સ ુદાયને કઈ લ ુ,ં પણ દયોત્રેફેસ, જે તેઓમાં ુ થવા ચાહે છે, તે અમારો સ્વીકાર કરતો નથી. 10 તે માટે

જો હુઆવીશ તો તે જે કામો કરે છે તે કામોને હુ યાદ કરાવીશ; તે અમાર વરુદ્ધ ખરાબ બોલીને બક્વાસ કરે છે, તેટલેથી સં ુ
ન થતાં પોતે ભાઈઓનો અંગીકાર કરતો નથી; તેમ જ જઓે અંગીકાર કરવા ચાહે છે તેઓને તે અટકાવે છે અને મંડળ માંથી
તેઓને બ હષ્કૃત કરે છે.

11મારા પ્રય, દુ તાને ન હ, પણ સારાને અ ુસરો. જે સારુ કરે છે તે ઈ રનો છે, જે ખરાબ કરે છે તેણે ઈ રને જોયા નથી.
12 દેમે ત્રયસ વષે સઘળાં સારુ બોલે છે; અને તેઓજે કહે છે તે સાથે સત્ય સંમત થાય છે અને અમે પણ તેના વષે સારુ કહ એ
છ એઅને ું જાણે છે કે અમાર સાક્ષી ખર છે.

અં તમ સલામી
13મારે તારા પર ઘણું લખવા ું હ ું, પણ શાહ તથા કલમથી હુ તારા પર લખવા માગતો નથી, 14પણ હુ તને જલ્દ મળવાની

આશા રા ું છુ ત્યારે આપણે ુખો ુખ વાત કર ુ.ં 15 તને શાં ત થાઓ. મત્રો તને કુશળતા કહે છે. સવર્ના નામ લઈને મત્રોને
ક્ષેમકુશળ કહેજ.ે



યહૂદાનો પત્ર 1 1075 યહૂદાનો પત્ર 15

યહૂદાનો પત્ર
લેખક

લેખક પોતાને “ઈ ુ ખ્રસ્તનો સેવક, યાકૂબનો ભાઈ યહૂદા” એ ર તેઓળખાવે છે (1:1). આયહૂદા એ કદાચ યોહાન 14:22
માં દશાર્વેલ ઈ ુના પ્રે રતોમાંનો “યહૂદા” હતો. સામાન્ય ર તે તે ઈ ુનો ભાઈ યહૂદા હતો તેમ પણ માનવામાં આવે છે. અગાઉ તે
ઈ ુમાં વ ાસ કરતો ન હતો (યોહાન 7:5), તો પણ બાદમાં ઈ ુના સ્વગાર્રોહણ બાદ તે પોતાની માતા તથા બીજા શષ્યો સાથે
ઉપલી મેડ માં જોવા મળે છે (પ્રે રતોનાં કૃત્યો 1:14).

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 60 થી 80 ની વચ્ચેનો છે.
આપત્રના લખાણનાં ળ વશેના અ ુમાનો એલેક્સાં દ્રયાથી લઈને રોમ ુધીના છે.
વાંચકવગર્

માન્ય શ સ ૂહ “જઓેને ઈ ર પતા દ્વારા પ વત્ર કરવામાં આ ા છે અને ઈ ુ ખ્રસ્તમાં સાચવી રાખવામાં આ ા છે તથા
તેડવામાં આ ા છે તેઓને” તે દ્વારા એ ું લાગે કે આબધા જ ખ્રસ્તીઓનો ઉલ્લેખ કરે છે; તો પણ, તેનો જૂઠા શક્ષકોને આપેલો
સંદેશ તપાસતાં એ ું લાગે છે કે કોઈ ખાસ જૂથને બદલે તે બધા જ જૂઠા શક્ષકોને સંબોધે છે.

હે ુ
યહૂદાએઆપત્રમંડળ ને વ ાસમાં દ્રઢ રહેવા તથા દમુર્તનો વરોધ કરવા માટે સતતસતક રહેવાની જરૂ રયાત યાદ કરાવવાના

પ્રયત્નરૂપે લ ો હતો. તેણે ખ્રસ્તીઓને દરેક જગ્યાએ કાયર્રત રહેવા ઉ ેજનઆપવા લ ું હ ું. તેઓ જૂઠા શક્ષણના જોખમો
સમજ,ે પોતા ું તથા બીજા વ ાસીઓ ું રક્ષણ કરે તથા જઓે છેતરાયા હતા તેઓને પાછાજીતી લાવે તે ું યહૂદા ઇચ્છતો હતો.
યહૂદા અધમ શક્ષકો કે જઓે કહેતા હતા કે ખ્રસ્તીઓ ઈ રની શક્ષાનો ડર રા ા વગર તેઓને જે ગમે તે કર શકે છે તેઓની
વરુદ્ધ લખતો હતો.

ુદ્રાલેખ
વ ાસનો બચાવ

રૂપરેખા
1. પ્રસ્તાવના — 1:1, 2
2. જૂઠા શક્ષકો ું વણર્ન તથા તેઓને થનાર શક્ષા — 1:3-16
3. ખ્રસ્તમાં વ ાસીઓએ ઉ ેજન — 1:17-25

પ્રસ્તાવના
1 ઈ ર પતાને વહાલા; ઈ ુ ખ્રસ્તને માટે સાચવી રખાયેલા અને તેડાયેલાઓને પત્ર લખનાર, ઈ ુ ખ્રસ્તનો દાસ, યાકૂબનો

ભાઈ યહૂદા. 2 તમને દયા, શાં ત તથા ુષ્કળ પ્રેમ પ્રાપ્ત થાઓ.
જૂઠા શક્ષકો

3 પ્રયો, આપણા સામાન્ય ઉદ્ધાર વષે તમારા પર લખવા માટે હુ ઘણો આ ુર હતો, એવામાં જે વ ાસ સંતોને એક જ વાર
સોંપવામાં આવેલો હતો, તેની ખાતર તમારે ખંતથી યત્ન કરવો, એવો બોધ પત્રદ્વારા તમને કરવાની મને અગત્ય જણાઈ. 4 કેમ
કે જઓેને શક્ષાને માટે અગાઉથી નમાર્ણ કરવામાં આ ા છે, તેવા કેટલાક માણસો ુપ્ત ર તે આપણામાં આ ાં છે; તેઓ
અધમ છે અને આપણા ઈ રની કૃપાનો ઉપયોગ હવસખોર માં કરે છે અને ઈ ુ ખ્રસ્ત જે આપણા એકલા પ્ર ુ તથા ઈ ર છે
તેમનો ઇનકાર કરે છે.

5 હવે તમે બ ું જાણી ૂ ા છો ખરા, તોપણ હુ તમને યાદ કરાવવા ચાહુ છુ કે પ્ર ુએ મસર દેશમાંથી લોકોને છોડા ા
પછ અ વ ાસીઓનો નાશ કય . 6અને જે દૂતોએ પોતા ું ાન જાળવી રા ું ન હ, પણ છોડ દ ું, તેઓને મોટા દવસના
ન્યાય ુકાદા ુધી તેમણે અંધકારમાંના સનાતન બંધનમાં રા ા છે.

7તેમ જ સદોમ તથા ગમોરા અને તેઓનીઆસપાસનાં શહેરો, એજ ર તે ભચારમાં અને અ ુ ચત દરુાચારમાં ગરક થઈન,ે
અનંતઅ દડ સહન કર ને ચેતવણી માટે ન ૂનારૂપજાહેર થયેલાં છે. 8તોપણએવી ર તે પણઆલોકો સ્વપ્નોથી પોતાના દેહને
ભ્ર કરે છે, અ ધકારને ુચ્છ ગણે છે અને આકાશી જીવોની નદા કરે છે.

9પણમીખાયેલ પ્ર ુખ દૂતે જયારે શેતાનની સાથે ૂસાના શબ વષે તકરાર કર ને વવાદ સ , ત્યારે તેણે નદા કર ને તહોમત
ૂકવાની હમત કર ન હ, પણ એટ ું જ ક ું કે, “પ્ર ુ તને ધમકાવો.” 10 તોપણ તેઓ જે વષે કઈ જાણતા નથી તે બાબતોમાં

તેઓ નદા કરે છે અને ન ુર્દ્ધ પ ુઓની જમે જનેે તેઓ સ્વાભા વક સમજે છે તેમાં પોતાને ભ્ર કરે છે. 11 તેઓને અફસોસ!
કેમ કે તેઓ કાઈનને માગ ચાલ્યા, તેમ જ દ્ર લાલસાને માટે બલામના માગર્માં ધસી ગયા અને કોરાહના બંડમાં નાશ પામ્યા.

12 તેઓ તમાર સાથે ખાય છે ત્યારે તમારાં વ શ ભોજનોમાં કલંકરૂપ છે. તેઓ નીડરતાથી પોતા ું પોષણ કરે છે; તેઓ
પવનોથી હડસેલાતાં નજળ વાદળાં છે; તેઓ પાંદડાં વગરનાં, ફળર હત, બે વખત મરેલાં તથા ઉખેડ નાખવામાં આવેલાં ૃક્ષો
છે; 13 તેઓ પોતાની બદનામી ું ફ ણ કાઢનારાં, સ ુદ્રનાં વકરાળ મોજાંઓ છે; તેઓ ભટકનારા તારા છે કે, જઓેને માટે ઘોર
અંધકાર સવર્કાળ ુધી રાખેલો છે.

14વળ તેઓ વષે પણઆદમથી સાતમી પેઢ ના ુરુષ હનોખે ભ વષ્યવચન ક ું છે કે, “જુઓ, 15સવર્નો ન્યાય કરવાને, સવર્
અધમ ઓએજે બધાં અધમ કામો અધમ પણામાં કયા અને અધમ પાપીઓએ તેની વરુદ્ધજે કઠણ વચનો ક ાં, તે વષે પણ
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તેઓ સઘળાંને અપરાધી ઠરાવવાંને પ્ર ુ પોતાના હજારોહજાર પ વત્ર દૂતો સ હત છે.” 16 તેઓ બડબડાટ કરનારા, અસંતોષી
અને પોતાની દવુાર્સના પ્રમાણે ચાલનારાં છે તેઓ ુખથી ગ વ વચનો બોલે છે; તેઓ સ્વાથર્ને માટે ુશામત કરનારા છે.

17 પણ, પ્રયો, આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં પ્રે રતોએ જે વચનો અગાઉ કહેલા છે, તેઓને તમે સંભારો; 18તેઓએ તમને ક ું
છે કે, “છેલ્લાં કાળમાં નદાખોરો ઊભા થશ,ે તેઓ પોતાની અધમ વાસનાઓ પ્રમાણે ચાલશે.” 19 તેઓ ભાગલા પાડનારા અને
વષયી છે, તેઓમાં પ વત્રઆત્મા નથી.

ચેતવણીઓઅને શીખામણો
20 પણ પ્રયો તમારા પરમ પ વત્ર વ ાસમાં પોતાને દૃઢ કર ન,ે પ વત્ર આત્મામાં પ્રાથર્ના કર ને 21અને અનંતજીવનને અથ

આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની દયાની વાટ જોઈન,ે ઈ રના પ્રેમમાં પોતાને ર રાખો.
22અને કેટલાક જઓે સંદેહમાં છે તેઓ પર દયા કરો. 23અને કેટલાકને અ માંથી બહાર ખેંચી લાવીને બચાવો; અને કેટલાક

પર ભયસ હત દયા રાખો અને ભ્ર દેહથી ડાઘ લાગેલા વ નો તરસ્કાર કરો.
આ શવર્ચન

24હવે જે તમને ઠોકર ખાવાથી બચાવી રાખવા અને પોતાના ગૌરવની સમક્ષ તમને નદ ષ તથા પરમાનંદમાં રજૂ કરવા, સમથર્
છે, તેમને 25એટલે આપણા ઉદ્ધારકતાર્ એકલા ઈ રન,ે મ હમા, પરાક્રમ તથા અ ધકાર અના દકાળથી, હમણાં તથા સવર્કાળ
આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા હોજો. આમીન.
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પ્રકટ કરણ
લેખક

પ્ર ુએ દૂત દ્વારા જે ક ું તેને લખી લેનાર તર કે યોહાન પ્રે રત પોતા ું નામ આપે છે. જ ટન મા ટર, ઇરેનીયસ, હ પો લટસ,
તે ુર્ લયન, આલેકસા ન્દ્રયાનો ક્લેમેંટ તથા ુર ટો રયન જવેા મંડળ ના શરૂઆતના લેખકો યોહાન પ્રે રતને પ્રકટ કરણના ુસ્તકનો
લેખક ગણે છે. આ ુસ્તક યહૂદ સા હત્યનો એક પ્રકાર એટલે કે “ભ વષ્યવાણી” ના રૂપમાં લખાયે ું છે કે જે જઓે સતાવણીનો
સામનો કર ર ા છે તેઓને ઈ રના અં તમ વજય વષે આશાનો સંદેશો આપવા સાંકે તક કલ્પનાઓનો ઉપયોગ કરે છે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 95 થી 96 ની વચ્ચેનો છે.
યોહાન નદ શત કરે છે કે તે એજીયન સ ુદ્રના પાત્મસ બેટ પર હતો કે ાં તેણે પ્રબોધવાણી પ્રાપ્ત કર હતી (1:9).

વાંચકવગર્
યોહાને ક ું કે પ્રબોધવાણી આ સયામાંની સાત મંડળ ઓ માટે હતી (1:4).

હે ુ
પ્રકટ કરણનો નદ શત હે ુ ઈ ુ ખ્રસ્તને તથા તેમ ું ક્તત્વ અને સામથ્યર્ને પ્રગટ કરવાનો તથા જે બહુ જલદ બનવા ું હ ું

તે તેમના સેવકોને જણાવવાનો છે (1:1). આ જગતનો અંત ચો સ આવશે અને ચો સ ન્યાય કરવામાં આવશે તે વષે આ
અં તમ ચેતવણી છે. તે આપણને સ્વગર્ની તથા જઓે પોતાના વ ોને સફેદ રાખે છે તેઓ માટે રાખી ૂકેલા બધા મ હમાની
થોડ ઝાંખી કરાવે છે. પ્રકટ કરણ ું ુસ્તક આપણને મહા વપ કાળની વપ ઓ તથા અં તમ અ કે જનેો સામનો બધા જ
અ વ ાસીઓ અનંતકાળ માટે કરશે તે ું અવલોકન કરાવે છે. આ ુસ્તક શેતાન ું પતન તથા તે અને તેના દૂતોનો જે અં તમ
હાલ થવાનો છે તે દોહરાવે છે.

ુદ્રાલેખ
અનાવરણ

રૂપરેખા
1. ખ્રસ્ત ું પ્રકટ કરણ તથા ઈ ુની સાક્ષી — 1:1-8
2. તેં જોયેલી બાબતો — 1:9-20
3. સાત ા નક મંડળ ઓ — 2:1-3:22
4. બનવા જઇ રહેલી બાબતો — 4:1-22:5
5. પ્ર ુની અં તમ ચેતવણી તથા પ્રે રતની અં તમ પ્રાથર્ના — 22:6-21

યોહાનને થયે ું પ્રકટ કરણ
1ઈ ુ ખ્રસ્ત ું પ્રકટ કરણ, એટલે જે બનાવો ટૂક સમયમાં બનવાના છે તે પોતાના દાસોને કહ બતાવવા સારુ ઈ રે તેમના ુત્ર

ઈ ુને તે આપ્ ુ.ં અને તેમણ*ે પોતાનો સ્વગર્દૂત મોકલીને તે પોતાના દાસ યોહાનને બતા ું. 2 યોહાને ઈ રનાં વચન તથા ઈ ુ
ખ્રસ્તની સાક્ષી વષે જટે ું પોતે જો ું તેની મા હતી આપી. 3ભ વષ્યમાં બનવાની બનાઓજઓે વાંચે છે, આભ વષ્યવાણી ું
વચન જઓે સાંભળે છે અને એમાં જે લખે ું છે તે પાળે છે, તેઓઆશીવાર્ દત છે, કેમ કે સમય પાસે છે.

સાત મંડળ ઓને સલામી
4 જે સાત મંડળ ના વ ાસી સ ુદાય આ સયામાં છે તેઓને યોહાન લખે છે. જે છે અને જે હતા અને જે આવનાર છે

તેમનાંથી, તથા તેમના સહાસન આગળ જે સાત આત્મા છે તેઓના તરફથી, 5 તથા ઈ ુ ખ્રસ્ત જે વ ા ુ સાક્ષી, અને મરણ
પામેલાંમાંથી પ્રથમ ઊઠેલ અને દુ નયાના રાજાઓના અ ધકાર છે તેમનાંથી, તમારા પર કૃપા તથા શાં ત હો. જમેણે આપણા પર
પ્રેમ કય , અને પોતાના રક્ત વડે આપણને આપણાં પાપથી બચા ા; 6અને ઈ ર પતાને માટે આપણને રા તથા યાજકો
બના ા, તેમનો મ હમા તથા અ ધકાર સદાસવર્કાળ ુધી હો; આમીન.

7 જુઓ, તે વાદળાંમાં આવે છે અને દરેક આંખ, અને જઓેએ તેમને વીંધ્યા તેઓ પણ તેમને જોશે; અને ૃથ્વી પરનાં સઘળાં
કુળો તેમને લીધે વલાપ કરશ;ે હા, આમીન.

8 પ્ર ુ ઈ ર જે છે, જે હતા અને જે આવનાર છે, જે સવર્સમથર્ છે, તે એમ કહે છે કે, ‘હુ આલ્ફા તથા ઓમેગા છુ.’ ”
યોહાનને ખ્રસ્ત ું સંદશર્ન

9 હુ યોહાન તમારો ભાઈ, અને વપ માં તથા ઈ ુના રા તથા ધીરજમાં તમારા સહભાગી, ઈ રનાં વચનને લીધે તથા
ઈ ુની સાક્ષીને લીધ,ે પાત્મસ ટા ુ પર હતો. 10 પ્ર ુના દવસે હુ આત્મામાં હતો, ત્યારે મેં માર પાછળ રણ શગડાના અવાજ
જવેી મોટ વાણી એમ કહેતી સાંભળ કે, 11 ‘ ું જે જુએ છે તે ુસ્તકમાં લખ, અને એફેસસમાં, સ્મનાર્મા,ં પેગાર્મનમાં,
ુઆતૈરામાં, સા દસમા,ં ફલાડે લ્ફયામાં તથા લાઓ દ કયામાં જે સાત મંડળ છે તેઓને મોકલ.’ ”
12જે વાણીએ માર સાથે વાત કર , તેને જોવા હુ ફય ; ત્યારે મેં સોનાની સાત દ વીને જોઈ. 13તે દ વીઓની વચમાં મ ુષ્ય ુત્ર

જવેા એકને મેં જોયા, તેમણે પગની નીચે ુધી પહોંચે એવો ઝભ્ભો પહેરેલો હતો અને તેમની છાતી પર સોનાનો પટ્ટો બાંધેલો
હતો.

* 1:1 1:1 ઈ ુ ખ્રસ્ત પોતે
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14 તેમ ું મા ું તથા વાળ સફેદ ઊન અને બરફની માફક ેત હતા;ં અને તેમની આંખો અ ની જ્વાળા જવેી હતી. 15 તેમના
પગ જાણે ભઠ્ઠ માં ુદ્ધ થયેલા ચળકતા પ ળના જવેા હતા; અને તેમનો અવાજ ઘણાં પાણીનાં મોજાંના જવેો ગજતો હતો.
16તેમના જમણાં હાથમાં સાત તારા હતા; અને તેમના ુખમાંથી બેધાર તી ણ તલવાર નીકળતી હતી. તેમનો ચહેરો ૂણર્ તેજથી
પ્રકાશતા ૂયર્ સમાન હતો.

17જયારે મેં તેમને જોયા ત્યારે ૂએલા જવેો થઈને હુ તેમના પગ પાસે પડ ગયો. ત્યારે તેમણે પોતાનો જમણો હાથ મારા પર
ૂક ને ક ું કે, ‘બીશ ન હ, પ્રથમ તથા છેલ્લો હુ છુ; 18અને જે જીવંત છે તે હુ છુ. હુ ૃત્ ુ પામ્યો હતો અને જુઓ, હવે

હુ સદાકાળજીવતો છુ! મરણ તથા પાતાળની ચાવીઓ માર પાસે છે.
19તેં જે જો ું છે અને જે થ ું છે, અને હવે પછ જે જે થશ,ે તે સઘ ું લખ. 20મારા જમણાં હાથમાં જે સાત તારા

તથા સોનાની સાત દ વી તેં જોયા,ં એમનો ુલાસો ું લખ. સાત તારા તો સાત મંડળ ના સ્વગર્દૂત છે, અને સાત દ વી
તો સાત મંડળ છે.

2
એફેસસની મંડળ ને સંદેશ

1એફેસસમાંના મંડળ ના સ્વગર્દૂતને લખ કે.
જે પોતાના જમણાં હાથમાં સાત તારા રાખે છે અને જે સોનાની સાત દ વીની વચ્ચે ચાલે છે તે આ વાતો કહે છે,

2તારાં કામ, તાર મહેનત તથા તાર ધીરજને હુ જાણું છુ, વળ એ પણજાણું છુ કે, ું દજુનને સહન કર શકતો નથી,
અને જેઓ પોતાને પ્રે રત કહેવડાવે છે પણ એવા નથી, તેઓને તેં પારખી લીધા, અને તેઓ જૂઠા છે એમ તને ખબર
પડ .

3વળ ું ધીરજ રાખે છે, તથા મારા નામની ખાતર તેં સહન ક ુ છે, અને ું થાક ગયો નથી. 4તોપણ તાર વરુદ્ધ
મારેઆટ ું છે કે, તેં તારા પ્રથમના પ્રેમનો ત્યાગ કય છે. 5એ માટે ું ાંથી પડ્યો છે તે યાદ કર ને પસ્તાવો કર તથા
પ્રથમના જેવા કામ ન હ કરે તો હુ તાર પાસે આવીશ, અને જો ું પસ્તાવો ન હ કરે તો તાર દ વીને તેની જગ્યાએથી
હુ હટાવી દઈશ.

6 પણ તાર તરફેણમાં આ તારા માટે સાર વાત છે કે ું નીકોલાયતીઓના કામ, જેઓને હુ ધ ારુ છુ, તેઓને ું
પણ ધ ારે છે. 7 પ વત્ર આત્મા મંડળ ને જે કહે છે તે જેને કાન છે તે સાંભળે. જે વજય પ્રાપ્ત કરશે તેને ઈ રના
પારાદૈસમાંના જીવનનાં ૃક્ષ પર ું ફળ હુ ખાવાને આપીશ.

સ્મનાર્ની મંડળ ને સંદેશ
8 સ્મનાર્માંના મંડળ ના સ્વગર્દૂતને લખ કે.
જે પ્રથમ તથા છેલ્લા,ં જે ૃત્ ુ પામ્યા પણ સજીવન થયા, તે આ વાતો કહે છે, 9 હુ તાર વપ તથા તાર ગર બી

જાણું છુ તોપણ ું ધનવાન છે, જે કહે છે કે, અમે યહૂદ છ એ પણ તેઓ યહૂદ નથી પણ શેતાનની સભા છે, તેઓ ું
દભુાર્ષણ હુ જાણું છુ.

10 તારે જે જે સહન કર ું પડશે, તેનાથી બીશ ન હ; જુઓ! તમારુ પર ક્ષણ થાય એ માટે તમારામાંના કેટલાકને
શેતાન બંદ ખાનામાં નાખવાનો છે; તમને દસ દવસ ુધી વપ પડશે. ું મરણ ુધી વ ા ુ રહે અને હુ તને
જીવનનો ુગટ આપીશ. 11 પ વત્રઆત્મા મંડળ ને જે કહે છે, તે જેને કાન છે તે સાંભળે; જે વજય પ્રાપ્ત કરશે તેને
બીજા મરણ ું દઃુખ ભોગવ ું પડશે ન હ.

પેગાર્મમની મંડળ ને સંદેશ
12 પેગાર્મનમાંના મંડળ ના સ્વગર્દૂતને લખ કે.
જેની પાસે બેધાર તી ણ તલવાર છે તે આ વાતો કહે છે કે, 13 ું ાં રહે છે તે હુ જાણું છુ, એટલે ાં શેતાનની

ગાદ છે ત્યા.ં વળ ું મારા નામને વળગી રહે છે, જયારે મારા વ ા ુ સાક્ષી અં તપાસને, તમારામાં, એટલે ાં
શેતાન વસે છે ત્યા,ં માર નાખવામાં આ ો, તે દવસોમાં પણ તેં મારા પરના વ ાસનો ઇનકાર કય ન હ.

14 તોપણ મારે તાર વરુદ્ધ થોડ ક વાતો છે, કેમ કે બલામના શક્ષણને વળગી રહેનારા ત્યાં તાર પાસે છે; એણે
બાલાકને ઇઝરાયલ ુત્રોની આગળ પાપ કરવા શીખ ું કે તેઓ ૂ તઓની પ્રસાદ ખાય અને ભચાર કરે. 15એ
જ પ્રમાણે જેઓએવી ર તે નીકોલાયતીઓના બોધને વળગી રહે છે તેઓ પણ તારે ત્યાં છે.

16તેથી પસ્તાવો કર! ન હ તો હુ તાર પાસે વહેલોઆવીશ અને મારા મોમાંની તલવારથી હુ તેઓની સાથે લડ શ.
17આત્મા મંડળ ને જે કહે છે તે જેને કાન છે તે સાંભળે. જે વજય પ્રાપ્ત કરશે તેને હુ ુપ્તમાં રાખેલા મા ામાંથી
આપીશ, વળ હુ તેને સફેદ પથ્થરઆપીશ, તેના પર એક ન ું નામ લખે ું છે, તેને જે પામે છે તે સવાય બીજુ કોઈ તે
નામ જાણ ું નથી.

ુઆતૈરાની મંડળ ને સંદેશ
18 ુઆતૈરામાંનાં મંડળ ના સ્વગર્દૂતને લખ કે.
ઈ રના ુત્ર, જેમની આંખો અ ની જ્વાળા જેવી છે, અને જેમનાં પગ ચળકતા પ ળના જેવા છે, તે આ વાતો

કહે છે. 19 તારાં કામ, તારો પ્રેમ, તાર સેવા, તારો વ ાસ તથા તાર ધીરજ હુ જાણું છુ, તારાં છેલ્લાં કામ પહેલાંના
કરતાં અ ધક છે એ પણ હુજાણું છુ.

20 તોપણ મારે તાર વરુદ્ધઆટ ું છે કે ઇઝબેલ, જે પોતાને પ્રબો ધકા કહેવડાવે છે, તે ીને ું સહન કરે છે. તે
મારા સેવકોને ભચાર કરવાને તથા ૂ તઓની પ્રસાદ ખાવાને શીખવે છે તથા ભમાવે છે. 21તે પસ્તાવો કરે, માટે મેં
તેને તકઆપી; પણ તે પોતાના બદકૃત્યનો પસ્તાવો કરવા ઇચ્છતી નથી.
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22 જુઓ, હુ તેને દઃુખના પથાર માં ફેંક દઈશ,અને તેની સાથે મળ ને જેઓબેવફાઈ કરે છે તેઓજો પોતાના કામનો
પસ્તાવો ન કરે તો તેઓને હુ મોટ વપ માં ના ું છુ. 23મરક થી હુ તેનાં છોકરાંનો સંહાર કર શ, જેથી સવર્ વ ાસી
સ ુદાય જાણશે કે મન તથા અંતઃકરણનો પારખનાર હુ છુ. તમને દરેકને હુ તમારાં કામ પ્રમાણે બદલોઆપીશ.

24 પણ તમે ુઆતૈરામાંનાં બાક ના જેટલાં તેણીનો શક્ષણ માનતા નથી, જેઓ શેતાનના ‘ઊંડા મમ ’ જેમ તેઓ
કહે છે તેમ જાણતા નથી, તે તમોને હુ આ કહુ છુ કે, તમારા પર હુ બીજો બોજો નાખીશ ન હ; 25તોપણ તમાર પાસે
જે છે, તેને હુ આ ું ત્યાં ુધી વળગી રહો.

26 જે જીતે છે અને અંત ુધી મારાં કામ કયાર્ કરે છે, તેને હુ દેશો પર અ ધકારઆપીશ. 27 તે લોખંડના રાજદડથી
તેઓ પરઅ ધકાર ચલાવશે, કુભારના વાસણની પેઠે તેઓના ટુકડેટુકડાં થઈ જશ.ે 28મારા પતા પાસેથી જે અ ધકાર
મને મ ું છે તે હુ તેઓને આપીશ; વળ હુ તેને પ્રભાતનો તારોઆપીશ. 29આત્મા મંડળ ને જે કહે છે તે જેને કાન છે
તે સાંભળે.

3
સા દસમાંની મંડળ ને સંદેશ

1સા દસમાંના મંડળ ના સ્વગર્દૂતને લખ કે.
જેમને ઈ રના સાતઆત્મા તથા સાત તારા છે, તેઓઆ વાતો કહે છે તારાં કામ હુ જાણું છુ કે “ ું જીવંત તર કે

જાણીતો છે, પણ ખરેખર ું ૃત છે.” 2 ું જા ૃત થા અને બાક ના જે કાય તારામાં બચી ગયો છે તે મરણ પામવાની
તૈયાર માં છે, તેઓને બળવાન કર; કેમ કે મેં તારાં કામ મારા ઈ રનીઆગળ સં ૂણર્ થયેલાં જોયાં નથી.

3માટે તને જે મ ું, તેં જે સાંભ ું છે, તેને યાદ કર અને ધ્યાનમાં રાખ, અને પસ્તાવો કર. કેમ કે જો ું જા ૃત ન હ
રહે તો હુ ચોરની માફક આવીશ, અને કઈ ઘડ એ હુ તારા પર આવીશ તેની તને ખબર ન હ પડે. 4 તોપણ જેઓએ
પોતાનાં વ ો અ ુદ્ધ કયા નથી,એવાં થોડા લોકો તાર પાસે સા દસમાં છે; તેઓસફેદ વ પહેર ને માર સાથે ફરશ;ે
કેમ કે તેઓ લાયક છે.

5 જે જીતે છે તેને એ જ પ્રમાણે સફેદ વ પહેરાવાશે; જીવનનાં ુસ્તકમાંથી તે ું નામ હુ ૂંસી નાખીશ ન હ. પણ
મારા પતાની આગળ તથા તેમના સ્વગર્દૂતોની આગળ હુ તે ું નામ સ્વીકાર શ. 6આત્મા મંડળ ને જે કહે છે, તે જેને
કાન છે તે સાંભળે.

ફલાડે લ્ફયામાંની મંડળ ને સંદેશ
7 ફલાડે લ્ફયામાંના મંડળ ના સ્વગર્દૂતને લખ કે, જે પ વત્ર છે, જે સત્ય છે, જેની પાસે દાઉદની ચાવી છે, જે તે ઉઘાડે

છે એને કોઈ બંધ કરશે ન હ, તથા જે તે બંધ કરશે એને કોઈ ઉઘાડ શકશે નથી, તે આ વાતો કહે છે.
8 તારાં કામ હુ જાણું છુ. જુઓ, તાર આગળ મેં બારણું ુલ્ ું ૂ ું છે, તેને કોઈ બંધ કર શકે તેમ નથી. તારામાં

થોડ શ ક્ત છે, તોપણ તેં માર વાત માની છે અને મારા નામનો ઇનકાર કય નથી.
9 જુઓ, જેઓ શેતાનની સભામાંના છે, જેઓ કહે છે કે અમે યહૂદ છ એ, તોપણએવા નથી, તેઓ જૂઠુ બોલે છે.

હુ તેઓની પાસે એમ કરાવીશ કે તેઓ આવીને તારા પગ આગળ નમશ,ે અને મેં તારા પર પ્રેમ રા ો છે એ ું તેઓ
જાણશે. 10તેં ધીરજ ૂવર્ક મારા વચન પા ું છે, તેથી ૃથ્વી પર રહેનારાઓની કસોટ કરવા સારુ કસોટ નો જે સમય
આખા માનવજગત પરઆવનાર છે, તેનાથી હુ પણ તને બચાવીશ. 11 હુ વહેલો આ ું છુ; તારુ જે છે તેને ું વળગી
રહે કે, કોઈ તારો ુગટ લઈ લે ન હ.

12 જે જીતે છે તેને હુ મારા ઈ રના ભ ક્ત ાનમાં સ્તંભ કર શ, તે ફર ત્યાંથી બહાર જશે ન હ; વળ તેના પર
ઈ ર ું નામ તથા મારા ઈ રના શહેર ું નામ, એટલે જે ન ું યરુશાલેમ મારા ઈ રની પાસેથી સ્વગર્માંથી ઊતરે છે
તે ું, તથા મારુ પોતા ું ન ું નામ લખીશ. 13આત્મા મંડળ ને જે કહે છે તે જેને કાન છે તે સાંભળે.

લાઓ દ કયામાંની મંડળ ને સંદેશ
14 લાઓ દ કયામાંના મંડળ ના સ્વગર્દૂતને લખ કે, જે આમીન છે, જે વ ા ુ તથા ખરા સાક્ષી છે, જે ઈ રની
ૃ ના ૂળરૂપ છે, તે આ વાતો કહે છે.
15તારાં કામ હુજાણું છુ, કે ું ઠડો નથી, તેમ જ ગરમ પણ નથી; ું ઠડો અથવા ગરમ થાયએમ હુ ચાહુ છુ! 16પણ
ું હૂફાળો છે, એટલે ગરમ નથી તેમ જ ઠડો પણ નથી, માટે હુ તને મારા મોંમાંથી ૂંક નાખીશ.
17 ું કહે છે કે, હુ શ્રીમંત છુ, મેં સંપ મેળવી છે, મને કશાની ખોટ નથી; પણ ું જાણતો નથી કે, ું કગાળ,

દયાજનક, ગર બ, અંધ તથા નવર્ છે. 18 માટે હુ તને એવી સલાહ આ ું છુ કે ું શ્રીમંત થાય, માટે અ થી ુદ્ધ
કરે ું સો ું માર પાસેથી વેચા ું લ;ે ું વ પહેર, કે તાર નવર્ હોવાની શરમ પ્રગટ ન થાય, માટે સફેદ વ વેચાતાં
લે; ું દેખતો થાય, માટે અંજન વેચા ું લઈને તાર આંખોમાં આંજ.

19 હુ જેટલાં પર પ્રેમ રા ું છુ, તે સવર્ને ઠપકો આ ું છુ તથા શીખવ ું છુ; માટે ું ઉત્સાહ થા અને પસ્તાવો કર.
20 જુઓ, હુ બારણા આગળ ઊભો રહ ને ખટખટાવ ું છુ; જો કોઈ માર વાણી સાંભળ ને બારણું ઉઘાડશે, તો હુ
તેની પાસે અંદરઆવીને તેની સાથે જમીશ, તે પણ માર સાથે જમશે.

21 જે જીતે છે તેને હુ મારા રા ાસન પર માર પાસે બેસવા દઈશ, જેમ હુ પણજીતીને મારા પતાની પાસે તેમના
રા ાસન પર બેઠેલો છુ. 22આત્મા મંડળ ને જે કહે છે તે જેને કાન છે તે સાંભળે.

4
સ્વગર્માં આરાધના
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1એ ઘટનાઓ બન્યા પછ મેં જો ુ,ં તો જુઓ, સ્વગર્માં એક દ્વાર ૂલે ું હ ું. જે પ્રથમ વાણી રણ શગડાના અવાજ જવેી
મેં સાંભળ તે માર સાથે બોલતી હતી. તેણે ક ું કે, ‘અહ ઉપરઆવ, હવે પછ જે જે થવા ું છે તે હુ તને બતાવીશ.’ ”
2એકાએક હુ આત્મામાં હતો; ત્યારે જુઓ, સ્વગર્માં એક રા ાસન ૂકવામાં આ ુ,ં તેના પર એક જણ બરાજલેા હતા. 3 તે
દેખાવમાં લાલ પાષાણ તથા અક ક જવેા હતા; રા ાસનની આસપાસ એક મેઘધ ુષ હ ું. તેનો દેખાવ નીલમ ણ જવેો હતો.

4 રા ાસનની આસપાસ ચોવીસ આસનો હતા;ં તેના પર ચોવીસ વડ લો બેઠેલા મેં જોયા, તેઓએ સફેદ વ પહેરેલાં
હતા;ં તેઓનાં માથાં પર સોનાનાં ુગટ હતા. 5 રા ાસનમાંથી વીજળ ઓ, વાણીઓ તથા ગજનાઓ નીકળતી હતી અને
રા ાસનની આગળ અ ના સાત દ વા બળતા હતા જે ઈ રના સાત આત્માઓ હતા.

6રા ાસનનીઆગળસ્ફ ટકનાજવેો ચળકતો સ ુદ્ર હતો. રા ાસનની મધ્યે તથા તેનીઆસપાસઆગળપાછળઆંખોથી
ભર ૂર એવાં ચાર પ્રાણી હતા.ં

7 પહે ું પ્રાણી સહના જે ું હ ું, બીજુ પ્રાણી બળદના જે ું હ ું, ત્રીજા પ્રાણીને માણસના જે ું મોં હ ું, ચો ું પ્રાણી ઊડતા
ગરુડના જે ું હ ું. 8 તે ચાર પ્રાણીમાંના દરેકને છ છ પાંખ હતી, અને તેઓ ચારે તરફ તથા અંદર આંખોથી ભર ૂર હતા.ં તેઓ
‘પ વત્ર, પ વત્ર, પ વત્ર, સવર્શ ક્તમાન પ્ર ુ ઈ ર, જે હતા, જે છે, અને જે આવનાર છે,’ એમ રાત દવસ કહેતાં વસામો લેતાં
નહોતાં.

9 રા ાસન પરજે બેઠેલા છે, જે સદાસવર્કાળજીવંત છે, તેમનો મ હમા, માન તથાઆભારસ્ ુ ત તે પ્રાણીઓજયારે બોલશ,ે
10 ત્યારે ચોવીસ વડ લો રા ાસન પર બેઠેલાને દડવત પ્રણામ કરશે. જે સદાસવર્કાળ ુધી જીવંત છે તેમની આરાધના કરશે
અને રા ાસન આગળ પોતાના ુગટ ઉતાર ને કહેશે કે, 11 ‘ઓઅમારા પ્ર ુ તથા ઈ ર, મ હમા, માન તથા સામથ્યર્ પામવાને
તમે જ યોગ્ય છો; કેમ કે તમે સવર્ને ઉત્પ કયાર્, અને તમાર ઇચ્છાથી તેઓ અ સ્તત્વમાં આ ા અને ઉત્પ થયાં.’ ”

5
1 રા ાસન પર જે બરાજલેા હતા તેમના જમણાં હાથમાં મેં એકઓ ળ ું જો ું, તેની અંદરની તથા બહારની બ ે બાજુએ

લખે ું હ ું, તથા સાત ુદ્રાથી તે મહોરબંધ કરે ું હ ું. 2 તેવામાં મેં એક બળવાન સ્વગર્દૂતને જોયો, તેણે મોટા અવાજે પોકાર ને
ક ું કે, ‘આઓ ળ ું ખોલવાને અને તે ું મહોર તોડવાને કોણ યોગ્ય છે?’ ”

3 પણ સ્વગર્મા,ં ૃથ્વી પર અથવા પાતાળમાં, તે ઓ ળ ું ખોલવાને અથવા તેમાંથી વાંચવાને કોઈ સમથર્ નહોતો. 4 ત્યારે હુ
બહુ રડ્યો, કારણ કે તે ઓ ળ ું ખોલવાને અથવા તેમાંથી વાંચવાને કોઈ યોગ્ય ક્ત મળ ન હ. 5 ત્યારે વડ લોમાંના એકે મને
ક ું કે, ું રડ શ નહ ; જો, યહૂદાના કુળમાંનો જે સહ છે, જે દાઉદ ું ૂળ છે, તે આ ઓ ળ ું ખોલવાને તથા તેના સાત મહોર
તોડવાને વજયી થયો છે.

6 રા ાસનની તથા ચાર પ્રાણીઓની વચ્ચે તથા વડ લોની વચ્ચે માર નંખાયેલા જે ું એક હલવાન ઊ ું રહે ું મેં જો ું. તેને
સાત શગડાં તથા સાત આંખ હતી; એ આંખો ઈ રના સાત આત્મા છે, જઓેને આખી ૃથ્વી પર મોકલવામાં આવેલા છે.
7 તેમણે જઈને રા ાસન પર બેઠેલાના જમણાં હાથમાંથી તે ઓ ળ ું લી ું.

8જયારે તેમણે તે ઓ ળ ું લી ું, ત્યારે ચારેય પ્રાણી તથા ચોવીસ વડ લોએ હલવાનઆગળ દડવત પ્રણામ ક ુ; અને દરેકની
પાસે વીણા તથા ૂપથી ભરેલાં ુવણર્ પાત્ર હતા,ં જે સંતોની પ્રાથર્નાઓ છે.

9 તેઓ ન ું ગીત ગાતાં કહે છે કે, તમે ઓ ળ ું લેવાને તથા તે ું મહોર તોડવાને યોગ્ય છો; કેમ કે તમને માર નાખવામાં આ ા
હતા, તમે તમારા રક્તથી ઈ રને સારુ સવર્ કુળોના, ભાષાના, પ્રજાના તથા દેશોમાંના લોકોને ખર દેલા છે. 10તમે તેઓને અમારા
ઈ રને સારુ રા તથા યાજકો બના ા છે; અને તેઓ ૃથ્વી પર રાજ કરશ.ે

11મેં જો ુ,ં તો રા ાસન, પ્રાણીઓ તથા વડ લોની આસપાસ ઘણાં સ્વગર્દૂતોની વાણી સાંભળ ; તેઓની સં ા લાખોલાખ
અને હજારોહજાર હતી. 12 તેઓએ મોટે અવાજે પોકાર ને ક ું કે, ‘જે હલવાન માર નંખાયે ું હ ું તે પરાક્રમ, સંપ , જ્ઞાન,
સામથ્યર્, માન, મ હમા તથા સ્ ુ ત પામવાને યોગ્ય છે.’ ”

13 વળ બધા પ્રાણીઓ જે સ્વગર્મા,ં ૃથ્વી પર, પાતાળમાં તથા સ ુદ્રમાં છે, તેઓમાંનાં સવર્ને મેં એમ કહેતાં સાંભ ાં કે,
રા ાસન પર જે બેઠેલા છે તેમને તથા હલવાનને સ્ ુ ત, માન, મ હમા તથા અ ધકાર સદાસવર્કાળ હો.

14 ત્યારે ચારે પ્રાણીઓએ ક ું, આમીન! પછ વડ લોએ દડવત પ્રણામ કર ને તેમની આરાધના કર .

6
સાત ુદ્રા

1જયારે હલવાને તે સાત મહોરમાંથી એકને તો ું ત્યારે મેં જો ું, તો ચાર પ્રાણીઓમાંના એકને મેં બોલતાં સાંભ ું જાણે
ગજના થતી હોય તેવા અવાજથી તેણે ક ું કે, ‘આવ.’ ” 2 મેં જો ું, તો જુઓ, એક સફેદ ઘોડો હતો, તેના પર જે બેઠેલો હતો
તેની પાસે એક ધ ુષ્ય હ ું; તેને ુગટ આપવામાં આ ો, તે પોતે વજતેા હજી વ ુ જીતવા સારુ નીક ો.

3 ારે હલવાને બીજુ મહોર તો ું, ત્યારે મેં બીજા પ્રાણીને એમ કહેતાં સાંભ ું કે, ‘આવ.’ ” 4 ત્યારે બીજો એક લાલ ઘોડો
નીક ો; તેના પર જે બેઠેલો હતો તેને ૃથ્વી પરથી શાં ત ન કરવાની સ ા આપવામાં આવી, જથેી તેઓ એકબીજાને માર
નાખ;ે વળ તેને એક મોટ તલવાર આપવામાં આવી.

5જયારે તેણે ત્રીજુ મહોર તો ,ુ ત્યારે મેં ત્રીજા પ્રાણીને એમ કહેતાં સાંભ ું કે, ‘આવ.’ ” ત્યારે મેં જો ું, તો જુઓ, એક
કાળો ઘોડો હતો; અને તેના પર જે બેઠેલો હતો તેના હાથમાં ત્રાજવાં હતા.ં 6અને ચાર પ્રાણીઓની વચમાં મેં એક વાણી એમ
કહેતી સાંભળ કે, ‘અડધે રૂ પયે પાંચસો ગ્રામ ઘઉં, અડધે રૂ પયે દોઢ કલો જવ; પણ તેલ તથા દ્રાક્ષારસનો બગાડ ું ન કર.’ ”

7જયારે તેણે ચો ું મહોર તો ું, ત્યારે મેં ચોથા પ્રાણીની વાણીને એમ કહેતી સાંભળ કે, ‘આવ.’ ” 8મેં જો ું, તો જુઓ, આછા
રગનો એક ઘોડો; તેના પર જે બેઠેલો હતો તે ું નામ મરણ હ ું; પાતાળ તેની પાછળ પાછળ ચાલ ું હ ું, તલવારથી, દકુાળથી,
મરક થી તથા ૃથ્વી પરનાં હસક પ ુઓથી જગતમાંનાં ચોથા હસ્સાને માર નાખવાનો અ ધકાર તેને આપવામાં આ ો.
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9જયારે તેણે પાંચ ુ મહોર તો ું, ત્યારે ઈ રના વચનને લીધે તથા પોતાની મ મ સાક્ષીને લીધે માર નાખવામાં આવેલાના
આત્માઓને મેં યજ્ઞવેદ નીચે જોયા. 10 તેઓએ મોટે અવાજે પોકાર ને ક ું કે, ‘હે સ્વામી, પ વત્ર તથા સત્ય, ઇનસાફ કરવા ું
તથા ૃથ્વી પર રહેનારાંઓની પાસેથી અમારા લોહ નો બદલો લેવા ું તમે ાં ુધી ુલતવી રાખશો?’ 11 પછ તેઓમાંના દરેકને
સફેદ વ આપવામાં આ ું; અને તેઓને એમ કહેવામાં આ ું કે ‘તમારા સાથી સેવકો તથા તમારા ભાઈઓ, જઓે તમાર
માફક માયાર્ જવાના છે, તેઓની સં ા ૂર ન થાય, ત્યાં ુધી હજુ થોડ વાર તમે વસામો લો.’ ”

12જયારે તેણે છ મહોર તો ુ,ં ત્યારે મેં જો ું, તો મોટો ધરતીકપ થયો; ૂયર્ નમાળાના કામળા જવેો કાળો થયો, અનેઆખો
ચંદ્ર લોહ જવેો લાલ થઈ ગયો, 13જમે ભારે પવનથી અંજીર હાલી ઊઠે છે, અને તેનાં કાચાં ફળ ૂટ પડે છે, તેમઆકાશમાંના
તારાઓ ૃથ્વી પર ખર પડ્યા. 14 વળ આકાશ વાળ લીધેલા ઓ ળયાની જમે અદ્રશ્ય થઈ ગ ુ;ં દરેક પહાડ તથા બેટને તેમની
જગ્યાએથી ખસેડવામાં આ ા.

15 દુ નયાના રાજાઓ, મોટા માણસો, સેનાપ તઓ, શ્રીમંતો, પરાક્રમીઓ તથા દરેક દાસ તથા સ્વતંત્ર, એ તમામ લોકો
ુફાઓમાં તથા પહાડોના ખડકોને પાછળ સંતાઈ ગયા; 16 તેઓએ પહાડોને તથા ખડકોને ક ું કે, ‘અમારા પર પડો, રા ાસન

પર બેઠેલાની નજર આગળથી તથા હલવાનના કોપથી અમને છુપાવી દો.’ ” 17 કેમ કે તેઓના કોપનો મોટો દવસ આ ો છે;
એટલે કોણ તેનાથી બચી શકે?

7
ઇઝરાયલનાં ુ દ્રત 144,000.

1એ પછ , મેં ચાર સ્વગર્દૂતને ૃથ્વીના ચાર ૂણા પર ઊભા રહેલા જોયા; તેઓએ ૃથ્વીના ચાર પવનને એવી ર તે અટકાવી
રા ા હતા કે, ૃથ્વી પર અથવા સ ુદ્ર પર, કોઈ ઝાડ પર પવન વાય ન હ. 2મેં બીજાએક સ્વગર્દૂતને ૂવર્ દશાથી ચઢતો જોયો,
તેની પાસે જીવતા ઈ રની મહોર હતી, અને ૃથ્વીને તથા સ ુદ્રને હા ન કરવાની સ ા જે ચાર સ્વગર્દૂતોને અપાઈ હતી, તેઓને
તેણે મોટે અવાજે ૂમ પાડ કે, 3 ‘ ાં ુધી અમે અમારા ઈ રના દાસોને તેઓના કપાળ પર ુદ્રા કર ન રહ એ, ત્યાં ુધી તમે
ૃથ્વીને અથવા સ ુદ્રને અથવા ઝાડોને ક ું ુકસાન કરશો ન હ.’ ”
4અને ુ દ્રત થયેલાની સં ા મેં સાંભળ ; ઇઝરાયલના સવર્ કુળમાંના એક લાખ ુંમાળ સ હજાર ુ દ્રત થયા; 5 યહૂદાના

કુળમાંના બાર હજાર ુ દ્રત થયા, રૂબેનના કુળમાંના બાર હજાર; ગાદના કુળમાંના બાર હજાર; 6આશેરના કુળમાંના બાર હજાર;
નફતાલીના કુળમાંના બાર હજાર, મનાશ્શાના કુળમાંના બાર હજાર; 7 શમયોનના કુળમાંના બાર હજાર; લેવીના કુળમાંના બાર
હજાર; ઇસ્સાખારના કુળમાંના બાર હજાર; 8 ઝ ુલોનના કુળમાંના બાર હજાર; ૂસફના કુળમાંના બાર હજાર; બન્યામીનના
કુળમાંના બાર હજાર ુ દ્રત થયા.

કોઈથી ગણી ન શકાય એટલી મોટ સભા
9 ત્યાર બાદ મેં જો ું, તો જુઓ, સવર્ દેશમાંથી આવેલાની, સવર્ કુળ, પ્રજા તથા ભાષાના માણસોની કોઈથી ગણી શકાય ન હ

એવી એક મોટ સભા! તેઓ રા ાસનની આગળ તથા હલવાનની સમક્ષ ઊભા ર ા; તેઓએ સફેદ ઝભ્ભા પહેરેલા હતા,
અને તેઓના હાથમાં ખજૂર ની ડાળ ઓ હતી; 10અને તેઓ મોટા અવાજે પોકાર ને કહે છે કે, ‘ઉદ્ધાર ઈ ર જે રા ાસન પર
બેઠેલા છે તેમ ું તથા હલવાન ું છે માટે પ્રશંસા હોજો.’ ”

11સઘળા સ્વગર્દૂતો રા ાસનની તથા વડ લોની તથા ચારે પ્રાણીઓનીઆસપાસ ઊભેલા હતા, અને તેઓએ રા ાસનની
આગળ દડવત પ્રણામ કર ને ઈ રની ભજન કરતાં ક ું કે, 12 ‘આમીન, સ્ ુ ત, મ હમા, જ્ઞાન, આભાર, માન, પરાક્રમ તથા
સામથ્યર્ સવર્કાળ ુધી અમારા ઈ રને હો; આમીન.’ ”

13 પછ તે વડ લોમાંથી એકે મને ૂ ું કે, ‘જઓેએ સફેદ વ પહેરેલાં છે તેઓ કોણ છે, અને ાંથી આ ા છે?’ 14 તેમને
મેં ક ું કે, ‘ઓમારા ુરબ્બી, તમે જાણો છો.’ ” અને તેમણે મને ક ું, ‘જઓે મોટ વપ માંથીઆ ા તેઓએ છે; અને તેઓએ
પોતાના વ ધોયા,ં અને હલવાનના રક્તમાં સફેદ કયાર્.

15 માટે તેઓ ઈ રના રા ાસનની આગળ છે, અને તેમના ભ ક્ત ાનમાં રાત દવસ તેમની સેવા કરે છે; અને રા ાસન
ઉપર જે બેઠેલા તે તેઓના પર છત્રરૂપે રહેશે. 16 તેઓને ફર ૂખ ન હ લાગશ,ે અને ફર તરસ પણ ન હ લાગશે, અને ૂયર્નો
તાપ અથવા કઈ પણ પ્રકારની ગરમી તેઓના પર પડશે ન હ; 17 કેમ કે જે હલવાન રા ાસનની મધ્યે છે, તે તેઓના પાળક થશે
અને જીવનનાં પાણીના ઝરાઓ પાસે તેઓને દોર જશ;ે અને ઈ ર તેઓની આંખો ું દરેક આં ુ ૂછ નાખશ.ે’ ”

8
સાતમી ુદ્રા

1જયારે હલવાને સાતમી મહોર તોડ , ત્યારે આશરે એક ઘડ ુધી સ્વગર્માં મૌન ર ું. 2ઈ રની આગળ જે સાત સ્વગર્દૂતો
ઊભા રહે છે તેઓને મેં જોયા, અને તેઓને સાત રણ શગડાં અપાયાં.

3 ત્યાર પછ બીજો સ્વગર્દૂતે આવીને યજ્ઞવેદ પાસે ઊભો ર ો, તેની પાસે સોનાની ૂપદાની હતી, અને તેને ુષ્કળ ૂપ
આપવામાં આ ું જથેી સવર્ સંતોની પ્રાથર્નાઓસાથ,ે રા ાસનની સામે જે સોનાની યજ્ઞવેદ છે, તેના પર તે અપર્ણ કરે. 4 ૂપનો
ુમાડો સંતોની પ્રાથર્નાઓ સાથે તે સ્વગર્દૂતના હાથથી ઈ રની સમક્ષ પહોંચ્ચો. 5 સ્વગર્દૂતે ૂપદાની લઈને તથા તેમાં યજ્ઞવેદ નો

અ ભર ને તેને ૃથ્વી પર નાખી દ ધો; પછ ગજનાઓ, વાણીઓ, વીજળ ઓ તથા ધરતીકપો શરૂ થયા.ં
રણ શગડાં

6જે સાત સ્વગર્દૂતોની પાસે સાત રણ શગડાં હતાં તેઓ વગાડવા સારુ તૈયાર થયા.
7 પહેલા સ્વગર્દૂતે પોતા ું રણ શગડુ વગા ું, એટલે લોહ માં મ શ્રત કરા તથા આગ થયા.ં તે ૃથ્વી પર ફેંકાયાં અને ૃથ્વી ું

ત્રીજો ભાગ બળ ગયો, તેથી ૃક્ષોનો ત્રીજો ભાગ બળ ગયો, અને બ ું લી ું ઘાસ સળગી ગ ુ.ં
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8 પછ બીજા સ્વગર્દૂતે રણ શગડુ વગા ું, ત્યારે આગથી બળતા મોટા પહાડના જે ું ક ુંક સ ુદ્રમાં નંખા ું, અને સ ુદ્રનો
ત્રીજો ભાગ લોહ થયો, 9તેને લીધે સ ુદ્રમાંનાં જે પ્રાણીઓજીવતાં હતા,ં તેઓમાંનાં ત્રીજાભાગનાં ૃત્ ુ પામ્યા. અને વહાણોનો
ત્રીજો ભાગ નાશ પામ્યો.

10 ત્રીજા સ્વગર્દૂતે રણ શગડુ વગા ું, અને દ વાના જવેો સળગતો એક મોટો તારો આકાશમાંથી નદ ઓનાં ત્રીજા ભાગ પર
તથા પાણીના ઝરાઓ પર પડ્યો. 11 તે તારા ું નામ નાગદમન હ ું. તેથી પાણીનો ત્રીજો ભાગ કડવો થયો અને એ પાણીથી ઘણાં
માણસો મર ગયા, કારણ કે પાણી કડવાં થયાં હતા.ં

12 પછ ચોથા સ્વગર્દૂતે રણ શગડુ વગા ું, ત્યારે ૂયર્ના ત્રીજા ભાગ, ચંદ્રના ત્રીજા ભાગ અને તારાઓનાં ત્રીજા ભાગ પર
પ્રહાર થયો, જથેી તેઓનો ત્રીજો ભાગ અંધકારરૂપ થયો. દવસનો ત્રીજો ભાગ તથા રાતનો ત્રીજો ભાગ પ્રકાશર હત થયો.

13જયારે મેં જો ું, તો ગગનમાં ઊડતાએકગરુડને મોટા અવાજથીએમ કહેતો સાંભ ો કે, બાક રહેલા બીજાત્રણસ્વગર્દૂતો
જે પોતાના રણ શગડા વગાડવાના છે, તેઓના અવાજને લીધે ૃથ્વી પરના લોકોને અફસોસ! અફસોસ! અફસોસ!

9
1 જયારે પાંચમા સ્વગર્દૂતે રણ શગડુ વગા ું, ત્યારે મેં એક તારો આકાશથી ૃથ્વી પર પડલેો જોયો; તેને અનંતઊંડાણની

ખાઈની ચાવી અપાઈ. 2 તેણે અનંતઊંડાણની ખાઈને ખોલી. તો તેમાંથી મોટ ભઠ્ઠ માંથી નીકળતો હોય તેવો ુમાડો નીક ો
તેનાથી ૂયર્ તથા હવા અંધકારમય થઈ ગયા.

3એ ુમાડામાંથી તીડો નીકળ ને ૃથ્વી પરઆ ાં, અને ૃથ્વી પરના વીંછ ઓની શ ક્તજવેી શ ક્ત તેઓનેઆપવામાં આવી.
4અને તેઓને એ ું ફરમા ું કે, ૃથ્વીના ઘાસને, કોઈ છોડને તથા કોઈ ઝાડને ુકસાન કરો ન હ પણ જે માણસોના કપાળ પર
ઈ રની મહોર નથી તેઓને ઉપદ્રવ કરો.

5 તેઓને તે લોકોને માર નાખવાની પરવાનગી આપી ન હ, પણ પાંચ મ હના ુધી પીડા પમાડ.ે વીંછુ જયારે માણસને ડખ
મારે છે ત્યારની પીડા જવેી એ પીડા હતી. 6 તે દવસોમાં માણસો મરણ માટે તળપશે પણ તે તેમને મળશે જ ન હ, તેઓ મરણ
ઇચ્છશે પણ મરણ તેઓ પાસેથી જ ું રહેશે.

7 તે તીડોનાં સ્વરૂપ લડાઈને માટે તૈયાર કરેલા ઘોડાઓનાં જવેા હતા,ં અને તેઓનાં માથાં પર જાણે કે સોનાનાં હોય એવા
ુગટો હતા તેઓના ચહેરા માણસોના ચહેરા જવેા હતા; 8અને તેઓના વાળ ીનાં વાળ જવેા અને તેઓના દાંત સહના દાંત

જવેા હતા; 9અને તેઓનાં અંગે લોખંડનાં બખતર જવેા બખતર હતા;ં અને તેઓની પાંખોનો અવાજ ુદ્ધમાં દોડતા ઘણાં ઘોડાના
રથોના અવાજ જવેો હતો.

10તેઓને વીંછુઓના જવેી ૂંછડ હતી, અને ડખ પણ હતો, તેઓની ૂંછડ ઓમાં માણસોને પાંચ માસ ુધી પીડા પમાડવાની
શ ક્ત હતી. 11અનંતઊંડાણનો જે દૂત છે તે તેઓનો રાજા છે; તે ું નામ હ ૂ ભાષામાં અબેદોન, પણ ગ્રીક ભાષામાં તે ું નામ
આપોલ્યોન એટલે વનાશક છે.

12 પહેલી આફત ૂર થઈ છે, જુઓ, હવે પછ બીજી બે આફતો આવવાની છે.
13પછ છઠ્ઠા સ્વગર્દૂતે પોતા ું રણ શગડુ દૂતે વગા ું ત્યારે ઈ રની સન્ ુંખની સોનાની યજ્ઞવેદ નાં શગડાંમાંથી નીકળતી હોય

એવી એક વાણી મેં સાંભળ ; 14તેણે જે છઠ્ઠા સ્વગર્દૂતની પાસે રણ શગડુ હ ું તેને ક ું કે, ‘મહાનદ ુફે્ર તસ પર જે ચાર નકદૂતો
બાંધેલા છે તેઓને ુક્ત કરે. 15આચાર દૂતો માણસોના ત્રીજા ભાગને માર નાખે તે ઘડ , દવસ, મ હના તથા વષર્ને માટે તૈયાર
કરાયા હતા તેઓને છૂટા કરાયા.

16 તેઓના લશ્કરના ઘોડસેવારોની સં ા વીસ કરોડ હતી તે મારા સાંભળવામાં આવી. 17આવી ર તે દશર્નમાં મેં ઘોડાઓને
તથા તેઓ પર બેઠેલાઓને જોયા; તેઓનાં બખતર આગ જવેા રાતાં, જાંબલી તથા ગંધકના રગના હતા.ં એ ઘોડાઓનાં માથાં
સહોનાં માથાં જવેા હતા,ં અને તેઓનાં મોંમાંથી આગ તથા ુમાડા તથા ગંધક નીકળતાં હતા.ં
18 એ ત્રણ આફતોથી, એટલે તેઓના ુખમાંથી નીકળતી આગથી, ુમાડાથી તથા ગંધકથી માણસોનો ત્રીજો ભાગ માર

નંખાયો; 19 કેમ કે ઘોડાઓની શ ક્ત તેઓનાં મોંમાં તથા તેઓની ૂંછડ ઓમાં છે; કારણ કે તેઓનાં ૂંછડાં સાપના જવેા છે, અને
તેઓને માથાં હોય છે જથેી તેઓ ઉપદ્રવ કરે છે.

20 બાક ના જે માણસો તે આફતોથી માર નંખાયા ન હ, તેઓએ પોતાના હાથની કૃ તઓ સંબંધી એટલે કે દુ ાત્માઓની,
સોનાની, રૂપાની, પ ળની, પથ્થરની તથા લાકડાની ૂ તઓ જઓેને જોવાની તથા સાંભળવાની તથા ચાલવાની પણ શ ક્ત
નથી, તેઓની ઉપાસના કરવાનો પસ્તાવો કય ન હ. 21 વળ તેઓએ પોતે કરેલી હત્યાઓ, જાદુ ક્રયા, ભચારના પાપો તથા
ચોર ઓ વષે પસ્તાવો કય ન હ.

10
દૂત અને ના ું ઓ ળ ું

1મેં બીજાએક બળવાન સ્વગર્દૂતને સ્વગર્માંથી ઊતરતો જોયો, તે વાદળથી ઘેરાયેલો હતો, અને તેના માથા પર મેઘધ ુષ હ ું,
અને તે ું મોં ૂયર્ના જે ું તથા તેના પગ અ ના સ્તંભો જવેા હતા. 2 તેના હાથમાં ઉઘાડે ું એક ના ું ઓ ળ ું હ ું, અને તેણે
પોતાનો જમણો પગ સ ુદ્ર પર તથા ડાબો પગ જમીન પર ૂ ો.

3અને જમે સહ ગજ છે તેમ તેણે મોટે અવાજે પોકાર કય અને જયારે તેણે તે પોકાર કય ત્યારે, સાત ગજનાનો અવાજ થઈ.
4જયારે તે સાત ગજના બોલી ત્યારે હુ લખી લેવાનો હતો પણ મેં સ્વગર્થી એક વાણી એ ું કહેતી સાંભળ કે ‘સાત ગજનાએ જે
જે વાત કહ તેઓને ું લખીશ ન હ તે જાહેર કરવાની નથી.’ ”

5 પછ મેં જે સ્વગર્દૂતને સ ુદ્ર પર તથા ૃથ્વી પર ઊભો રહેલો જોયો હતો, તેણે પોતાનો જમણો હાથ સ્વગર્ તરફ ઊંચો કય ,
6અને પોતે પ્ર તજ્ઞા કર કે જઓે સદાસવર્કાળ જીવંત છે, જમેણે આકાશ તથા તેમા,ં ૃથ્વી તથા તેમાં અને સ ુદ્ર તથા તેમાં જે
કઈ છે તે બ ું ઉત્પ ક ુ તેમના સમ ખાઈને તેણે ક ું કે, ‘હવે વલંબ થશે ન હ; 7 પણ સાતમાં સ્વગર્દૂતની વાણીના દવસોમા,ં
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એટલે જયારે તે રણ શગડુ વગાડશે ત્યારે ઈ રનો મમર્, જે તેમણે પોતાના સેવકોને એટલે પ્રબોધકોને જણા ો હતો તે પ્રમાણે
સં ૂણર્ થશ.ે’ ”

8 સ્વગર્માંથી જે વાણી મેં સાંભળ હતી તેણે ફર થી મને ક ું કે ‘ ું જા. અને જે સ્વગર્દૂત સ ુદ્ર પર તથા જમીન પર ઊભો છે,
તેના હાથમાં જે ુલ્ ું ઓ ળ ું છે તે લ.ે’ ” 9 મેં સ્વગર્દૂતની પાસે જઈને તેને ક ું કે ‘એ ના ું ઓ ળ ું મને આપ.’ ” અને તેણે મને
ક ું કે ‘તે લે અને ખાઈ જા. તે તારા પેટને કડ ું કરશે પણ તારા મોમાં મધ જે ું મીઠુ લાગશ.ે’ ”

10 ત્યારે સ્વગર્દૂતના હાથમાંથી ના ું ઓ ળ ું લઈને હુ તેને ખાઈ ગયો અને તે મારા મોમાં મધ જે ું મીઠુ લાગ્ ું પણ તેને ખાધા
પછ તે મને કડ ું લાગ્ ુ.ં 11 પછ મને એ ું કહેવામાં આ ું કે ઘણાં પ્રજાઓ, દેશો, ભાષાઓ તથા રાજાઓ વષે તારે પ્રબોધ
કરવો જોઈએ.’ ”

11
ઈ રના બે સાક્ષીઓ

1 લાકડ જવેી એક માપપટ્ટ મને અપાઈ અને કહેવામાં આ ું કે ‘ ું ઊઠ, ઈ રના ભ ક્ત ાન તથા યજ્ઞવેદ ું માપ લે તથા
ત્યાંના ભજન કરનારાઓની ગણતર કર. 2 પણ મં દરની બહાર જે ચોક છે તે ું માપ લઈશ ન હ કેમ કે તે વદેશીઓને આપે ું
છે; તેઓ બેતાળ સ મ હના ુધી પ વત્ર નગરને કચડશ.ે

3 મારા બે સાક્ષીને હુ એવો અ ધકાર આપીશ કે તેઓ ટાટ પહેર ને એક હજાર બસો સાંઠ દવસ ુધી પ્રબોધ કરે. 4જૈ ૂનનાં
જે બે ુક્ષ તથા જે બે દ વી ૃથ્વીના ઈ રની સમક્ષ ઊભા છે તેઓ એ જ તે સાક્ષી છે. 5જો કોઈ તેઓને ઈજા પહોંચાડવા
ચાહશે તો તેઓનાં મોંમાંથી આગ નીકળશે અને તેઓના શ ુઓને ન કરશ.ે અને જો કોઈ તેઓને ઈજા કરવા ઇચ્છશે તો તેને
આ ર તે માયાર્ જ ું પડશ.ે

6 તેઓને આકાશ બંધ કરવાનો અ ધકાર છે કે તેઓના પ્રબોધ કરવાના દવસો દર મયાન વરસાદ વરસે ન હ. અને પાણીઓ
પર તેઓને અ ધકાર છે કે તેઓ પાણીને લોહ રૂપે બદલી નાખે અને તેઓ જટેલી વાર ચાહે તેટલી વાર ૃથ્વી પર દરેક પ્રકારની
આફત લાવ.ે 7જયારે તેઓ પોતાની સાક્ષી ૂર કરશે ત્યારે જે હસક પ ુ અનંતઊંડાણમાંથી નીકળે છે તે તેઓની સાથે લડાઈ
કરશે અને તેઓને જીતશે તથા તેઓને માર નાખશ.ે

8જે મોટુ નગરઆ ત્મક ર તે સદોમ તથા મસર કહેવાય છે, ાં તેઓના પ્ર ુ વધસ્તંભે જડાયા તે નગરના રસ્તામાં તેઓના
ૃતદેહો પડ્યા રહે છે; 9 અને સવર્ પ્રજાઓ, કુળો, ભાષાઓ તથા દેશોમાંથી આવેલા કેટલાક માણસો સાડાત્રણ દવસ ુધી

તેઓનાં ૃતદેહ જુએ છે અને એ ૃતદેહોને કબરમાં દફનાવવા દેતાં નથી.
10 ૃથ્વી પરનાં રહેનારાંઓ તેઓને લીધે હષર્ કરશે અનેઆનં દત થશે અને એકબીજા પરભેટ મોકલશે કેમ કે તે બે પ્રબોધકોએ
ૃથ્વી પરનાં રહેનારાંઓને દઃુખ દ ું હ ુ.ં 11સાડાત્રણ દવસ પછ ઈ ર તરફથી જીવનનો આત્મા તેઓમાં પ્રવેશ્યો. તેથી તેઓ

પોતાના પગ પર ઊભા ર ા; પછ તેઓને જોનારાઓને ઘણી બીક લાગી. 12તેઓએ સ્વગર્માંથી મોટ વાણી પોતાને એમ કહેતાં
સાંભળ કે ‘તમે અહ ઉપરઆવો’ અને તેઓ વાદળ પર થઈને સ્વગર્માં ચઢ ગયા. અને તેઓના શ ુઓએ તેઓને ચઢતાં જોયા.

13 તે સમયે મોટો ધરતીકપ થયો અને તે નગરનો દસમો ભાગ ન થઈ ગયો. ધરતીકપથી સાત હજાર માણસો ૃત્ ુ પામ્યા
અને જે બચી ગયા તેઓ ગભરાયા, તેઓએ સ્વગર્ના ઈ રને મ હમા આપ્યો.

14બીજીઆફતઆવી ગઈ છે, જુઓ, ત્રીજીઆફત વહેલી આવી રહ છે.
સાત ું રણ શગડુ

15પછ સાતમાં સ્વગર્દૂતે પોતા ું રણ શગડુ વગા ું ત્યારેઆકાશમાં મોટ વાણીઓથઈ. તેઓએ ક ું કે ‘આદુ નયા ું રા
આપણા પ્ર ુ ું તથા તેમના ખ્રસ્ત ું થ ું છે, તે સદાસવર્કાળ રા કરશે.’ ”

16જે ચોવીસ વડ લો ઈ રની આગળ પોતાનાં સહાસન પર બેઠા હતા તેઓએ દડવત પ્રણામ કર ને ઈ ર ું ભજન કરતાં
ક ું કે, 17 ‘ઓ સવર્સમથર્ પ્ર ુ ઈ ર, જે છે, ને જે હતા, અમે તમાર આભાર માનીએ છ એ કેમ કે તમે પોતા ું મહાન પરાક્રમ
ધારણ કર ને શાસન શરુ ક ુ છે. 18 દેશોના લોકો ુસ્સે ભરાયાઅને તમારો કોપ પ્રગટ થયો; અને સમયઆ ો છે કે, મરેલાંઓનો
ન્યાય થાય અને તમારા સેવકો એટલે પ્રબોધકો, સંતો તથા તમારા નામથી ડરનારા,ં પછ તેઓ નાના હોય કે મોટા હોય, તેઓને
પ્ર તફળઆપવાનો તથા જઓે ૃથ્વીને ન કરનારા છે તેઓનો સંહાર કરવાનો સમયઆ ો છે.’ ”

19 પછ સ્વગર્માં ઈ ર ું જે ભ ક્ત ાન છે તે ઉઘાડવામાં આ ું. અને ભ ક્ત ાનમાં તેમના કરારનો કોશ દેખાયો. અને
વીજળ ઓ, વાણીઓ, ગજનાઓ તથા ધરતીકપ થયાં. અને ુષ્કળ કરા પડ્યા.

12
ી અને અજગર

1 પછ આકાશમાં મોટુ ચ દેખા ુ,ં એટલે ૂયર્થી વે ત એક ી જોવામાં આવી. તેના પગ નીચે ચંદ્ર અને માથા પર બાર
તારાનો ુગટ હતો. 2 તે ગભર્વતી હતી. તેણે પ્રસવપીડા સાથે ૂમ પાડ હતી. તે જન્મઆપવાની તૈયાર માં હતી.

3આકાશમાં બીજુ ચ પણ દેખા ુ;ં જુઓ, મોટો લાલ અજગર હતો, જનેે સાત માથાં ને દસ શગડાં હતા;ં અને તેના દરેક
માથા પર સાત ુગટ હતા; 4 તેના ૂછડાએ આકાશના તારાઓનો ત્રીજો ભાગ ખેંચીને તેઓને ૃથ્વી પર ફેંક દ ધા. જે ીને
પ્રસવ થવાનો હતો, તેનીઆગળ તે અજગર ઊભો ર ો હતો, એમાટે કે જયારે તે જન્મઆપે ત્યારે તેના બાળકને તે ખાઈજાય.

5 ‘તે ીએ ુત્રને જન્મઆપ્યો’ જે નરબાળક હતો, તે સઘળા દેશના લોકો પર લોખંડના દડથી રાજ કરશ.ે એબાળકને ઈ ર
પાસે તથા તેના રા ાસન પાસે લઈ જવામાં આ ો. 6 ી અરણ્યમાં નાસી ગઈ. ત્યાં ઈ રે તેને માટે બારસો સાંઠ દવસ ુધી
તે ું પોષણ થાય એ ું ળ તૈયાર કર રા ું હ ું.

7પછ આકાશમાં ુદ્ધ મચ્ ુ.ં મીખાયેલ તથા તેના સ્વગર્દૂતો અજગરની સાથે લડ્યા; અને અજગર તથા તેના દૂતો પણ લડ્યા;
8 તોપણ તે અજગર તેટલો બળવાન ન હતો. તે જીતી શ ો ન હ અને તેને ફર સ્વગર્માં ાન મ ું ન હ. 9 તે મોટો અજગર
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બહાર ફેંક દેવાયો. એટલે તે જૂનો સાપ જે દશુ્મન તથા શેતાન કહેવાય છે, જે આખા માનવજગતને ભમાવે છે, તેને ૃથ્વી પર
ફેંક દેવાયો. અને તેની સાથે તેના દૂતોને પણ નાખી દેવાયા.

10 ત્યારે સ્વગર્માંથી મોટ વાણી મેં એમ કહેતી સાંભળ કે, ‘હમણાં ઉદ્ધાર, પરાક્રમ તથા અમારા ઈ ર ું રા તથા તેમના
ખ્રસ્તનો અ ધકાર આ ાં છે; કેમ કે અમારા ભાઈઓ પર દોષ ૂકનાર, જે અમારા ઈ રની આગળ રાત દવસ તેમની વરુદ્ધ
આક્ષેપો ૂકે છે તેને નીચે ફેંકવામાં આ ો છે.

11 તેઓએ હલવાનના રક્તથી તથા પોતાની સાક્ષીના વચનથી તેને જીત્યો છે અને છેક મરતાં ુધી તેઓએ પોતાનો જીવ
વહાલો ગણ્યો ન હ. 12એ માટે, ઓ સ્વગ તથા તેઓમાં રહેનારાંઓ, તમે આનંદ કરો! ઓ ૃથ્વી તથા સ ુદ્ર તમને અફસોસ
છે; કેમ કે શેતાન તમાર પાસે ઊતય છે અને તે બહુ ક્રો ધત થયો છે, તે જાણે છે કે હવે તેની પાસે થોડો જ સમય બાક છે.

13 જયારે અજગરે જો ું કે પોતે ૃથ્વી પર ફેંકાયો છે ત્યારે જે ીએ નરબાળકને જન્મ આપ્યો હતો, તેને તેણે સતાવી.
14 ીને મોટા ગરુડની બે પાંખોઆપવામાં આવી, કે જથેી તે અજગરનીઆગળથી અરણ્યમાં પોતાના નયત ળે ઊડ જાય,
ત્યાં સમય તથા સમયો તથા અડધા સમય ુધી તે ું પોષણ કરવામાં આવે.

15અજગરે પોતાના મોમાંથી નદ ના જવેો પાણીનો પ્રવાહ તે ીની પાછળ વહેતો ૂ ો કે તેના ૂરથી તે તણાઈજાય. 16પણ
ૃથ્વીએ તે ીને સહાય કર . એટલે ૃથ્વી પોતા ું મોં ઉઘાડ ને જે પાણીનો પ્રવાહ અજગરે પોતાના મોમાંથી વહેતો ૂ ો હતો

તેને પી ગઈ. 17 ત્યારે અજગર તે ી પર ુસ્સે થયો. અને તેનાં બાક નાં સંતાન એટલે જઓે ઈ રની આજ્ઞા પાળે છે અને
જઓે ઈ ુની સાક્ષીને વળગી રહે છે તેઓની સાથે લડવાને તે નીક ો; 18અને તે સ ુદ્રની રેતી પર ઊભો ર ો.

13
બે ાપદ

1 પછ મેં એક હસક પ ુને સ ુદ્રમાંથી નીકળ ું જો ું, તેને દસ શગડાં તથા સાત માથાં હતા,ં તેનાં શગડાં પર દસ ુગટ તથા
તેનાં માથાં પર ઈ ર ું અપમાન કરનારાં નામો હતા.ં 2જે હસક પ ુને મેં જો ું, તે ચ ાના જે ું હ ું, તેના પગ ર છના પગ જવેા
હતા, તે ું મોં સહના મોં જે ું હ ું; તેને અજગરે પોતા ું પરાક્રમ, રા ાસન તથા મોટો અ ધકાર આપ્યા.ં

3 મેં તેનાં માથાંમાંના એકને મરણતોલ ઘાયલ થયે ું જો ું; પણ તેનો પ્રાણઘાતક ઘા રુઝાયો, અને આખી દુ નયા તે હસક
પ ુને જોઈને આ યર્ પામી; 4તેણે હસક પ ુને અ ધકારઆપ્યો હતો, તેથી તેઓએ તેની ઉપાસના કર ; તેઓએ હસક પ ુની
પણ ઉપાસના કર , અને ક ું કે, ‘ હસક પ ુના જે ું બીજુ કોણ છે? એની સામે લડ શકે એ ું કોણ છે?’ ”

5 બડાઈ કરનારુ તથા ઈ ર વરુદ્ધ દભુાર્ષણ કરનારુ મોં તેને આપવામાં આ ુ;ં બેતાળ સ મ હના ુધી તે એમ કયાર્ કરે
એવો અ ધકાર તેને આપવામાં આ ો. 6 તેણે ઈ ર ું અપમાન કરવા સારુ પોતા ું મોં ખોલ્ ું કે, તે ઈ રના નામ ું, તેમના
પ વત્ર ાન ું તથા સ્વગર્માં રહેનારાઓ ું અપમાન કરે.

7 તેને એ ું સામથ્યર્ પણ આપવામાં આ ું કે, તે સંતોની સામે લડ,ે અને તેઓને જીત;ે વળ સવર્ કુળ, પ્રજા, ભાષા તથા દેશ
પર તેને અ ધકાર આપવામાં આ ો. 8જઓેનાં નામ ૃ ના સજનથી માર નંખાયેલા હલવાનના જીવન ુસ્તકમાં લખેલાં નથી,
એવાં ૃથ્વી પર રહેનારાં સવર્ તેની ઉપાસના કરશ.ે

9જો કોઈને કાન હોય તો તે સાંભળે. 10જો કોઈને ુલામ તર કે લઈ જવામાં આવે તો તે પોતે ુલામીમાં જશ;ે જો કોઈને
તલવારથી માર નાંખવામાં આવે, તો તેને પોતાને તલવારથી માયાર્ જ ું પડશ.ે આમાં સંતોની પાસે ધીરજ તથા વ ાસ હોવો
જોઈએ.

11 પછ મેં ૃથ્વીમાંથી બીજા એક હસક પ ુને બહાર આવ ું જો ુ;ં તેને ઘેટાંના શગડાં જવેા બે શગડાં હતા,ં તે અજગરની
માફક બોલ ું હ ું. 12 પહેલા હસક પ ુનો સવર્ અ ધકાર તેની સમક્ષ તે ચલાવે છે, જે પહેલા હસક પ ુનો પ્રાણઘાતક ઘા
રુઝાયો હતો, તેની ઉપાસના ૃથ્વી પાસે તથા તે પરના રહેનારાંઓની પાસે તે કરાવે છે.

13 તે મોટા ચમત્કા રક ચ ો કરે છે, એટલે ુધી કે તે માણસોની નજર આગળ આકાશમાંથી ૃથ્વી પર અ પણ વરસાવે
છે. 14 હસક પ ુની સમક્ષ જે ચમત્કા રક ચ ો કરવાનો અ ધકાર તેને આપવામાં આ ો, તેઓ વડે ૃથ્વી પર રહેનારાંઓને તે
ભમાવે છે; અને ૃથ્વી પર રહેનારાંઓને તે કહે છે કે, ‘જે હસક પ ુ તલવારથી ઘાયલ થ ું હ ું, છતાં તે જીવ ું ર ુ,ં તેની ૂ ત
બનાવો.’ ”

15 તેને, એ ું સામથ્યર્ આપવામાં આ ું કે તે હસક પ ુની ૂ તમાં પ્રાણ ૂકે, જથેી તે હસક પ ુની ૂ ત બોલે, અને જટેલાં
માણસો હસક પ ુની ૂ તની ઉપાસના ન કરે તેટલાંને તે માર નંખાવ.ે 16વળ નાના તથા મોટા, શ્રીમંત તથા દ રદ્ર , સ્વતંત્ર તથા
દાસ, તે સવર્ની પાસે તેઓના જમણાં હાથ પર અથવા તેઓનાં કપાળ પર તે છાપ મરાવે છે; 17 વળ જનેે તે છાપ, એટલે હસક
પ ુ ું નામ, અથવા તેના નામની સં ા હોય, તે વગર બીજા કોઈથી કઈ વેચાય-લેવાય ન હ, એવી પણ તે ફરજ પાડે છે.

18આમાં ચા ુયર્ રહે ું છે. જે જ્ઞાની છે, તે હસક પ ુની સં ા ગણે; કેમ કે તે એક માણસની સં ા છે અને તેની સં ા છસો
છાસઠ છે.

14
ઉદ્ધાર પામેલા 144,000 ું ગીત

1પછ મેં જો ું, તો જુઓ, સયોન પહાડ પર હલવાન ઊભે ું હ ું, તેની સાથે એક લાખ ુંમાળ સ હજાર સંતો હતા. તેઓનાં
કપાળ પર તે ું તથા તેના પતા ું નામ લખે ું હ ું. 2મેં ઘણાં પાણીના અવાજના જવેી તથા મોટ ગજનાના અવાજના જવેી વાણી
સ્વગર્માંથી સાંભળ ; તે તો વીણા વગાડનારાઓ પોતાની વીણા વગાડતા હોય એવી વાણી હતી.

3 તેઓ રા ાસન તથા ચાર પ્રાણીઓની તથા વડ લોની આગળ જાણે કે ન ું ગીત ગાતા હતા; ૃથ્વી પરથી જે એક લાખ
ુંમાળ સ હજારને ુ ક્ત ૂલ્ય દ્વારા ખર દવામાં આ ા હતા, તેઓ સવાય બીજુ કોઈ એ ગીત શીખી શ ું ન હ. 4 ીઓ ના

સંસગર્ થી જઓે અ ુદ્ધ નથી થયા તેઓ એ છે; કેમ કે તેઓ કુવારા છે. હલવાન ાં જાય છે ત્યાં તેની પાછળ જે ચાલનારાં છે
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તેઓ તે છે. તેઓ ઈ રને સારુ તથા હલવાનને સારુ પ્રથમફળ થવાને માણસોમાંથી ખર દવામાં આ ા હતા; 5 તેઓનાં ુખમાં
અસત્ય નથી; તેઓ નદ ષ છે.

ત્રણ દૂતો
6પછ મેં બીજાએક સ્વગર્દૂતને અંત રક્ષમાં ઊડતો જોયો, ૃથ્વી પર રહેનારાંઓમાં, એટલે સવર્ દેશ, કુળ, ભાષા તથા પ્રજામાં

પ્રગટ કરવાને, તેની પાસે અનંતકા ળક ુવાતાર્ હતી; 7 તે મોટે અવાજે કહે છે કે, ‘ઈ રથી ડરો અને તેમને મ હમા આપો, કેમ
કે તેમના ન્યાયકરણનો સમય આ ો છે, જમેણે આકાશ, ૃથ્વી, સ ુદ્ર તથા પાણીના ઝરાઓને ઉત્પ કયાર્, તેમની આરાધના
કરો.’ ”

8 ત્યાર પછ તેની પાછળ બીજો એક સ્વગર્દૂત આવીને એમ બોલ્યો કે, ‘પ ું રે, મોટુ બા બલ શહેર પ ું કે, જણેે પોતાના
ભચારનો દ્રાક્ષારસ સવર્ દેશના લોકોને પાયો છે, જે કોપનો દ્રાક્ષારસ છે.’ ”
9પછ તેઓની પાછળ ત્રીજો સ્વગર્દૂતઆવીને ઊંચા અવાજે બોલ્યો કે, હસક પ ુને તથા તેની ૂ તને જો કોઈ ૂજે અને તેની

છાપ પોતાના કપાળ પર અથવા પોતાના હાથ પર લગાવે, 10 તો તે પણ ઈ રના કોપરૂપી દ્રાક્ષારસ, જે તેમના ક્રોધના પ્યાલામાં
ૂણર્ શ ક્તથી રેડે ું છે, તે પીવો પડશે; અને પ વત્ર સ્વગર્દૂતોની તથા હલવાનની સમક્ષ અ માં તથા ગંધકમાં તે દઃુખ ભોગવશે.
11તેઓની પીડાનો ુમાડો સદાસવર્કાળ ુધી ઉપર ચઢ્યાં કરે છે; જઓે હસક પ ુની તથા તેની ૂ તની ઉપાસના કરે છે તથા

જે કોઈ તેના નામની છાપ લગાવે છે, તેઓને રાત દવસઆરામ નથી. 12 પ વત્ર સંતોએ ધીરજ રાખવી જોઈએ, જઓે ઈ રની
આજ્ઞા પાળે છે તથા ઈ ુ ખ્રસ્ત પર વ ાસ રાખે છે.

13 પછ મેં સ્વગર્માંથી એક વાણી એ ું બોલતી સાંભળ કે, ‘ ું એમ લખ કે, હવે પછ જે મરનારાંઓ પ્ર ુમાં ૃત્ ુ પામે છે,
તેઓઆશીવાર્ દત છે; આત્મા કહે છે, હા, કે તેઓ પોતાના શ્રમથી આરામ લે; કેમ કે તેઓના કામ તેઓની સાથે આવે છે.’ ”

ૃથ્વીની કાપણી - બે પ્રકારના પાક
14પછ મેં જો ુ,ં તો જુઓ, સફેદ વાદ ું અને તે વાદળાં પર મ ુષ્ય ુત્ર જવેા એક ુરુષ બેઠેલા હતા, તેમના માથા પર સોનાનો
ુગટ હતો, તેમના હાથમાં ધારદાર દાતરડુ હ ું. 15પછ ભ ક્ત ાનમાંથી બીજાએક સ્વગર્દૂતે બહારઆવીને વાદળાં પર બેઠેલા
ુરુષ ને મોટા અવાજે હાંક માર કે, ‘તમે તમારુ દાતરડુ ચલાવીને કાપો, કેમ કે કાપણીનો સમય આ ો છે, અને ૃથ્વીની ફસલ
ૂરે ૂર પાક ગઈ છે.’ ” 16 ત્યારે વાદળાં પર બેઠેલા ુરુષે ૃથ્વી પર પોતા ું દાતરડુ ચલા ું; એટલે ૃથ્વી પરનાં પાકની કાપણી

કરવામાં આવી.
17 ત્યાર પછ આકાશમાંના ભ ક્ત ાનમાંથી બીજોએક સ્વગર્દૂત બહારઆ ો, તેની પાસે પણ ધારદાર દાતરડુ હ ું. 18અને

બીજો એક સ્વગર્દૂત, એટલે કે જનેે અ પર અ ધકાર છે તે, યજ્ઞવેદ પાસેથી બહાર આ ો; તેણે જનેી પાસે ધારદાર દાતરડુ
હ ું તેને મોટા અવાજે ક ું કે, ું તારુ ધારદાર દાતરડુ ચલાવીને ૃથ્વીના દ્રાક્ષાવેલાનાં ઝૂમખાંને લણી લે; કેમ કે તેની દ્રાક્ષ પાક
ૂક છે.’ ”
19 ત્યારે તે સ્વગર્દૂતે પોતા ું દાતરડુ ૃથ્વી પર ચલા ુ,ં અને ૃથ્વીના દ્રાક્ષાવેલાનાં ઝૂમખાંને કાપી લીધા,ં અને ઈ રના કોપના

મોટા દ્રાક્ષાકુડમાં ના ા.ં 20દ્રાક્ષાકુડમાં જે હ ું તે શહેર બહાર ૂંદવામાંઆ ું, દ્રાક્ષાકુડમાંથી ત્રણસો કલો મટર ુધી ઘોડાઓની
લગામોને પહોંચે, એટ ું લોહ વહેવા લાગ્ ુ.ં

15
આખર અનથ રેડનાર સ્વગર્દૂતો

1 ત્યાર પછ મેં આકાશમાં બીજુ મોટુ તથા આ યર્કારક ચ જો ું, એટલે સાત સ્વગર્દૂતો અને તેઓની પાસે છેલ્લી સાત
આફતો હતી, કેમ કે તેઓમાં ઈ રનો કોપ ૂરો કરવામાં આવે છે.

2 પછ મેં જાણે કે અ મ શ્રત ચળકતો સ ુદ્ર જોયો; જઓેએ હસક પ ુ પર, તેની ૂ ત પર, તથા તેના નામની સં ા પર
વજય મેળ ો હતો, તેઓ તે ચળકતા સ ુદ્ર પાસે ઊભા રહેલા હતા અને તેઓની પાસે ઈ રની વીણાઓ હતી.
3 તેઓ ઈ રના સેવક ૂસા ું ગીત તથા હલવાન ું ગીત ગાઈને કહેતાં હતા કે, હે સવર્શ ક્તમાન પ્ર ુ ઈ ર, તમારાં કામો

મહાન તથા અદ્ભત છે; હે ુગોના રાજા, તમારા માગર્ ન્યાયી તથા સત્ય છે. 4 હે પ્ર ુ, તમારાથી કોણ ન હ બીશ,ે તમારા નામનો
મ હમા કોણ ન હ કરશ?ે કેમ કે એકલા તમે પ વત્ર છો; હા સઘળ પ્રજાઓ તમાર આગળ આવશે ને તમાર આરાધના કરશ;ે
કેમ કે તમારાં ન્યાયી કૃત્યો પ્રગટ થયાં છે.

5 ત્યાર પછ મેં જો ું, તો સ્વગર્માં સા યમંડપના મં દરને ઉઘાડવામાં આ ું હ ું; 6જે સાત સ્વગર્દૂતોની પાસે સાત આફતો
હતી, તેઓ ભ ક્ત ાનમાંથી બહાર આ ા; તેઓએ સ્વચ્છ તથા ચળકતાં શણનાં વ પહેરેલાં હતા,ં તથા કમર પર સોનાનાં
પટ્ટા બાંધેલા હતા.

7 ચાર પ્રાણીઓમાંના એકે સદાસવર્કાળ જીવંત ઈ રના કોપથી ભરેલાં સાત ુવણર્ પાત્રો તે સાત સ્વગર્દૂતોને આપ્યા.ં
8 ઈ રના ગૌરવના તથા તેમના પરાક્રમના ુમાડાથી ભ ક્ત ાન ભરાઈ ગ ું; સાત સ્વગર્દૂતોની સાત આફતો ૂર થઈ ત્યાં
ુધી કોઈથી ભ ક્ત ાનમાં પ્રવેશ કર શકાયો ન હ.

16
ઈ રના કોપના સાત પ્યાલાં

1 એક મોટ વાણી ભ ક્ત ાનમાંથી મેં સાંભળ , તેણે સાત સ્વગર્દૂતોને એમ ક ું કે, ‘તમે જાઓ ને ઈ રના કોપના સાત
પ્યાલાં ૃથ્વી પર રેડ દો.’ ”

2 પહેલો સ્વગર્દૂત ગયો, અને તેણે પોતાનો પ્યાલો ૃથ્વી પર રેડયો, અને જે માણસો હસક પ ુની છાપ રાખતાં હતાં અને તેની
ૂ તને ૂજતાં હતાં, તેઓ પર ત્રાસદાયક તથા દઃુખદાયક ૂમડાં ટ નીક ા.ં
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3 બીજા સ્વગર્દૂતે પોતાનો પ્યાલો સ ુદ્ર પર રેડ્યો એટલે સ ુદ્ર ૃતદેહના લોહ જવેો થયો, અને જે સઘળા સજીવ પ્રાણી
સ ુદ્રમાં હતા તે મરણ પામ્યા.

4 ત્રીજા સ્વગર્દૂતે પોતાનો પ્યાલો નદ ઓ પર તથા પાણીના ઝરાઓ પર રેડયો, અને પાણી લોહ થઈ ગયા. 5 મેં પાણીના
સ્વગર્દૂતને બોલતાં સાંભ ો કે, ‘તમે ન્યાયી છો, તમે જે છો અને જે હતા, પ વત્ર ઈ ર, કેમ કે તમે અદલ ન્યાય ુકાદો કયાર્ છે;
6 કારણ કે તેઓએ તમારા સંતો ું તથા પ્રબોધકો ું લોહ વહેવડા ુ,ં અને તમે તેઓને લોહ પીવાને આપ્ ું છે; તેઓ તેને માટે
લાયક છે.’ ” 7યજ્ઞવેદ માંથી એવો અવાજ મેં સાંભ ો કે, ‘હા, ઓસવર્સમથર્ પ્ર ુ ઈ ર, તમારા ન્યાય ુકાદા સત્ય તથા ન્યાયી
છે.’ ”

8 ચોથા સ્વગર્દૂતે પોતાનો પ્યાલો ૂરજ પર રેડયો; એટલે તેને આગથી માણસોને બાળ નાખવાની શ ક્ત આપવામાં આવી;
9તેથી માણસોઆગનીઆંચથી દાઝ્યાં. ઈ ર, જમેનેઆઆફતો પરઅ ધકાર છે, તેમના નામની વરુદ્ધ દભુાર્ષણ કર તેઓએ
તેમને મ હમા આપ્યો ન હ અને પસ્તાવો કય ન હ.

10 પાંચમા સ્વગર્દૂતે પોતાનો પ્યાલો હસક પ ુના રા ાસન પર રેડયો; અને તેના રા પર અંધારપટ છવાયો; અને તેઓ
પીડાને લીધે પોતાની જીભોને કરડવા લાગ્યા, 11અને પોતાની પીડાઓને લીધે તથા પોતાનાં ુમડાંઓને લીધે તેઓએ સ્વગર્ના
ઈ રની વરુદ્ધ દભુાર્ષણ ક ુ; પણ પોતાનાં કામોનો પસ્તાવો કય ન હ.

12 પછ છઠ્ઠા સ્વગર્દૂતે પોતાનો પ્યાલો મોટ નદ એટલે ુફે્ર તસ પર રેડ્યો અને તે ું પાણી ુકાઈ ગ ુ,ં એ માટે કે ૂવથી જે
રાજાઓઆવનાર છે તેઓનો રસ્તો તૈયાર થાય. 13 ત્યારે પેલા અજગરના મોંમાંથી, હસક પ ુના મોંમાંથી તથા જૂઠાં પ્રબોધકના
મોંમાંથી નીકળતા દેડકા જવેા ત્રણ અ ુદ્ધ આત્મા મેં જોયા; 14 કેમ કે તેઓ ચમત્કા રક ચ ો કરનારા દુ ાત્માઓ છે, કે જઓે
આખી દુ નયાના રાજાઓ પાસે જાય છે એ માટે કે સવર્સમથર્ ઈ રના મહાન દવસની લડાઈને સારુ તેઓ તેઓને એકત્ર કરે.
15 જુઓચોરની જેમ હુઆ ું છુ, જેજા ૃત રહે છે, અને પોતાનાં વ એવાં રાખે છે કે પોતાને નવર્ જેવા ન ચાલ ું
પડે,અને તેની શરમજનક પ ર ત ન દેખાય, તેઆશીવાર્ દત છે. 16 ત્યારે હ ૂ ભાષામાં ‘આમાગેદન’ કહેવાતી જગ્યાએ,
તેઓએ તેઓને એકત્ર કયા.

17 પછ સાતમાં સ્વગર્દૂતે પોતાનો પ્યાલો વાતાવરણમાં રેડયો, એટલે મં દરમાંના રા ાસનમાંથી મોટ વાણી એ ું બોલી કે,
સમાપ્ત થ ું; 18અને વીજળ ઓ, વાણીઓ તથા ગજનાઓ થયા;ં વળ મોટો ધરતીકપ થયો. તે એવો ભયંકર તથા ભારે હતો કે
માણસો ૃથ્વી પર ઉત્પ થયાં ત્યારથી એના જવેો કદ થયો નહોતો. 19મોટા નગરના ત્રણ ભાગ થઈ ગયા, અને રા ોનાં શહેરો
ન થયાં; અને ઈ રને મોટા બા બલની યાદ આવી, એ માટે કે તે પોતાના સખત કોપના દ્રાક્ષારસનો પ્યાલો તેને આપે.

20 ટા ુઓઅદ્રશ્ય થઈગયા, અને પહાડોનો પ ો લાગ્યો ન હ. 21અનેઆકાશમાંથીઆશરે ચાલીસ કલોગ્રામનાં કરા માણસો
પર પડ્યા અને કરાની આફતને લીધે માણસોએ ઈ રને શ્રાપ આપ્યો કેમ કે તે આફત અ તશય ભારે હતી.

17
ઘણાં પાણી પર બેઠેલી ગ ણકાને સજા

1જે સાત સ્વગર્દૂતોની પાસે તે સાત પ્યાલા હતા, તેઓમાંનો એક આ ો અને તેણે માર સાથે બોલતાં ક ું કે, ‘અહ આવ,
અને જે મોટ ગ ણકા ઘણાં પાણી પર બેઠેલી છે, તેને જે શક્ષા થવાની છે તે હુ તને બતા ું. 2 તેની સાથે દુ નયાના રાજાઓએ

ભચાર કય છે અને તેના ભચારના દ્રાક્ષારસથી ૃથ્વીના રહેનારા ચક ૂર થયા છે.’ ”
3 પછ તે સ્વગર્દૂત મને આત્મામાં અરણ્યમાં લઈ ગયો; અને એક કરમજી રગના હસક પ ુ પર એક ી બેઠેલી મેં જોઈ; તે

પ ુ ઈ ર ું અપમાન કરનારાં નામોથી ભરે ું હ ું, અને તેને સાત માથાં ને દસ શગડાં હતા.ં 4 તે ીએ જાં ુડા તથા કરમજી
રગનાં વ પહેરેલાં હતાં અને તે સોનાથી તથા ૂલ્યવાન રત્નો તથા મોતીથી શણગારેલી હતી, અને તેના ભચારના ધ ારપાત્ર
કૃત્યોથી તથા અ ુદ્ધતાથી ભરેલો સોનાનો પ્યાલો તેના હાથમાં હતો. 5 તેના કપાળ પર એક મમર્જનક નામ લખે ું હ ું, એટલે,
‘મહાન બા બલોન, ગ ણકાઓની તથા ૃથ્વીના ધ ારપાત્ર બાબતોની માતા.’ ”

6મેં તેં ીને સંતો ું લોહ તથા ઈ ુના સાક્ષીઓ ું લોહ પીધેલી નશામાં જોઈ. તેને જોઈને મને ઘણું આ યર્ થ ુ.ં 7 સ્વગર્દૂતે
મને ૂ ું કે, ‘ ું કેમ આ યર્ પામે છે? એ ીનો, અને સાત માથાં તથા દસ શગડાવા ું હસક પ ુ કે, જનેાં પર તે બેઠેલી છે,
તેનો મમર્ હુ તને સમજાવીશ.’ ”

8જે હસક પ ુ તેં જો ું, તે હ ું અને નથી; અને તે અનંતઊંડાણમાં જલ્દ નીકળવા ું તથા નાશમાં જવા ું છે. અને ૃથ્વી પરના
રહેનારાંઓ કે જઓેનાં નામ ૃ ના મંડાણથી જીવન ુસ્તકમાં લખેલાં નથી, તેઓ જે હસક પ ુ હ ું અને નથી અને આવનાર
છે, તેને જોઈને આ યર્ પામશ.ે

9આનો ુલાસો જ્ઞાની મન કરે. જે સાત માથાં છે તે સાત પહાડ છે, તેઓ પર ી બેઠેલી છે; 10અને તેઓ સાત રાજા છે;
તેમાંના પાંચ પડ્યા છે, એકજીવંત છે, અને બીજો હજી ુધી આ ો નથી; જયારે તે આવશે ત્યારે થોડ વાર તે રહેશે.

11જે હસક પ ુ હ ું અને હમણાં નથી, તે જ વળ આઠમો રાજા છે, અને તે સાતમાંનો એક છે; તે નાશમાં જાય છે.
12જે દસ શગડાં તેં જોયાં છે તેઓ દસ રાજા છે, તેઓ હજી ુધી રા પામ્યા નથી; પણ હસક પ ુની સાથે એક ઘડ ભર

રાજાઓના જવેો અ ધકાર તેઓને મળે છે. 13તેઓએક મતના છે, અને તેઓ પોતા ું પરાક્રમ તથા અ ધકાર હસક પ ુને સોંપી
દે છે. 14 તેઓ હલવાનની સાથે લડશે અને હલવાન તેઓને જીતશે કેમ કે તેઓ મહાન પ્ર ુઓ ના પ્ર ુ તથા રાજાઓના રાજા
છે; અને તેમની સાથે જઓે છે, એટલે તેડાયેલા, પસંદ કરેલા તથા વ ા ુ છે તેઓ પણજીતશે.

15 તે સ્વગર્દૂત મને કહે છે કે, જે પાણી તે જો ું છે, ાં તે ગ ણકા બેઠ છે, તેઓ પ્રજાઓ, સ ુદાય, દેશો તથા ભાષાઓ છે.
16 તેં જે દસ શગડાં તથા પ ુ તે જોયાં તેઓ તે ગ ણકાનો દ્વષે કરશ,ે તેને પાયમાલ કર ને તેને ઉઘાડ કરશે તે ું માંસ ખાશે

અને આગથી તેને બાળ નાખશ.ે 17 કેમ કે ઈ રે પોતાની ઇચ્છા ૂર કરવા હે ુ, તેઓના મનમાં એવા વચાર ના ા છે, અને
ઈ રનાં વચનો ૂરાં થાય ત્યાં ુધી તેઓ પોતાના રા નો અ ધકાર હસક પ ુને સોંપશ.ે



પ્રકટ કરણ 17:18 1087 પ્રકટ કરણ 19:6

18જે ીને તેં જોઈ છે, તે તો જે મોટુ શહેર દુ નયાના રાજાઓ પર રાજ કરે છે તે છે.

18
બા બલોન ું પતન

1 એ પછ મેં બીજા એક સ્વગર્દૂતને સ્વગર્થી ઊતરતો જોયો; તેને મોટો અ ધકાર મળેલો હતો; અને તેના ગૌરવથી ૃથ્વી
પ્રકા શત થઈ. 2 તેણે ઊંચા અવાજે ક ું કે, ‘પ ું રે, પ ું, મોટુ બા બલોન પ ું. અને તે દુ ાત્માઓ ું નવાસ ાન તથા દરેક
અ ુદ્ધ આત્મા ું અને અ ુદ્ધ તથા ધ ારપાત્ર પક્ષી ું વાસો થ ું છે. 3 કેમ કે તેના ભચારને લીધે રેડાયેલો કોપરૂપી દ્રાક્ષારસ
સવર્ દેશના લોકોએ પીધો છે; દુ નયાના રાજાઓએ તેની સાથે ભચાર કય છે, અને વેપાર ઓ તેના ુષ્કળ મોજશોખથી
ધનવાન થયા છે.

4 સ્વગર્માંથી બીજી એક વાણી એ ું કહેતી મેં સાંભળ કે, ‘હે મારા લોકો, તેનાથી બહાર આવો, તમે તેના પાપના ભાગીદાર ન
થાઓ, અને તેના પર આવનાર આફતોમાંની કોઈ પણ તમારા પર ન આવ.ે 5 કેમ કે તેનાં પાપ સ્વગર્ ુધી ભેગા થયા છે, અને
ઈ રે તેના દરુાચારોને યાદ કયાર્ છે. 6જમે તેણે બીજાઓને ભર આપ્ ું તેમ તેને પાછુ ભર આપો, અને તેની કરણીઓ પ્રમાણે
તેને બમણું જઆપો; જે પ્યાલો તેણે મેળવીને ભય છે તેમાં તેને માટે બમણું મેળવીને ભરો.

7 તેણે પોતે જટેલી ક ત મેળવી અને જટેલો મોજશોખ કય તેટલો ત્રાસ તથા પીડા તેને આપો; કેમ કે તે પોતાના મનમાં કહે છે
કે, હુ રાણી થઈને બેઠ છુ. હુ વધવા નથી, અને હુ રુદન કરનાર નથી; 8એ માટે એક દવસમાં તેના પર આફતો એટલે મરણ,
રુદન તથા દકુાળઆવશ,ે અને તેને અ થી બાળ નંખાશ;ે કેમ કે પ્ર ુ ઈ ર કે જમેણે તેનો ન્યાય કય , તે સમથર્ છે.

9 દુ નયાના જે રાજાઓએ તેની સાથે ભચાર તથા વલાસ કય , તેઓ જયારે તેમાં લાગેલી આગનો ુમાડો જોશ,ે ત્યારે
તેઓ તેને માટે રડશ,ે અને વલાપ કરશે, 10અને તેની પીડાની બીકને લીધે દૂર ઊભા રહ ને કહેશે કે, હાય! હાય! મોટુ બા બલોન
નગર! બળવાન નગર! એક ઘડ માં તને કેવી શક્ષા થઈ છે.’ ”

11 ૃથ્વી પરના વેપાર ઓ પણ તેને માટે રડે છે અને વલાપ કરે છે, કેમ કે હવેથી કોઈ તેમનો સામાન ખર દનાર નથી; 12સો ુ,ં
ચાંદ , કમતી રત્નો, મોતીઓ, બાર ક શણ ું કાપડ, જાં ુડા રગનાં, રેશમી અને કરમજી રગનાં વ ; તથા સવર્ જાતનાં ુગંધી
કા , હાથીદાંતની, ૂલ્યવાન કા ની, પ ળની, લોખંડની તથા સંગેમરમરની સવર્ જાતની વસ્ ુઓ; 13 વળ તજ, તેજાના,
ૂપદ્ર ો, અ ર, લોબાન, દ્રાક્ષારસ, તેલ, ઝ ણો મેંદો, અનાજ તથા ઢોરઢાંક, ઘેટા,ં ઘોડા, રથો, ચાકરો તથા માણસોના પ્રાણ, એ

તેમનો માલ હતો.
14 તારા જીવનાં ઇ ચ્છત ફળ તાર પાસેથી જતા ર ાં છે, અને સવર્ ુંદર તથા કમતી પદાથ તાર પાસેથી નાશ પામ્યા છે,

અને હવેથી તે કદ મળશે જ ન હ.
15એવસ્ ુઓના વેપાર કે જઓે તેનાથી ધનવાન થયા, તેઓ તેની પીડાની બીકને લીધે રડતા તથા શોક કરતા દૂર ઊભા રહ ન,ે

16 કહેશે કે, હાય! હાય! બાર ક શણનાં, જાં ુડા તથા કરમજી રગનાં વ થી વે ત, અને સોનાથી, રત્નોથી તથા મોતીઓથી
અલંકૃત મહાન નગરને હાયહાય!’ 17 કેમ કે એક પળમાં એટલી મોટ સંપ ન થઈ છે. અને સવર્ કપ્તાન, સવર્ ુસાફરો,
ખલાસીઓઅને દ રયાઈ માગ વેપાર કરનારા દૂર ઊભા ર ા છે.

18અને તેઓએ તેમાં લાગેલી આગનો ુમાડો જોઈને ૂમ પાડતાં ક ું કે, આમોટા નગર જે ું બીજુ ક ું નગર છે?’ 19હાય!
હાય! તેઓએ પોતાનાં માથાં પર ૂળ નાખી, અને રડતાં તથા વલાપ કરતાં મોટે સાદે ક ું કે, ‘હાય! જે મોટા નગરની સંપ થી
સ ુદ્રમાંનાં સવર્ વહાણના મા લકો ધનવાન થયા, એક ક્ષણમાં ઉજ્જડ થ ું છે.’ ” 20ઓસ્વગર્, સંતો, પ્રે રતો તથા પ્રબોધકો, તેને
લીધે તમે આનંદ કરો, કેમ કે ઈ રે તમારો ન્યાય તેના પર લા ો છે.’ ”

21 પછ એક બળવાન સ્વગર્દૂતે મોટ ઘંટ ના પડ જવેો એક પથ્થર ઊંચક લીધો અને તેને સ ુદ્રમાં નાખીને ક ું કે, ‘તે મોટા
નગર બા બલોનને એ જ ર તે નદયતા ૂવર્ક નાખી દેવામાં આવશ.ે અને તે ફર કદ પણ જોવામાં ન હ આવ.ે 22 તથા વીણા
વગાડનારા, ગાનારા, વાંસળ વગાડનારા તથા રણ શગડુ વગાડનારાઓનો સાદ ફર તારા નગરમાં સંભળાશે ન હ; અને કોઈ પણ
વસાયનો કોઈ કાર ગર ફર તારામાં દેખાશે ન હ અને ઘંટ નો અવાજ તારામાં ફર સંભળાશે નહ .
23 દ વા ું અજવા ું તારામાં ફર પ્રકાશશે ન હ અને વર તથા કન્યાનો અવાજ તારામાં ફર સંભળાશે નહ ! કેમ કે તારા

વેપાર ઓ ૃથ્વીના મહાન ુરુષો હતા. તાર જાદુ ક્રયાથી સવર્ દેશમાંના લોકો ુલાવામાં પડ્યા. 24અને પ્રબોધકો ું, સંતો ું તથા
ૃથ્વી પર જઓે માર નંખાયા છે, તે સઘળા ું લોહ પણ તેમાંથી જ ું હ ું.’ ”

19
1 તે પછ સ્વગર્માં મોટા સ ૂદાયના જવેી વાણી મેં મોટે અવાજે એમ કહેતી સાંભળ કે ‘હાલે ુયા, ઉદ્ધાર આપણા ઈ રથી

છે; મ હમા તથા પરાક્રમ તેમના છે.’ ” 2 કેમ કે તેમના ન્યાય ુકાદા સત્ય તથા યથાથર્ છે; કેમ કે જે મોટ વારાંગનાએ પોતાના
ભચારથી ૃથ્વીને ભ્ર કર , તેનો તેમણે ન્યાય કય છે અને તેની પાસેથી પોતાના સેવકોના લોહ નો બદલો લીધો છે.
3તેઓએ ફર થી ક ું કે, ‘હાલે ુયા, તેનો નાશનો ુમાડો સદાસવર્કાળ ઉપર ચઢે છે.’ ” 4 રા ાસન પર બેઠેલા ઈ ર ું ભજન

કરતાં ચોવીસ વડ લોએ તથા ચાર પ્રાણીઓએ દડવત પ્રણામ કર ને ક ુ,ં ‘આમીન, હાલે ુયા.’ ”

હલવાન ું લ જમણ
5 રા ાસનમાંથી એવી વાણી થઈ કે, ‘આપણા ઈ રના સવર્ સેવકો, તેમનો ડર રાખનારા, નાના તથા મોટા, તમે તેમની સ્ ુ ત

કરો.’ ”
6મોટા સ ુદાયના જવેી, ઘણાં પાણીના પ્રવાહજવેી તથાભારે ગજનાઓનાજવેી વાણીને એમ કહેતી મેં સાંભળ કે, હાલે ુયા;

કેમ કે પ્ર ુ આપણા ઈ ર જે સવર્સમથર્ છે તે રાજ કરે છે.
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7આપણેઆનંદ કર ને ુશ થઈએઅને તેમને મ હમાઆપીએ; કેમ કે હલવાનના લ નો દવસઆ ો છે,અને તેમની કન્યાએ
પોતાને તૈયાર કર છે. 8તેજસ્વી ુદ્ધ તથા બાર ક શણ ું વ તેને પહેરવાઆપ્ ું છે, તે બાર ક વ સંતોના ન્યાયીપણાના કામ
દશાર્વે છે.

9 સ્વગર્દૂતે મને ક ું કે, ‘ ું એમ લખ કે હલવાનના લ જમણને સારુ જઓેને નમંત્રેલા છે તેઓઆશીવાર્ દત છે,’ તે મને એમ
પણ કહે છે કે, ‘આતો ઈ રના સત્ય વચનો છે.’ ” 10મેં તેમને ભજવાને દડવત પ્રણામ કયાર્, પણ તેમણે મને ક ું કે, ‘જોજ,ે એ ું
ન કર, હુ તારો અને ઈ ુની સાક્ષી રાખનારા તારા ભાઈઓમાંનો એક સાથી સેવક છુ; ઈ ર ું ભજન કર; કેમ કે ઈ ુની સાક્ષી તો
પ્રબોધનો આત્મા છે.’ ”

ેત ઘોડા પર રાજાઓના રાજા તથા પ્ર ુઓના પ્ર ુ
11 પછ મેં સ્વગર્ ઊઘડે ું જો ું, અને જુઓ, એક સફેદ ઘોડા ઉપર જે બેઠેલા છે તે ‘ વ ા ુ તથા સત્ય’ છે, અને તેઓ

પ્રમા ણકતાથી ન્યાય તથા લડાઈ કરે છે. 12અ ની જ્વાળા જવેી તેમની આંખો છે, અને તેમના માથા પર ઘણાં ુગટ છે; જનેાં
પર એ ું નામ લખે ું છે કે જે તેમના સવાય બીજુ કોઈ જાણ ું નથી. 13લોહ થી છટાયેલો ઝભ્ભો તેમણે પહેય છે; તેમ ું નામ
‘ઈ રનો શ ’ છે.

14 સ્વગર્નાં સૈન્ય તે ેત ઘોડા પર સફેદ તથા ુદ્ધ બાર ક શણનાં વ ો પહેર ને તેમની પાછળ પાછળ ચાલ્યા. 15 તેમના
મોમાંથી ધારવાળ તલવાર નીકળે છે; એ માટે કે તેનાથી તે દેશને મારે, અને લોખંડના દડથી તેઓ પર તે સ ા ચલાવશ!ે અને
સવર્સમથર્ ઈ રના ભારે કોપનો દ્રાક્ષાકુડ તે ૂંદે છે. 16 તેમના ઝભ્ભા પર તથા તેમની જાંઘ પર એ ું લખે ું છે કે ‘રાજાઓનો
રાજા તથા પ્ર ુઓનો પ્ર .ુ’ ”

17 મેં એક સ્વગર્દૂતને ૂયર્માં ઊભો રહેલો જોયો, અને તેણે આકાશમાં ઊડનારાં સવર્ પક્ષીઓને મોટે અવાજે હાંક માર કે,
‘તમે આવો અને ઈ રના મોટા જમણને સારુ ભેગા થાઓ; 18 એ સારુ કે રાજાઓ ું, સેનાપ તઓ ું, ૂરવીરો ું, ઘોડાઓ ું,
સવારો ુ,ં સ્વતંત્ર તથા દાસો ું, નાના તથા મોટા ું માંસ તમે ખાઓ.”

19 પછ મેં હસક પ ,ુ દુ નયાના રાજાઓ તથા તેઓનાં સૈન્યને ઘોડા પર બેઠેલાની સામે તથા તેમના સૈન્યની સામે લડવાને
એકઠા થયેલા મેં જોયા. 20 હસક પ ુ પકડા ુ,ં અને તેની સમક્ષ જે જૂઠાં પ્રબોધકે ચમત્કા રક ચ ો દેખાડ ને હસક પ ુની છાપ
લેનારાઓને તથા તેની ૂ તની ઉપાસના કરનારાઓને ભમા ા હતા તેને પણ તેની સાથે પકડવામાં આ ો. એ બ ેને સળગતા
ગંધકની સરોવરમાં, જીવતા જ ફેંકવામાં આ ા.

21અને જઓે બાક ર ા તેઓને ઘોડા પર બેઠેલાના મોમાંથી જે તલવાર નીકળ તેનાથી માર નાખવામાં આ ા; અને તેઓના
માંસથી સઘળાં પક્ષી ૃપ્ત થયાં.

20
એક હજાર વષર્

1 મેં એક સ્વગર્દૂતને સ્વગર્થી ઊતરતો જોયો, તેની પાસે અનંતઊંડાણની ચાવી હતી, અને તેના હાથમાં મોટ સાંકળ હતી.
2 તેણે પેલા અજગરને જે ઘરડો સપર્, દુ તથા શેતાન છે, તેને પકડ્યો. અને હજાર વષર્ ુધી તેને બાંધી રા ો. 3અને તેણે તેને
અનંતઊંડાણમાં ફેંક ને તે બંધ ક ુ, અને તેને મહોર ક ુ, એ માટે કે તે હજાર વષર્ ૂરાં થતાં ુધી તે ફર લોકોને ુલાવે ન હ; ત્યાર
પછ થોડ વાર ુધી તે છૂટો કરવામાં આવશ.ે

4પછ મેં રા ાસનો જોયાં અને તેઓ પર જે લોકો બેઠેલા હતા તેઓને ન્યાય કરવા ું સોંપવામાં આ ું. અને જઓેનો ઈ ુની
સાક્ષીને લીધે તથા ઈ રના વચનને લીધે શરચ્છેદ કરવામાં આ ા હતા તથા જઓેએ હસક પ ુની તથા તેની ૂ તની ઉપાસના
કર ન હતી અને પોતાના કપાળ પર અથવા પોતાના હાથ પર તેની છાપ લગાવી ન હતી તેઓનાઆત્માઓને મેં જોયાં; અને તેઓ
સજીવન થયા અને ખ્રસ્તની સાથે હજાર વષર્ રા ક ુર્.

5 મરણ પામેલાંઓમાંના જે બાક ર ા, તેઓ તે હજાર વષર્ ૂરાં થયાં ત્યાં ુધી સજીવન થયાં ન હ. એજ પહે ું ુનરુત્થાન
છે. 6 પહેલા મરણોત્થાનમાં જનેે ભાગ છે તે આશીવાર્ દત તથા પ વત્ર છે; તેવાઓ પર બીજા મરણનો અ ધકાર નથી, પણ તેઓ
ઈ રના તથા ખ્રસ્તનાં યાજક થશે અને તેમની સાથે હજાર વષર્ રાજ કરશ.ે

શેતાનનો પરાજય
7જયારે તે હજાર વષર્ ૂરાં થશે ત્યારે શેતાનને તેના બંધનમાંથી ુક્ત કરવામાં આવશ.ે 8અને તે ૃથ્વી પર ચારે ૂણામાં રહેતા

લોકોન,ે ગોગ તથા માગોગને ગેરમાગ દોર ને લડાઈને સારુ તેઓને એકઠા કરવાને બહાર આવશ;ે તેઓની સં ા સ ુદ્રની રેતી
જટેલી છે.

9તેઓ ૃથ્વીનીઆખી સપાટ પર ગયા અને તેઓએસંતોની છાવણીને જે પ્રય શહેર છે તેને ઘેર લી ુ;ં પણ સ્વગર્માંથી અ
ઊતય અને તેઓનો સંહાર કય . 10શેતાન જે તેઓને ભમાવનાર હતો, તેને સળગતા ગંધકના સરોવરમાં, ાં હસક પ ુ તથા
જૂઠો પ્રબોધક છે, ત્યાં ફેંક દેવામાં આ ો. ત્યાં રાત દવસ સદાસવર્કાળ ુધી તેઓ પીડા ભોગવશે.

હજાર વષર્ પછ નો ન્યાય ુકાદો
11 પછ મેં મોટા સફેદ રા ાસનને તથા તેના પર જે બેઠેલા હતા તેમને જોયા, તેમની સન્ ુંખથી ૃથ્વી તથા આકાશ અદ્રશ્ય

થઈ ગયા. અને તેઓને માટે કોઈ ાન મ ું ન હ. 12 પછ મેં ૂએલાંન,ે મોટાં તથા નાનાં સવર્ને સહાસનની સમક્ષઊભા રહેલાં
જોયાં; અને ુસ્તકો ઉઘાડવામાં આ ા,ં અને બીજુ ુસ્તક જે જીવન ું છે તે પણ ઉઘાડવામાં આ ુ.ં અને તે ુસ્તકોમાં જે જે
લ ું હ ું તે પરથી ૃત્ ુ પામેલાંનો તેઓની કરણીઓ પ્રમાણે, ન્યાય કરવામાં આ ો.

13સ ુદ્રે પોતાનામાં જે ૃત્ ુ પામેલાં હતાં તેઓને પાછાઆપ્યા,ં અને મરણે તથા પાતાળ પણ પોતાનામાં જે ૃત્ ુ પામેલાં હતા,ં
તેઓને પાછા આપ્યા;ં અને દરેકનો ન્યાય તેની કરણી પ્રમાણે કરવામાં આ ો. 14 ૃત્ ુ તથા પાતાળ અ ની સરોવરમાં ફેંકાયાં.
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અ ની ખાઈ એ જ બીજુ મરણ છે. 15જે કોઈ ું નામ જીવનના ુસ્તકમાં નોંધાયે ું જણા ું ન હ તેને અ ના સરોવરમાં ફેંક
દેવામાં આ ો.
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ન ું આકાશ અને નવી ૃથ્વી

1 પછ મેં ન ું આકાશ તથા નવી ૃથ્વી જોયાં, કેમ કે પ્રથમ ું આકાશ તથા પ્રથમની ૃથ્વી જતા ર ાં હતા; અને સ ુદ્ર પણ
ર ો ન હતો. 2 મેં પ વત્ર નગર, ન ું યરુશાલેમ, ઈ રની પાસેથી સ્વગર્માંથી ઊતર ું જો ુ,ં અને જમે કન્યા પોતાના વરને સારુ
શણગારેલી હોય તેમ તે તૈયાર કરે ું હ ું.

3 રા ાસનમાંથી મોટ વાણી એમ કહેતી મેં સાંભળ કે, ‘જુઓ, ઈ ર ું રહેઠાણ માણસોની સાથે છે, અને ઈ ર તેઓની
સાથે વસશ,ે અને તેઓ તેમના લોકો થશ,ે અને ઈ ર પોતે તેઓની સાથે રહ ને તેઓના ઈ ર થશ.ે 4તે તેઓનીઆંખોમાં ું દરેક
આં ુ ૂછ નાખશે; હવે મરણ, શોક, રુદન કે વેદના ફર થી થશે ન હ. જૂની વાતો જતી રહ છે.’ ”

5 રા ાસન પર જે બેઠેલા છે, તેમણે ક ું કે, ‘જુઓ, હુ સઘ ું ન ું બના ું છુ.’ ” ફર થી તે કહે છે કે, ‘ ું લખ, કેમ કે આ
વાતો વ સનીય તથા સાચી છે.’ ” 6 તેમણે મને ક ું કે, ‘તે ૂર થઈ ગઈ છે. હુ આલ્ફા તથા ઓમેગા, શરૂઆત તથા અંત છુ.
હુ તરસ્યાને જીવનનાં પાણીના ઝરામાંથી મફત જળઆપીશ.

7 જે જીતે છે તે તેઓનો વારસો પામશ,ે અને હુ તેમનો ઈ ર થઈશ, અને તેઓ મારા બાળકો થશ.ે 8 પણ કાયરો,
અ વ ાસીઓ, દજુનો, હત્યારાઓ, ભચાર ઓ, તાં ત્રકો, ૂ ત ૂજકો તથા સઘળા જૂઠુ બોલનારાઓને, અ તથા ગંધકથી
બળનારા સરોવરમાં ફેંકવામાં આવશ.ે એજ બીજુ મરણ છે.”

ન ું યરુશાલેમ
9 જે સાત સ્વગર્દૂતોની પાસે સાત પ્યાલા હતા, તે સાત છેલ્લી આફતોથી ભરેલા હતા તેઓમાંનો એક સ્વગર્દૂત માર પાસે

આ ો ને મને ક ું કે, ‘અહ આવ, અને જે કન્યા હલવાનની પત્ની છે તેને હુ તને બતાવીશ.’ ” 10 પછ તે મને આત્મામાં એક
મોટા તથા ઊંચા પહાડ પર લઈ ગયો, અને ઈ રની પાસેથી સ્વગર્થી ઊતર ું પ વત્ર નગર યરુશાલેમ મને બતા ું.

11 તેમાં ઈ ર ું ગૌરવ હ ું, અને તે ું તેજ અ ત ૂલ્યવાન રત્ન જે ુ,ં એટલે યાસ પસ પાષાણ જે સ્ફ ટક સમાન નમર્ળ હોય,
એના જે ું હ ું. 12 તેની દવાલ મોટ તથા ઉંચી હતી અને જનેે બાર દરવાજા હતા, અને દરવાજા પાસે બાર સ્વગર્દૂતો ઊભેલા
હતા. દરવાજા પર ઇઝરાયલનાં બાર કુળોના નામો લખેલાં હતા.ં 13 ૂવર્માં ત્રણ દરવાજા, ઉ રમાં ત્રણ દરવાજા, દ ક્ષણમાં ત્રણ
દરવાજા અને પ મમાં ત્રણ દરવાજા હતા.

14 નગરની દ વાલના પાયાના બાર પથ્થર હતા, અને તેના પર હલવાનના બાર પ્રે રતોનાં બાર નામ હતા.ં 15 માર સાથે જે
સ્વગર્દૂત બોલતો હતો, તેની પાસે નગર, દરવાજા અને દ વાલ ું માપ લેવાની સોનાની લાકડ હતી.

16 નગર સમચોરસ હ ું તેની જટેલી લંબાઈ હતી તેટલી જ તેની પહોળાઈ હતી. તેણે લાકડ થી નગર ું માપ લી ુ.ં તો તે બે
હજાર ચારસો કલો મટર થ ુ.ં નગરની લંબાઈ, પહોળાઈ ઊંચાઈ સરખી હતી. 17 તેણે તેની દ વાલ ું માપ લી ું, તે માણસના
માપ, એટલે સ્વગર્દૂતના માપ પ્રમાણે ગણતાં એક્સો ુંમાળ સ હાથ હ ું.

18તેની દ વાલની બાંધણી યાસ પસની હતી; અને નગર સ્વચ્છ કાચનાં જે ું ુદ્ધ સોના ું હ ું. 19નગરની દ વાલના પાયા દરેક
પ્રકારના ૂલ્યવાન પાષાણથી ુશો ભત હતા; પહેલો પાયો યાસ પસ, બીજો નીલમ, ત્રીજો માણેક, ચોથો લીલમ, 20 પાંચમો
ગોમેદ, છઠ્ઠો અક ક, સાતમો ૃણમ ણ, આઠમો પરોજ, નવમો પોખરાજ, દસમો લસ ણયો, અ ગયારમો શ ન, બારમો યાકૂત.

21 તે બાર દરવાજા બાર મોતી હતા, તેઓમાંનો દરેક દરવાજો એક એક મોતીનો બનેલો હતો. નગરનો માગર્ પારદશર્ક કાચ
જવેા ુદ્ધ સોનાનો બનેલો હતો. 22 મેં તેમાં ભ ક્ત ાન જો ું ન હ, કેમ કે સવર્સમથર્ પ્ર ુ ઈ ર તથા હલવાન એ જ ત્યા ું
ભ ક્ત ાન છે.

23 નગરમાં ૂયર્ કે ચંદ્ર પ્રકાશઆપે એવી જરૂર નથી. કેમ કે ઈ રના ગૌરવે તેને પ્રકા શત ક ુ છે, અને હલવાન તેનો દ વો છે.
24 ૃથ્વીની સવર્ પ્રજા તેના પ્રકાશમાં ચાલશે. અને દુ નયાના રાજાઓ પોતાનો વૈભવ તેમાં લાવે છે. 25 દવસે તેના દરવાજા કદ
બંધ થશે ન હ ત્યાં રાત પડશે ન હ.

26 તેઓ સવર્ પ્રજાઓનો વૈભવ તથા ક ત તેમાં લાવશ;ે 27અને જે કઈ અ ુદ્ધ છે, અને જે કોઈ ધ ારપાત્ર તથા અસત્ય ું
આચરણ કરે છે તેઓ તેમાં પ્રવેશી શકશે ન હ. જઓેનાં નામ હલવાનના જીવન ુસ્તકમાં લખેલાં છે તેઓ જ પ્રવેશ પામી શકશ.ે

22
1 સ્ફ ટકના જવેી ચળકતી, જીવનનાં પાણીની નદ , ત્યારે તેણે મને ઈ રના તથા હલવાનના રા ાસનમાંથી વહેતી નગરના

માગર્ વચ્ચે બતાવી. 2એ નદ ના બંને કનારા પર જીવન ું ૃક્ષ હ ું, તેને બાર પ્રકારનાં ફળ લાગતાં હતા;ં દર માસે તે નવાં ફળ
આપ ું હ ું; અને તે ૃક્ષ નાં પાંદડાં સવર્ પ્રજાઓને સાજાં કરવા માટે હતા.ં

3 ત્યાં કદ કોઈ શાપ થનાર નથી, પણ તે નગરમાં ઈ ર ું તથા હલવાન ું રા ાસન થશ,ે અને તેમના સેવકો તેમની સેવા
કરશે, 4 તેઓ તેમ ું મોં નહાળશ.ે અને તેઓનાં કપાળ પર તેમ ું નામ હશ.ે 5 ફર થી રાત પડશે ન હ; તેઓને દ વાના અથવા
ૂયર્ના પ્રકાશની જરૂર નથી, કેમ કે પ્ર ુ ઈ ર તેઓ પર પ્રકાશ પાડશે, અને તેઓ સદાસવર્કાળ રા કરશ.ે

ઈ ુ ું ુનરાગમન
6 તે દૂતે મને ક ું કે, ‘એ વાતો વ સનીય તથા સાચી છે; અને પ્ર ુ જે પ્રબોધકોના આત્માઓના ઈ ર છે તેમણે જે થોડા

સમયમાં થવા ું છે તે પોતાના સેવકોને બતાવવા સારુ પોતાના સ્વગર્દૂતને મોકલ્યો છે. 7 જુઓ, હુ થોડ વારમાં આ ું છુ, આ
ુસ્તકમાંના પ્રબોધવચનો જે પાળે છે તે આશીવાર્ દત છે.’ ”
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8 જણેે એ સાંભ ું તથા જો ું છે તે હુ યોહાન છુ; અને ારે મેં સાંભ ું ને જો ું, ત્યારે જે સ્વગર્દૂતે મને એ બનાઓ
બતાવી, તે ું દડવત પ્રણામ કરવા હુ તેની આગળ નમ્યો. 9 પણ તેણે મને ક ું કે, ‘જોજ,ે એમ ન કર, હુ તો તારો તથા તારા સાથી
પ્રબોધકોનો ભાઈઓઅને બહેનો તથા આ ુસ્તકની વાતોને પાળનારાનો સાથી સેવક છુ; ું ઈ ર ું ભજન કર.’ ”

10 તેણે મને ક ું કે, ‘આ ુસ્તકમાંના પ્રબોધવચનોને મહોરથી બંધ ન કર, કેમ કે સમય પાસે છે. 11જે અન્યાયી છે તે હજી
અન્યાય કયાર્ કરે, જે મ લન છે તે હજુ મ લન થતો જાય, અને જે ન્યાયી છે તે ન્યાયી કૃત્યો કયાર્ કરે, અને જે પ વત્ર છે તે પ વત્ર
થતો જાય.

12 જુઓ, હુ થોડ વારમાં આ ું છુ, અને દરેક ું જે ું કામ હશે તે પ્રમાણે તેને ભર આપવાનો બદલો માર પાસે છે.
13 હુ આલ્ફા તથાઓમેગા, પ્રથમ તથા છેલ્લો, આરભ તથા અંત છુ.

14જીવનનાં ૃક્ષ પર તેઓને હક મળે અને તેઓ દરવાજામાં થઈને નગરમાં પ્રવેશ કરે તે માટે જેઓ પોતાનાં વ
ધોવે છે તેઓઆશીવાર્ દત છે. 15 કૂતરા, તાં ત્રકો, ભચાર ઓ, હત્યારાઓ, ૂ ત ૂજકો તથા જેઓઅસત્ય ચાહે
છે અને આચરે છે, તેઓ બધા નગરની બહાર છે.

16મેં ઈ ુએ મારા સ્વગર્દૂતને મોકલ્યો છે કે તે વ ાસી સ ુદાયને સારુઆસાક્ષી તમનેઆપે. હુ ૂળ, તથા દાઉદ ું
સંતાન, અને પ્રભાતનો ઉજ્જવળ તારો છુ.

17આત્મા તથા કન્યા બંને કહે છે કે, ‘આવો;’ અને જે સાંભળે છે તે એમ કહે કે, ‘આવો,’ અને જે ૃ ષત હોય, તે આવ;ે જનેી
ઇચ્છા હોય તે જીવન ું જળ મફત લ.ે

ઉપસંહાર
18આ ુસ્તકમાંના પ્રબોધવચનો જે કોઈ સાંભળે છે તેને હુ ચેત ું છુ, ‘જો કોઈ તેઓમાં વધારો કરશે તો તેના પર ઈ ર આ
ુસ્તકમાં લખેલી આફતો વધારશ;ે 19અને જો કોઈ આ પ્રબોધવચનના ુસ્તકનાં વચનોમાંથી કઈ પણ કાઢ નાખશ,ે તો ઈ ર

તેનો ભાગ જીવનનાં ૃક્ષમાંથી તથા પ વત્ર નગરમાંથી, જમેનાં વષે આ ુસ્તકમાં લખે ું છે તેમાંથી કાઢ નાખશ.ે’ ”
20જેઆ વાતોની સાક્ષી આપે છે તે કહે છે કે, ‘હા, થોડ વારમાં આ ું છુ.’ ” આમીન, ‘ઓપ્ર ુ ઈ ુ, આવો.’ ”
21 પ્ર ુ ઈ ુની કૃપા બધા સંતો પર હો, આમીન.
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