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હઝ કયેલ

ૂ મકા
1 આ બાબત ત્રીસમા વષર્ના ચોથા મ હનાની પાંચમીએ બની
ારે હુ ઇસ્રાએલી બંદ વાનોની સાથે બા બલમાં આવેલી કબાર

નદ ની પાસે રહેતો હતો. તે વખતે મે જો ું કે આકાશ ઊઘડ ગ ુ,ં
ને મને દેવનાં દશર્ન થયા.ં 2 આ દશર્ન દરમ્યાન પાંચમા વષર્માં
ચોથા મહ નાના પાંચમા દવસે યહોયાક ન રાજાને બંદ ખાનામાં
નાખવામાં આ ો હતો. 3 ત્યારે યહોવા ું વચન ૂઝ ના ુત્ર
હઝ કયેલ યાજક પાસે આ ું; અને ત્યાં યહોવાનો હાથ તેના પર
આ ો હતો.

યહોવાનો રથ અને તેમ ું સહાસન
4 તે દરમ્યાન મે જો ુ,ં કે ઉ રમાંથી એક આંધીરૂપી તોફાન

માર તરફ આવ ું હ ું. એ તો ૂબજ વશાળ વાદ ું હ ુ,ં જમેાં
અ ચમકતો હતો, અને જનેી આસપાસ પ્રકાશ હતો, ચળકતી
ધા ુ જવેી કોઇક વસ્ ું અ માં હતી. 5 અને વાદળની મધ્યમાં
ચાર જીવંત પ્રાણીઓ જે ું દેખા ુ.ં તેમનો દેખાવ માણસ જવેો
હતો. 6 પણ દરેકને ચાર ુખ અને ચાર પાંખો હતી. 7 તેમના
પગ માણસના જવેા સીધા હતા પણ તેમના પગના પંજા વાછરડા
અને તે પ ળ સમાન ચળકતા હતા. 8 દરેકને ચાર મોઢાં અને
ચાર પાંખો ઉપરાંત પાંખોની નીચે ચારે બાજુએ માણસના જવેા
ચાર હાથ હતા. 9 તેઓની પાંખો એકબીજાની પાંખોને અડકતી
હતી. ચાલતી વખતે તેમને આમ કે તેમ ફર ું પડ ું નહો ું. દરેક
પ્રાણી સી ું આગળ વધ ું હ ુ.ં

10 પ્રત્યેક પ્રાણીને આગળના ભાગમાં માણસ ું ુખ, જમણી
બાજુ સહ ું ુખ, ડાબી બાજુ બળદ ું ુખ અને પાછળની તરફ
ગરૂડ ુ ુખ હ ુ.ં 11 દરેક પ્રાણીની બે પાંખો પ્રસારેલી હતી અને
તે પાસેના પ્રાણીની પાંખને સ્પશર્તી હતી અને બાક ની બે પાંખો
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શર રને ઢાંકતી હતી. 12 દરેક પ્રાણી સીધી દશામાં ચાલ ું હ ુ,ં
ાં પવન જતો હતો. ચાલતાં ચાલતાં તેઓ આડા અવળાં

વળતાં ન હ.
13 આ પ્રાણીઓનો દેખાવ ચળકતા કોલસા જવેો તથા તેજસ્વી

મશાલ જવેો હતો. અને પ્રાણીઓ વચ્ચે અ ું હલનચલન ઉપર
નીચે થ ું હ ુ.ં તે અ તશય તેજસ્વી અ હતો અને તેમાંથી
વીજળ ના ચમકારા થતા હતા. 14 અને તે પ્રાણીઓ વીજળ ના
ચમકારાની જમે આગળ વધતાં હતાં તથા પાછળ જતાં હતા.ં

15 આ સવર્ હુ નહાળ ર ો હતો ત્યારે મેં દરેક પ્રાણીની પાસે
એક એમ ચાર પૈડાં જમીનને અડલેા જોયા.ં 16 પૈડાઓ પીરોજની
જમે ચળકતાં હતાં અને બધાં એક સરખા હતા; અને એક પૈડાની
અંદર બીજુ પૈડુ હોય તે ું દેખા ું હ ુ.ં 17 આથી તેઓ વા ા
વગર ચારે દશામાં જઇ શકતા હતા.

18 ચારેય પૈડાની ધારો ઊંચી અને ભયાનક હતી અને તેને સવર્ત્ર
આંખો હતી.

19 ારે પ્રાણીઓ ચાલતા ત્યારે પૈડાં પણ તેમની સાથે ચાલતાં,
ારે પ્રાણીઓ જમીન પરથી ઊંચે જતાં ત્યારે પૈડાં પણ જમીન

પરથી ઊંચે જતા.ં 20 પ્રાણીઓ મન ફાવે ત્યાં જતા,ં અને પૈડાં
પ્રાણીઓની સાથે સાથે જતા.ં કારણ, પૈડાઓ ઉપર પ્રાણીઓ ું
નયંત્રણ હ ુ.ં 21 ારે પ્રાણીઓ ચાલતાં ત્યારે પૈડા ચાલતાં,
પ્રાણીઓ ઉભા રહેતાં ત્યારે પૈડાં ઊભા રહેતા અને પ્રાણીઓ
જમીન પરથી ઊંચે જતાં ત્યારે પૈડાં પણ ઊંચે જતા હતાં કારણ,
પૈડાઓ ઉપર પ્રાણીઓ ું નયંત્રણ હ ુ.ં

22 પ્રાણીઓના માથાં ઉપર ઊંચે, આકાશના ૂમટ જવેો અદૃ ુત
સ્ફ ટકના જવેો જાણે ચમકતો ૂમટ તાણેલો હતો. 23 એ ૂમટની
નીચે પ્રાણીઓએ નજીકના પ્રાણીની પાંખને સ્પશેર્ એ ર તે બબ્બે
પાંખ પ્રસારેલી હતી અને બીજી બે પાંખોથી દરેક ું શર ર ઢકાયે ું
હ ુ.ં

24 તેઓ ઉડતાં ત્યારે તેઓની પાંખોનો અવાજ ધસમસતા
પાણીના અવાજ જવેો મોટો સૈન્યના કોલાહલ જવેો, સવર્સમથર્ના
સાદ જવેો સંભળાતો હતો. અને ારે તેઓ ઉભા રહેતાં ત્યારે
તેઓ પોતાની પાંખો નીચે નમાવી ૂકતા.
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25 અને ારે તેઓ થોભ્યા, ત્યારે તેઓના માથા પર ૂમટ
માંથી અવાજ આ ો અને તેઓએ તેમની પાંખોને નીચેની તરફ
નમાવી દ ધી. 26 જાણે ચાંદ , પ ળ, લોખંડ, સી ુ અને
જસતને ઓગાળ ને અ માં એકઠા કયાર્ હોય તેમ તેઓનાઁ માથાઁ
પર પ્રસારેલા ૂમટની ઉપર જાણે નીલમ ું બનાવે ું હોય તે ું
રા ાસન જે ું દેખા ુ.ં આ રા ાસન પર એક મ ુષ્ય જવેો
આકાર દેખાયો. 27 તેની કમરનો ઉપરનો સમગ્ર ભાગ ચળકતી
ધા ુ જવેો દેખાતો હતો, અને કમરની નીચેનો સમગ્ર ભાગ અ ની
જમે પ્રકાશતો હતો. તેની ચારે બાજુએ ઝળહળાટ ાપેલો હતો.
28 એ ઝળહળાટમાં ચોમાસામાં થતા મેઘધ ુષની જવેા બધા રગો
દેખાતા હતા.ં આ ર તે યહોવાના મ હમા ું સ્વરૂપ માર સમક્ષ
પ્રગટ થ ુ.ં તે જોઇને મેં સા ાંગ નમસ્કાર કયાર્ અને મને સંબોધતી
કોઇની વાણી મારા સાંભળવામાં આવી.

2
હઝ કયેલને યહોવાનો આદેશ

1 તેમણે મને ક ું, “હે મ ુષ્યના ુત્ર, ઊભો થા, મારે તાર
સાથે વાત કરવી છે.”

2 તેમણે માર સાથે વાત કર અને દેવનો આત્મા માર અંદર
પ્રવેશ્યો અને હુ પગ પર ઊભો થયો; અને મેં તેમની વાણી
સાંભળ . 3 તેમણે મને ક ું, “હે મ ુષ્યના ુત્ર, હુ તને ઇસ્રાએલ
પાસે, હા, માર વરુદ્ધ બંડ કરનાર પ્રજા પાસે મોક ું છુ, તેઓ
તથા તેઓના પ ૃઓ આજ દવસ ુધી માર વરુદ્ધ પાપ કરતા
આ ા છે. 4 તેઓ ઉદ્ધત અને હઠ લા છે, તેમની વચ્ચે હુ તને
મોક ું છુ, ું તેમને માર વાણી સંભળાવજ.ે 5 ભલે પછ તેઓ
તને સાંભળે કે ન સાંભળે. એ તો બંડખોરોની પ્રજા છે; તોપણ
તેમને એટલી તો ખબર પડશે કે તેમની વચ્ચે કોઇ પ્રબોધક આ ો
છે.

6 “પણ, હે મ ુષ્યના ુત્ર, ું તેમનાથી ડર શ ન હ કે તેમના
વચનોથી ગભરાઇશ ન હ; ભલે તાર ચારે બાજુ ઝાંખરાં અને
કાંટાઓ હોય અને તારે વીંછ ઓની આસપાસ વસ ું પડ,ે તેમ
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છતાં ું તેમનાથી ડર શ ન હ, અને નાસીપાસ થઇશ ન હ, કારણ
કે તેઓ તો બંડખોરો પ્રજા છે. 7 અને તારે તેઓને તે કહે ું જે
મેં તને કહૃ ુ, પછ ભલે તે લોકો સાંભળે કે ન સાંભળે કારણ કે
તેઓ તો બળવાખોર પ્રજા છે.

8 “હે મ ુષ્યના ુત્ર, હુ જે કહુ છુ તે સાંભળ, એ બંડખોરોની
જમે ું બંડખોર થઇશ ન હ, તારુ ુખ ઉઘાડ અને હુ તને આ ું
છુ તે ું ખાઇ જા.”

9 અને મેં જો ું તો ઓ ળ ું પકડલેો એક હાથ મારા તરફ
લંબાયેલો હતો; 10 તેમણે માર આગળ ઓ ળ ું ુલ્ ું ક .ુ તેમાં
બ ે તરફ લખાયે ું હ ું; તેમાં અં તમ ક્રયાના ગીતો, શોકગીતો
તથા વલાપ ગીતો લખેલા હતા.ં

3
1 દેવે ક ું, “હે મ ુષ્યના ુત્ર, તાર સામે છે તે ખાઇ, જા,

આ ઓ ળ ું ખાઇ જા, અને પછ ઇસ્રાએલીઓ આગળ જઇને
કહ સંભળાવ.”

2 તેથી મેં મારુ ુખ ઉઘા ું અને તેમણે મને ઓ ળ ું ખાવા
માટે આપ્ ુ.ં 3 પછ તેમણે મને ક ું, “હે મ ુષ્યના ુત્ર, હુ તને
આ ું છુ તે ઓ ળ ું ખાઇ જા અને તારુ પેટ ભર.”
મેં તે ખા ું અને મને તે મધ જે ું મીઠુ લાગ્ ુ.ં
4 પછ તેમણે મને ક ું, “હે મ ુષ્યના ુત્ર, ઇસ્રાએલીઓ પાસે

જઇને હુ તને કહુ તે તેઓને કહે. 5 હુ તને દૂરના દેશમાં રહેતી
અને ું ન સમજી શકે તેવી અજાણી ભાષા બોલતી વદેશી પ્રજા
પાસે નથી મોકલતો, પણ ઇસ્રાએલી પ્રજા પાસે મોક ું છુ. 6 હુ
તને કોઇ અજાણી કે અઘર ભાષા બોલનાર પ્રજા પાસે નથી
મોકલતો. જો હુ તને તેઓની પાસે મોક ું તો તેઓ જરૂર તારો
સંદેશો સાંભળે. 7 પર ુ ઇસ્રાએલીઓ તાર વાત ન હ સાંભળે,
કારણ, તેઓ માર વાત સાંભળવા પણ તૈયાર નથી. તેઓ બધા
એવા કઠોર અને હઠ લા છે. 8 તેથી હુ પણ તને એમના જટેલો
જ કઠોર અને હઠ લો બનાવીશ. 9 હુ તને કાળમીઠ પથ્થર જવેો,
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અરે! વજ્ર જવેો કઠણ બનાવીશ. માટે ું એ બંડખોરોથી બીશ
ન હ, ગભરાઇશ ન હ.”

10 પછ દેવે મને ક ું, “હે મ ુષ્યના ુત્ર, હુ તને જે કહુ તે
ધ્યાનથી સાંભળ અને બરાબર યાદ રાખી લે. 11 પછ બંદ વાસમાં
ગયેલા તારા લોકો પાસે જઇને તેઓને કહે: ‘યહોવા મારા મા લક
આ પ્રમાણે કહે છે!’ તેઓ સાંભળે કે ન સાંભળે.”

12 પછ આત્માએ મને ઉપર ઊંચક લીધો અને મેં માર
પાછળ પ્રચંડ અવાજ સાંભ ો: “યહોવાના ગૌરવને ધન્ય હો.”
13 મેં હવામાં પ્રાણીઓની પાંખો એકબીજા સાથે અથડાવાનો મોટો
અવાજ સાંભ ો, અને, તેમની પાછળ પૈડાંઓના ગડગડાટ પણ
સંભળાતા હતા. 14 પછ આત્મા મને ઉપાડ ગયો અને હુ દ:ુખી
થઇને ક્રોધ અ ુભવતો સાથે ગયો. પર ુ યહોવાનો હાથ પ્રબળ
ર તે મારા પર હતો. 15 હુ તેલ- આબીબ* કબારનદ ને કાંઠે વસતા
દેશવટો ભોગવનારાઓ પાસે પહોંચી ગયો અને સાત દવસ ુધી
તેમની વચ્ચે સ્તબ્ધ બની બેસી ર ો.

16 સાત દવસો ૂરા થયા પછ મને આ પ્રમાણે યહોવાની
વાણી સંભળાઇ: 17 “હે મ ુષ્યના ુત્ર, મેં તને ઇસ્રાએલ પર
ચોક દાર તર કે નીમ્યો છે; ારે હુ મારા લોકો માટે ચેતવણી
મોક ું ત્યારે તે તરત જ તેઓને જણાવજ.ે 18 હુ કોઇ દુ
માણસને મોતની સજા કરુ અને ું જો તેને ચેતવે ન હ કે, ‘ ું
તારો દુ વહાર છોડ દે ન હ તો મર જઇશ;’ તે તો તેના
પાપે મરશે પણ તેના ૃત્ ુ માટે હુ તને જવાબદાર લેખીશ.

19 “પણ જો ું તે દુ માણસને ચેતવે અને તે પોતાનો દુ
વહાર ન છોડે તો, તે પોતાના પાપે મરશ,ે પણ તારો જીવ બચી

જશે.
20 “વળ , જો કોઇ ની તવાન માણસ ચ લત થઇને ૂંડુ કાયર્

કરે અને તેના પ રણામ વષે ું તેમને ચેતવણી આપે ન હ તો
યહોવા તેનો નાશ કરશે. તેણે અગાઉ કરેલા સારા કાય તેને

* 3:15: તેલ-આબીબ આ વતર્માન સમય ું ઇસ્રાએલમાં આવે ું તેલ આબીબ નથી,
પણ બા બલમાં આવેલી “સ્પ્રીંગ હ લ” નામની જગ્યા છે.
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સહાયરૂપ થશે ન હ, તે પોતાનાં પાપમાં ૃત્ ુ પામશ.ે પર ુ તેના
ૃત્ ુ માટે હુ તને જવાબદાર ગણીશ અને તને શક્ષા કર શ.
21 “પણ જો ું કોઇ સારા માણસને પાપ ન કરવાને ચેતવે

અને તે પાપ ન કરે તો તે તાર ચેતવણીને લીધે જીવતો રહેશે,
એટ ું જ ન હ, તારો જીવ પણ બચી જશે.”

22 ત્યારે યહોવાનો હાથ માર પર એ જગ્યાએ આ ો અને
તેણે મને ક ું, “ઊઠ, બહાર ખીણમાં જા, ત્યાં હુ તાર સાથે
વાત કર શ.”

23 તેથી હુ ઊઠ ને મેદાનમાં ગયો અને ત્યાં મને કબાર નદ
પર થયા હતાં તેવા યહોવાના ગૌરવનાં દશર્ન થયાં, મેં સા ાંગ
પ્રણામ કયાર્. 24 પછ દેવનો આત્મા માર પાસે આ ો અને મને
ઉભો કય અને તેણે મને ક ું, “ઘરે જઇને પોતાને તારા ઘરની
અંદર બંધ કર દે. 25 હે મ ુષ્યના ુત્ર, તને દોરડાં વડે બાંધવામાં
આવશ,ે જથેી ું લોકોમાં જઇ ન શકે. 26 અને હુ તાર જીભને
તારા તાળવે ચોંટાડ દઇશ. જથેી ું ૂંગો બની જશે અને તેઓને
ઠપકો આપી શકશે ન હ; તેઓ તો બળવાખોરોની જમાત છે.
27 પર ુ મારે તને કઇંક કહે ું હશે ત્યારે હુ તને ફર બોલતો
કર શ, અને ું તેમને કહેજે કે, ‘યહોવા આપણા પ્ર ુ આ પ્રમાણે
કહે છે.’ જનેે સાંભળ ું હોય તે સાંભળે, ન સાંભળ ું હોય તે
ન સાંભળે, એ તો બળવાખોરોની જમાત છે.”

4
યરૂશાલેમના ઘેરાનો સંકેત

1 દેવે ક ું, “હે મ ુષ્યના ુત્ર, એક મોટ ઇંટ લઇ તાર સામે
ૂક, અને તેના પર યરૂશાલેમનો નકશો દોર. 2 પછ તેને ઘેરો

ઘાલ, તેના ફરતે ખાઇ બનાવ, હુમલો કરવા માટે માટ ના ગઢ
ઊભા કર. છાવણી ઊભી કર અને ચારે બાજુ કોટનો નાશ
કરવાના યંત્રો ગોઠવ. 3 વળ એક લોખંડની તાવડ લઇ, તાર
અને નગરની વચ્ચે લોખંડની ભીત તર કે આડ ૂક, શહેરની તરફ
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મોઢુ કર, શહેરને ઘેરો ઘાલેલો છે અને ઘેરો ઘાલનાર ું છે.
ઇસ્રાએલીઓને માટે આ એક સંકેત છે.

4 “પછ તારા ડાબા પડખે ૂઇ જા, અને તારે ઇસ્રાએલનાં
લોકોના અપરાધની ઘોષણા કરવી પડશ,ે ું જટેલા દવસ ડાબે
પડખે ૂઇ રહેશે તેટલા દવસ ઇસ્રાએલના પાપોના અપરાધની
ઘોષણા કરવી જોઇશે. 5 મેં તેઓના પાપોના વરસોની સં ા
ન કર છે જવેી ર તે તારા માટે દવસોની સં ા ન કર છે.
તેથી ત્રણસોને ને ું દવસ ુધી ું ઇસ્રાએલ પ્રજાના અપરાધની
ઘોષણા કરશે.

6 “આ પ્રમાણે કયાર્ પછ તારે તારા જમણા પડખે ૂઇ જ ું
અને યહૂ દયાના લોકોના પાપોની ઘોષણા કરવી. દરેક વરસને
માટે એક દવસ એમ 40 દવસ તારે માટે મેં ઠરા ા છે. તેટલા
દવસો ુધી યહૂદાના પાપો અને અપરાધની ઘોષણા કરજ.ે
7 “ત્યાર બાદ તારે યરૂશાલેમના ઘેરા તરફ એક ટશે જોઇ રહે ું.

અને એ શહેરના વનાશ ું ભ વષ્ય ભાખ ુ.ં 8 હુ તને દોરડાં વડે
બાંધી દઇશ, જથેી ઘેરો ૂરો થતાં ુધી ું એક પડખેથી બીજે
પડખે ફર ન હ શકે.

9 “ત્યારપછ તારે, ઘઉં, જવ, વટાણા, ચોળા, મઠ અને
બાજર નો લોટ લઇ એક જ વાસણમાં નાખી તેમાંથી રોટલા
બનાવવા. ારે ું ત્રણસોને ને ું દવસ ુધી ૂઇ રહ શ ત્યારે
તારે ફકત એ જ ખાવા ું છે. 10 તારે દરેક વખતે ભોજન તોળ ને
ખા ું પડશ.ે તને દરરોજ એક કપ લોટની રોટલી બનાવીને. દવસ
દરમ્યાન ન કરેલા ચો સ સમયે ું ખાઇ શક શ. 11 તારે
જળપાન પણ માપીને જ કર ું, આખા દવસના બે પ્યાલા.
12 તારે બધાની હાજર માં માણસનો ુકાયેલો મળ સળગાવવો
અને તેના ઉપર જવના રોટલાં શેકવા.” 13 યહોવા જાહેર કરે છે
કે “ઇસ્રાએલીઓને હુ જે દેશોમાં બંદ વાન તર કે લઇ જઇશ ત્યાં
તેઓ આ ર તે અ ુદ્ધ થયેલો ખોરાક ખાશ!ે”

14 પણ મેં ક ુ,ં “હે યહોવા મારા મા લક, મેં માર જાતને કદ
અભડાવી નથી. મેં બાળપણથી આજ ુધી કદ કુદરતી ર તે
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ૃત્ ુ પામે ું કે કોઇ જગલી પ ુએ માર નાંખે ું પ્રાણી ખા ું નથી,
મેં કદ નયમશા દ્વારા ન ષદ્ધ ખોરાક મોંમા ૂ ો નથી.”

15 ત્યારે તેમણે મને ક ું, “હુ તને માનવમળને બદલે છાણાં
ઉપર રોટલા શેકવાની છૂટ આ ું છુ.”

16 એટલે તેમણે મને ક ું, “હે મ ુષ્યના ુત્ર, હુ યરૂશાલેમનો
અનાજનો ભંડાર ખાલી કર નાખનાર છુ, ત્યાંના લોકો ચતામાંને
ચતામાં તોળ તોળ ને ખાશે અને ભયના માયાર્ માપી માપીને પાણી
પીશ.ે બધા જ ભયભીત થઇ જશે. 17 હુ ખોરાક અને પાણીની
અછત ઊભી કર શ, પછ તેઓ હતાશ થઇ જશે અને પોતાના
પાપોને કારણે તેઓ કરમાઇ જશે અને વેડફાઈ જશ.ે

5
હઝ કયેલે કરાવે ું ુંડન ‘જાહેર ન ૂના’

1 “હે મ ુષ્યના ુત્ર, હજામના અ ા જવેી ધારદાર તરવાર
લઇ તારુ મા ું અને દાઢ ૂંડ નાખ. પછ ત્રાજવા લઇને તેં
ઉતારેલા વાળના ત્રણ સરખા ભાગ કર. 2 તેં દોરેલા યરૂશાલેમના
નકશાના મધ્યભાગમાં ત્રીજા ભાગના વાળ ૂક, ઘેરો ૂરો થયા
પછ તેને ત્યાં બાળ નાખ. બીજા એક ૃતીયાંશ ભાગને તારા
નકશા પરના યરૂશાલેમ નગરની આસપાસ તરવારથી કાપી નાખ,
વાળના છેલ્લા ત્રીજા ભાગને પવનમાં ઉડાવી દે. કારણ કે હુ
મારા લોકોનો તરવારથી પીછો પકડ શ. 3 એ વાળમાંથી થોડા
લઇને તારા ઝભ્ભાની ચાળમાં વીંટ દેજ.ે 4 તેમાંથી થોડા વાળ
લઇને દેવતામાં નાખી બાળ ૂકજ.ે એમાંથી અ પ્રગટ સમગ્ર
ઇસ્રાએલી પ્રજામાં ાપી જશે.”

5 યહોવા મારા મા લક કહે છે: “યરૂશાલેમને જુઓ, તેને મેં
ૃથ્વીની મધ્યમાં ગોઠવી છે અને બીજા દેશો એની આજુબાજુ

આવેલા છે. 6 પર ુ એ તેની આજુબાજુની પ્રજાઓ કરતાં પણ
વધારે દુ નીકળ અને તેણે મારા કાયદાઓ અને નયમો સામે
તેમનાં કરતાં વ ુ બળવો કય છે. તેણે મારા કાયદાઓનો અનાદર
કય છે અને મારા નયમો ું ઉલ્લંઘન ક ુ છે.”
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7 આથી યહોવા મારા મા લક કહે છે, “તમાર બાજુના
પડોશીઓ કરતાં તમે વધારે દુ છો; તમે મારા કાયદા પ્રમાણે
ચાલ્યા નથી; મારા નયમો ું પાલન ક ુ નથી; તમે તમાર
આજુબાજુની બીજી પ્રજાઓના નયમો ું પણ પાલન નથી ક ુ.”
8 તેથી, યહોવા મારા મા લક, કહે છે કે, “હુ પોતે તમાર વરુદ્ધ
છુ: હુ બધાની હાજર માં તમાર પર ન્યાયશાસનનો અમલ કર શ.
9 તમારા બધા ૃણાજનક આચારોને કારણે હુ તમને એવી સજા
કર શ જવેી મેં કદ કર નથી, ને ભ વષ્યમાં કદ કરવાનો નથી.
10 પ રણામે તમારા લોકોમાં પતા પોતાના ુત્રને ખાશે, ને ુત્ર
પોતાના પતાને ખાશ;ે હુ તમને સજા કર શ અને તમારા જે
વતનીઓ બચવા પામ્યા હશે તેમને હુ ચારે દશાઓમાં વેર વખેર
કર નાખીશ.”

11 યહોવા મારા મા લક કહે છે કે, “હુ મારા સમ ખાઇને કહુ
છુ કે, તે તાર તરસ્કૃત વસ્ ુઓથી ( ૂ તઓથી) અને ૃણાજનક
વતર્નથી મારા પ વત્ર ાનને અ ુદ્ધ ક ુ છે તેથી હુ પણ તમને વેતર
નાખીશ. હુ તમારા પર કરૂણા ન હ રા ું કે દયા બતાવીશ ન હ.
12 તમાર વસ્તીનો ત્રીજો ભાગ રોગચાળાથી અને ૂખમરાથી માય
જશે અને ત્રીજો ભાગ શહેરની ફરતે ુદ્ધમાં તરવારથી કપાઇ જશે
અને ત્રીજા ભાગને હુ ચારે દશામાં વેર વખેર કર નાખીશ અને
ઉઘાડ તરવારથી તેમનો પીછો કર શ. 13 એ ર તે મારો ક્રોધ શમી
જશે. હુ તેમના પર મારો રોષ વરસાવીશ, ત્યારે જ મને શાં ત
વળશ.ે મારો ક્રોધ હુ તેમના પર ૂરે ૂરો ઉતાર શ ત્યારે એમને
ખબર પડશે કે, હુ યહોવા ુણ્યપ્રકોપથી આ બોલ્યો હતો.”

14 દેવ કહે છે, “હુ તમને ખં ડયેરનો ઢગલો બનાવી દઇશ
અને આસપાસની પ્રજાઓ અને જતાઆવતા લોકો તમાર હાંસી
ઉડાવશ.ે 15 હુ ારે તને રોષે ભરાઇને સજા કર શ ત્યારે
આજુબાજુની પ્રજાઓ ભયથી થરથર કાંપશે અને ું એમને
માટે હાંસીપાત્ર બની જઇશ અને તેમના માટે ચેતવણી રૂપ તથા
અચંબારૂપ થઇ જઇશ; હુ યહોવા આમ બોલ્યો છુ. 16 હુ મારા
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દકુાળરૂપી જીવલેણ બાણો છોડ શ; તે તમારો જીવ લઇ લેશ,ે હુ
મારા જીવલેણ બાણો છોડ્યા કર શ અને તમારા અનાજના ભંડારો
ખાલી કર ને તમાર વચ્ચે ૂખમરો વધાર શ. 17 હુ તમાર સામે
દકુાળને અને જગલી પ ુઓને મોકલીશ, તેથી તમારા પર મોત
અને ૂનરેજી ફર વળશ;ે તમે માર તરવારનો ભોગ બનશો, આ
હુ યહોવા બોલ્યો છુ.”

6
ૂ ત ૂજા વરુદ્ધ યહોવાનો પ્રબોધ

1 યહોવાની વાણી મને ફર થી સંભળાઇ: 2 “તેણે ક ું હે
મ ુષ્યના ુત્ર, ઇસ્રાએલના પવર્તો તરફ તારુ ુખ ફેરવ અને તેમને
મારા વચનો સંભળાવ: 3 ‘હે ઇસ્રાએલના પવર્તો, યહોવા મારા
મા લકનો સંદેશો સાંભળો, યહોવા મારા મા લક પવર્તોને અને
ડુગરોને અને ખીણોને કહે છે; હુ યહોવા તમારા પર ુદ્ધ લાવીશ
અને તમારા ઉચ્ચ ાનોનો વનાશ કર શ. 4 તમાર વેદ ઓ તોડ
પાડવામાં આવશે અને તમાર ૂપવેદ ઓ ભાંગી નાખવામાં આવશ.ે
અને હુ તમારા ૃતદેહોને તમાર અપ વત્ર ૂ તઓ આગળ નીચે
પાડ દઇશ. 5 હુ ઇસ્રાએલનાં લોકોના ૃતદેહો તેમની અ ુદ્ધ
ૂ તઓ સમક્ષ નાખીશ અને તેમના હાડકાંને તેમની વેદ ઓની

આસપાસ વખેર નાખીશ. 6 ઇસ્રાએલના સવર્ નગરોને ખં ડયેર
બનાવી દેવામાં આવશે અને તમારા ૂ ત ૂજાના થાનકોને ભોંયભેંગા
કરવામાં આવશ;ે તમામ વેદ ઓ અને ૂ તઓ ભાંગી નાખવામાં
આવશે અને ુપદાનીઓને તોડ નાખવામાં આવશ;ે તમાર એકેએક
વસ્ ુ ું નામો નશાન મટાવી દેવામાં આવશ.ે 7 તમાર ચારેબાજુ
હત્યા થશ,ે ત્યારે જઓે બચી જશે તેઓ જાણશે કે હુ યહોવા
છુ.’ ”

8 દેવે ક ું, “પર ુ હુ તમારામાંના કેટલાકને જીવતા રહેવા દઇશ,
તેઓ હત્યામાંથી બચી જશે. 9 અને પછ તેઓ વદેશી પ્રજાઓમાં
વેર વખેર થઇ દેશવટો ભોગવશ.ે ત્યાં તેઓ મને યાદ કરશે અને
તેમને સમજાશે કે તેમના હૃદયો દગાબાજ નીવડ ૂ તઓ ઉપર
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મોહ પડ્યા હતાં તેથી તેમને શરમાવવા માટે મેં તેમને સજા કર
હતી. આમ, પોતે કરેલાં ૃણાજનક કૃત્યો બદલ તેમને પોતાના
પર તરસ્કાર થશે. 10 અને તે ર તે તેઓને ખાતર થશે કે હુ
એકલો જ યહોવા છુ; અને હુ તેઓને કહેતો હતો કે આ સવર્
વપ ઓ તમારા પર લાવીશ. તે મેં અમસ્ ુ ક ું ન હ ું.”
11 યહોવા મારા મા લકે ક ું, “ઇસ્રાએલના લોકોએ તરસ્કૃત

દષુ્કૃત્યો કયાર્ છે માટે હાથ અફાળ ન,ે પગ પછાડ ને ૃણાથી
બડબડાટ કરો, એ લોકો ુદ્ધથી, ૂખમરાથી અને રોગચાળાથી
ૃત્ ુ પામશે. 12 જઓે બંદ વાસમાં છે તેઓ માયાર્ જશ,ે જઓે

ઇસ્રાએલ દેશમાં છે તેઓ ુદ્ધમાં માયાર્ જશે અને બાક ના જઓે
ઘેરાબંધીની અંદર છે તેઓ દકુાળમાં માયાર્ જશ.ે અને તેથી આમ
હુ તેમના પર મારો ુસ્સો ઉતાર શ. 13 ૂ તઓની ફરતે વેદ ઓની
આસપાસ એકેએક પવર્તની ટોચ પર, એકેએક ઘટાદાર ઝાડ નીચ,ે
એકેએક ૃક્ષ નીચ,ે ટૂકમાં ાં ાં તેઓ ૂ તને બ લ ચઢાવે
છે ત્યાં ત્યાં તેમના કપાઇને પડલેા મડદાં રઝળશે. 14 ત્યારે હુ
તેમને શક્ષા કર શ અને તેમના સમગ્ર પ્રદેશને વેરાન વગડો બનાવી
દઇશ. રણમાં આવેલા રબ્બાથી માંડ ને દરેક પ્રદેશ ાં તેઓ
ર ાં હતાં તેનો વનાશ થશ.ે ત્યારે તેમને ખબર પડશે કે હુ
યહોવા છુ.”

7
ઇસ્રાએલ પર દેવનો રોષ

1 યહોવાએ મને એક વ ુ સંદેશો આપ્યો; 2 “હે મ ુષ્યના ુત્ર,
ઇસ્રાએલને કહે કે,

“તમારા દેશમાં ાં જશો ત્યાં ૂવર્-પ મ,
ઉ ર-દ ક્ષણ ચારે ૂણાઓનો
અંત આ ો છે.

3 આખો દેશ ુરો થવા બેઠો છે, હવે તારો અંત આવી પહોંચ્યો
છે.
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મારો રોષ તારા પર ઊતરનાર છે.
હુ તારાં દષુ્કમોન હસાબ માગીશ

અને તારાં ૃણાજનક કમોન ઘટતી સજા કર શ.
4 હુ તારા પર કોઇ દયા બતાવીશ ન હ કે અ ુકપા રાખીશ ન હ.

તારા દષુ્કમોન હુ તને સજા કરનાર છુ.
હુ તારા બધાં ૃણાજનક કૃત્યો માટે હુ તારો ન્યાય કર શ,

જથેી તને ખબર પડે કે હુ યહોવા છુ.”

5 યહોવા મારા મા લકના આ વચન છે: “એક પછ એક
આફત આવી રહ છે. 6 અંત આવી ર ો છે. તમારો અંત
આવી ર ો છે, અત્યારે જ આવી ર ો છે. 7 ઇસ્રાએલના
રહેવાસીઓ માટે ભય ૂચક ધ્વની કરવામાં આવી છે, તમારો સજા
માટેનો સમય આવી પહોંચ્યો છે. વપ નો દવસ નજીક આવી
ર ો છે. આ દવસ આનંદના ઉત્સવોનો ન હ પણ ખેદ કરવાનો
દવસ હશ!ે 8 હમણાં જ હુ મારો રોષ તમારા ઉપર ઉતારુ છુ,
મારો કોપ ઠાલ ું છુ. હુ તમારા દષુ્કમોન હસાબ માગનાર છુ
અને તમારા ૃણાજનક કૃત્યોની ઘટતી સજા કરનાર છુ. 9 હુ
તમાર દયા રાખનાર નથી કે તમાર કરૂણા કરનાર નથી, હુ તમને
તમારા દષુ્કૃત્યો માટે સજા કર શ. તમારા ૃણાજનક કૃત્યો માટે
થઇને હુ તમારો ન્યાય કર શ, જથેી તમને ખબર પડે કે હુ યહોવા
સજા કરુ છુ.

10 “ઇસ્રાએલ માટે વનાશનો દવસ આવે છે, ભયની ઘંટડ
વાગી ૂક છે, ન્યાયનો દડ મ્હોર ૂ ો છે અને ઉદ્ધતાઇ સ ૃદ્ધ
થઇ છે. 11 હસા ારનીયે વધી ગઇ છે અને તેણે દુ તાનો ટેકો
લઇ લીધો છે. એ તેમનામાંથી કે તેમના સંગ્રાહકોમાંથી કે તેમના
વષ્વાસઘાતીઓમાંથી કે તેમના બળવાખોરોમાંથી નથી આવતી.
12 “સમય આવી ર ો છે, દવસ ઉગવાની તૈયાર માં છે.

ખર દનારે હરખાઇ જવા ું નથી, કે વેચનારે પસ્તાવા ું નથી, કારણ,
મારો રોષ બધા પર એકસરખો ઊતરનાર છે. 13 રણ શગાના
વષર્માં ારે પાછા આવવાનો સમય થશે ત્યારે પોતે જીવતો હશે
તોપણ વેચનાર પોતાના ળે પાછો ન હ આવે. કારણ કે, આ
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સંદશર્ન તો આખા સ ુદાય વષે છે. તેઓ પાછા ફરવાના નથી.*
કોઇ માનવી ું જીવન તેણે કરેલા અ ન ોને કારણે બચશે ન હ.

14 “ઇસ્રાએલના સૈન્યને એકત્ર કરવા એ લોકો રણ શગડુ વગાડે
છે. લડાઇ માટે બધી તૈયાર ઓ કરે છે પણ કોઇ ુદ્ધમાં જ ું નથી,
કારણ મારો રોષ સૌ ઉપર એકસરખો ઊતરનાર છે. 15 કલ્લાની
બહાર તરવાર છે અને અંદર રોગચાળો અને ૂખમરો છે. જઓે
લડાઇનાં મેદાનમાં છે તેઓ તરવારનો ભોગ બનશ.ે અને જઓે
નગરમાં છે તેમને રોગચાળો અને ૂખમરો ગળ જશે.

16 “અને જો કે તેમનામાંથી અ ૂક લોકો ભાગી જઇને પવર્તો
તરફ દોડ જશે, તેઓ ખીણમાંના પારેવાં જવેા હશે જે દરેક
પોતાના પાપને કારણે નસાસો નાખી ર ાં છે. 17 દરેકના હાથ
અશકત થઇ જશે અને પગ પાણીની જમે ઢ લા થઇ જશે.
18 તેઓ શોકના વ ો ધારણ કરશે અને માથાથી તે પગ ુધી
ૂ ા કરશે. બધાના ચહેરા પર શરમ અને માથે ૂંડન હશ.ે

19 તમારા નાણાં, તમારુ સો ું અને ચાંદ વ ાની જમે રસ્તા
ઉપર ફેંક દો. કારણ યહોવાના કોપને દવસે તે તમારો બચાવ
કરશે ન હ, તે તમાર ૂખ સંતોષસે ન હ, કે તેનાથી કોઇ ું પેટ
ભરાશે ન હ.

20 “અને તેઓ તેના કરારના શહેરમાં આનંદ પામશ,ે પણ
તેઓએ તેમાં અણગમતી ૂ તઓ બનાવી છે, તેથી મે તેને તેમનાં
માટે અ ુદ્ધ વસ્ ુ જવેી બનાવી છે. 21 હુ એ પરદેશી ૂંટારાના
હાથમાં દુ નયાના ઉતાર જવેા માણસોના હાથમાં ૂંટ તર કે સોંપી
દેવા ઇચ્છુ છુ. તેઓ એને કરશે. 22 તેઓ મારા મં દરને
કરશે ત્યારે હુ તે તરફથી મારુ ુખ અવ ું ફેરવી લઇશ અને
તેઓને અટકાવીશ ન હ, ૂંટારુઓ એમાં પ્રવેશ કરશે અને તેને

કરશે.
23 “મારા લોકોને માટે સાંકળો તૈયાર કરો. કારણ કે સમગ્ર

દેશ લોહ થી ખરડાયેલો છે. ગામેગામ હસા ફાટ નીકળ છે.

* 7:13: તેઓ પાછા ફરવાના નથી અથવા તે ( નણર્ય શ કત ું દશર્ન) પાછુ ન હ
ફરે: અથવા તે (દેવ) પોતાનો ુસ્સો મંદ ન હપાડ.ે
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24 હુ દુ માં દુ પ્રજાઓને અહ લઇ આવીશ અને તેમને આ
લોકોનાં ઘર પડાવી લેવા દઇશ. હુ બળવાનોનો ઘમંડ ઉતાર શ
અને તેમનાં મં દરો કરાવીશ.

25 “ ારે ભયનો સમય નજીક આવે ત્યારે, તેઓ નરાશ
થઇ જશે અને લોકો શાં ત ઝંખશે પણ કદ શાં ત પામશે ન હ.
26 આફત એક પછ એક આવી પડશે, એક પછ એક અફવા
ફેલાશે, તેઓ પ્રબોધકોને ભાવી જાણવા ફોગટ ૂછ- ૂછ કરશે.
યાજકો પણ ક ું માગર્દશર્ન ન હ આપી શકે, તેમ વડ લો કશી
સલાહ ન હ આપી શકે. 27 રાજાઓ શોક કરશે, અમલદારો
પાયમાલીથી ઘેરાઇ જશે, ને લોકો ભયથી કાંપી ઊઠશ.ે તમારા
આચરણ પ્રમાણે હુ તમને સજા કર શ; તથા તેઓના કાય ુજબ
હુ તેમને ન્યાય કર શ. ત્યારે તેઓ જાણશે કે હુ યહોવા છુ.”

8
યહૂદાના લોકોની પાપલીલા

1 છઠ્ઠા વષર્ના છઠ્ઠા મ હનાના પાંચમા દવસે યહૂદાના આગેવાનો
સાથે હુ મારે ઘેર બેઠો હતો એવામાં અચાનક મારા મા લક
યહોવાની શ કતનો મારામાં સંચાર થયો. 2 મેં જો ું તો માણસ
જે ું કઇંક દેખા ુ;ં તેની કમરની નીચેનો ભાગ અ જવેો હતો અને
કમરની ઉપરનો ભાગ ચળકતી ધા ુ જવેો ઉજ્જવળ હતો. 3 તેણે
હાથ જે ું લંબાવીને મારા વાળ પકડ્યા પછ દેવના આત્માએ મને
આકાશ અને ૃથ્વીની વચ્ચે ઉપાડ લીધો અને દેવના સંદશર્નમાં તે
મને યરૂશાલેમના મં દરના ઉ ર તરફના અંદરના દરવાજા પાસે લઇ
ગયો, ાં તરસ્કૃત ૂ ત હતી, જે જોઇને યહોવા રોષે ભરાય
છે. 4 અને જે પ્રમાણે મેં ખીણમાં સંદશર્ન જો ું હ ું બરાબર તે
જ પ્રમાણે ઇસ્રાએલના દેવનો મ હમા ત્યાં હતો.

5 યહોવાએ મને ક ુ,ં “હે મ ુષ્યના ુત્ર, ઉ ર તરફ જો.” મેં
જો ું તો વેદ ના દરવાજાની ઉ ર તરફના પ્રવેશદ્વાર આગળ દેવના
અપમાનરૂપ એક ૂ ત હતી.
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6 પછ યહોવાએ મને ક ું, “હે મ ુષ્યના ુત્ર, એ લોકો ું
કરે છે તે તમે જો ું? અહ ઇસ્રાએલીઓ જે અધમ કૃત્યો કરે
છે તેને લીધે હુ મારા મં દરમાંથી દૂરને દૂર થતો જાઉં છુ. પણ
તમે આનાથી પણ વ ુ અધમ કૃત્યો જોવા પામશો.”

7 આમ કહ ને પછ તે મને મં દરના ચોકના બારણા આગળ
લા ા. ત્યાં મેં ભીતમાં એક કાણું જો ું. 8 તેમણે મને ક ું “હે
મ ુષ્યના ુત્ર, અહ ભીંતમાં ખોદ, મેં ખોધ્ ુ તો બારણું નીક ું.”

9 તેમણે મને ક ું, “અંદર જા, અને અહ એ લોકો જે અધમ
કૃત્યો કરે છે તે જો.” 10 તેથી મેં અંદર જઇને જો ું તો ચારે
બાજુની ભીંતો ઉપર પેટે ચાલનારા પ્રાણીઓની ન ષદ્ધ પ ુઓની
અને ઇસ્રાએલીઓની બીજી બધી ૂ તઓ કોતરેલી હતી.

11 શાફાનનો ુત્ર યાઅઝાન્યા તથા ઇસ્રાએલના 70 વડ લો ત્યાં
ઊભા હતા. દેરકની પાસે ૂપદાનીઓ હતી, તેથી તેઓનાં માથા
પર ૂપના ગોટેગોટા ઉડતા હતા. 12 પછ યહોવાએ મને ક ું,
“હે મ ુષ્યના ુત્ર, તેં જો ું કે ઇસ્રાએલીઓના આગેવાનો અહ
અંઘારામાં પોતપોતાની ૂ તના ગોખલા આગળ ું કરે છે? એ
લોકો એમ માને છે કે, ‘યહોવા અમને જોતા નથી, તે તો દેશને
છોડ ને ચાલ્યા ગયા છે.’ ” 13 પછ યહોવાએ મને ક ું, “ ું
આના કરતા વ ુ અધમ કૃત્યો કરતાં એમને જોશે.”

14 ત્યાર પછ તે મને યહોવાના મં દરના ઉ રના દરવાજે લઇ
આ ા અને ત્યાં મેં ીઓને ખોટા દેવ તામ્ ૂઝના ૃત્ ુ માટે દ:ુખી
થતા જોઇ.

15 તેમણે મને ૂછ ુ,ં “હે મ ુષ્યના ુત્ર, આ જો ુ?ં આથી
પણ વધારે અધમ કૃત્યો ું જોવા પામીશ.” 16 પછ તે મને
યહોવાના મં દરના અંદરના ચોકમાં લઇ આ ા. તો ત્યાં મં દરના
પ્રવેશદ્વાર આગળ, મં દર અને વેદ ની વચ્ચે આશરે પચીસ માણસો
પ વત્ર ાન તરફ પીઠ કર ને અને ૂવાર્ ભ ુખ થઇને ઊગતા
ૂરજની ૂજા કરવા માટે નીચે નમતા હતા.
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17 યહોવાએ મને ક ું, “હે મ ુષ્યના ુત્ર, ું તેં આ જો ું?
યહૂદાના લોકો આવા ભયંકર પાપ કરે છે તો ું તેઓ એ ું
વચાર ર ા છે કે તેઓ જે કર ર ાં છે તે ુલ્લક વસ્ ુ છે?
તેઓએ સમગ્ર દેશને અપ વત્ર ૂ ત ૂજા તરફ વા ો છે. તેઓએ
સવર્ત્ર હસા ફેલાવી છે. તેઓ નાકે ડાળ રાખીને મારુ અપમાન
કરે છે અને મને વ ુને વ ુ કોપાયમાન કરે છે. 18 તેથી હુ તેઓ
પર મારો રોષ જરૂર ઉતાર શ. હુ તેમના ઉપર દયા કર શ ન હ
કે હુ તેમના પર સહા ુ ૂ ત બતાવીશ ન હ, તેઓ દયા માટે મોટા
સાદે પોકાર કરશે છતાં હુ તેમને સાંભળ શ ન હ.”

9
ૂ ત ૂજકોને સજા

1 ત્યાર પછ તેણે મોટા અવાજે ક ુ,ં “હે શહેરને સજા
કરનારાઓ, તમારાં શ ો લઇને આ બાજુ આવો.” 2 અને
અચાનક મં દરની ઉ રે આવેલા ઉપરના દરવાજામાંથી છ માણસો
આ ાં. દરેકના હાથમાં સંહારક હ થયાર હ ું. તેમની સાથે
ુતરાઉ રેસાના વ પહેરેલો એક માણસ હતો. તેની કમર પર

લ હયાનો શાહ નો ખ ડયો અને કલમ લટકાવેલા હતા.ં તે બધા
મં દરમાં પ ળની વેદ આગળ આવીને ઊભા ર ા. 3 ત્યાર
બાદ ઇસ્રાએલના દેવનો મ હમા કરૂબો ઉપરથી ઊઠયો ાં
તે પહેલા હતો અને મં દરના પ્રવેશદ્વાર પાસે ગયો, યહોવાએ
કમરે લ હયાના સાધનો લટકાવેલા ુતરાઉ રેસાના વ ો પહેરેલા
માણસને બોલાવીને ક ું,

4 “યરૂશાલેમમા ચારેબાજુ સવર્ત્ર ફર અને જે માણસો તેઓની
આસપાસ નગરમાં ચાલતાં ધ ારપાત્ર કૃત્યોને લીધે રડતા અને
શોક કરતા હોય તેઓના કપાળ પર નશાની કર.”

5 ત્યાર બાદ મેં યહોવાને બીજા માણસોને એમ કહેતાં સાંભ ાં
કે, “નગરમાં તમે એની પાછળ પાછળ જાઓ અને હત્યા કરવા ું
શરૂ કરો, કોઇ પણ પ્રકારની કરૂણા કરશો ન હ, ને તેમના માટે
દયા રાખશો ન હ. 6 ૃદ્ધો, ુવાનો, ીઓ અને બાળકો સવર્નો
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સંહાર કરો; પણ જઓેના કપાળ પર નશાની હોય તેવા કોઇને
અડશો ન હ, મારા મં દરથી જ શરૂઆત કરો.” તેથી તેમણે મં દર
આગળ ઊભેલા આગેવાનોથી જ શરૂઆત કર .

7 પછ દેવે તેઓને ક ું, “મં દરને કરો. હત્યા થયેલાઓનાં
ૃતદેહોથી મં દરનો ચોક ભર દો.” અને હમણાં જ જાઓ, એટલે

તેમણે શહેરમાં જઇને લોકોની હત્યા કર .
8 ારે એ લોકો હત્યા કરતા હતા ત્યારે હુ એકલો પડ્યો

હતો. મેં સા ાંગ નમસ્કાર કર ને ક ું, “હે મારા મા લક યહોવા
યરૂશાલેમ પર ારે તમે તમારો રોષ ઠાલવો છો ત્યારે તમે
ઇસ્રાએલમાં બાક બચેલાઓને સંહાર કરવાના છો?”

9 તેથી દેવે જવાબ આપ્યો: “ઇસ્રાએલના તથા યહૂદાના લોકોના
અપરાધ અ તશય મોટા છે. સમગ્ર દેશ રકતપાત અને અધમતાથી
ખદબદે છે. તેઓ માને છે કે ‘યહોવા દેશ છોડ ને ચાલ્યા ગયા
છે. અને તેઓ અમને જોતા નથી!’ 10 તેથી હુ તેઓ પર
સહા ુ ૂ ત બતાવીશ ન હ કે દયા કર શ ન હ. તેમણે જે કાંઇ
ક ુ છે તેમના માટે હુ તેઓને સજા કર શ.”

11 એટલામાં કમરે લેખનનાં સાધનવાળો ુતરાઉ વસ્રો પહેરેલા
માણસે આવીને જણા ું કે, “તમારા હુકમ પ્રમાણે મેં ક ુ છે.”

10
યહોવાનો મં દરત્યાગ

1 ત્યાર બાદ મેં કરૂબ દેવદૂતોના માથા ઉપર જો ું તો નીલમ ણના
ૂમટ જે ું કઇક દેખા ુ.ં 2 પછ દેવે ુતરાઉ રેસાના વ પહેરેલા

માણસને ક ું, “કરૂબ દેવદૂતોની નીચેનાં પૈડાઓ વચ્ચે જા અને
બળતા કોલસામાંથી ુઠ્ઠ ભર યરૂશાલેમ શહેર પર નાખ.”
અને મેં જો ું કે એ અંદર પ્રવેશ્યો. 3 તે માણસ અંદર ગયો

ત્યારે કરૂબ દેવદૂતો મં દરની દ ક્ષણ બાજુએ ઊભા હતા. ત્યારે
અંદરનો ચોક વાદળથી ભરાઇ ગયો. 4 પછ યહોવાનો મ હમા
કરૂબો ઉપરથી ઊડ ને મં દરના પ્રવેશદ્વાર આગળ ગયો. એટલે
મં દર વાદળથી ભરાઇ ગ ું અને આખો ચોક યહોવાના ગૌરવનાં
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તેજથી ઝળાંહળાં થઇ ગયો. 5 કરૂબોની પાંખોનો અવાજ સવર્સમથર્
દેવના ુખમાંથી નીકળેલા શ જવેો અવાજ હતો, અને બહારના
આંગણમાં તે સ્પ સંભળાતો હતો.

6 યહોવાએ શણના વ પહેરેલા માણસને ક ું, કરૂબો મધ્યે
જઇને ફરતાં પૈડામાંથી સળગતા કોલસા લે, એટલે માણસ અંદર
જઇને એક પૈડા પાસે ઊભો ર ો. 7 અને કરૂબોમાંના એકે
હાથ લંબાવી તેમની વચ્ચેના અંગારામાંથી થોડા લઇ શણના વ
પહેરેલા માણસને આપ્યા. તે લઇને તે બહાર ચાલ્યો ગયો.
8 કરૂબોની પાંખો નીચે માણસના હાથ જે ું કઇ દેખા ું હ ુ.ં

9 મેં જો ું તો પ્રત્યેક કરૂબ પાસે એક એમ ચાર પૈડા હતાં અને
તે પૈડા સોનેર પોખરાજ રત્નની જમે ઝળહળતાં હતા.ં 10 બધાં
પૈડાની રચના એક સરખી દેખાતી હતી; અને એક પૈડાની અંદર
બીજુ પૈડુ ગોઠ ું હોય તેમ લાગ ું હ ુ.ં 11 કરૂબો આગળ વધતા
ત્યારે તેઓનાં ુખ તે ચારે દશામા,ં આમતેમ ફેર ાં વના તેઓ
જઇ શકતા હતા.ં પૈડાંને વળાંક લેવાની જરૂર પડતી નહોતી, તેઓ
બધા એક સાથે ફયાર્ વગર ગમે તે દશામાં સીધા આગળ વધી
શકતા હતા.ં 12 તેઓના આખા શર ર પર, પીઠ પર, હાથ પર,
પાંખો પર અને પૈડાઓ પર સવર્ત્ર ુષ્કળ પ્રમાણમાં આંખો હતી.
13 અને મેં તેમને ચાલણચક્ર એમ પૈડાઓ માટે કહેતા સાંભ ાં.

14 દરેક કરૂબને ચાર મોઢાં હતા,ં પહે ું મોઢુ કરૂબ ું હ ું, બીજુ
માણસ ું હ ુ,ં ત્રીજુ સહ ું હ ું અને ચો ું ગરૂડ ું હ ુ.ં 15 કરૂબો
ઊડ ને ઊંચે ચઢયા.
કબાર નદ પાસે મેં જોયાં હતાં તે જ પ્રાણીઓ આ હતા.ં

16 કરૂબો જમીન ઉપરથી ઊંચે જતાં ત્યારે પૈડાં પણ તેઓની સાથે
જતા.ં તેઓ ઊંચે જવા પાંખો પ્રસારતા ત્યારે પૈડાઓ તેમની પાસે
જ રહેતા. 17 ારે તેઓ ઊડવા માટે પાંખો ફેલાવતા ત્યારે
પણ પૈડાં તેમની સાથેને સાથે જ રહેતાં. તેઓ અટકતા ત્યારે
પૈડાં પણ અટક જતાં અને ારે તેઓ ઊડતાં ત્યારે પૈડાં તેમની
સાથે જ રહેતાં, કારણ, પૈડાં ઉપર તેમ ું નયંત્રણ હ ું.

18 પછ યહોવા ું ગૌરવ મં દરના પ્રવેશદ્વારથી ખસીને કરૂબો
પર આવી ઊ ું. 19 કરૂબો પાંખો પ્રસાર ને જમીનથી અધ્ધર



હઝ કયેલ 10:20 xix હઝ કયેલ 11:7

થઇ ગયા અને પૈડાંને પણ તેમની સાથે- સાથે અધ્દર થતાં મેં
જોયાં. મં દરના ૂવર્ દરવાજા આગળ તેઓ થોભ્યા. તેમના ઉપર
યહોવા ું ગૌરવ છવાયે ું હ ું.

20 કબાર નદ ના કાંઠે ઇસ્રાએલના દેવના સહાસન નીચે જે
પ્રાણીઓ મેં જોયાં હતાં તે આ જ હતા,ં મને ખાતર થઇ હતી
કે તેઓ કરૂબો હતા. 21 પ્રત્યેકને ચાર મોઢાં, ચાર પાંખો અને
દરેક પાંખ નીચે માણસના હાથ જે ું કઇંક હ ુ.ં 22 તેમનાં મોઢાં
કબાર નદ ને કાંઠે મેં દશર્નમાં જોયેલાં મોઢાં જવેાં જ હતા.ં દરેક
કરૂબ સીધો આગળ વધતો હતો.

11
યરૂશાલેમ પર ઉતરનાર આફત

1 મને પ વત્ર આત્મા ઉપાડ ને મં દરના ૂવર્ દરવાજે લઇ ગયો.
આ દરવાજે મેં નગરના 25 માણસો જોયા;ં મેં તેઓની વચ્ચેં
લોકોના સરદાર આઝઝુરના ુત્ર યાઅઝાન્યાને તથા બનાયાના ુત્ર
પલાટયાને જોયા.

2 યહોવાએ મને ક ું, “હે મ ુષ્યના ુત્ર, આ તો તે લોકો છે,
જઓે દુ કમ કરવાની યોજના ઘડનાર છે અને આખા નગરમાં
દુ સલાહ આપનાર માણસો પણ એ જ છે; 3 તેઓ એમ
વચારે છે કે, ‘આપણે થોડ વારમાં યરૂશાલેમને ફર થી બાંધી ું,
આપણું નગર લોખંડની કઢાઇ સમાન છે, આપણે એમાં ું માંસ
છ એ અને તે આપણને સવર્ ુકશાનમાંથી બચાવશ.ે’ 4 માટે, હે
મ ુષ્યના ુત્ર, ું એમને માર ચેતવણી સંભળાવ.”

5 ત્યાર બાદ યહોવાનો આત્મા મારામાં આ ો અને યહોવાએ
મને ક ું, “ ું તેઓને કહે: આ યહોવાના વચન છે; હે
ઇસ્રાએલીઓ, તમે ું કહો છો અને તમે શી યોજનાઓ ઘડો છો
તે હુ જાણું છુ. 6 તમે ઘણા લોકોને માર ના ા છે અને તમાર
શેર ઓ ૃતદેહોથી ભર દ ધી છે. 7 તેથી હુ યહોવા તમારો
મા લક, તમને કહુ છુ કે, ‘આ નગર કઢાઇ છે એ ખરુ, પણ
એમા ું માંસ તમે નથી; માંસ તો તમે આ શહેરમાં જે મડદાં ના ાં
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છે તે છે; તમને તો હુ એની બહાર ફેંક દેનાર છુ. 8 સવર્સમથર્
યહોવા કહે છે, તમે તરવારથી ડરો છો અને હુ તમને તરવારને
જ સોંપનાર છુ.’

9 “અને હુ તમને યરૂશાલેમમાંથી દૂર લઇ જઇને વદેશીઓને
સોંપી દઇશ. અને આ ર તે હુ મારો ન્યાય કર શ અને તમને સજા
કર શ. 10 તમે તમારા પોતાના દેશની હદમાં જ તરવારનો ભોગ
બનશો. હુ તમને સજા કર શ, ત્યારે તમને ખબર પડશે કે હુ
યહોવા છુ. 11 આ શહેર કઢાઇ બની તમારુ રક્ષણ ન હ કરે, હુ
આ ઇસ્રાએલની હદમાં જ તમને સજા કરનાર છુ. 12 તમે માર
આજ્ઞાઓ ું પાલન ક ુ નથી પણ તમાર આસપાસ વસતી અન્ય
પ્રજાઓ ું અ ુકરણ ક ુ છે, એટલે તમે જાણશો કે હુ યહોવા
છુ.”

13 હુ આ ચેતવણી આપતો હતો તે દરમ્યાન ત્યાં જ બનાયાનો
ુત્ર પલાટયા ઢળ પડ ને મર ગયો, હુ ઊંધે મોઢે ભોંય પર પડ્યો

અને મેં ૂમ પાડ , “હે યહોવા મારા મા લક, તારે બાક રહેલા
બધા ઇસ્રાએલીઓનો સં ૂણર્ વનાશ કરવો છે?”

14 ફર થી યહોવાએ મને આ પ્રમાણે ક ું, 15 “હે મ ુષ્યના
ુત્ર, યરૂશાલેમમાં અત્યારે જે લોકો રહે છે તે લોકો તારા વષે

અને દેશવટો ભોગવતા તારા બધા ઇસ્રાએલી જાતભાઇઓ વષે
એમ કહે છે કે, ‘એ લોકોને તો યહોવાથી દૂર કાઢવામાં આ ા
છે; દેશ તો અમને સોંપી દેવામાં આ ો છે; એ અમાર મલકત
છે.’

16 “તેથી યહોવા અમારા મા લક કહે છે: ‘જો કે મેં તેઓને
વ ના વ વધ દેશોમાં વખેર ના ા છે છતાં પણ તેઓ જે
દેશમાં છે ત્યાં હુ તેઓને માટે એક નાના પ વત્ર ાનરૂપ થઇશ.
17 તેઓ જે દેશોમાં વખેરાઇ ગયા છે ત્યાંથી હુ તેઓને એકઠા
કર શ અને તેઓને ફર થી ઇસ્રાએલ ું વતન આપીશ. 18 ારે
તેઓ અહ પાછા આવે ત્યારે તેમણે અહ થી બધી ૃણાજનક
ૂ તઓને અને આચારોને હઠાવી દેવાના છે. 19 હુ તેમ ું હૃદય

પ રવતર્ન કર નાખીશ અને તેમનામાં નવો આત્મા ૂર શ, હુ
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તેમનામાંથી પથ્થર જે ું હૃદય લઇને, તેમને માંસ ું હૃદય આપીશ.
પછ તેઓ મારા નયમો ું પાલન કરશે અને મેં જણાવેલ માગેર્
ચાલશ.ે 20 ારે તેઓ મારા નયમો ું પાલન કરશે અને મારા
બતાવેલા માગર્ પર ચાલશ.ે તેઓ માર પ્રજા થશે અને હુ તેમનો
દેવ થઇશ.’ ”

21 “પર ુ જઓે ૃણાજનક અપ વત્ર ૂ તઓની ૂજાને વળગી
રહેશ,ે હુ તેમને તેમના બધાં કૃત્યો માટે જવાબદાર ઠરાવીશ.” આ
યહોવા મારા મા લકના વચન છે. 22 પછ કરૂબો ઊંચે ઊડવા
લાગ્યા અને પૈડાં પણ તેમની સાથે સાથે પર ગયા.ં ઇસ્રાએલના
દેવનો મ હમા તેઓની પર આચ્છાદ ત હતો. 23 પછ યહોવાનો
મ હમા શહેર પરથી ખસીને ૂવર્ ભાગ તરફ આવેલા પવર્ત પર
ગયો. 24 ત્યાર બાદ સંદશર્નમાં દેવના આત્માએ મને ફર થી
ઉપાડ ને બા બલમાં દેશવટો ભોગવનારાઓ વચ્ચે લાવી ૂ ો
અને ત્યાં સંદશર્ન લોપ થ ુ,ં 25 અને યહોવાએ મને જે બતા ું
હ ું તે સવર્ મેં બંદ વાનોને કહ સંભળા ું.

12
સાંકે તક રજૂઆત

1 ફર થી મને યહોવાની વાણી સંભળાઇ: 2 “હે મ ુષ્યના ુત્ર,
ું બંડખોરોની જમાતની વચ્ચે વસે છે. એ લોકો છતી આંખે

દેખતા નથી, છતે કાને સાંભળતા નથી. એ તો બંડખોરોની જમાત
છે. 3 તેથી હે મ ુષ્યના ુત્ર, ું દેશવટે જવાનો હોય એમ
સરસમાન બાંધી લે અને ધોળે દવસે સૌના દેખતાં ચાલી નીકળ;
તેમના દેખતાં ું બીજે જવા નીકળ પડ. તે બળવાખોરો કદાચ
તને જુએ પણ ખરા.

4 “તાર ુસાફર નો સામાન બાંધીને તેઓ જુએ તેમ દવસ
દરમ્યાન તારા ઘરમાંથી બહાર કાઢ લાવ. પછ જમે કેદ ઓને
દૂરના દેશોમાં લઇ જવામાં આવે છે તે પ્રમાણે સાંજે તેઓની
હાજર માં ઘરમાંથી બહાર નીકળ પડ. 5 તેઓનાં દેખતાં નગરની
ભીતમાં બાકોરુ પાડ તેમાંથી તારો સામાન ઊંચક ને લઇ જા.
6 તેઓનાં દેખતાં ું તારો સામાન ખભે ચઢાવ અને અંધારામાં
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ચાલી નીકળજ.ે તારુ મોઢુ ઢાંક દેજે અને આજુબાજુ જોઇશ
ન હ. આ બ ું ઇસ્રાએલીઓને ચેતવણીરૂપ થઇ પડશ.ે”

7 યહોવાએ મને જે ક ું હ ું તે પ્રમાણે મેં બરાબર ક .ુ
મેં દેશવટે જવા માટે બાંધીને તૈયાર કરેલો સામાન દવસે બહાર
કાઢયો. સાંજે મારા હાથે જ મેં ભીંતમાં બાકોરુ પા ું અને
લોકોના દેખતાં જ રાત્રે મારો સામાન મારા ખભે ુક ને ચાલી
નીક ો.

8 બીજા દવસે સવારે યહોવા ું વચન માર પાસે આ ું કે,
9 “હે મ ુષ્યના ુત્ર, આ બંડખોર ઇસ્રાએલી લોકોએ ૂછ ું છે કે,
આ સવર્નો અથર્ શો છે? 10 ું તેમને કહે કે, આ યહોવાના વચન
છે: આ દેવવાણી યરૂશાલેમના રાજકતાર્ માટે અને ત્યાં વસતા બધા
ઇસ્રાએલીઓ માટે છે. 11 ું તેઓને સમજાવ; ‘હુ હઝ કયેલ
તમારે માટે નશાનીરૂપ છુ. મેં જે ક ુ છે તે કરવાનો તમારો
વારો આવશ,ે તમારે દેશવટે નીકળ ું પડશે અને કેદ ભોગવવી
પડશે.’ 12 તમારા રાજા પણ આ જ પ્રમાણે તેનાથી ઊંચક
શકાય તેટલો સામાન ઊંચક ને નીકળશે અને ભીંતના બાકોરામાંથી
તે બહાર જશે. તે પોતા ું મોઢુ ઢાંક દેશે જથેી તે જોઇ શકે ન હ.
13 હુ તેને માર જાળમાં ફસાવીને ખાલદ ઓનાં દેશ બા બલમાં
લઇ જઇશ. પર ુ તે જોઇ શકશે ન હ અને ત્યાં જ ૃત્ ુ પામશ.ે
14 હુ તેના બધા દરબાર ઓન,ે અંગરક્ષકોને અને સમગ્ર સેનાને
ચારે દશામાં વેર વખેર કર નાખીશ અને હુ ઉઘાડ તરવારે તેમનો
પીછો પકડ શ. 15 હુ તેઓને ારે વ વધ પ્રજાઓમાં વખેર
નાખીશ ત્યારે તેઓ જાણશે કે હુ યહોવા છુ.

16 “હુ તેઓમાંના થોડાને ુદ્ધ, ૂખમરો, અને રોગચાળામાંથી
ઉગાર લઇશ, જથેી તેઓ જે પ્રજાઓમાં જઇને વસ્યા હશે ત્યાં
ક ૂલ કરે કે તેમનાં કૃત્યો કેટલાં અધમ હતા,ં અને ત્યારે તેમને
ખબર પડશે કે હુ યહોવા છુ.”

17 પછ મને યહોવાની વાણી સંભળાઇ: 18 “હે મ ુષ્યના ુત્ર,
તારે જમતી વખતે ુજ ું અને જળપાન કરતી વખતે ભય અને
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ચતાથી થરથર ુ.ં 19 બધા લોકોને કહેજે કે, ઇસ્રાએલમાં હજી
પણ વસતાં યરૂશાલેમના વતનીઓ માટે યહોવા મારા મા લકના
આ વચન છે; તેઓ ડરતા ડરતા ખાશે અને ચતા ુર થઇને પાણી
પીશ.ે તેમના દેશમાં વસતી દરેકે દરેક કત હસક છે. તેથી
તેને વેરાન બનાવી દેવામાં આવશ.ે 20 તમારા નગરો તારાજ થઇ
જશે અને તમારાં ખેતરો વેરાન થઇ જશ.ે ત્યારે તમે જાણશો કે
હુ યહોવા છુ.”

21 ફર થી યહોવાએ મને ક ું, 22 “હે મ ુષ્યના ુત્ર, ઇસ્રાએલમાં
લોકો આ કહેવતને વારવાર ટાંકે છે તે ું છે:

‘વખત વહ જાય છે
અને એકે ભ વષ્યવાણી સાચી પડતી નથી.’

23 “ ું એમને કહે: આ યહોવાના વચન છે. હુ એ કહેવત
જૂઠ પાડ શ, ઇસ્રાએલમાં એ હવે કદ ઉચ્ચારાશે ન હ, તેના
બદલે તેઓ કહેશ;ે

‘સમય આ ો છે અને એકેએક
ભ વષ્યવાણી સાચી પડવાની જ છે!’

24 “હવે પછ ઇસ્રાએલ પ્રજામાં થર્ સંદશર્ન થશે ન હ. અને
લોકોને ુશ રાખવા જૂઠ પ્રબોધવાણી પ્રગટ ન હ થાય. 25 કારણ
કે હુ, યહોવા, મારે જે કહે ું હશે તે કહ શ અને જે કહ શ તે
સા ું પડશ.ે એમાં વલંબ ન હ થાય. હે બંડખોર ઇસ્રાએલીઓ,
હુ આ તમારા જીવનકાળ દરમ્યાન જ કર શ.” આ યહોવા મારા
મા લકના વચનો છે.

26 પછ યહોવા ું વચન માર પાસે આ ું અને તેણે ક ું:
27 “હે મ ુષ્યના ુત્ર, ઇસ્રાએલીઓ એમ માને છે કે તને જે દશર્ન
થાય છે તે તો દૂરના ભ વષ્ય ું છે, અને ું જે ભાખે છે તે કઇં
આજે ફળવા ું નથી. 28 તેથી એ લોકોને કહે કે, ‘આ યહોવા
મારા મા લકના વચન છે: હવે મારા વચનો ૂરાં કરવામાં વલંબ
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ન હ થાય. દરેક વચન જે હુ બોલ્યો છુ તે ફળ ૂત થશ.ે’ ” આ
યહોવા મારા મા લકના વચન છે.

13
જૂઠા પ્રબોધકોનો ન્યાય

1 ફર થી મને યહોવાની વાણી સંભળાઇ: 2 “હે મ ુષ્યના ુત્ર, ું
ઇસ્રાએલના પ્રબોધકોને માર ચેતવણી સંભળાવ; પ્રબોધકો જઓે
પોતાને મન ફાવે તેમ કહે છે તેમને યહોવા જે કહે છે તે સાંભળવા
માટે ું કહે, 3 ‘યહોવા મારા મા લકના આ વચન સાંભળો: એ
દુ પ્રબોધકોનો અંત આવી ગયો છે! તેઓ પોતાના દુ આત્મા
વડે જ પ્રેરણા મેળવે છે, તેઓ કોઇ સંદશર્ન જોતા નથી.

4 “ ‘હે ઇસ્રાએલીઓ, તમારા પ્રબોધકો ખં ડયેરમાં વસતાં
શયાળવા જવેા છે. 5 તેમણે કદ ઇસ્રાએલ ફરતેના કોટમાં પડલેાં
ગાબડાં ૂરવા જવાની હમત કર નથી કે જથેી ઇસ્રાએલીઓ
યહોવાને દવસે ુદ્ધમાં ટ ર ઝ લી શકે.

6 “ ‘તેઓ જે જુએ છે તે આભાસ છે અને તેઓ જૂઠાણાં
ઘડ કાઢ ઉચ્ચારે છે. તેઓ એમ કહે છે કે, અમે યહોવાની
વાણી ઉચ્ચાર એ છ એ, અને પોતે ઉચ્ચારેલી વાણી સાચી પડે
તેવી અપેક્ષા રાખે છે. પર ુ મેં તેમને મોકલ્યા નથી;

7 “ ‘બીજી બાજુ હુ તો કહુ છુ કે, તમે જે જુઓ છો તે તો
આભાસ છે, અને તમે જૂઠાણા ઘડ કાઢો છો. તમે એમ કહો
છો કે એ મારાં વચન છે, પણ મેં તેમને ક ું ક ું નથી.’ ”

8 યહોવા મારા મા લક તેમને કહે છે, “તમે ખોટ વાણી ઉચ્ચારો
છો અને જૂઠાં દશર્નની વાત કરો છો, તેથી હુ તમાર વરુદ્ધ થઇ
ગયો છુ. 9 ખોટાં સંદશર્નની વાત કરનાર અને જૂઠ વાણી
ઉચ્ચારનાર પ્રબોધકોને હુ સજા કરનાર છુ. મારા લોકોની સભામાં
તેમને ાન ન હ મળે તેમના નામ ઇસ્રાએલીઓના ઇ તહાસમાં
નોંધવામાં ન હ આવ.ે તેઓ ઇસ્રાએલની ધરતી પર ફર થી પગ
ૂક શકશે ન હ. અને ત્યારે તેમને ખબર પડશે કે હુ યહોવા છુ.
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10 “આ જૂઠા પ્રબોધકોએ મારા લોકોને એમ કહ ને છેતયાર્ છે
કે, ‘ત્યાં શાં ત હશ.ે’ ારે ત્યાં કોઇ શાં ત નથી હોતી, તેથી
મારા લોકો ફકત નબળ વાડ બાંધે છે, અને આ પ્રબોધકો તેને
મજ ૂત દેખાડવા માટે થઇને તેને ૂનો ધોળ ને ઢાંક દે છે. 11 ું
એ ૂનો ધોળનારાઓને કહ દે; એ ભીત તો પડ જશે. યહોવા
ૂશળધાર વરસાદ મોકલશ;ે કરા વરસશે અને તોફાની વાવાઝોડુ

તેને તોડ પાડશે. 12 કોટની ભીત ૂટ પડશે અને લોકો ૂછશ,ે
‘તમે ધોળેલો ૂનો ાં છે!’ ” 13 એટલે યહોવા મારા મા લક
કહે છે: “હા હુ તે ભીતને તોડ પાડવા રોષે ભરાઇને વાવાઝોડુ
મોકલીશ, ૂશળધાર વરસાદ અને કરા મોકલીશ. 14 તમે દવાલ
પર ૂનો ધો ો છે તેને હુ તોડ પાડ શ, ભોયભેગા કર નાખીશ,
તેના પાયા ુલ્લા પડ જશે. અને એ પડશે ત્યારે તમે એની
નીચે કચઢાઇને મર જશો. ત્યારે તમને ખબર પડશે કે હુ યહોવા
છુ. 15 એ ભીંત પર અને તે લોકો પર મારો રોષ ઠાલ ા પછ
હુ તમને કહ શ: ‘ભીતો ગઇ અને તેને ૂનો ધોળનારા પ્રબોધકો
પણ ગયા.’

16 “કારણ કે તેઓ જૂઠા પ્રબોધકો છે. શાં ત ન હ હોવા છતાં
યરૂશાલેમમાં શાં ત થશે એવો દાવો કરે છે.” આમ યહોવા મારા
મા લક કહે છે.

17 “અને હવે, હે મ ુષ્યના ુત્ર, તારા લોકની જે ુત્રીઓ
પોતાને પ્રબો ધકાઓ માને છે અને પોતાને યહોવા તરફથી વાણી
સંભળાઇ છે, એમ કહ ને ઢોંગ કરે છે તેઓની વરુદ્ધ પ્રબોધ કર.
18 તેઓને કહે કે ‘યહોવા મારા મા લક કહે છે: જે ીઓ કોણી
પર કે કાંડા પર તાવીજ બાંધે છે, અને નાનામોટા લોકોને ફસાવવા
માટે જુદ જુદ લંબાઇના ુરખા પહેરે છે, તેઓને અફસોસ! ું
તમે મારા લોકોનો જીવનો શકાર કરશો, અને તમારા પોતાના જીવ
બચાવી રાખશો? 19 ુઠ્ઠ ભર જવના દાણા માટે અને રોટલીના
ટુકડા માટે તમે મારા નામ પર નદા લા ા છો. જઓેએ ૃત્ ુ
પામવાને યોગ્ય ક ું જ ક ુ નથી તેઓને તમે માર ના ા છે.
જઓે જીવવાને યોગ્ય નથી તેઓને તમે બચાવી લીધા છે. મારા
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લોકો આગળ તમે જૂઠુ બોલો છો. 20 તેથી યહોવા આ પ્રમાણે
કહે છે: તમે તમારા દોરાધાગાથી મારા લોકોને પક્ષીઓની માફક
સપડા ા છે. હુ તમારા દોરાધાગાની વરુદ્ધ છુ. હુ એ દોરાધાગા
તમારા હાથ પરથી તોડ નાખીશ અને તમે જઓેને વશમાં રાખવા
માંગો છો તેમને હુ છોડ ૂક શ. 21 તમારા ુરખાઓને હુ ફાડ
નાખીશ. અને મારા લોકોને તમારામાંથી બચાવી લઇશ. હવે પછ
તેઓ તમાર જાળમાં ફસાશે ન હ, અને ત્યારે તમને ખબર પડશે
કે હુ યહોવા છુ.

22 “ ‘હુ ની તમાન લોકો ઉપર દ:ુખ લા ો નહોતો તે છતાં તમે
તમારા જૂઠાણાંમાંથી તેમને નરાશ કયાર્ છે. અને તમારા જૂઠા
પ્રબોધકો દુ લોકોને એટ ું પ્રોત્સાહન આપે છે કે તેઓ પોતાનાં
ૂંડાં જીવનથી પાછા ફરતા નથી અને પોતાનાં જીવન બચાવતા

નથી. 23 પર ુ હવે પછ સમજીલ્યો કે તમારાં ખોટાં દશર્નનો અને
તમાર જૂઠ ભ વષ્યવાણીનો અંત આ ો છે. હુ મારા લોકોને
તમારા હાથમાંથી ઉગાર લેનાર છુ અને ત્યારે તમને ખબર પડશે
કે હુ યહોવા છુ.’ ”

14
ૂ ત ૂજાનો વરોધ

1 ઇસ્રાએલના કેટલાક આગેવાનો મારે ત્યાં આવીને બેઠા હતા.
2 એ સમયે માર પાસે યહોવા ું વચન આ ું કે, 3 “હે મ ુષ્યના
ુત્ર, આ માણસોએ પોતાનાં હૃદયમાં ૂ તઓની ાપના કર

છે, અને જાણી જોઇને પોતાના પતનનો માગર્ ુલ્લો કય છે.
એવા માણસોના પ્ર નનો હુ ું જવાબ આપીશ? 4 તેઓને કહે
કે, ‘યહોવા મારા મા લક કહે છે: ઇસ્રાએલમાં જઓે અપ વત્ર
ૂ તઓની ૂજા કરે છે અને પછ માર મદદને માટે વનંતી કરવા

પ્રબોધક પાસે આવે છે, હુ તેમને કહ શ કે તમાર અપ વત્ર ૂ ત
પાસે મદદ માંગવા જાવ. 5 તેમનાં મનમાં એમ ઠસાવવાનો પ્રયત્ન
કરુ છુ કે, તેઓ તેમની અ ુદ્ધ ૂ તઓને લીધે મારા માટે અજાણ્યા
જવેા બની ગયાં છે.’
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6 “તેથી ું ઇસ્રાએલીઓને કહે કે, ‘આ યહોવા મારા મા લકના
વચન છે: પાછા ફરો, તમાર ૂ તઓનો ત્યાગ કરો અને તમારા
અધમર્ આચારો છોડ દો. 7 જો કોઇ ઇસ્રાએલી કે તેમના ભેગો
વસતો કોઇ વદેશી મારો ત્યાગ કર ને પોતાના હૃદયમાં ૂ તઓને

ાન આપશે અને પોતાના પતનના કારણરૂપ એ ૂ તઓ ું ધ્યાન
ધરશે અને કોઇ પ્રબોધક પાસે આવીને માર ઇચ્છા જાણવા પ્ર ન
કરશે તો હુ, યહોવા, પોતે તેનો જવાબ આપીશ. 8 હુ એ
માણસની વરુદ્ધ થઇ જઇશ: હુ તેની એવી દશા કર શ કે જથેી
લોકોને દાખલો બેસે, અને કહેવતરૂપ બન.ે મારા લોકો વચ્ચેથી હુ
તેને કાપી નાખીશ. અને તમે જાણશો કે હુ યહોવા છુ. 9 અને
જો કોઇ પ્રબોધક છેતરાઇને સંદેશો આપશે કે મેં યહોવાએ તે
પ્રબોધકને છેતય છે તો હુ તેની સામે મારો હાથ ઉગામીશ, અને
મારા ઇસ્રાએલી લોકો મધ્યેથી હુ તેનો નાશ કર શ. 10 આ જૂઠા
પ્રબોધક અને દુ ઢોંગી માણસ બંને સરખા જ દો ષત છે. તેઓને
પોતાના પાપોને લીધે શક્ષા થશ.ે 11 એટલે પછ ઇસ્રાએલીઓ
કદ મારો ત્યાગ ન હ કરે અને, પોતાની ૂ તઓ દ્વારા પોતાને
અપ વત્ર ન હ કરે. તેઓ માર પ્રજા થઇને રહેશે અને હુ તેમનો
દેવ થઇશ.’ ” આ યહોવા મારા મા લકના વચન છે.

12 મને યહોવાની વાણી સંભળાઇ: 13 “હે મ ુષ્યના ુત્ર, જો
કોઇ દેશ માર સાથે વ ાસધાત કર ને પાપમાં પડશે તો હુ તેને
અ આપવા ું બંધ કર દઇશ. હુ ત્યાં દકુાળ મોકલીશ, ત્યાંના
માણસોનો અને પ ુઓનો નાશ કર શ. 14 જો ત્યાં ૂહ, દા નયેલ,
અને અ ૂબ એ ત્રણ જણ રહેતા હોય તો તેઓ પોતાના ની તવંત
આચરણથી કેવળ પોતાના પ્રાણ જ બચાવી શકે.” આ યહોવા
મારા મા લકના વચન છે.

15 “જો હુ હસક જગલી પ ુઓને મોક ું કે આ દેશને વેરાન
તથા ઉજ્જડ કર ૂકે, અને કોઇ માણસ ત્યાંથી પસાર ન થાય.
16 અને જો આ ત્રણ માણસો ત્યાં હોત તો તેઓ પોતાના ુત્ર-
ુત્રીઓને બચાવી શ ા ન હોત. તે ત્રણ માણસો માત્ર પોતાના

જીવ બચાવી શ ા હોત. અને આખો દેશ વેરાન અને ઉજ્જડ
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થઇ જાત.” એમ યહોવા કહે છે.
17 “અથવા, જો હુ એ દેશમાં ુદ્ધ મોક ું અને કહુ કે, જા,

એ દેશમાં બધે ફર વળ અને માણસોનો અને પ ુઓનો સંહાર
કર, 18 તો એ ત્રણ માણસો ત્યાં રહેતાં હોય તોયે, હુ યહોવા
મારા મા લક, મારા જીવના સમ ખાઇને કહુ છુ કે, તેઓ પોતાના
બાળકોને ુદ્ધાં બચાવી ન હ શકે; તેઓ ફકત પોતાના જ પ્રાણ
બચાવી શકશ.ે” આ યહોવા મારા મા લકના વચન છે.

19 “અથવા જો હુ તે દેશમાં રોગચાળો મોક ું અને રોષમાં
અને રોષમાં માણસોનો અને પ ુઓનો સંહાર કરુ. 20 જો ૂહ,
દા નયેલ અને અ ૂબ એ ત્રણ માણસો ત્યાં રહેતાં હોય, તોયે
હુ, સવર્સમથર્ યહોવા, મારા પ્રાણના સોગંધ ખાઇને કહુ છુ કે,
તેઓ પોતાનાં બાળકોને ુદ્ધાં બચાવી ન હ શકે; પોતાના ની તવંત
આચરણથી તેઓ ફકત પોતાના પ્રાણ બચાવી શકશ.ે”

21 યહોવા મારા મા લક કહે છે: “એ કેટ ું વધારે ભયંકર હશ,ે
ારે હુ માર ચારે ચાર આકરામાં આકર શક્ષાઓ યરૂશાલેમના

માણસોનો અને પ ુઓનો સંહાર કરવા માટે મોકલીશ- ુદ્ધ, દકુાળ,
રોગચાળો, અને જગલી પ ુઓ. 22 છતાં તેઓમાંથી થોડા છટક
જવા પામશે અને તે ુત્ર ુત્રીઓને બંધકો તર કે બા બલમાં લઇ
જવાશે અને તેઓ તમાર સાથે જોડાશ.ે ત્યારે તમે તેઓની
ખરાબ વતર્ ૂંક તમાર પોતાની આંખે નહાળશો. ત્યારે તમે મારો
યરૂશાલેમનો વધ્વંસ તથા જે પ્રત્યેક શક્ષા મેં ત્યાં મોકલી તે વષે
સમજશો. 23 કારણ કે તેઓ કેવા દુ છે તે જોઇને તમને ખાતર
થશે અને તમને સમજાશે કે મેં જે કઇં ક ુ છે તે વગર કારણે
ક ુ નથી.” આ યહોવા મારા મા લકના વચન છે.

15
યરૂશાલેમ-દ્રાક્ષાવેલા ું રૂપક

1 ત્યાર બાદ મને યહોવાની વાણી સંભળાઇ: 2 “હે મ ુષ્યના
ુત્ર, દ્રાક્ષાવેલા ું લાકડુ જગલમાંની ઝાડની ડાળ ના લાકડાં કરતાં
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કઇ ર તે સારુ ગણાય? 3 એના લાકડામાંથી ું ક ું બને છે?
માણસ એમાંથી એક ખીંટ પણ બનાવી શકે છે, જનેા પર ક ું
લટકાવી શકાય? 4 એને બળતણ તર કે અ માં નાખવામાં આવે
છે ત્યારે તેના બંને છેડા સળગવા લાગે છે અને વચ્ચેનો ભાગ
ખાખ થઇ જાય છે. પછ એ શા કામમાં આવે? 5 બળતણ
તર કે વપરાયા અગાઉ પણ તે બનઉપયોગી હ ું, હવે અ એ
તેને બાળ ને ભસ્મ ક ુ છે, ત્યારે તેમાંથી ું ઉપયોગી ચીજ બની
શકે? 6 આથી યહોવા મારા મા લક કહે છે; જમે મેં દ્રાક્ષાવેલને
લાકડા કરતાં વધારે બનઉપયોગી બના ું છે, અ માં ઇંધણ
તર કે વપરાતા કોઇ પણ લાકડાં કરતા પણ બન ઉપયોગી, તે
પ્રમાણે હુ યરૂશાલેમના લોકો ું પણ કર શ. 7 હુ તેઓની વરુદ્ધ
થઇ જઇશ, તેઓ એક આગમાંથી બચી જશે તોપણ તેઓ બીજી
વારની આગમાં બળ મરશ.ે ત્યારે તેમને ખબર પડશે કે હુ યહોવા
છુ. 8 એ લોકો મને વ ાસઘાતી નીવ ા છે, તેઓ ૂ તઓની
ૂજા કરે છે માટે હુ તેઓના દેશને ઉજ્જડ કર નાખીશ.” એમ

યહોવા મારા મા લક કહે છે.

16
ઇસ્રાએલના તરસ્કારને પાત્ર કૃત્યો

1 ફર વાર મને યહોવાની વાણી સંભળાઇ: 2 તેમણે મને ક ું,
“હે મ ુષ્યના ુત્ર, ું યરૂશાલેમને તેનાં તરસ્કારને પાત્ર કૃત્યો વષે
કહ સંભળાવ. 3 તેને કહે કે, ‘યહોવા મારા મા લક આ પ્રમાણે
કહે છે:’ તાર ઉત્પ તથા તારો જન્મ કનાનીઓના દેશમાં થયેલાં
છે; તારા પતા અમોર હતા અને માતા હ ી હતી. 4 ું જે
દવસે જન્મી તે દવસે તાર નાળ કાપનાર કે તને નવડાવનાર કે
તને મીઠુ ચોળનાર કે તને કપડામાં લપેટનાર કોઇ નહો ું. 5 કોઇને
તારામાં સ્હેજ પણ રસ ન હતો; તારા પર દયા કરે અને તાર
કાળજી લે તે ું કોઇ નહો ું. જે દવસે તારો જન્મ થયો તે
દવસે તને ખેતરોમાં નાખી દેવામાં આવી હતી. ું તરસ્કૃત અને
તજાયેલી હતી.
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6 “ ‘એવામાં હુ ત્યાંથી નીક ો અને મેં તને તારા લોહ માં
તરફડતી જોઇ. ું લોહ માં ખરડાયેલી હતી ત્યારે મેં તને
જીવાડવા ું વચા .ુ 7 મેં તને ખેતરમાં ઊગેલા છોડની જમે ઉછેર
અને ું મોટ થતી થતી ુવાનીમાં પ્રવેશી. તારાં સ્તન ભરાવદાર
થયાં અને તારા વાળ પણ વધ્યા; તેમ છતાં ું ન ાવ ામાં હતી.
8 ફર તાર પાસેથી હુ નીક ો ત્યારે મેં તને જોઇ તો ું લ
માટે ુખ્ત ઉંમરની બની ૂક હતી. મેં મારો ઝભ્ભો તારા પર
પસાર ને તાર ન તા ઢાંક . મેં તને ગંભીર વચન આપ્ ું અને
તાર સાથે કરાર કય અને ું માર થઇ.’ ” આ યહોવા મારા
મા લકના વચન છે. 9 “ ‘ત્યાર પછ મેં તને પાણીથી નવડાવી
અને તારુ લોહ ધોઇ ના ું અને મેં તારા શર ર પર જતૈતેલ
ચોપ ું. 10 વળ મેં તને ભરતકામ કરેલાં વ ો તથા ઉ મ
ચામડાની મોજડ પહેરા ાં. મેં તારે માથે શણનો રૂમાલ બાંધ્યો
અને તને રેશમી વ ો પહેરા ાં. 11 મેં તને કમતી આ ૂષણો,
બંગડ ઓ અને ુંદર નેકલેસ પહેરા ાં. 12 નાકમાં નથ અને કાને
કુડળ પહેરા ાં અને માથે રૂપાળો ુગટ ૂ ો. 13 સોનાચાંદ ના
તારા અલંકારો હતા.ં શણ, રેશમ અને જર યાનનાં તારાં વ ો
હતા.ં ઉ મો મ લોટ, મધ અને જતૈતેલ તારો ખોરાક હતો. તેથી
પહેલા કરતાં પણ ું વધારે ુંદર લાગતી હતી. ું રાણી જવેી
રૂપાળ લાગતી હતી અને ું સાચે જ રાણી હતી! 14 તારાં રૂપની
ુંદરતાને કારણે તાર ાતી સવર્ પ્રજાઓમાં પ્રસર ગઇ હતી.
ું સં ૂણર્ ી લાગતી હતી, કારણ કે મેં તને સવર્ ભેટો આપી

હતી.’ ” એમ યહોવા મારા મા લક કહે છે.
15 દેવ કહે છે, “પણ તેં તારા રૂપનો અને તાર ક તન લાભ

લઇને વારાંગનાની જમે વતીંન જતા આવતા દરેકને તેં પોતાની
જાત સોંપી દ ધી. 16 તેં તારાં વ ોથી ટેકર ઉપરનાં થાનકોને
સજા ાં અને ત્યાં વારાંગનાનો ધંધો શરૂ કય . 17 તેં મારા આપેલાં
સોનાચાંદ ના અલંકારો લઇ તેમાંથી ુરુષ ૂ તઓ બનાવડાવી અને
તેની સાથે તે ભચાર કય . 18 તેં મારાં આપેલાં જર યાન
વ ો લઇને ૂ તઓને પહેરા ાં અને મારુ તેલ અને મારો ૂપ
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તેમને ચઢા ા.ં 19 મેં તને જે ઉ મ લોટ, મધ અને તેલ ખાવા
આપ્યાં હતાં તે તેમને પ્રસ કરવા ચઢાવી દ ધા.ં” આ યહોવાના
વચન છે.

20 દેવ કહે છે, “વળ મારાથી તને જે ુત્ર- ુત્રીઓ થયાં
હતાં તેઓને તેં તારાં દેવોની આગળ બ લદાન તર કે આપ્યા.ં ું
વારાંગના હતી એટ ું જ ું તારે માટે ૂર ું નહો ુ,ં 21 કે તેં મારાં
બાળકોનો વધ કર ને તેઓની ૂ તની આગળ બ લદાન કયાર્?
22 તારા ભચાર અને પાપના આ બધાં વષોમા તે કદ વચાર
કય ન હ કે તારા બાળપણમાં ું ન હતી અને લોહ માં તરફડતી
હતી.”

23 યહોવા મારા મા લક કહે છે, “તેથી તારા બધા ખરાબ
કૃત્યોના લીધે તાર પર આફત આવશે, ૂકાદો આવી ગયો છે,
24 તેં દરેક શેર ને ૂણે ૂણે ૂજા ાનો અને ધા મક વારાંગનાખંડ
બના ા છે. 25 અને ત્યાં તેં તારાં રૂપને ક .ુ જતા આવતા
સૌને તાર કાયા સમ પતર્ કર ને વારાંગના ૃ ચા ુને ચા ુ રાખી.
26 તેં તારા કામાશકત પડોશી મસર ઓ સાથે ભચાર કર તાર
વારાંગના ૃ થી મારો રોષ વહોર લીધો. 27 અને હવે મેં તાર
સામે મારો હાથ ઉગામ્યો છે. મેં તાર ખોરાક -પોશાક ઘટાડ
નાખી છે અને તારા શ ુઓના હાથમાં તને સોંપી દેવામાં આવી છે.
અરે પ લસ્તીઓની ુત્રીઓ તાર નલર્જ વતર્ ૂંકથી ું શરમાઇ
ગઇ છે. 28 આટલાથી પણ તને સંતોષ ન થતાં તેં આશ્ ૂરના
લોકોની સાથે પણ ભચાર કય . તેમની સાથે ભચાર કય
છતાંય ું ધરાઇ ન હ. 29 વળ તેં કનાન દેશથી માંડ ને ખાલદ
દેશ ુધી તારો ભચાર વધાર દ ધો તેમ છતાંય ું ૃપ્ત થઇ
ન હ. 30 તેથી યહોવા મારા મા લક કહે છે કે, તારુ હૃદય કેટ ું
દુ છે કે ું આવાં કામ કયાર્ કરે છે. ું સ્વચ્છદ ભચાર

ી છે.” આ યહોવા મારા મા લકના વચન છે.
31 દેવ કહે છે, “તેં તાર ૂ તઓની વેદ ઓ તથા વારાંગના ૃહ

દરેક શેર એ બંધા ા છે. ું વારાંગના કરતાંય ૂંડ છે. ું
બીજી વારાંગનાઓની જમે પૈસા પણ લેતી નથી. 32 ું તો કુલટા
જવેી છે, જે પોતાના પ તને છોડ ને પર ુરુષ સાથે સંબંધ બાંધે
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છે. 33 વારાંગના તો પૈસા લે છે, પણ ું તો તારા બધા પ્રેમીઓને
ભેટ આપે છે, ું તો તેમને બધેથી તાર સાથે ભચાર કરવા
લલચાવી લાવવા લાંચ આપે છે. 34 ું બીજી વારાંગનાઓ કરતાં
જુદ જ છે. કોઇ તને પૈસા આપ ું નથી પણ ું સામેથી તેઓને
પૈસા આપે છે. ું સાચે જ જુદા પ્રકારની છે.”

35 તેથી હવે હે વારાંગના, યહોવાના વચન સાંભળ. 36 આ
યહોવા મારા મા લકના વચન છે: “તેં વ ો ઉતાર નાખી તારા
દેહને ન કર તારા પ્રેમીઓ અને તાર એ ૃણાજનક ૂ તઓ
સાથે ભચાર કય છે, તેં તારા બાળકોનો વધ કર ને એ
ૂ તઓને ભોગ ધરા ો છે, 37 આથી હુ તારો ઉપભોગ કરનાર

બધા પ્રેમીઓન-ેજઓેને ું ચાહતી હતી અને જઓેને ું ધ ારતી
હતી તે સૌને ભેગા કર શ. હુ તને તેઓની આગળ ન કર શ,
જથેી તેઓ તાર સવર્ નલર્જ્જતા જુએ. 38 ૂની અને ભચાર

ીને જે પ્રમાણે શક્ષા થાય છે તેવી શક્ષા હુ તને કર શ. કેમકે
હુ ક્રો ધત અને દ્વે ષત છુ. 39 તને અને તારા પ્રેમીઓને હુ બીજા
અનેક દેશોને ુપ્રત કર શ કે જે તારો નાશ કરે. તેઓ તારાં
વારાંગના ૃહો અને ૂ તઓની વેદ ઓને તોડ નાખશે અને તેઓ
તારાં વ તારા શર ર પરથી ઉતાર લેશ.ે તારાં ુંદર ઘરેણાં
લઇ લેશે અને તને શરમજનક ન અવ ામાં છોડ ને ચાલ્યા
જશે. 40 તેઓ તાર સામે ટો ું લઇ આવશે અને તને ઇંટાળ
કરશે અને તરવારથી તારા ટુકડટુેકડા કર નાખશે. 41 તેઓ તારાં
મકાનો બાળ ૂકશે અને ીઓના ટોળાના દેખતાં તને સજા
કરશે. આમ, હુ તાર વારાંગના ૃ નો અંત આણીશ અને તારુ
પ્રેમીઓને ભેટ આપવા ું બંધ થઇ જશે. 42 ત્યારે મારો રોષ શમી
જશે અને તારા ઉપરથી દાઝ ઊતરશ.ે પછ હુ શાંત પડ શ અને
તારા પર રોષે ભરાઇશ ન હ. 43 ું તારુ બાળપણ ુલી ગઇ છે
અને તારાં કૃત્યોથી તેં મારો રોષ વહોર લીધો છે તેથી હુ તને તારા
કૃત્યો માટે સજા કર શ. ું આ સા ું નથી? કે ું બીજી બધી
અધમ વસ્ ુઓ ઉપરાંત નલર્જ ભચારમાં સંડોવાયેલી હતી?”
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આ મારા મા લક યહોવાના વચનો છે.
44 “ ‘જવેી મા તેવી દ કર .’ તે કહેવત સવર્ લોકો તારા માટે

વાપરશે. 45 સાચે જ ું તાર માની દ કર છે. જણેે તેના પ તને
અને તેના સંતાનોને ધ ાયાર્ હતા.ં ું તાર બહેનોની સાચી બહેન
છે, જઓેએ પોતાનાં પ તને અને સંતાનોને ધ ાયાર્ હતા.ં તમે
બધી જ હ ી મા અને અમોર પતાની ુત્રીઓ છો. 46 સમરૂન
તાર મોટ બહેન છે, જે પોતાની ુત્રીઓ સાથે તાર ઉં રે વસે
છે. સદોમ તાર નાની બહેન છે, જે પોતાની ુત્રીઓ સાથે તાર
દ ક્ષણે વસે છે. 47 તેમને પગલે ચાલી તેમનાં જવેા અધમ કૃત્યો
કર ું ૃપ્ત થઇ નથી; થોડ જ વારમાં ું તેમના કરતાં પણ
વધારે ખરાબ ર તે વતર્વા લાગી. 48 યહોવા મારા મા લક કહે છે
કે, સદોમ અને તેની ુત્રીઓએ કદ જ તાર ુત્રીઓના જટેલી
દુ તા કર નહોતી એ ખાતર ૂવર્કની વાત છે.

49 “તાર બહેન સદોમના પાપ આ પ્રમાણે હતા;ં અ ભમાન,
આળસ અને અ ની ુષ્કળતા. તેથી તેઓ અ ભમાની થઇ ગઇ
હતી. વળ તેઓ ગર બોને કે દ:ુખીઓને કદ મદદ કરતી નહોતી.
50 તેઓ અ ભમાની થઇ ગઇ હતી અને હુ જનેે ધ ારુ છુ એવા
કૃત્યો કરતી હતી; આથી મેં તેમને ધરતી પરથી ૂંસી નાખી છે,
એ તેં જો ું છે.”

51 દેવ કહે છે, “સમરૂને તો તારા કરતાં અડધાં પાપ પણ કયાર્
નહોતાં. તેં તાર બહેનો કરતાં એટલા બધાં વ ુ અધમ પાપ કયાર્
છે કે તાર સરખામણીમાં તો તેઓ સાર લાગે છે. 52 હવે તારે
તારાં કૃત્યો માટે શરમા ુ જોઇએ. તારાં પાપ તાર બહેનોના પાપ
કરતાં એટલા તો વધારે છે કે તેઓ તાર ુલનામાં નદોષર્ લાગે
છે. ું તાર બહેનોને પણ નદોષર્ કહેવડાવે એવી છે એટલે જરૂર
તારે લ જ્જત થઇને ફજતેી વહોર ને ચાલ ું પડશ.ે”

53 દેવ કહે છે, “પર ુ એક દવસ આવશે ારે હુ સદોમ
અને તેની ુત્રીઓની તથા સમરૂન અને તેની ુત્રીઓની આબાદ
પાછ આપીશ. વળ એ સાથ,ે હે યહૂદા, તાર આબાદ પણ હુ
તને પાછ આપીશ. 54 તેં જે ક ુર્ છે તેને કારણે તારે લ જ્જત
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થઇને નામોશી ૂવર્ક ચાલ ું પડશે. અને એ જોઇને તાર બહેનોને
સાંત્વન મળશે. 55 હા, જરૂર તાર બહેનો સદોમ અને સમરૂન
તથા તેઓના સવર્ લોકો પહેલાં હતાં તેવા જ ફર થી સ ૃદ્ધ થશે
અને યહૂદા પણ તે દવસોમાં સ ૃ દ્ધ પામશ.ે

56 “તારા ઘમંડના દવસોમાં ારે તાર દુ તા ઉઘાડ પડ
નહોતી ત્યારે ું તાર બહેન સદોમની હાંસી નહોતી ઉડાવતી?
57 આજે હવે અરામ અને પ લસ્તી લોકો તાર હાંસી ઉડાવે છે
અને તાર આસપાસના બધા જ લોકો તને ધ ારે છે. 58 હવે
તારે તારા બીભત્સ અને અધમ કૃત્યોનાં પ રણામો ભોગવવાં જ
ર ા.ં” આ મારા મા લક યહોવાના વચન છે.

59 યહોવા મારા મા લક કહે છે, “તારા આચરણ પ્રમાણે જ
હુ તાર સાથે વતાર્વ કર શ, કારણ કે ું તાર પ્ર તજ્ઞાઓ ુલી
ગઇ છે, અને તે કરારનો ભંગ કય છે. 60 છતાં હુ એ કરાર
ન હ ૂ ુ;ં ું ારે જુવાન હતી, ને મેં તાર સાથે જે કરાર કય
હતો તેને હુ અ ુસર શ. બીજી તરફ હુ, તાર સાથે કાયમી કરાર
કર શ. 61 અને ત્યારે તને તારાં કુકમોર્ યાદ આવશે અને ું
લ જ્જત થઇશ. ારે ું તાર મોટ અને નાની બહેનોને પાછ
લઇ લઇશ, કારણ હુ તાર બહેનોને તાર ુત્રીઓ તર કે પાછ
આપનાર છુ, જો કે એ તાર સાથેના મારા કરારનો ભાગ નથી.
62 તેથી હુ તાર સાથે મારો કરાર ફર થી ાપન કર શ અને
ત્યારે ું જાણશે કે હુ યહોવા છુ. 63 ારે હુ તને તારાં બધાં
કૃત્યોની માફ આપીશ ત્યારે તને તે બધાં યાદ આવશે અને ું
શરમની માર બોલી પણ ન હ શકે.” આ યહોવા મારા મા લકના
વચન છે.

17
ગરૂડ ું ાંત-દ્રાક્ષના વેલા ું રૂપક

1 યહોવા તરફથી વાણી મને આ પ્રમાણે સંભળાઇ: 2 “હે
મ ુષ્યના ુત્ર, ું ઇસ્રાએલી લોકો આગળ એક ઉખાણું રજૂ કર
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અને તેમને આ બોધકથા કહે: 3 તેઓને જણાવ કે હુ યહોવા,
તેઓને આ કહુ છુ;

“ ‘રગબેરગી પીંછાથી ઢકાયે ું વશાળ કદની પાંખોવા ું
અને લાંબા નહોરોવા ું એક મોટુ ગરૂડ ઊડ ું ઊડ ું
લબાનોનના પવર્ત પર આ ું

અને તેની ઉપરથી એરેજ ૃક્ષની ટોચની ડાળ લઇ ગ ુ.ં
4 અને ૃક્ષની તે ડાળ ને ટોચે રહેલી નવી ડાળો

તેણે તોડ નાખી કનાન દેશ લઇ જઇ વેપાર ઓના નગરમાં
રોપી.

5 ત્યાર પછ તેણે એક બીજ તે જમીન પરથી લી ું અને નદ કાંઠાની
ફળદ્રપ ૂ મમાં વા ુ,ં
ાં પાણીનો તોટો નહોતો. અને તેણે તે બીજને પાણી
પા ુ.ં

6 વેલો વધવા લાગ્યો અને તે વધીને ઊંચો
ન થયો પણ બધી દશામાં ફેલાઇ ગયો.

તેની શાખાઓ ઉગી ત્યાં નવા ફણગાં ટયાં
અને તેનાં ૂળ ઊંડા ગયા.ં

આખો વેલો ડાળ ઓ
અને કૂપળોમાં ફેલાઇ ગયો.

7 એવામાં બીજો એક મોટો ગરૂડ આ ો.
તેની પાંખો વશાળ હતી.

તેને ુષ્કળ પીછાં હતા.ં
પેલા દ્રાક્ષના વેલાએ પોતાનાં ૂળ યાં તેના તરફ વા ા,ં

ડાળ ઓ તેના તરફ ફેલાવી,
એવી આશાએ કે તે એને ાં ઊગેલો હતો
તે બગીચા કરતા વધારે પાણી પાશ.ે

8 જો કે આ દ્રાક્ષાવેલો ુષ્કળ પાણીવાળો અને ફળદ્રપ જમીનમાં
રોપેલો હતો.

તેથી ુષ્કળ પાંદડાં અને ફળો તેને લાગે તેમ હ ું.
અને તે ઊંચી પ્રકારનો દ્રાક્ષાવેલો બની શકે તેમ હ ું.’
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9 “ ું એમને કહે કે, આ યહોવા મારા મા લકના વચન છે:
આ વેલો લશેફાલશે ખરો?
પેલો ગરૂડ એને ૂળમાંથી ઉખેડ

નાખી દ્રાક્ષો ઝૂડ ન હ લે?
એ ુકાઇ ન હ જાય? એના બધાં લીલાં

ડાળપાંદડાં ચીમળાઇ ન હ જાય?
એને ૂળમાંથી ઉખેડ નાખવા માટે વ ુ

જોરની કે બળવાન પ્રજાની જરૂર ન હ પડ?ે
10 એને રોપ્યો છે એ ખરુ, પણ એ લશેફાલશે ખરો?

ારે ૂવર્ના પવનો વાશે ત્યારે એ ુકાઇ ન હ જાય?
જે બગીચામાં એ ઊગ્યો છે ત્યાં ને ત્યાં એ ચીમળાઇ ન હ
જાય?”

11 ત્યાર બાદ યહોવાની વાણી મને સંભળાઇ: 12 “ ું તે
બંડખોરોની જમાતને ૂછ; તમને આનો અથર્ સમજાય છે? ું
એમને સમજાવ કે બા બલનો રાજા યરૂશાલેમ આવીને રાજાને
અને આગેવાનોને પોતાના નગર બા બલમાં ઉપાડ ગયો. 13 તેણે
રાજાના કુટુબના એક માણસ સાથે કરાર કય અને તે પાળવા ું
તેની પાસે વચન લી ુ.ં 14 એ દેશ પોતાનો તાબેદાર થઇને રહે,
બળવો ન કરે, અને સં ધ ું પાલન કરે એ માટે એ દેશના ુ
માણસોને બાન તર કે પકડ ગયો. 15 પણ યહૂદાના રાજાએ તેની
સામે બળવો કય અને ઘોડાઓ અને મોટ સેના મેળવવા માટે
દૂતોને મસર મોકલ્યા, એ ફાવશે ખરા? સં ધનો ભંગ કર ને તે
સજા વગર છટક શકશે?”

16 ના! યહોવા કહે છે કે, “હુ ખાતર ૂવર્ક કહુ છુ કે
ઇસ્રાએલનો રાજા ૃત્ ુ પામશે. જે રાજાએ તેને અ ધકાર આપ્યો
અને જનેા કરારનો ભંગ કય તે રાજાના દેશમાં એટલે બા બલમાં
સદ કયા ૃત્ ુ પામશ.ે 17 ારે બા બલનો રાજા યરૂશાલેમની
આસપાસ ઘેરો નાખશે અને ઘણાં લોકોની હત્યા કરવા માટે
લશ્કરને ઊ ું કરશે ત્યારે મસરનો રાજા ફારુન અને તે ું વશાળ
સૈન્ય ઇસ્રાએલને સહાયરૂપ બની શકશે ન હ. 18 તેણે પોતાની
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પ્ર તજ્ઞાનો અને કરારનો ભંગ કય છે, જો કે તેણે આ બ ું ક ુ
છે એટલે તે છટક શકશે ન હ.” 19 આથી યહોવા મારા મા લક
કહે છે: “હુ મારા જીવનના સમ ખાઇને કહુ છુ કે, એણે મારે
નામે લીધેલી પ્ર તજ્ઞાનો અને સં ધનો ભંગ કય છે, તેનો બદલો
લીધાં વગર હુ ન હ છોડુ. 20 હુ તેના પર માર જાળ નાખીને
તેને પકડ લઇશ અને હુ તેને બા બલમાં લઇ જઇશ અને માર
સાથે વ ાસઘાત કરવા બદલ, હુ તેને ન્યાયાલયમાં ઢસડ જઇશ.
21 એનાં ુનંદા યોદ્ધાઓ ુદ્ધમાં મર જશે અને બાક રહેલાઓ
ચારે દશામાં વેર વખેર થઇ જશ.ે ત્યારે તમને ખબર પડશે કે આ
હુ યહોવા બોલ્યો છુ.”

22 યહોવા મારા મા લક આ પ્રમાણે કહે છે:

“હવે હુ પણ એરેજ ૃક્ષની ટોચ પરની કુમળ ડાળ લઇને
તેને ઇસ્રાએલમાં ઊંચામાં ઊંચા પવર્તના શખર પર રોપીશ.

23 ઇસ્રાએલના ઊંચામાં ઊંચા
પવર્તની ટોચે રોપીશ.

એને ડાળ ઓ ટશ,ે ફળ બેસશે,
અને એ ભ એરેજ ૃક્ષ બનશ.ે

તમામ પ્રકારના પંખીઓ એની વશાળ
શાખાઓની છાયામાં વાસો કરશે.

24 “વનનાં બધા ૃક્ષોને ખબર પડશે કે હુ,
યહોવા, ઊંચા ૃક્ષોને નીચાં કરુ છુ
અને નીચા ૃક્ષોને ઊંચા કરુ છુ;

લીલાં ૃક્ષને હુ ૂકવી ના ું છુ
અને ૂકા ૃક્ષને હુ ફર લીલા બના ું છુ,

આ મેં યહોવાએ ક ું છે
અને હુ તેમ કર શ.”

18
જે પાપ કરે તે ભોગવે
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1 મને ફર યહોવાની વાણી આ પ્રમાણે સંભળાઇ:
2 “ઇસ્રાએલમાં લોકો શા માટે આ કહેવતનો ઉપયોગ વારવાર
કરે છે?

“મા-બાપે ખાટ દ્રાક્ષ ખાધી
અને દાંત છોકરાઓના ખટાઇ ગયા.”

3 યહોવા મારા મા લક કહે છે: “હુ મારા નામના સમ ખાઇને
કહુ છુ કે, હવેથી ઇસ્રાએલ દેશમાં આ કહેવતનો ઉપયોગ થશે
ન હ. 4 એકેએક જીવ મારો છે. પતા અને ુત્ર બંને મારે માટે
સરખા છે. જે માણસે પાપ ક ુ હશે તે જ ૃત્ ુ પામશે.

5 “કોઇ સારો માણસ હોય, તે ન્યાય અને ધમર્ પ્રમાણે વતર્તો
હોય. 6 ઇસ્રાએલીઓની ૂ તઓની ૂજા કરતો ન હોય કે તેમનાં
થાનકોમાં જઇને પ્રસાદ લેતો ન હોય, પડોશી ીને કરતો
ન હોય કે રજસ્વલા સાથે ભચાર ન કરતો હોય, 7 વળ
તે કોઇના પર જુલમ ુજારતો ન હોય, ચોર કરતો ન હોય;
દેણદારે ગીરો ૂકેલી વસ્ ુ પાછ આપતો હોય; ૂ ાંને અ
અને વ હ નને વ આપતો હોય, 8 ાજખોર કરતો ન હોય,
દરુાચારથી દૂર રહેતો હોય, માણસ- માણસ વચ્ચે પક્ષપાત કરતો
ન હોય, 9 માર ૂચનાઓને જે અ ુસરે છે અને મારા કાયદાઓ ું
ન ા ૂવર્ક પાલન કરે છે એવો માણસ ખરેખર સદાચાર છે, અને
તે જરૂર જીવશ.ે” આ સવર્સમથર્ યહોવાના વચનો છે.

10 “પર ુ જો તેનો ુત્ર ૂંટારો અથવા ૂની હોય અને આમાં ું
કોઇ પણ પાપ કરે, 11 અને પતાએ કદ ક ુ ન હોય એ ું બ ું
કરતો હોય; પવર્તો પર જઇને જૂઠ ૂ તઓની ૂજા કરતો હોય,
તથા પડોશીની પત્ની સાથે ભચારમાં ડૂબેલો હોય, 12 ગર બો
અને નરાધારો પર ત્રાસ કરતો હોય, ૂંટ કરતો હોય, પોતાના
દેણદારોની ગીરો ૂકેલી વસ્ ુ પાછ ન આપતો હોય, ૂ તઓ પર

રાખી તેઓની ૂજા કરતો હોય, 13 પોતાનાં નાણાં ાજે
આપતો હોય અને આકરુ ાજ લેતો હોય, તો ું તે જીવશે?
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ના, તે ન હ જીવે. તે તેનાં બધાં દષુ્કૃત્યોને લીધે માય જશે.
પોતાના પાપ ું ફળ પોતે જ ભોગવ ું પડશે.

14 “પર ુ જો આ માણસનો ુત્ર હોય અને તે પોતાના પતાની
દુ તા અને પાપો જોતો હોય પણ તે પ્રમાણે કરતો ન હોય.
15 પવર્તો પર ૂ તઓની આગળ ઉજાણીમાં જોડાતો ન હોય કે
ઇસ્રાએલ પ્રજાની ૂ તઓ તરફ કરતો ન હોય અને પડોશીની

ી સાથે ભચાર કરે ન હ, 16 કોઇના પર ત્રાસ કરે ન હ,
ન્યાય ૂવર્ક વતર્તો હોય, ગીરવે ૂકેલી વસ્ ુઓ તેના દેણદારોને
પાછ આપતો હોય અને તેમને ૂંટતો ન હોય, પણ ૂ ાઓને
અ અને જરૂર યાતવાળાને વ ો આપતો હોય. 17 દરુાચારથી
દૂર રહે છે, ાજખોર કરતો નથી, માર આજ્ઞાઓ અ ુસાર ચાલે
છે અને મારા નયમો પાળે છે; તો એને એના પતાના પાપો માટે
મર ું ન હ પડ;ે એ જરૂર જીવશ.ે 18 પર ુ એના પતાએ અન્યાય
ુજાય હતો, ચોર કર હતી અને પોતાના લોકો ું ૂંડુ ક ુ હ ું.

એટલે તેને તો પોતાનાં પાપને કારણે મર ું જ પડશ.ે
19 “છતાં તમે ૂછો છો ‘શા માટે પતાનાં પાપોની શક્ષામાં
ુત્ર ભાગીદાર નથી?’ ુત્રે જે યોગ્ય છે તે ક ુ છે અને ૂબ

કાળજી ૂવર્ક મારા નયમો ું પાલન ક ુ છે, તેથી તે જરૂર જીવતો
રહેશ.ે 20 જે માણસ પાપ કરશે તે મરણ પામશે. ુત્રને તેના
પતાનાં પાપોની શક્ષા થશે ન હ, કે પતાને પોતાના ુત્રના પાપોની
શક્ષા થશે ન હ. ન્યાયી માણસને પોતાની ભલાઇનો અને દુ
માણસને પોતાની દુ તાનો બદલો મળશ.ે

21 “પર ુ જો કોઇ દજુન પાપનો માગર્ છોડ દે અને મારા
બધા નયમો ું પાલન કરે અને ન્યાય અને ની તમ ાને માગેર્ ચાલે
તો તે જરૂર જીવશ,ે તે મરશે ન હ; 22 તેણે કરેલા કોઇ પાપો
સંભારવામાં આવશે ન હ, એ એનાં ુણ્યકમોન કારણે જીવશ.ે”

23 “કોઇ દુ માણસના ૃત્ ુથી મને કઇં થોડો આનંદ આવે?
મને તો ઉલટુ એ જ ગમે કે તે દુ તાનો માગર્ છોડ દે અને
જીવે.” આ યહોવા મારા મા લકના વચન છે.
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24 “તેમ છતાં જો કોઇ ન્યાયી માણસ પાપી જીવન તરફ પાછો
ફરે અને બીજા પાપીઓની જમે વતેર્ તો ું તે જીવતો રહેશે? ના
સાચે જ તે જીવશે ન હ. તેણે કરેલા ૂતકાળના સવર્ ભલાઇના
કાય સંભારવામાં આવશે ન હ. અને તે પોતાના પાપોને કારણે
ૃત્ ુ પામશ.ે”
25 દેવ કહે છે, “છતાં તમે કહો છો કે, ‘યહોવા અન્યાય કરે

છે.’ હે ઇસ્રાએલીઓ સાંભળો; અન્યાય હુ કરુ છુ કે તમે કરો
છો? 26 જો કોઇ સારો માણસ પોતાની ની તમ ાને છોડ ને પાપ
કરે છે અને ૃત્ ુ પામે છે તો તેણે પોતે કરેલાં પાપને કારણે જ
તે ૃત્ ુ પામે છે. 27 અને જો કોઇ માણસ પોતાની ૂંડાઇથી
પાછો ફરે અને મારા નયમો પાળે તથા પ્રામા ણકપણે વતેર્ તો
તે પોતાનો જીવ બચાવશે. 28 તેણે વચાર કર ને પોતાનાં પાપોથી
પાછા ફરવાનો અને સારુ જીવન જીવવાનો નણર્ય કય છે; તેથી
તે જરૂર જીવશ,ે તે ૃત્ ુ પામશે ન હ.”

29 છતાં તમે ઇસ્રાએલીઓ કહો છો કે, “યહોવા અન્યાય કરે
છે,”
દેવ કહે છે, “હે ઇસ્રાએલના લોકો, અન્યાય તમે કરો છો, હુ

ન હ. 30 એટલ,ે ઓ ઇસ્રાએલીઓ, હુ યહોવા મારા મા લક,
તમને કહુ છુ કે, હુ, તમારો દરેકનો તેના વતર્ન ઉપરથી ન્યાય
કર શ. 31 હૃદય પ રવતર્ન કરો, પાપનો માગર્ છોડ દો, ન હ તો
પાપ તમારો વનાશ કરશે. તમારા બધાં પાપોને ફગાવી દો, ન ું
હૃદય અને નવો આત્મા પ્રાપ્ત કરો. હે ઇસ્રાએલીઓ, તમે શાને
માટે મરવા માંગો છો? 32 કોઇ ુંય ૃત્ ુ થાય તે જોઇને મને
આનંદ થતો નથી, માટે હૃદય પ રવતર્ન કરો અને જીવો.” આ
યહોવા મારા મા લકના વચન છે.

19
ઇસ્રાએલ માટે આક્રદ ગીત

1 યહોવાએ મને ક ું, “ ું ઇસ્રાએલના આગેવાનો માટે મર શયા
ગા.
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2 “ ‘તાર મા કેવી ી હતી!
તે તો હતી સહણ,

સહોના ટોળામાં રહ ને
પોતાના સંતાન ઉછેરતી હતી.

3 તે ીએ એમાનાં એક સહના બચ્ચાંને* ઉછેય
અને તે શ કતશાળ સહ બની ગયો,

પછ તે શકાર કરતાં શી ો
અને લોકોનો ભક્ષ કરવા લાગ્યો.

4 “ ‘બીજી પ્રજાઓએ એ સાંભ ું
અને તેને ખાડામાં ફસા ો.

તેઓ તેને બેડ ઓ
પહેરાવી મસર લઇ ગયા.

5 “ ‘ ારે સહણે જો ું કે
તેની આશાઓ ૂળમાં મળ ગઇ છે

ત્યારે તેણે બીજા બચ્ચાંન†ે બધાં જગલી
પ્રાણીઓના રાજા થવા માટે તાલીમ આપીને ઉછેર ને મોટો
કય .

6 તે પણ મોટા સહોનો વનરાજ થયો,
શકાર કરતાં શી ો અને માણસોનો ભક્ષ કરવા લાગ્યો.

7 તેણે કલ્લાઓ તોડ પાડ્યા, નગરોને ખં ડયેર બનાવી દ ધા;ં
અને તેની ગજનાથી દેશના લોકો ભયભીત થઇ ગયા.

8 આજુબાજુના પ્રાંતના લોકોએ તેના પર હુમલો કય ,
તેમણે જાળ નાંખીને તેને ખાડામાં પકડ લીધો.

9 તેઓ તેને સાંકળે બાંધી પાંજરામાં
ૂર ને બા બલના રાજા પાસે લઇ ગયા.

ત્યાં તેને જલેમાં ૂરવામાં આ ો.
જથેી ઇસ્રાએલના પવર્તો પર

તેની ગજના સંભળાતી બંધ થઇ જાય.
10 “ ‘તાર માતા પાણીના ઝરા પાસે

* 19:3: એક સહ ું બચ્ ું રાજા યેહોનાઝના સંદભેર્. † 19:5: બીજુ બચ્ ું
એટલે કે રાજા યેહોયાઆક ન.
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રોપેલા દ્રાક્ષના વેલા જવેી હતી.
પાણીની ખોટ નહોતી,

એટલે તેને ૂબ પાંદડાં અને ફળ આ ાં.
11 તેની ડાળ ઓ એવી મજ ૂત

હતી કે તેના રાજદડ બન.ે
વેલ વધતી વધતી આજુબાજુની

જાડ થી ઉપર નીકળ ગઇ,
અને તેની ઘટા અને ઊંચાઇ સૌની નજરે ચડતી.

12 પર ુ તે દ્રાક્ષાવેલો કોપને લીધે ઉખેડ નાખીને ભોંયભેગો કરવામાં
આ ો,

તેની ડાળ ઓ ભાંગી નાખવામાં આવી.
ૂવર્ તરફથી કાતા પવનોને કારણે તે ુકાઇ ગઇ અને તેનાં ફળો

ૂટ પડ્યા.
ુકાઇ ગયેલી ડાળ ઓ અ માં ભસ્મી ૂત થઇ ગઇ.

13 “ ‘હવે તેને ૂકા વેરાન
અને નકામા રણમાં રોપવામાં આવી છે.

14 તેના થડમાંથી અ પ્રગટ ને તેની ડાળ ઓ
અને ફળોને ભરખી ગયો છે.

હવે એની ડાળ ઓ ફર થી કદ મજ ૂત ન હ થાય,
અને તેમાંથી રાજદડ પણ ન હ બને.’

આ શોક ું ગીત ભલે વારવાર ગવાય. આ દ:ુખદ ગીત છે, જે
વારવાર ગવા ું આ ું છે.”

20
ઇસ્રાએલની બંડખોર કથા

1 સાતમા વષર્ના પાંચમા મ હનાના દશમાં દવસે ઇસ્રાએલના
કેટલાક આગેવાનો પોતાના સવાલો યહોવાને ૂછવા માટે માર
સમક્ષ આવીને બેઠા.

2 તે સમયે મને આ પ્રમાણે યહોવાની વાણી સંભળાઇ: 3 “હે
મ ુષ્યના ુત્ર, ું ઇસ્રાએલના આગેવાનોને આ પ્રમાણે કહે: ‘આ
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યહોવા મારા મા લકના વચન છે: તમે મારા મનની વાત જાણવા
આ ા છો? હુ મારા જીવના સમ ખાઇને કહુ છુ કે, હુ તમને
મારા મનની વાત ન હ કહુ. આ યહોવા મારા મા લકના વચન
છે.’ 4 હે મ ુષ્યના ુત્ર! ું ું તેઓનો ન્યાય કરશ?ે તો
તેઓને દો ષત ઠરાવ અને તેઓના પ ૃઓનાં ધ ારપાત્ર કૃત્યો
વષે તેઓને જણાવ. 5 હુ તને જણા ું છુ તે તેઓને કહ
સંભળાવ; ‘ઇસ્રાએલની મેં પસંદગી કર ત્યારે મેં તેઓને વચન
આપ્ ું હ ું તેમને દશર્ન દ ધાં હતા,ં ત્યારે મેં પ્ર તજ્ઞા ૂવર્ક તેમને
જણા ું હ ું કે, હુ તમારો દેવ યહોવા છુ. 6 હુ તમને મસરની
બહાર લઇ જઇ તમારે માટે પસંદ કરેલા દેશમાં લઇ જઇશ, જે
વ ના દેશોમાં સૌથી ર ળયામણો છે અને ાં દૂધ અને મધની
રેલછેલ છે.

7 “ ‘પર ુ તમે જનેા ઉપર મોહ પડ્યા છો તે ત્રાસજનક
ૂ તઓને તમારામાંના એકેએક જણે ફેંક દેવી પડશ.ે મસરની
ૂ તઓથી તમારે તમાર જાતને અ ુદ્ધ કરવાની નથી, કારણ, “હુ

યહોવા જ તમારો દેવ છુ.” 8 પર ુ તેઓ માર સામે થયા, મારુ
ક ું સાંભળવાની તેમણે ના પાડ અને તેમનામાંના એકે જણે ન તો
ૃણાજનક ૂ તઓ ફેંક દ ધી કે ન તો મસરની ૂ તઓનો ત્યાગ

કય . એટલે મસરમાં જ તેમના પર મારો ૂરો રોષ ઉતારવાનો મેં
વચાર કય હતો. 9 પણ મેં તેમ ક ુ ન હ, કારણ, જો મેં તેમ
ક ુ હોત તો તે લોકો જમેની વચ્ચે વસતા હતા તેમની નજરમાં
મારુ નામ હલકુ પડત, કારણ કે તેમના દેખતાં જ મેં જાહેર ક ુ
હ ું કે, હુ એ લોકને મસરમાંથી બહાર લઇ જનાર છુ. 10 આથી
મેં તેમને મસરમાંથી બહાર કાઢ ને રણમાં લાવીને ૂ ા. 11 મેં
તેમને મારા નયમો આપ્યા અને માર આજ્ઞાઓ સમજાવી. જે ું
પાલન કરવાથી માણસ જીવન પામે છે. 12 તેઓ માર પોતાની
જ પ્રજા છે એની એંધાણીરૂપે મેં તેમને ખાસ આરામના દવસો
આપ્યા, તેથી તેઓ જાણે કે, હુ યહોવા એ જ એક છુ કે જે
તેમને પ વત્ર બનાવે છે.
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13 “ ‘પર ુ ઇસ્રાએલીઓ રણમાં પણ માર વરુદ્ધ થયા. તેઓ
મારા નયમની વરુદ્ધ ગયાં અને માર ૂચનાઓનો અસ્વીકાર
કય , જે ું પાલન કરવાથી માણસ જીવન પામે છે. તેમણે ખાસ
વશ્રામવારોનો બહુ ખરાબ ર તે ભંગ કય છે. આથી, તેમના પર
મારો રોષ વરસાવીને રણમાં જ તેમનો સંહાર કરવાનો મેં નણર્ય
કય , 14 પણ મેં તેમ ક ુ ન હ, કારણ, જો મેં તેમ ક ુ હોત
તો જે પ્રજાઓના દેખતાં હુ તેને મસરમાંથી બહાર લઇ આ ો
હતો તેમની નજરમાં મારુ નામ હલકુ પડત. 15 આથી મેં રણમાં
પ્ર તજ્ઞા લીધી કે, મેં તેમને જે ૂ મ આપવા ું ન ક ુ હ ું ાં
દૂધ અને મધની રેલછેલ છે અને જે સૌથી ર ળયામણી છે- ત્યાં
હુ તેમને ન હ લઇ જાઉં.

16 “ ‘કારણ, તેમણે મારા કા ૂનોનો તરસ્કાર કય છે, મારા
નયમોનો ભંગ કય છે અને બહુ ખરાબ ર તે મારા વશ્રામવારનો
ભંગ કય છે, અને તેમના મન ૂ તઓ પર મોહ પડ્યાં છે.
17 તેમ છતાં મને તેમના પર દયા આવી. મેં તેમનો સંહાર
ન કય , રણમાં જ તેમને બધાને ૂરા ન કયાર્. 18 મેં તેમનાં
સંતાનોને ક ું, “તમારા ૂવર્જોના નયમોને અ ુસરશો ન હ, તેમના
હુકમોને અ ુસરશો ન હ કે તેમની ૂ તઓની ૂજા કર ને તમાર
જાતને અ ુદ્ધ કરશો ન હ. 19 હુ યહોવા તમારો દેવ છુ. તમારે
માર આજ્ઞાઓ પાળવાની છે, મારા નયમોને અ ુસરવા ું છે અને
તે પ્રમાણે ચાલવા ું છે. 20 વશ્રામવારને તમારે પ વત્ર ગણીને
પાળવો, જથેી તે આપણી વચ્ચેના કરારની નશાની બની રહે અને
તમને ખબર પડે કે હુ યહોવા દેવ છુ.”

21 “ ‘પર ુ તેઓનાં સંતાનોએ પણ માર વરુદ્ધ બંડ ક .ુ તેઓ
મારા નયમો પ્રમાણે ચાલ્યા ન હ અને મારા કા ૂનો અ ુસરવાની
કાળજી રાખી ન હ. મારા કાયદાઓ ું પાલન કરવાથી માણસ
જીવન પામે છે. વળ તેઓએ મારા વશ્રામવારને અપ વત્ર કયાર્.
તેથી મેં રણમાં તેમના પર મારો રોષ વરસાવવાનો નણર્ય કય .
22 પણ હુ શાંત ર ો. જો મેં એમ ન ક ુ હોત તો જે પ્રજાઓના
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દેખતા હુ તેમને મસરમાંથી બહાર લા ો હતો તેમની નજરમાં
મારુ નામ હલકુ પડત. 23 આથી મેં રણમાં બીજી પ્ર તજ્ઞા કર
કે, હુ તેમને બીજી પ્રજાઓમાં વેર વખેર કર નાખીશ અને વદેશી
ૂ મઓમાં છોડ ૂક શ.
24 “ ‘કારણ, તેમણે મારા કા ૂનો ું ઉલ્લંધન ક ુંર્ છે, મારા

હુકમોનો ભંગ કય છે, બહુ ખરાબ ર તે મારા વશ્રામવારનો
ભંગ કય છે અને તેમના ૂવર્જોની ૂ તઓની ૂજા કર છે.
25 એટ ું જ ન હ, મેં તેમને ખરાબ નયમો પાળવા દ ધા, અને
એવી આજ્ઞાઓ ઉઠાવવા દ ધી જનેાથી જીવન પ્રાપ્ત ન થાય.
26 મેં તેમને પોતાનાં પહેલાં સંતાનોનો ૂ તઓને ભોગ ચઢાવી એ
બ લથી જ અ ુદ્ધ થવા દ ધા. આમાં મારો હે ુ તેમને સજા કર ને
ખબર પાડવાનો હતો કે હુ યહોવા, છુ.’ 27 માટે, હે મ ુષ્યના
ુત્ર, ું ઇસ્રાએલીઓને કહે; ‘આ યહોવા મારા મા લકના વચન

છે: તમારા ૂવર્જોએ એક બીજી ર તે પણ મારુ અપમાન ક ુ
છે. તેઓ મારા પ્રત્યે વ ાસઘાતી નીવ ાં છે. 28 મેં તેઓને
જે દેશ આપવા ું વચન આપ્ ું હ ું તે દેશમાં હુ તેઓને લા ો.
ત્યાં તેઓએ ઊંચા પવર્તો અને ઘટાદાર ૃક્ષો જોયાં. અને તે
દરેકની આગળ બ લદાનો, ુવા સત ૂપ અને પેયાપર્ણો અપર્ણ
કર તેઓએ મને ક્રો દત કય છે. 29 મેં તેઓને ક ું, તમે ાં
જાઓ છો તે ઉચ્ચ ાન ું છે? અને ત્યારથી તે “ઉચ્ચ ાન”
ડુગર પરના થાનકો કહેવાય છે.’

30 “હવે ું ઇસ્રાએલીઓને કહે કે, ‘આ યહોવા મારા મા લકના
વચન છે: તમે તમારા વડવાઓની જમે વતીર્ ને થાઓ છો,
તેમની ૃણાસ્પદ ૂ તઓ પાછળ પડો છો, 31 તેમની આગળ ભેટ
ધરાવો છો અને તમારાં બાળકોને અ માં હોમો છો, અને છતાં
તમે ઇસ્રાએલીઓ મારા મનની વાત જાણવા આવો છો? હુ મારા
જીવના સમ ખાઇને કહુ છુ, આ હુ યહોવા તમારો મા લક બો ું
છુ, કે હુ તમને મારા મનની વાત જણાવનાર નથી. 32 બીજી
પ્રજાઓની જમે, વદેશીઓની જમે આપણે પણ લાકડાંના અને
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પથ્થરના દેવોની ૂજા કર ું. તમારા મનમાં એવી જે ઇચ્છાઓ
તમે ઘરાવો છો તે હુ સાચી પડવા દેનાર નથી.’ ”

33 યહોવા મારા મા લક કહે છે કે, “હુ પ્ર તજ્ઞા ૂવર્ક કહુ છુ કે
મારા ક્રોધમાં અને મારા પરાક્રમમાં તથા સમથર્ ુજ વડે તમારા
પર શાસન ચલાવીશ. 34 તમે જે પ્રજાઓમાં વખેરાઇ ગયા છો
ત્યાંથી હુ તમને મારા ક્રોધથી અને મારા પરાક્રમથી મારા સમથર્
ુજ વડે બહાર લાવી એકત્ર કર શ. 35 હુ તમને પ્રજાઓની

રણ ૂ મમાં દોર જઇશ અને ત્યાં મોઢામોઢ તમાર સામે વાદ
ચલાવીશ. 36 જમે મેં મસરના રણમાં તમારા ૂવર્જોની સામે વાદ
ચલા ું હ ું તેમ અત્યારે તમાર સામે ઉભો રહ ને ચલાવીશ.”
આ યહોવા મારા મા લકના વચન છે.

37 “હુ તને મારા દડ નીચેથી પસાર કર શ અને મારા કરારની
શરતોને આ ધન રાખીશ. 38 માર વરુદ્ધ બંડ કરનાર અને પાપમાં
જીવનાર સવર્ને હુ તમારામાંથી દૂર કર શ ાં તેઓ બંદ વાન છે
તે દેશોમાંથી હુ તેઓને બહાર લાવીશ, પણ તેઓ ઇસ્રાએલમાં
પ્રવેશ કરશે ન હ. ત્યારે તમે જાણશો કે હુ યહોવા છુ.”

39 હવ,ે હે ઇસ્રાએલના કુળ, યહોવા, મારા મા લક તારા માટે
કહે છે: “જો તમે મને સાંભળવા માંગતા નથી અને તમે તમાર
મ લન ૂ તઓની ૂજા કરવા ચાહો છો, તો તમે તેમ કરવા ું ચા ુ
રાખો. પણ તમે તમાર મ લન ૂ તઓની ભેટ આપીને, મારા
પ વત્ર નામને હવે જરા પણ અભડાવશો ન હ.”

40 યહોવા મારા મા લક કહે છે કે, “મારા પ વત્ર પવર્ત
યરૂશાલેમમાં સવર્ ઇસ્રાએલી લોકો માર ભ કત કરશ.ે ત્યાં હુ
તમારો સ્વીકાર કર શ અને તમારાં ઉપહાર અને તમારા ઉ મ
અપર્ણો માર પાસે લાવવા હુ તમને એકઠા કર શ. 41 તમે જે
દેશોમાં વખેરાઇ ગયા હતા ત્યાંથી હુ તમને એકઠા કર શ ત્યારે
હુ તમને ુવા સત ૂપની જમે સ્વીકાર શ અને સવર્ પ્રજાઓના
દેખતાં હુ તમાર મધ્યે પ વત્ર મનાઇશ. 42 તમારા પ ૃઓને જે
દેશ આપવા ું મેં પ્ર તજ્ઞા ૂવર્ક વચન આપ્ ું હ ું તે દેશોમાં હુ તમને
લાવીશ. ત્યારે તમે જાણશો કે હુ યહોવા છુ. 43 પછ , તમે યાદ
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કરશો કે, પહેલાં તમે દષુ્કૃત્યો કર ને કેવા અ ુદ્ધ થયા હતા અને
તમે આચરેલા પાપોને કારણે તમને તમારા પોતાના પર ૃણા પેદા
થશે. 44 ારે તમારા દુ માગોર્ અને તમારા અધમ આચરણને
કારણે મારે તમાર સાથે જે ર તે વતર્ ું જોઇએ તેમ ન કરતાં મેં
મારા નામને ગૌરવ અપાવે તેની વતર્ ૂક તમાર સાથે કર છે એમ
તમે જાણશો ત્યારે તમને ખાતર થશે કે હુ યહોવા છુ.” આ
યહોવા મારા મા લકના વચન છે.

45 પછ મને યહોવાની વાણી આ પ્રમાણે સંભળાઇ: 46 “હે
મ ુષ્યના ુત્ર, ું દ ક્ષણ તરફ જો અને નેગેબના જગલો તરફ
જોઇને ભ વષ્ય ભાખ. 47 દ ક્ષણના જગલમાં જઇને માર
ચેતવણી ઉચ્ચાર, તેમને કહે કે; ‘યહોવાની વાણી સાંભળ; આ
યહોવા મારા મા લકના વચન છે; હુ તને આગ લગાડુ છુ, એ
તારા એકેએક લીલાં તેમજ ૂકાં ૃક્ષને સ્વાહા કર જશ.ે એને
કોઇ હોલવી ન હ શકે. એ દ ક્ષણથી ઉ ર ુધી ફેલાઇ જશે
અને એકેએક માણસનો ચહેરો એનાથી દાઝ જશે. 48 અને બધા
માણસોને ખાતર થશે કે એ આગ પેટાવનાર હુ યહોવા છુ અને
એને હોલવી શકાય એમ નથી.’ ”

49 પછ મેં ક ું, “હે યહોવા મારા મા લક, તેઓએ મને ક ું,
‘ ું તો અમને ફકત કોયડાઓ જ કહે છે.’ ”

21
યહૂદા પર બા બલ ું આક્રમણ

1 મને યહોવાની વાણી આ પ્રમાણે સંભળાઇ. 2 “હે મ ુષ્યના
ુત્ર, યરૂશાલેમ તરફ જો અને ઇસ્રાએલ વરુદ્ધ અને મારા મં દરની
વરુદ્ધ પ્રબોધ કર. 3 અને કહે: યહોવા આ પ્રમાણે કહે
છે: ‘હુ તાર વરુદ્ધ છુ. હુ માર તરવાર મ્યાનમાંથી ખેંચીશ
અને તમારામાંથી સદાચાર માણસોની તેમજ દુ ોની હત્યા કર શ.
4 મારે તમારામાંના ભલા ુંડા સૌ કોઇનો સંહાર કરવો છે માટે હુ
દ ક્ષણથી ઉ ર ુધીના બધા સામે માર તરવાર મ્યાનમાંથી બહાર
કાઢનાર છુ. 5 ત્યારે બધા માણસોને ખાતર થશે કે મેં યહોવાએ
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મ્યાનમાંથી તરવાર ખેંચી છે અને એ કદ પાછ મ્યાનમાં જવાની
નથી.’ ”

6 “હે મ ુષ્યના ુત્ર, ભ હૃદયથી, તીવ્ર શોકથી અને અ તશય
દ:ુખમાં ું મોટેથી રૂદન કર, લોકો આગળ ું પસ્તાવો કર. 7 તેઓ
તને ૂછે કે, ‘ ું શા માટે આક્રદ કરે છે,’ ત્યારે તેઓને કહે: ‘દેવે
આપેલા સમાચારને લીધે ારે એમ થશે ત્યારે હમતવાન માણસ
પણ ભાંગી પડશે અને તેની તાકાત ચાલી જશ.ે દરેક કત
નગર્ત થશે. મજ ૂત ૂંટણો પણ થરથરશે અને પાણીના જવેા
થઇ જશે.’ યહોવા મારા મા લક કહે છે તમારા પર શક્ષા આવી
રહ છે. મારા ન્યાય ુકાદાઓ પ ર ૂણર્ થશે.”

તરવાર તૈયાર છે
8 યહોવાની વાણી મને આ પ્રમાણે સંભળાઇ: 9 “હે મ ુષ્યના
ુત્ર, માર ચેતવણી સંભળાવ, ું લોકોને એમ કહે કે, ‘આ યહોવા

મારા મા લકના વચન છે:
“ ‘તરવાર! હા, તેને ધારદાર

અને ચમકતી બનાવવામાં આવી છે.
10 સંહાર કરવા માટે તેને ધારદાર બનાવેલી છે.

વીજળ ની જમે ચમકારા મારે તેવી તેને બનાવી છે.
અજયે રહેનાર યહૂદાના રાજદડમાં ું આપણે આનંદ મનાવી ું?

પર ુ એ બા બલની તરવાર એવા પ્રત્યેક રાજદડને ુચ્છકારે
છે.

11 તરવાર ચકચકતી બનાવી છે.
તેનો ઉપયોગ કરવા માટે સંહારકના

હાથમાં સોંપવા માટે તેને ધારદાર
અને ચકચકતી બનાવી છે.

12 “ ‘હે મ ુષ્યના ુત્ર, ું અ તશય દ:ુખને કારણે મોટેથી પોક
ૂક અને રૂદન કર, કારણ કે તે તરવાર મારા લોકોની અને તેઓના

સવર્ આગેવાનોની હત્યા કરશે. સવર્ મરણ પામશે માટે તાર છાતી
કૂટ. 13 હુ તેઓની કસોટ કર શ. જનેે તરવાર તરસ્કારે છે તે
યહૂદાના રાજદડનો અંત આવશે તો ું?’ ” એમ યહોવા મારા
મા લક કહે છે.
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14 “હે મ ુષ્યના ુત્ર, માર ચેતવણી સંભળાવ, ું બે હાથે જોરથી
તાળ પાડ,

આ એ તરવાર છે જે એક શર ર પરથી બીજા શર ર પર
જાય છે.

એ તરવાર સંહાર કરનાર છે,
એ પ્રાણ હરનાર તરવાર છે.

એ સવર્ત્ર ભય ફેલાવનાર તરવાર છે,
એને જોઇને લોકો હમત હાર જાય છે.

15 બધા હૃદયમાં આતંક લાવવા માટે
અને ઘણા લોકોને લથડાવીને નીચે પાડવા માટે,

મેં તેઓની નગર ને દરવાજ-ેદરવાજે તરવાર લટકતી રાખી છે,
જે વીજળ ની જમે ઝળકે છે
અને સંહાર કરવાને સજ્જ છે.

16 હે તરવાર, ું તાર ડાબી બાજુ
અને તાર જમણી
બાજુ સંહાર કર.
જે બાજુ ું ફરે

તે બાજુ સંહાર કર.

17 “હુ પણ તાળ પાડ શ
અને મારા ક્રોધને શાંત પાડ શ,

હુ યહોવા આ બોલ્યો છુ.”

યરૂશાલેમના માગર્ને પસંદ કર ું
18 પછ મને યહોવાની વાણી આ પ્રમાણે સંભળાઇ. 19 “હે

મ ુષ્યના ુત્ર, બા બલનો રાજા પોતાની તરવાર સાથે ાં થઇને
આવી શકે એવા બે રસ્તા દોર બંને રસ્તા એક જ દેશમાંથી
નીકળવા જોઇએ. ાં રસ્તા ફટાતા હોય ત્યાં નશાન ૂક.
20 એક એંધાણી રાજાને આમ્મોનીઓના નગર નો માગર્ બતાવે,
અને બીજી એંધાણી યહૂદાનો, ઠેઠ યરૂશાલેમ ુધીનો માગર્ બતાવે.
21 બા બલનો રાજા ાં રસ્તો ફટાય છે ત્યાં નશાન આગળ
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ઊભો છે. કયે રસ્તે જ ું તે જાણવા માટે તે બાણ હલાવે છે,
ૂ તઓને પ્ર ન કરે છે અને વધેરેલા પ્રાણી ું કાળજુ તપાસે છે.
22 “તેના જમણા હાથમાં આવે ું બાણ યરૂશાલેમ ું છે. ત્યાં

તે કલ્લો તોડવાના યંત્રો ગોઠવશે અને હત્યા કરવા હુકમ આપશે.
દરવાજા તોડવાના યંત્રો ગોઠવાશે અને માટ ના ગઢ ઊભા કરાશે,
અને ખાઇઓ ખોદશ.ે 23 યરૂશાલેમના લોકોએ સં ધઓ કર છે
એટલે તેઓ આ બ ું ન હ માન;ે પણ એ તો તેમના પાપોની
ખબર લેશ;ે તેઓ દશુ્મનના હાથમાં પડવાના જ છે, પછ તેઓને
બંદ વાન તર કે લઇ જવાશ.ે”

24 તેથી હુ યહોવા મારા મા લક, કહુ છુ કે, “હે યરૂશાલેમ
નગર , તારાં પાપોની ખબર લેવાઇ રહ છે. સૌ કોઇ જાણે છે કે
ું કેવી દો ષત છે. તારા એકેએક કાયર્માં તારાં પાપ પ્રગટ થાય

છે. તારાં પાપોની ખબર લેવાઇ રહ છે અને ું તારા દશુ્મનોના
હાથમાં પડવાની જ છે. 25 હે ઇસ્રાએલના દુ અને અધમ રાજા,
તારા દવસો પણ ભરાઇ ૂ ા છે, તાર શક્ષાનો અં તમ દવસ
આવી પહોંચ્યો છે.”

26 યહોવા મારા મા લક કહે છે: “તાર પાઘડ અને ુગટ
ઉતાર. હવે પહેલાના જવેી ત રહેવાની નથી. જે નીચે છે તે
ઊંચે જશે અને જે ઊંચે છે તેને નીચે પાડવામાં આવશે. 27 હુ
નગર ને ખં ડયેરબનાવી દઇશ. ખં ડયેર! પણ આ નગર ને સજા
કરવા માટે જે માણસ ન થયો છે તે આવે ન હ ત્યાં ુધી આ
બનવા ું નથી. હુ તે સવર્ તેને આપીશ.”

આમ્મોન વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી
28 “હે મ ુષ્યના ુત્ર, ું આમ્મોનીઓ વરુદ્ધ પ્રબોધ કર.

કારણ કે તેઓએ મારા લોકોની તેમની વકટ પ ર તીમાં હાંસી
ઉડાવી છે. તેઓને આ પ્રમાણે કહે:

“ ‘તમાર વરુદ્ધ પણ ધારદાર,
ચમકતી તરવાર ુલ્લી કરવામાં આવી છે,

તે વીજળ ની જમે ચમકારા મારે છે.
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29 “ ‘તમારાં દશર્ન જૂઠાં છે.
ભ વષ્યવાણી ખોટ છે.
તમે દુ છો, અધમ છો;

તમારા દવસો ભરાઇ ૂ ા છે,
કારણ કે તમાર શક્ષાનો

અં તમ દવસ આવી પહોંચ્યો છે.
તરવાર તમાર ડોક પર પડનાર છે.
બા બલ વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી

30 “ ‘તાર તરવારને તેના મ્યાનની અંદર પાછ ૂક દે! તમારા
દેશમા,ં ાં તમારો જન્મ થયો હતો ત્યાં જ હુ તમારો સંહાર
કર શ. 31 હુ મારો કોપ તમારા પર રેડ દઇશ અને ાં ુધી
મોટ આગના ભ ૂકે ત્યાં ુધી હુ મારો કોપરૂપી અ તમારા
પર મોકલીશ. સંહાર કરવામાં કુશળ અને સ્વભાવે કુ્રર માણસોના
હાથમાં હુ તમને સોંપી દઇશ. 32 તમે અ માં ઇંધણની જમે
હોમાઇ જશો. તમારા પોતાના દેશમાં તમારુ લોહ રેડાશે. તમારુ
કોઇ નામો નશાન ન હ રહે. હુ યહોવા આ બોલ્યો છુ.’ ”

22
યરૂશાલેમના પાપો

1 યહોવાની વાણી મને આ પ્રમાણે સંભળાઇ: 2 “હે મ ુષ્યના
ુત્ર, ું તેણીનો ન્યાય તોળવા તૈયાર છે? તો ું યરૂશાલેમ પર

તે ‘ ૂનીઓની નગર ’ છે તેવો આરોપ ૂક, પછ તેણે આચરેલા
બધા ભયંકર કૃત્યો વષે તેને જણાવ. 3 તે નગરને જણાવ કે,
‘યહોવા મારા મા લક તમને કહે છે: પોતાની મધ્યે ઘણાં લોકોનાં
ૂન કયાર્ છે અને ૂ તઓની ૂજા કર ને પોતાને કયાર્ છે.
4 “ ‘એ કારણને લીધે તારા નાશનો સમય પાક ૂ ો છે. એ
ૂનની જવાબદાર તાર છે અને તેં જ બનાવેલી ૂ તઓથી ું
થયેલી છે, તેથી તાર ઘડ ભરાઇ ૂક છે. તારુ આવી બન્ ું

છે! આથી જ મેં તેને બધી પ્રજાઓની હાંસીનો અને બધા દેશોના
ઉપહાસનો વષય બનાવી છે. 5 દૂરના અને નજીકના દેશો તાર
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હાંસી ઉડાવશ,ે ું ઘણી બદનામ થયેલી છે. ું હસાથી ભરેલી
છે.

6 “ ‘તારા કલ્લાની અંદર રહેનાર ઇસ્રાએલના પ્રત્યેક આગેવાને
પોતાના હાથનો ઉપયોગ લોહ વહેવડાવવામાં કય છે. 7 તારામાં
કોઇ માતા પતાને માન આપ ું નથી. વદેશીઓને ુરક્ષા માટે
નાણાં ૂકવવા ફરજ પાડે છે. અને અનાથો તથા વધવાઓ ઉપર
ત્રાસ ુજારે છે. 8 હુ જે કઇં પ વત્ર મા ું છુ તેને ું ધ ારે
છે. અને મારા ખાસ વશ્રામવારો ું ઉલ્લંઘન કરે છે. 9 તારે ત્યાં
લોકો ખોટ અફવાઓ ફેલાવે છે અને ૂનો કરાવે છે, પવર્ત પરના
થાનકોએ જઇને બ લદાનો અપર્ણ કરે છે.

“ ‘તારે ત્યાં લોકો જા તય પાપો આચરે છે. 10 ધણા ુરુષો
પોતાના પતાની પત્નીઓ સાથે ભચારમાં ડૂબેલા હોય છે. અને
તેમાંના ધણા તો ીઓ પર ઋ ુકાળ દરમ્યાન બળાત્કાર કરે છે.
11 કેટલાંક ુરુષો બીજા ુરુષોની પત્નીઓ સાથે ભયાનક કુકમોર્
કરે છે, તો કોઇ પોતાની ુત્રવ ૂને કરે છે; કોઇ તેની પોતાની
બહેન પર એટલે કે પોતાના બાપની ુત્રી પર બળાત્કાર કરે છે.
12 તારે ત્યાં લોકો પૈસા લઇને ૂન કરે છે, પોતાના ઇસ્રાએલી
ભાઇઓને ધીરેલા નાણા ઉપર ાજ લે છે અને નફા માટે તેમની
પાસે વધારે ભાવ પડાવે છે, મને તો ું ૂલી જ ગઇ છે.’ આ
યહોવા મારા મા લકના વચન છે.

13 “ ‘તમે અપ્રામા ણક નફો મેળ ો છે અને તમાર મધ્યે લોહ
વહેવડા ું છે. તેથી હુ રોષમાં હાથ પછાડ શ. 14 હુ તાર ખબર
લઇશ ત્યારે તાર હમત ટક રહેશે ખર ? તારુ બળ કાયમ
રહેશે ખરુ? કારણ કે હુ યહોવા બોલ્યો છુ અને મેં જે કઇ ક ું
છે તે સવર્ હુ કર બતાવીશ. 15 હુ તમને બીજી પ્રજાઓમાં અને
વદેશોમાં વેર વખેર કર નાખીશ અને તમે જે મ લનતામાં ૂપેલા
છો તેને હુ સં ૂણર્પણે દૂર કર શ. 16 બીજી સવર્ પ્રજાઓ આગળ
તમે અપમા નત થશો અને ત્યારે તમે જાણશો કે હુ યહોવા છુ.’ ”

ઇસ્રાએલ કામવગરના કચરાની જમે છે
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17 મને યહોવાની વાણી આ પ્રમાણે સંભળાઇ: 18 “હે મ ુષ્યના
ુત્ર, ઇસ્રાએલીઓ મારે માટે કચરા જવેા નકામા છે. તેઓ ચાંદ ને

શોધ્યા પછ ભઠ્ઠ માં રહેલા તાંબા, કલાઇ, લોઢા અને સીસા જવેા
છે. 19 આથી હુ યહોવા મા લક કહુ છુ કે, ‘તમે બધા એ
કચરા જવેા નકામા છો એટલે હુ તમને યરૂશાલેમમાં ભેગા કર શ.
20 જમે ચાંદ , પ ળ, લોખંડ, સીસા અને જસતને ુદ્ધ કરવા
માટે ભઠ્ઠ માં અ વડે ગળાય છે, તેવી જ ર તે હુ તમને મારા
રોષમાં ભેગા કર ને તમને ભઠ્ઠ માં ઓગળવા માટે ૂક દઇશ.
21 તેવી જ ર તે હુ મારા ક્રોધ અને રોષમાં તમને ભેગા કર ને
ઓગાળ શ. તમે મારા રોષની ભડભડતી ભઠ્ઠ માં ઓગળ જશો.
22 જમે ચાંદ ભઠ્ઠ ના અ થી ઓગળ જાય તેમ તમે મારા રોષના
અ થી ઓગળ જશો. ત્યારે તમે જાણશો કે મેં યહોવાએ મારો
કોપ તમારા પર રેડ્યો છે.’ ”

હઝ કયેલ યરૂશાલેમ વષે બોલે છે
23 ફર થી યહોવાની વાણી મને આ પ્રમાણે સંભળાઇ: 24 “હે

મ ુષ્યના ુત્ર, ું એ ૂ મને કહે: ુ એક અ ુદ્ધ ૂ મ છે
જે ૂ મ પર કોપના દવસે વરસાદ વરસતો નથી. 25 શકાર
ફાડ ખાનાર ગજના કરતા સહની જમે તારા ‘પ્રબોધકો’ એ તાર
વરુદ્ધ જાળ પાથર છે. તેઓ ઘણાં જીવોને હડપ કર ગયા છે.
તેઓ બળજબર થી ખજાનો અને સંપ પડાવી લે છે. તેઓ
આ દેશમાં વધવાઓનો વધારો કરે છે.

26 “તારા યાજકોએ ખરેખર મારા નયમશા ભંગ કય છે
અને જે અ પતર્ વસ્ ુઓ છે તેને ક ુ છે. તેઓએ પ વત્રતાને
અપ વત્રતાથી દરુ કર છે. તેઓ ુદ્ધ અને અ ુદ્ધ વચ્ચેનો ભેદ
શીખવતા નથી. તેઓ મારા ખાસ વશ્રામવાર ું અપમાન કરે છે
તેથી હુ તેઓની વચ્ચે અપ વત્ર બન્યો છુ.

27 “નગર ના અમલદારો શકારની ચીરફાડ કરતાં વરુઓ જવેા
છે; તેઓ ૂનરેજી કરે છે, લોકોને માર નાખીને તેમની મલકત
ૂંટ ને અપ્રામા ણક લાભ મેળવે છે.
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28 “તેમના પ્રબોધકો દરેક વસ્ ુઓ ઉપર થર્ ૂનો ઘોળે છે.
તેઓ પોકળ દશર્નો જુએ છે અને અસત્ય બોલે છે – તેઓ કહે
છે, ‘આ યહોવા મારા મા લકના વચન છે,’ પછ ભલ,ે મેં તેમને
કઇ ક ું ન હોય.

29 “સામાન્ય લોકો પણ જુલમમાં ડુબેલા હોય છે, તેઓ ગર બો
અને જરૂરતમંદોને ૂંટે છે અને વદેશીઓને ન્યાયથી વં ચત રાખીને
તેમની સાથે દુ ર્વહાર કરે છે.

30 “મેં તેમનામાં એવો માણસ શોધવાનો પ્રયત્ન કય જે દવાલ
બાંધી શકે, જે દવાલમાં પડલેાં ગાબડા પાસે ઊભો રહ મારાથી
દેશ ું રક્ષણ કરે – જે તેનો નાશ કરવા માટે તૈયાર હોય, પણ
હુ એવા કોઇને પણ શોધી ન શ ો. 31 આથી હુ તમારા પર
મારો ક્રોધ રેડ દઇશ. હુ મારા ક્રોધરૂપી અ થી તમને બાળ ને
ભસ્મ કર શ. તમે કરેલા સવર્ કુકમોન માટે હુ તમને જવાબદાર
ઠરાવીશ.” આ યહોવા મારા મા લકના વચન છે.

23
1 મને યહોવાની વાણી આ પ્રમાણે સંભળાઇ: 2 તેમણે ક ું,

“હે મ ુષ્યના ુત્ર, બે બહેનો હતી. 3 તેઓ ુવાન હતી ત્યારે
મસરમાં રહેતી હતી જે વારાંગના બની ગઇ હતી, ત્યાં જ તેમને
ુંબન, આ લગન અને સ્તનોના મદનનો અ ુભવ થઇ ૂ ો હતો

અને તેમ ું કૌમાયર્ હરાઇ ૂ ું હ ુ.ં 4 મોટ ું નામ ઓહલાહ
હ ું અને નાની ું નામ ઓહલીબાહ હ ુ.ં તેઓ બંને માર થઇ
અને મારાથી તેમને સંત ત થઇ. ઓહલાહ એટલે સમરૂન અને
ઓહલીબાહ એટલે યરૂશાલેમ.

5 “ઓહલાહ માર થઇ હતી, છતાં તેણે વારાંગના ૃ ચા ુ
રાખી. તે આશ્ ૂરના યોદ્ધાઓ ઉપર મોહ પડ હતી. 6 એ બધા
જુવાન હતા, રૂપાળા હતા અને જાંબલી રગના પોશાકમાં શોભતા
હતા. કોઇ લશ્કર અમલદાર હતા. કોઇ અ ધકાર ઓ હતા, કોઇ
ઘોડસેવાર હતા. 7 તેથી તેણે પસંદ કરેલા આશ્ ૂર ુરુષો સાથે

ભચાર ું પાપ ક .ુ તેણીએ તેઓની મ લન ૂ તઓની ૂજા
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કર ને પોતાની જાતને અ ુદ્ધ કર . 8 મસરમાં તેણે વારાંગના ૃ
શરૂ કર હતી, ત્યાં તે નાની હતી ત્યારથી જ માણસો તેની સાથે
ૂતા અને તેને ુંબન, આ લગન કર તેની સાથે ભચાર કરતાં

અને એ જ તેણે ચા ુ રા ુ.ં 9 તેથી મેં તેણીને આશ્ ૂર ના
માણસના હાથમાં સોંપી દ ધી જઓે માટે તેણી તલસતી હતી.
10 તેઓએ તેના કપડાં ઉતાર લીધા. તેને માર નાખી અને
તેના સંતાનોને પોતાના ુલામો તર કે લઇ ગયા. તે એક પાપી

ી તર કે સમગ્ર દેશની ીઓમાં કુ ાત બની. કારણ કે તેના
આચરણ પ્રમાણે તેને યોગ્ય શક્ષા થઇ હતી.

11 “તેની બહેન ઓહલીબાહે આ બ ું જો ું હ ું તેમ છતાં તે
વ ુ કામાસકત નીકળ અને વારાંગના ૃ માં તેની બહેન કરતાં પણ

થઇ. 12 તે આશ્ ૂરના ઉમરાવો અને સેનાપ તઓ ભભકાદાર
પોશાક પહેરેલા સૈ નકો અને ઘોડસેવારો ઉપર મોહ પડ . એ બધા
રૂપાળા જુવાનો હતા. 13 મેં જો ું કે તે તેની મોટ બહેનના પગલે
જ ચાલતી હતી અને તેના જવેા જ અધમ કૃત્યો તે આચરતી
હતી.

14 “તેણે વ ુને વ ુ ભચાર કય કારણ કે તેણે ભીત ઉપર
સદૂરથી ચતરેલા બા બલના અમલદારોના ચત્રો જોયા.ં 15 તેમણે
કમરે કમરબંધ અને માથે ુંદર સાફા બાંધેલા હતા. એ બધા જ
અ ધકાર ઓ તર કે ઉ મ લાગતાં હતા.ં તેઓ બા બલના ગૌરવ
અને ખાલદ યોના વતની જવેા ુંદર લાગતા હતા. 16 ારે તેણે
આ ચત્રો જોયાં ત્યારે તે આ ચત્રોમાંના ુરુષો માટે ઝંખવા લાગી
અને તેઓ પોતાની પાસે આવે માટે તેમને બોલાવવા માટે બા બલ
સંદેશાવાહકો મોકલ્યા. 17 બા બલવાસીઓ આ ા અને તે ીને
લઇને પથાર માં ુઇ ગયા જમેકે તે વારાંગના હોય અને તેમ તેને

કર અને તેણી ખીજવાઇને તેમનાથી દૂર નાસી ગઇ.
18 “આમ તે ઉઘાડછેોગ ભચાર કરતી હતી તેથી છેલ્લે હુ

તેની બહેનથી કટાળ ગયો હતો તેટલો જ તેનાથી કટાળ ગયો.
19 તે વારાંગના ૃ માં આગળને આગળ વધતી ગઇ, અને પોતે
જુવાન હતી ત્યારે મસરમાં જમે વારાંગના ૃ કરતી હતી તેમ
કરવા લાગી. 20 તેણી પોતાના મસરના પ્રેમીઓને ઝંખતી હતી
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જમેની ુરુષ ઇ દ્રયો ગધેડાની ઇ દ્રયો જવેી હતી અને જઓે
ઘોડાઓની જમે વીયર્ ાવ કરતાં હતા.ં

21 “તાર જુવાનીમાં મસરમાં ું ભચારમાં ડૂબેલી રહેતી હતી
અને દેહ ુખ માણ્યા કરતી હતી, એ બ ું તારે પાછુ માણ ું હ ું.
22 આથી, ઓહલીબાહ, હુ યહોવા મા લક, કહુ છુ કે, ‘તારા જે
પ્રેમીઓથી ું કટાળ ગઇ છે તેમને જ હુ તાર સામે ઉશ્કેર શ
અને ચારેબાજુથી તને ઘેર વળવા તેમને ભેગા કર શ. 23 હુ બધા
બા બલવાસીઓને અને ખાલદ વાસીઓને તથા પકોદ, શોઆને
અને કોઆના માણસોને, તેમ જ બધા આશ્ ૂરવાસીઓન,ે બધા
રૂપાળા જુવાનોન,ે રા પાલોને અને ઉમરાવોન,ે રથના સારથીઓને
અને ઘોડસેવારોને ભેગા કર શ. 24 તેઓ તાર વરુદ્ધ રથો, ગાડાં
અને વશાળ સૈન્ય સાથે શર ાણ ઢાલ અને ભાલા સાથે તાર
ઉપર આક્રમણ કરવા ચઢ આવશ,ે તેઓ શ સજ્જ માણસો
વડે તને ચારેબાજુથી ઘેર લેશે. હુ તેઓ સમક્ષ માર બાબત
રજૂ કર શ અને તેઓને યોગ્ય લાગે તેવો વતાર્વ તેઓ તાર સાથે
કરશે. 25 હુ તારા પર રોષે ભરાયો છુ. તેથી તેઓ તારા પર
રોષ ઉતારશ.ે તેઓ તારા નાક કાન કાપી નાખશે, તેઓ તારા
ુત્ર- ુત્રીને તાર પાસેથી લઇ લેશ.ે અને બાક ું બ ું અ માં

ભ મ થઇ જશે. 26 તેઓ તારા ુંદર પોશાક અને આ ૂષણો
તાર પાસેથી છ નવી લેશ.ે 27 હુ તારા સપનાઓનો અને મસરમાં
શરૂ કરેલાં ભચારનો અંત લાવીશ. એટલે ું હવેથી તેઓને
ારેય તાર આંખોથી લલચાવી ન હ શકે.’ ”
28 યહોવા મારા મા લક કહે છે: “જે લોકોને ું ધ ારે છે અને

જમેનાથી ું કટાળ ગઇ છે તેમના હાથમાં હુ તને ુપ્રત કર શ.
29 અને તેઓ તને ધ ારે છે એટલે તેઓ તારા પ રશ્રમની કમાણી
ઝંૂટવી લેશે અને તને બલકુલ ઉઘાડ અને ન કર ૂકશ.ે આમ,
ું વારાંગના તર કે ઉઘાડ પડ જઇશ. 30 તેં બીજી પ્રજાઓના

દેવોની ૂજા કર અને તેઓની ૂ તઓથી તે પોતાને અપ વત્ર
કર છે માટે આ સવર્ વપ ઓ તારા પર લાવવામાં આવશ.ે
31 ું તાર બહેનને પગલે ચાલી છે એટલે હુ તને તેનો જ પ્યાલો
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આપીશ.” 32 યહોવા મારા મા લકના આ વચન છે:

“તારે તાર બહેનનો પ્યાલો પીવો પડશ,ે
એ પ્યાલો ઉંચો છે

અને ઊંડો છે.
એ ઉપહાર અને મશ્કર થી છલોછલ ભરેલો છે.

33 એ તારાજી અને વનાશનો પ્યાલો તને છાકટ
અને દ:ુખી બનાવી દેશે.

34 ું તાર બહેન સમરૂનનો
પ્યાલો આખો ગટગટાવી જશે

અને પછ તેને ભાંગી નાખી તેના કટકા વડે
તારા સ્તન કાપી નાખશે.

35 “આ યહોવા મારા મા લકના વચન છે, ‘ ું મને ૂલી ગઇ
હતી અને માર તરફ તેં તાર પીઠ ફેરવી. તેથી તારાં સવર્ પાપ,
લંપટતા અને ભચારની શક્ષા તારે સહન કરવી પડશ.ે’ ”

ઓહલાહ અને ઓહલીબાહ વરુદ્ધ ન્યાય
36 યહોવાએ મને ક ું, “હે મ ુષ્યના ુત્ર, ું ઓહલાહ

અને ઓહલીબાહનો ન્યાય તોળવાને તૈયાર છે? તો તેમણે જે
શરમજનક કૃત્યો કયાર્ છે તેનો તેમના ઉપર આરોપ ૂક. 37 તેમણે

ભચાર કય છે, ૂન કયાર્ છે; તેમણે ૂ તઓ સાથે ભચાર
કય છે અને મારાથી તેમને થયેલા બાળકોનો તેમની આગળ ભોગ
આપ્યો છે. 38 વળ તેઓએ માર વરુદ્ધ આ ક ુ છે; એ જ
દવસે તેઓએ મારા મં દરને મારા ખાસ વશ્રામવારની સાથે અ ુદ્ધ
ક ુર્. 39 કારણ કે પોતાનાં બાળકોનો ૂ તઓને ભોગ ચઢા ા
પછ તે જ દવસે તેઓ મારા મં દરમાં પ્રવેશ્યા અને તેને અ ુદ્ધ
ક ુ છે. આ તેમણે મારા પોતાના જ મં દરમાં ક ુ છે!

40 “વળ એમણે સંદેશાવાહકો મોકલીને દૂર દૂરથી માણસોને
બોલા ા. ારે તેઓ આ ા ત્યારે તમે તેઓ ું સ્વાગત ક .ુ
તમે સ્નાન ક ,ુ આંખોમાં કાજળ આંજ ું અને વ ા ૂષણ ધારણ
કયાર્. 41 પછ તે દબદબાભયાર્ પલંગ ઉપર બેઠ અને સામે બાજઠ
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ૂ ો. બાજઠ ઉપર તેમણે મેં આપેલો ૂપ અને મેં આપે ું તેલ
ૂ ુ.ં
42 “તમારા ઓરડામાંથી મોટ ઉજાણીના અવાજો સંભળાતા

હતા. અને તમે રણમાંથી વંઠેલ ીઓ લા ાં હતાં અને તમે
તેમના હાથોમાં બંગડ ઓ પહેરાવી હતી અને તેઓના માથે ુંદર
ુગટો ૂ ા હતા. 43 પછ મને વચાર આ ો, ‘આ લોકો

વારાંગના ૃ કર કર ને ૃધ્ધ થઇ ગયેલી ીઓ સાથે ભચાર
કર ર ા છે.’ 44 માણસો વારાંગના પાસે જાય તેમ તેઓ તેમની
પાસે જવા લાગ્યા, અને તેમણે એ વંઠેલ ીઓ ઓહલાહ અને
ઓહલીબાહ પાસે જવા ું ચા ું રા ું છે.

45 “પણ સદાચાર માણસો તો તેમને ભચાર અને ૂનના
પાપોને કારણે સજા કરશ,ે કારણ, એ લોકોએ ભચાર ું પાપ
આચ ુર્ છે અને એમના હાથ લોહ થી ખરડાયેલા છે.”

46 આ યહોવા મારા મા લકના વચન છે: “એમના ઉપર ત્રાસ
ુજારવા માટે અને એમને ૂંટ લેવા માટે લશ્કરની ટુકડ લઇ

આવો. 47 તે લશ્કરની ટુકડ તેમને ઇંટાળ કરશે અને તરવારોથી
તેમનો અને તેમનાં ુત્રો તથા ુત્રીઓનો સંહાર કરશ.ે અને તેમના
ઘરોને બાળ ૂકશે. 48 આમ, સમગ્ર દેશમાંથી હુ કામાચારનો અંત
લાવીશ અને તમને બે બહેનોને જોઇને બધી ીઓ ચેતશે અને
તમાર જમે ભચાર ન હ કરે. કારણ કે ભચાર ું અ ુકરણ
ન કરવાની શખામણ તેમને મળશે. 49 તમારા ભચારના અને
ૂ ત ૂજાના પાપ માટે તમને સજા થશે, અને ત્યારે તમને ખબર

પડશે કે હુ યહોવા અને મા લક છુ.”

24
કઢાઇ અને માંસ

1 યહોયાક ન રાજાને બંદ વાન થયાને નવમા વષર્ના દશમા માસના
દશમા દવસે મને યહોવાની આ પ્રમાણે વાણી સંભળાઇ. 2 તેમણે
ક ું, “હે મ ુષ્યના ુત્ર, આજની તાર ખ નોંધી રાખ, કારણ, ‘આજે
બા બલના રાજાએ યરૂશાલેમને ઘેરો ઘાલ્યો છે.’ 3 એ બંડખોર
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ઇસ્રાએલી પ્રજાને ું આ દ્ર ાંત કહ સંભળાવ. તેને કહે કે, ‘આ
યહોવા મારા મા લકના વચન છે:
“ ‘કઢાઇને અ એ ચઢાવો,

ૂલે ચઢાવો તેમાં પાણી રેડો,
4 એમાં માંસના કટકા નાખો,

પસંદ કરેલા સારામાં સારા ખભા
અને પગનાં માંસના ટુકડા નાખો.

5 ઉ મમાં ઉ મ ઘેટુ લો,
ઉ મમાં ઉ મ હાડકાં પણ નાખો,

નીચે લાકડાં ગોઠવો,
ૂબ ઉકાળો, હાડકાં પણ બફાઇ

જાય ત્યાં ુધી બફાવા દો.’

6 “ ‘યહોવા મારા મા લક આ પ્રમાણે કહે છે:
એ ૂનીઓની નગર , તાર પર આફત આવશે!

ું કટાઇ ગયેલી કઢાઇ જવેી છે,
જનેો કાટ કદ ઊખડે એમ નથી.

ું દુ તાથી ભરેલી છે.
તેથી એક પછ એક ટુકડા લઇ લેવામાં આવે છે.
પણ કોઇ તે ખાવાના નથી.

7 તેણે ૂબ હમત ૂવર્ક ૂન કયાર્ છે.
બધાં જોઇ શકે છે કે માર નંખાયેલ ું રકત ખડકો પર એમ ું
એમ જ છે.

જે બધા જોઇ શકે છે.
જો એ લોહ જમીન પર રેડા ું હોત તો રેતી તેને ઢાંક દેત;

8 ખડક પર એ રકત ુલ્ ું છે.
જથેી તે માર આગળ તેની વરુદ્ધ હાંક મારે છે

જથેી મારો કોપ સળગે અને હુ બદલો લઉં.

9 “ ‘તેથી યહોવા મારા મા લક આ પ્રમાણે કહે છે:
હે યરૂશાલેમ, ૂનીઓની નગર , તાર પર આફત આવશ!ે
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હુ પણ લાકડાનો મોટો ઢગલો કર શ.
10 ુષ્કળ લાકડા લાવો, આગ પેટાવો!

માંસ ઓગળ જાય ત્યાં ુધી તેને ઉકાળો.
મસાલાઓને તેમાં ઉમેરો!

હાડકાં બળ જાય ત્યાં ુધી તેને ઉકાળો.
11 પછ ખાલી કઢાઇને અંગારા ઉપર ૂક

તેનો બગાડ અને કચરો બળ જાય ત્યાં ુધી તેને તપાવો.

12 “ ‘પણ કાટ એટલો બધો છે
કે જવાળાઓથી પણ ન હ જાય.

13 “ ‘હે યરૂશાલેમ, તારા ભચારની અ ુ દ્ધ
દૂર કરવા મેં પ્રયત્ન કય હતો પણ ું ચોખ્ખી ન થઇ.

એટલે તારા પર હુ મારો ૂરો રોષ ઉતાર ન હ
રહુ ત્યાં ુધી ું ફર ચોખ્ખી થનાર નથી.

14 “ ‘આ મેં યહોવાએ ક ું છે અને તે, એ પ્રમાણે બનશે જ.
હુ એ પ્રમાણે જ કર શ. જરા પણ પીછેહઠ કર શ ન હ. દયા
ન હ ખાઉં, ને હુ મારો નણર્ય પણ બદલીશ ન હ. તને તાર
વતર્ ૂંક માટે અને તારા દષુ્કૃત્યો માટે સજા થશે જ. આ યહોવા
મારા મા લકના વચન છે.’ ”

હઝ કયેલની પત્ની ું અવસાન
15 ફર થી મને યહોવાની વાણી આ પ્રમાણે સંભળાઇ: 16 “હે

મ ુષ્યના ુત્ર, હુ એક ઝપાટે તાર પ્રયતમાને દૂર કરવાનો છુ.
પણ તારે રડવા ું નથી, કે શોક કરવાનો નથી કે આં ુ સારવાના
નથી. 17 તારા ડૂસકાં સંભળાવા જોઇએ ન હ, તારા ઉ મ સાફા
અને ઉ મ પગરખા ું પહેરજ,ે તારા હોઠને ું ઢાકતો ન હ કે ું
શોકની રોટલી ખાતો ન હ કે શોકના ર ત રવાજો પાળતો ન હ.”

18 સવારમાં તો હુ લોકોને પ્રબોધ કરતો હતો અને તે જ સાંજે
માર પત્ની ૃત્ ુ પામી. બીજે દવસે મને કહેવામાં આ ું હ ું
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તે પ્રમાણે મેં ક ુ. 19 મને લોકોએ ૂછ ું, “તમે આમ શા માટે
કરો છો? આ બધાનો ું અથર્ છે?”

20 ત્યારે મેં તેમને ક ું, “મને યહોવાની વાણી સંભળાઇ છે.
21 તમને ઇસ્રાએલીઓને યહોવા મારા મા લક કહે છે કે, ‘જે
પ વત્ર ાન માટે તમે ગવર્ લો છો, અને જનેે માટે તમારુ અંતર
તલસે છે તેનો હુ પોતે જ ધ્વંસક છુ. તમારાં જે ુત્ર ુત્રીઓને તમે
પાછળ છોડ આ ા છો તેઓ તરવારનો ભોગ બનશે. 22 ત્યારે
તમારે મેં ક ું છે તે પ્રમાણે કરવા ું છે. તમારા હોઠને ઢાંકશો
ન હ કે શોકની રોટલી ખાશો ન હ કે શોકના ર ત રવાજો પાળશો
ન હ. 23 તમારે માથે ઉ મ સાફો અને ઉ મ પગરખા પહેર લો,
રડશો ન હ કે પ ાતાપ કરશો ન હ, તમારાં પાપે તમે એકબીજા
સામે રોદણાં રડતાં રબાઇ રબાઇને મરશો. 24 યહોવા કહે છે,
હઝ કયેલ તમારે માટે દ્ર ાંત રૂપ છે. મેં જમે ક ું છે તેમ જ
તમારે કરવા ું છે અને આ બનશે ત્યારે તમને ખબર પડશે કે એ
યહોવા મારા મા લક છે.’ ”

25 યહોવાએ મને ક ું, “હે મ ુષ્યના ુત્ર, જે દવસે હુ
યરૂશાલેમમાંથી તેઓનાં હૃદયનો આનંદ તેઓનો મ હમા અને
તેઓની પત્નીઓ અને તેઓના ુત્ર- ુત્રીઓ લઇ લઇશ. 26 જે
દવસે હુ આ કર શ, તે જ દવસે એ વનાશમાંથી ઊગર ગયે ું
કોઇ આવીને તને એ સમાચાર આપશે. 27 તે જ દવસે તને તાર
વાચા પાછ મળશે અને ું એની સાથે વાત કર શ. આમ ું
તેમને દ્ર ાંતરૂપ થઇ પડ શ અને તેઓને ખાતર થશે કે હુ યહોવા
છુ.”

25
આમ્મોનની વરુદ્ધ અગમવાણી

1 મને ફર થી યહોવાની વાણી આ પ્રમાણે સંભળાઇ: 2 “હે
મ ુષ્યના ુત્ર, આમ્મોનીઓ તરફ મોં કર તેમની વરુદ્ધ માર
ચેતવણી ઉચ્ચાર. 3 તેઓને કહે: ‘યહોવા મારા મા લકના વચનો
સાંભળો: ારે મારુ મં દર અ ુદ્ધ બનાવા ું હ ું ત્યારે તમે
મશ્કર કર ; ારે ઇસ્રાએલ દેશની તારાજી થતી હતી ત્યારે તમે
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તેની હાંસી ઉડાવી અને ારે યહૂદાના લોકોને બંદ વાસમાં લઇ
જવાતા હતા ત્યારે તમે આનંદ મના ો. 4 તેથી હુ તમને ૂવર્ની
પ્રજાઓના હાથમાં ુપ્રત કરુ છુ. તેઓ તમાર વચ્ચે છાવણી
નાખશે અને વસવાટ કરશે. તેઓ તમારા ફળ ખાઇ જશે અને
તમારુ દધુ પી જશે.

5 “ ‘હુ રાબ્બાહ નગરને ઊંટોને ચરવાની જગ્યા બનાવીશ અને
આમ્મોનીઓનો દેશ ઘેટાંબકરાંને ચરવાની જગ્યા થશ,ે ત્યારે તમે
જાણશો કે હુ યહોવા છુ. 6 યહોવા મારા મા લક કહે છે કે:
તમારા હૃદયમાં મારા ઇસ્રાએલી લોકો માટે તરસ્કાર છે, તેથી
ઇસ્રાએલની અવદશા જોઇને તમે તાળ ઓ પાડ ને નાચ્યા અને
ુશ થયા હતા. 7 તેથી હુ તમાર સામે મારો હાથ ઉગામીશ

અને ઘણી પ્રજાઓના હાથમાં તમને સોંપી દઇશ અને તમારો નાશ
કર શ. હુ તમને તમારા દેશમાંથી બહાર કાઢ ૂક શ. હુ દૂરના
રા ોમાં તમારો નાશ કર શ ત્યારે તમે જાણશો કે હુ યહોવા છુ.’ ”

મોઆબ અને સેઇર વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી
8 આ યહોવા મારા મા લકના વચન છે: “મોઆબે એમ ક ું

હ ું કે, ‘યહૂદા તો બીજી પ્રજાઓ જે ું જ છે;’ 9 તેથી હુ એની
સરહદો ું રક્ષણ કરતાં શહેરોને બેથ-યશીમોથ બઆલ-મેઓન અને
કયાર્થાઇમ સ હત એનાં ુંદરમાં ુંદર શહેરોને હુમલાનો ભોગ
બનાવીશ. 10 હુ આમ્મોનની સાથે મોઆબને પણ ૂવર્ની પ્રજાઓને
સોંપી દઇશ, જથેી આમ્મોનના લોકો ું પ્રજા તર કે ું અ સ્તત્વ જ
ૂંસાઇ જશે. 11 એ ર તે હુ મોઆબને સજા કર શ ત્યારે તેમને

ખબર પડશે કે હુ યહોવા છુ.”

અદોમ વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી
12 સૈન્યોના દેવ યહોવા કહે છે: “યહૂદાના લોકો પર વૈર

વાળ ને અદોમીઓએ મોટુ પાપ ક ુ છે.” 13 તેથી યહોવા મારા
મા લક કહે છે; “હુ અદોમ વરુદ્ધ મારો હાથ લંબાવીશ અને
તેના લોકોનો, જાનવરોનો અને ઢોરઢાંખરાનો હુ સં ૂણર્ નાશ કર શ.
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તેમાનથી માંડ ને દેદાન ુધી ું સવર્ તરવારથી નાશ પામશે. અને
દેશ વેરાન થશે. 14 મારા લોકો ઇસ્રાએલીઓ દ્વારા હુ અદોમ પર
વૈર વાળ શ અને તેઓ અદોમ સાથે મારા રોષ અને ક્રોધને છાજે
એવો વતાર્વ કરશે. એ લોકોને ખબર પડ જશે કે મેં વૈર વા ું
છે.” આ યહોવા મારા મા લકના વચન છે.

પ લસ્તીઓ વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી
15 વળ યહોવા મારા મા લક કહે છે: “પ લસ્તીઓએ ૃણા ૂવર્ક

પોતાના દશુ્મનો પર વૈર વા ું છે, અને લાંબા સમયથી તેઓનો
તરસ્કાર કયાર્ પછ તેમનો સંહાર કય છે.” 16 તેથી યહોવા મારા
મા લક કહે છે: “હુ પ લસ્તીઓ વરુદ્ધ મારો હાથ લંબાવીશ અને
પ લસ્તીઓનો નાશ કર શ અને દ રયા કનારાના બાક ના લોકોને
સાફ કર નાખીશ. 17 હુ મારા ઉગ્ર રોષમાંને રોષમાં તેમના પર
ભયંકર વૈર વાળ શ અને તેમને ભારે સજા કર શ. ત્યારે તેમને
ખબર પડશે કે હુ યહોવા છુ.”

26
ૂરનો નાશ-દેવવાણી

1 અ ગયારમા વષર્માં મ હનાના પ્રથમ દવસે મને યહોવાની
વાણી આ પ્રમાણે સંભળાઇ: 2 “હે મ ુષ્યના ુત્ર, ૂરના લોકોએ
આનંદમાં આવીને યરૂશાલેમ વષે ક ું છે કે, ‘આહા! પ્રજાઓના
વેપારવા ણ ું ધ્વાર ૂટ ગ ુ!ં એના દરવાજા આપણે માટે
ુલ્લા થઇ ગયા! એના વનાશથી આપણે સ ૃદ્ધ થઇ ુ!ં’ ”
3 તેથી યહોવા મારા મા લક કહે છે: “હે ૂર, હુ તાર વરુદ્ધ

છુ, હુ અનેક પ્રજાઓને સ ુદ્રના ઉછળતાં મોજાની જમે તારા પર
હુમલો કરવા લઇ આવીશ.

4 “તેઓ ૂરના કલ્લાઓનો નાશ કરશે અને કમાનોને તોડ
પાડશે. હુ તાર બધી રેતીને ૂંસી નાખીશ અને ફકત ુલ્લા
ખડક રહેવા દઇશ. 5 તેનો ટા ુ વસવાટ કરવા લાયક રહેશે ન હ,
પણ ત્યાં માછ ઓ પોતાની જાળો પાથરશ.ે” કારણ કે યહોવા
મારા મા લક તે બોલ્યા છે. “પ્રજાઓ ૂરને ૂંટ લેશે. 6 અને



હઝ કયેલ 26:7 lxiv હઝ કયેલ 26:16

ુ ૂ મ ઉપરના તારાં પરાંઓ તરવારનો ભોગ બનશ;ે ત્યારે
તેઓ જાણશે કે હુ યહોવા છુ.”

ન ૂખાદરેસ્સાર ૂર પર આક્રમણ કરશે
7 યહોવા મારા મા લક આ પ્રમાણે કહે છે: “ ૂરની વરુદ્ધ

હુ બા બલના રાજા, રાજાઓના રાજા ન ૂખાદરેસ્સારને ઉ રમાંથી
મોટુ સૈન્ય, રથો તથા ઘોડસેવારો સાથે લાવીશ. 8 પહેલાં તે
ુ ૂ મ પરની વસાહતોમાં રહેતા લોકોનો નાશ કરશે. પછ

તે નગરના કોટને ઘેરો ઘાલશે. તારા કોટ સામે મોરચા બાંધશે
અને તેની ઢાલો તાર વરુદ્ધ ઊંચી કરશે. 9 તે તારા કોટ ઉપર
યંત્રોથી મારો ચલાવશે અને તારા ુરજો ઓજારોથી તોડ પાડશે.
10 તેના હજારો ઘોડાઓએ ઉડાડલેી ૂળની રજથી ું છવાઇ જશે.
ભંગાણ પડલેા શહેરમાં લોકો પ્રવેશ કરે તેમ તે તારા બારણામાં
થઇને દાખલ થશ.ે ત્યારે ઘોડાઓ, રથો અને ગાડાંના અવાજથી
તારો કલ્લો ુજી ઊઠશે. 11 તેના ઘોડસેવારો નગરની પ્રત્યેક
શેર ઓ કબજે કર લેશ.ે તે તારા લોકોની હત્યા કરશે અને તારા
પ્ર ાત અને મોટા સ્તંભો ભોંયભેગા થઇ જશ.ે 12 તાર સંપ
પડાવી લેવામાં આવશ,ે તારો માલ ૂંટ લેવામાં આવશે, તારો
કોટ ભોંયભેગો થઇ જશે અને તાર વૈભવશાળ હવેલીઓ તોડ
પાડવામાં આવશ.ે તારા પથ્થરો કાટમાળ અને છારુ દ રયામાં
પધરાવી દેવામાં આવશ.ે 13 હુ તારાં ગીતો થંભાવી દઇશ અને
તાર વીણાના સ્વરો ફર કદ ન હ સંભળાય. 14 હુ ફકત તારા
ટા ુને વેરાન ખડક બનાવી દઇશ, તેના પર માછ ઓ પોતાની જાળો
પાથરશ.ે તેને ફર થી કદ બાંધવામાં આવશે ન હ. કારણ કે હુ
યહોવા તે બોલ્યો છુ.” એમ યહોવા મારા મા લક કહે છે.

અન્ય રા ો ૂર વષે રડશે
15 યહોવા મારા મા લક ૂરને કહે છે: “તારા પતનથી, તારા

લોકોની હત્યા થવાથી અને ઘવાયેલાઓના આતર્નાદથી સ ુદ્ર તટના
દેશોના લોકો ભયથી ુજી ઊઠશ.ે 16 ૂરની જે દશા થઇ છે
તે જોઇને સ ુદ્ર તટ પર વસતી પ્રજાઓના રાજાઓ તેઓની
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રાજગાદ પરથી નીચે ઊતરશે અને તેઓના ઝભ્ભાઓ અને ુંદર
પોશાકો બાજુ પર ૂક ને ભયભીત થઇને જમીન પર બેસશે. તાર
દદુશા જોઇને તેઓને ુજાર ચડ જશે. 17 તેઓ તારે માટે આ
મર શયા ગાશે;

“ ‘ઓ વ ાત નગર !
આ તે તારો કેવો વનાશ

ું સ ુદ્રમાંથી સાફ થઇ ગઇ!
ું અને તારા વતનીઓ

સ ુદ્ર પર ગ વ હતા.ં
અને આખા સાગરકાંઠાના વતનીઓ

તારાથી ડરતા રહેતા હતા.
18 તારા પતન વખતે આજે

કાંઠાપ્રદેશ ુજી ઊઠયો છે,
અને સ ુદ્રના બધાં દ્વ પો

તારા સવર્નાશથી કાંપી ઊઠયા છે.’ ”
19 યહોવા મારા મા લક આ પ્રમાણે કહે છે, “ ારે હુ ૂરને

વેરાન અને નજન બનાવી દઇશ અને સ ુદ્રના તોફાની પાણી નીચે
ડૂબાડ દઇશ. 20 ત્યારે હુ તને ૂતકાળના ઘણાં લોકો ાં છે
ત્યાં નરકના ખાડામાં ધકેલી દઇશ, ત્યાં નીચેની ધરતીમાં, પ્રાચીન
ખં ડયેરોમા,ં નરકના ખાડામાં ગયેલા લોકો સાથે તારે રહે ું પડશ.ે
ફર થી તને આ જીવલોકમાં આવીને વસવા દેવામાં આવશે ન હ.
21 હુ તારો અંત લાવી દઇશ અને તારુ અ સ્તત્વ રહેશે ન હ.
લોકો તાર શોધ કરશે, પણ ું કદ મળશે ન હ.” આ યહોવા
મારા મા લકના વચન છે.

27
ૂર સ ુદ્ર પર ાપાર માટે ું મહાન ળ

1 મને યહોવાની વાણી આ પ્રમાણે સંભળાઇ: 2 “હે મ ુષ્યના
ુત્ર, ું ૂર વષે આ મર શયો ગા. 3 ‘ ું એ સ ુદ્રકાંઠે વસ્તરેલા
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તે નગરને, વ ના ાપારકેન્દ્રને કહે કે, યહોવા મારા મા લક આ
પ્રમાણે કહે છે:

“ ‘હે ૂર, ું કહેતી હતી કે
હુ ુંદર ુગટ છુ.

4 હે ૂર, ું કહેતી હતી, મારા સૌદયર્માં કોઇ ઊણપ નથી.
તાર સરહદ ઠેઠ મધદ રયા ુધી વસ્તરેલી છે.
તારા બાંધનારાઓએ તારામાં કોઇ ઉણપ રાખી નથી.

5 તારા પા ટયાં તેમણે સનીર પવર્તના
સરૂના લાકડાનાં બના ા હતા,ં

અને તારા સ્તંભો બનાવવા માટે
લબાનોનના એરેજકા નો ઉપયોગ કય હતો.

6 તેઓએ તારાં હલેસાં બાશાનના
એલોનકા નાં બના ાં હતા.ં

તારુ ૂતક સાયપ્રસના દ ક્ષણ કાંઠેથી
લાવેલા સરળ ૃક્ષના લાકડા ું
અને હાથીદાંતજ ડત બનાવવામાં આ ું હ ું.

7 તારા સઢ મસરના ભરતભરેલા કાપડમાંથી બના ા હતા,ં
જે તારા માટે વાવટા ું કામ કરતા હતા.

તાર છત અલીશાહ ટા ુઓના નીલ
અને જાં ુ ડયા કાપડમાંથી બનાવી હતી.

8 તારાં હલેસાં મારનારા સદોન અને આવાર્દના રહેવાસીઓ હતા.ં
તારા પોતાના કુશળ માણસો તારા ખલાસીઓ હતા.

9 ગેબાલથી આવેલા કુશળ કાર ગરો
તારુ સમારકામ કરતાં હતા.ં

દેશપરદેશથી સાગરના બધાં વહાણોના ખલાસીઓ
તારે ત્યાં વેપાર કરવા માટે આવતા હતા.

10 “ ‘તારા સૈન્યમાં પારસ, ૂદ અને ૂટના માણસો સૈ નકો
તર કે સેવાઓ આપતા હતા. તેઓ તાર ભીતો ઉપર ઢાલો અને
ટોપો લટકાવતા હતા અને તાર શોભા વધારતા હતા. 11 આવાર્દ
અને સ સલના સૈ નકો તારા કલ્લા ું રક્ષણ કરતા હતા. ગામ્માદના
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માણસો તારા ુરજોમાં ફરજ બજાવતા હતા. તેઓની ઢાલો તાર
દવાલોની ઉપર લટકાવેલી હતી, જે તારા ગૌરવમાં વધારો કરતી
હતી,

12 “ ‘તાર પાસે સવર્ પ્રકારની ુષ્કળ સ ૃ દ્ધ હોવાથી તાર
સાથે તાશીશર્ વેપાર કર ું હ ુ.ં અને તારા બજારમાં તારા
માલના બદલામાં ચાંદ , લોખંડ, કલાઇ અને સી ું લવા ું હ ું.
13 ગ્રીસ, ુબાલ અને મેશેખથી વેપાર ઓ ુલામો અને પ ળના
વાસણો લાવતા હતા અને બદલામાં તારો માલ લઇ જતા હતા.
14 બેથતોગામાર્હના લોકો તારા માલના બદલામાં તને ભારવાહક
ઘોડા, લડાયક ઘોડા અને ખચ્ચર આપતા હતા. 15 દેદાનવાસીઓ
તાર સાથે વેપાર કરતા હતા. ધણા સ ુદ્ર તટ પરના પ્રદેશમાં લોકો
તારા માલના બદલામાં તને હાથીદાંત અને અબ ૂસ આપતા હતા.
16 અરામ તેના વેપાર ઓ મોકલીને તાર ઉત્પ કરેલી વસ્ ુઓ
ખર દ ું હ ુ.ં તેઓ નીલમ ણ, ૂલ્યવાન જાં ુ ડયાં રગના વ ો,
ભરતકામ કરેલી વસ્ ુઓ, બાર ક મલમલ, પરવાળાં તથા કમતી
પત્થરો આપતા હતા.

17 “ ‘યહૂદા અને ઇસ્રાએલના લોકો તારો માલ ખર દ બદલામાં
તને ઘઉં, જૈ ુન, મધ, લાખ, તેલ તથા ુગંધીત દ્ર ો આપતા
હતા. 18 તારે ત્યાં એટલી બધી વસ્ ુઓ બનતી હતી અને તારે ત્યાં
એટલો બધો માલ હતો કે દમસ્કના લોકો તાર સાથે ાપાર કરતાં
અને બદલામાં તને હેલ્બોનનો દ્રાક્ષારસ અને સહાર ું ઊન આપતા
હતા. 19 દેદાનના લોકો અને ઉઝાલના ુવાનો તને ઘડતર ું લોઢુ
અને તેજાના અને શેરડ આપી તારો માલ ખર દતા. 20 દેદાનના
લોકો તારા માલના બદલામાં તને ઘોડાના જીન માટે ધાબળા
આપતા. 21 અરબસ્તાનના લોકો અને કેદારના આગેવાનો તારા
માલની કમત ઘેટાબકરાંમાં ૂકવતા.ં 22 શેબા અને રાઅમાહના
વેપાર ઓ ઉ મ જાતના તેજાના, રત્નો અને સો ું આપીને તારો
માલ ખર દતા. 23 હારાન, કા ેહ અને એદેન, શેબાના શહેરો અને
આશ્ ૂર તથા ખલ્માદના લોકો સાથે તારો વેપાર ચાલતો હતો.
24 તેઓ તને જાતજાતનો કમતી માલ, મોં ું જાં ુ ડયા રગ ું
કાપડ અને કનખાબ, ભભકાભયાર્ રગોના ગાલીચા અને ૂંથેલા
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મજ ૂત દોરડાં વેચતા હતા.

25 “ ‘મોટાં મોટાં વહાણોમાં તારો માલ દેશ વદેશ જતો હતો.
ું ભરસ ુદ્રમાં સ ૃદ્ધ હતો.

26 પર ુ હવે તારા કુશળ ખલાસીઓ તને ભરસ ુદ્રમાં લઇ ગયા
છે.

તારુ સમથર્ વહાણ ૂવર્ના તોફાની પવનોમાં સપડા ું છે અને
મધદ રયે તારા ુ ે ુ ા ઉડાવી દ ધા.

27 તેં બ ું જ ુમા ું છે,
તાર બધી દોલત,

તારો બધો જ માલ અને સરસામાન,
તારા બધા ખલાસીઓ અને સારગો,

તારા મરામત કરનારાઓ,
વેપાર ઓ અને બીજા બધા જ યોદ્ધાઓ,

બધા જ માણસો-ટૂકમાં બ ું જ ડૂબતાં
તાર સાથે સ ુદ્રમાં ડૂબી ગ ુ.ં

28 “ ‘તારા ના વકોની ચીસોથી દ રયા કનારો કપી ઊઠયો.
29 તે સાંભળ ને બધા હલેસા મારનારાઓ,

બધા ના વકો, અને સારગો પોતપોતાના વહાણ ઉપરથી
ઊતર ને કનારે જઇ ઊભા.

30 તેઓ તારુ દ:ુખ જોઇને વલાપ કરશે અને દ:ુખમય રુદન કરશે
અને માથા પર ૂળ નાખી રાખમાં આળોટશ.ે

31 તેઓ ભારે શોકમાં પોતાનાં માથાં ૂંડાવશ.ે
તેઓ શણના વ ો પહેરશે

અને પોતાના હૃદયમાં ભારે દ:ુખ સાથે તારા માટે વલાપ કરશ.ે

32 “ ‘તેઓ શોકમાં તારા માટે વલાપગીત ગાશે,

“ ‘ ૂર જે ું કોણ છે?
એ ૂરનગર અત્યારે સાગરમાં શાંત પોઢ ગઇ છે!

33 ારે તારો માલ સ ુદ્રમાંથી ઠલવાતો ત્યારે
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ું દરેક પ્રકારની પ્રજાઓને સંતોષતી હતી.
તારા માલ દ્વારા મેળવાતા ુષ્કળ દ્ર થી રાજાઓના ભંડાર
ભરાતાં હતા.ં

34 હવે મહાસાગરે તારા ુ ા ઉડાવી દ ધા છે,
અને ું સ ુદ્રને ત ળયે ડૂબી ગઇ છે.

તારો બધો માલ અને તારા બધા માણસો
તાર ભેગા સ ુદ્રને ત ળયે પહોંચી ગયા છે.

35 સ ુદ્રકાંઠે રહેનારા સવર્ તાર
દશા જોઇને સ્તબ્ધ થઇ ગયા છે.

તેઓના રાજાઓ ભયભીત થઇ ગયા છે
અને તેઓના ચહેરાઓ પર ગભરાટ છવાયેલો છે.

36 દુ નયાભરના વેપાર ઓ ડર ને ચીસો પાડ ઊઠયા છે;
કારણ કે તારો અંત ભયંકર આ ો છે.

સદાને માટે હવે તારો નાશ થયો છે.
હવે તો ું ફ ર કદ હયાતીમાં આવશે ન હ!’ ”

28
ૂર પોતાને દેવ માને છે

1 મને યહોવા ું વચન આ પ્રમાણે સંભળા ુ;ં 2 “હે મ ુષ્યના
ુત્ર, ું ૂરના રાજવીને કહે કે, ‘આ યહોવા મારા મા લકના વચન

છે:

“ ‘ ું અ ભમાનથી લાઇ ગયો છે
અને દેવ હોવાનો દાવો કરે છે,

ું કહે છે, “દેવની જમે હુ
સ ુદ્રોની મધ્યે આસન પર બે ું છુ.”

ું દેવના જવેો જ્ઞાની હોવાનો દાવો ભલે કરે,
પર ુ ું નાશવંત મ ુષ્ય છે, દેવ ન હ.

3 છતાં ું દેવ હોવાનો દભ કરે છે,
ું એમ માને છે
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કે ું દા નયેલ કરતા પણ ડા ો છે.
તારાથી ક ું અજાણ્ ું નથી.

4 તારા ડહાપણ અને તારા કૌશલથી
તે સોનાચાંદ ના ભંડાર ભયાર્ છે.

5 ું વેપારમાં ઘણો કાબેલ છે.
તેથી ું ઘણો ધનવાન થયો છે

અને તે કારણે
ું અ ભમાની થયો છે.

6 “ ‘તેથી યહોવા મારા મા લક કહે છે:
ું દેવોના જવેો જ્ઞાની હોવાનો દાવો કરે છે.

7 તેથી હુ તારા પર હુમલો કરવા માટે ઘાતક માં
ઘાતક પરદેશીઓને લઇ આવીશ.

તેં તાર કુશળતાથી અને દાનાઇથી જે સંપ પ્રાપ્ત કર છે
તે બધાનો નાશ કર ,
તેઓ તાર ક તન ઝાંખી પાડશે.

8 તેઓ તારા પ્રાણ લેશે અને તને નરકના ખાડામાં ધકેલી દેશે.
અને સાગરને ત ળયે પહોંચાડ દેશે.

9 તેઓ તારો પ્રાણ લેવા આવશે ત્યારે
પણ ું એમ જ કહેતો રહ શ કે, “હુ દેવ છુ?”

ું દેવ નથી, ું તો કેવળ માણસ જ છે.
અને તે પણ વધ કરનારાઓના હાથમાં પડલેો છે.

10 ું બે ુ ત વદેશીની જમે વદેશીઓના હાથે ૃત્ ુ પામશે.
તેથી મેં આમ ક ું છે.’ ”

એમ યહોવા મારા મા લક કહે છે.
11 મને ફર થી યહોવાની વાણી આ પ્રમાણે સંભળાઇ: 12 “હે

મ ુષ્યના ુત્ર, ું ૂરના રાજાને માટે શોકગીત ગા. અને તેને કહે
કે, ‘આ યહોવા મારા મા લકના વચન છે:

“ ‘એક વખત ું સં ૂણર્તાની પરાકા ાએ પહોંચ્યો હતો,
ું જ્ઞાનનો અને સૌદયર્નો ભંડાર હતો.
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13 દેવના ઉદ્યાન એદનમાં તારો વાસ હતો
અને બધી જાતના રત્નો ું ધારણ કરતો હતો;

હ રા, માણેક, પોખરાજ,
નીલમ, અક ક, બદામી ઇન્દ્રનીલ,
પ ા અને તારાં આ ૂષણો સોનાનાં હતા.ં

તારા જન્મ સમયે
તારે માટે બનાવવામાં આ ાં હતા.ં

14 તારુ રક્ષણ કરવા એક અ ભ ષકત રક્ષક
દૂત તર કે નીમ્યો હતો.

ું દેવના પ વત્ર પવર્ત પર જઇ શકતો હતો
અને અ ના ચળકતાં પથ્થરો પર ચાલતો હતો.

15 ું જન્મ્યો ત્યારે તારુ આચરણ નષ્કલંક હ ુ,ં
પણ પાછળથી તાર દુ તા પ્રગટ થવા માંડ .

16 તારો વધતો જતો ાપાર તને હસામાં
અને પાપમાં ખેંચી ગયો.

આથી મેં તને દેવના પ વત્ર
પવર્ત પરથી હાંક ૂ ો.

જે દેવ દૂત તારુ રક્ષણ કરતો હતો
તેણે તને ઝળહળતાં રત્નોમાંથી તગેડ ૂકયો.

17 તારા સૌદયર્ને કારણે ું લાઇ ગયો હતો
અને તાર ક તન કારણે તાર ુ દ્ધ બહેર માર ગઇ હતી.

મેં તને ભોંય ઉપર પટ ો છે
અને બીજા રાજાઓ માટે તને ચેતવણીરૂપ બના ો છે.

18 તારા વેપારમાં તેં એટલાં બધાં પાપો
અને તા આચયાર્ કે તારા મં દરો

પણ થઇ ગયા.
આથી, હે ૂર, મેં તને આગ ચાંપી

અને તને બાળ ને ભોંયભેગો કર દ ધો.
આજે તને જોનારા સૌ કોઇ

તને ભસ્મી ૂત થયેલો જુએ છે.

19 “ ‘જે પ્રજાઓ તને ઓળખતી હતી
તે બધી તાર દશા જોઇને સ્તબ્ધ થઇ ગઇ છે.
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તારુ પ રણામ ભયંકર આ ું છે,
સદાને માટે તારો નાશ થયો છે.’ ”
સદોન વરુદ્ધ સંદેશ

20 ફર થી મને યહોવાની વાણી આ પ્રમાણે સંભળાઇ: 21 “હે
મ ુષ્યના ુત્ર, ું સદોન તરફ ુખ કર ને તેની વરુદ્ધ પ્રબોધ કર.
22 તેણીને કહે, ‘યહોવા મારા મા લક કહે છે:

“ ‘હે સદોન, હુ તાર વરુદ્ધ છુ.
હુ તારા ાનમાં મારો

મ હમા પ્રગટ કર શ.
તારામાં વસતા લોકોને સજા કર હુ

માર પ વત્રતા પ્રગટ કર શ
ત્યારે લોકો જાણશે કે હુ યહોવા છુ.

23 હુ તારા પર મરક મોકલીશ.
તાર શેર ઓમાં લોહ વહેશે. કારણ,

જઓેની હત્યા થઇ છે તેઓ ત્યાં પડ્યા છે.
પછ તને ખાતર થશે કે હુ યહોવા છુ.’ ”

રા ઇસ્રાએલની મશ્કર કરવા ું બંધ કરશે
24 યહોવાએ ક ું, “ ‘ઇસ્રાએલનો તરસ્કાર કરનાર

આજુબાજુની પ્રજાઓ હવે કદ તેને ભોંકાતા કાંટા કે ઝાંખરાની
જમે હેરાન ન હ કરે. અને ત્યારે તેઓને ખબર પડશે કે હુ યહોવા
તમારો મા લક છુ.’ ”

25 આ યહોવા મારા મા લકના વચન છે: “ઇસ્રાએલીઓને મેં જે
પ્રજાઓમાં વેર વખેર કર નાખી છે, તે બધામાંથી હુ તેમને પાછા
લાવી એકત્ર કર શ અને ત્યારે બધી પ્રજાઓને ખબર પડશે કે હુ
પ વત્ર છુ. ઇસ્રાએલના લોકો, મેં મારા સેવક યાકૂબને આપેલી
તેમની પોતાની ૂ મમાં વસશે. 26 તેઓ ઇસ્રાએલમાં શાં ત ૂવર્ક
રહેશ,ે ઘરો બાંધશે અને દ્રાક્ષની વાડ ઓ રોપશ.ે તેમની સાથે
દુ ર્વહાર કરનાર આજુબાજુની પ્રજાઓને હુ સજા કર શ અને
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તેઓ શાં તથી રહેશે. ત્યારે તેઓને ખબર પડશે કે હુ તેમનો દેવ
યહોવા છુ.”

29
મસરને શક્ષા થશે

1 યહોયાક ન રાજાને બંદ વાન થયાને દશમા વષર્ના દશમા
મ હનાના બારમા દવસે મને યહોવાની વાણી આ પ્રમાણે સંભળાઇ:
2 “હે મ ુષ્યના ુત્ર, મસરના રાજા ફારુન તરફ મોં કર ને તેની
અને તેના આખા દેશના સવર્ લોકો વરુદ્ધ પ્રબોધ કર. 3 તેને
સંબોધીને કહે કે ‘યહોવા મારા મા લક આ પ્રમાણે કહે છે:

“ ‘હે મસરના રાજા ફારુન,
હે નાઇલ નદ ના જળમાં આળોટતા મગર, હુ તાર સામે
પડ્યો છુ.

ું એવો દાવો કરે છે કે “નાઇલ નદ તાર છે.
તેં પોતે એ ું સજન ક ુ છે.”

4 “ ‘હુ તારા જડબામાં આંકડ પરોવીશ અને તાર નાઇલની
માછલીઓ

તારાં ભગડાને ચોંટ રહે એમ કર શ.
અને એ બધી માછલીઓ સાથે હુ

તને નદ માંથી બહાર ખેંચી કાઢ શ.
5 હુ તને અને તાર નાઇલની બધી માછલીઓને રણમાં ફગાવી

દઇશ.
ું ુલ્લી જમીન ઉપર પડ્યો રહ શ.

કોઇ તને દફનાવશે ન હ.
હુ તને પ ુપંખીઓનો આહાર બનાવીશ.

6 ત્યારે મસરના બધા લોકોને
ખબર પડશે કે હુ યહોવા છુ.

“ ‘તેં ઇસ્રાએલીઓને આપેલો ટેકો બરુની
લાકડ ના ટેકા સમાન હતો.
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7 ારે ારે તેમણે એ લાકડ પકડ ત્યારે ત્યારે તે તેમના
હાથમાં ભાંગી ગઇ,

અને તેમના ખભાને તેણે ચીર ના ા.
ને તેમણે ારે એનો ટેકો લીધો ત્યારે

તે ૂટ ગઇ અને તેમનાં અંગો ૂજતા ર ા.ં’ ”

8 તેથી યહોવા આ પ્રમાણે કહે છે:
“હે મસર, હુ તાર વરુદ્ધ સૈન્યને મોકલીશ

અને તારા લોકોની અને ઢોરઢાંખરની હત્યા કરાવીશ.
9 મસર વેરાન અને ઉજ્જડ થઇ જશે;

અને ત્યારે લોકોને ખબર પડશે કે હુ યહોવા છુ.”

દેવ કહે છે, “કારણ કે તેં ક ુ હ ું કે નાઇલ નદ તાર છે અને
તેં જ તેને બનાવી છે, 10 ‘તેથી હુ તાર અને તાર નાઇલ નદ ની
વરુદ્ધ છુ,’ હુ સમગ્ર મસરને ઉ રમાં મગ્દોલથી માંડ ને ઠેઠ
કૂશની સરહદ પાસે આવેલા આસ્વાન ુધી વેરાન અને ઉજ્જડ
બનાવી દઇશ. 11 ચાળ સ વષર્ ુધી આ દેશમાં માણસ કે પ ુ
કોઇ ફરશે ન હ. તેમાં કોઇ વસવાટ કરશે ન હ. 12 હુ મસરને
ઉજ્જડ બનાવીશ તથા તેની આજુબાજુના દેશોને પણ ઉજ્જડ
બનાવીશ. તેના નગરો ચાલીસ વષર્ ુધી ખં ડયેર જવેા રહેશે, હુ
મસરવાસીઓને બીજા દેશોમાં અને પ્રજાઓમાં વખેર નાખીશ.”
13 આ યહોવા મારા મા લકના વચન છે: “ચાળ સ વષર્ને

અંતે મસર ઓ જે પ્રજાઓમાં વેર વખેર થઇ ગયેલા હશે
તેઓમાંથી તેમને પાછા ભેગા કર શ. 14 હુ મસરની જાહોજલાલી
ુન: ા પત કર શ અને હુ તેઓને મસરની દ ક્ષણના પાથોસર્માં
ાં તેઓનો જન્મ થયો હતો ત્યાં પાછા લાવીશ. પણ તેઓ

મહત્વના ન હ તેવા નાના રા તર કે રહેશે. 15 બધા રા ોમાં
તે નાનામાં ના ું રા હશ.ે અને તે કદ બીજી પ્રજાઓ પર
સ ા ન હ ચલાવી શકે, હુ તેમને એવા તો પામર બનાવી દઇશ
કે તેઓ બીજી પ્રજાઓને તાબે ન હ કર શકે. 16 ઇસ્રાએલ હવે
કદ મસરની સહાય પર આધાર રાખશે ન હ, કારણ કે જટેલી
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વાર તે મસરની મદદ મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે તેટલી વાર તેને
યાદ આવશે કે તેની મદદ મેળવવા માટે ઇસ્રાએલે પાપ ક ુ હ ું.
ત્યારે ઇસ્રાએલ જાણશે કે હુ એકલો જ, યહોવા મારા મા લક
છુ.”

મસરને બા બલ લેશે
17 સ ાવીસમાં વષર્ના પહેલા મ હનાના પહેલા દવસે મને

યહોવાની વાણી આ પ્રમાણે સંભળાઇ: 18 “હે મ ુષ્યના ુત્ર,
બા બલના રાજા ન ૂખાદરેસ્સારે ૂર ઉપર હુમલો કય , તેના
સૈ નકોએ એટલી સખત મહેનત કર કે તેમના વાળ ખર પડ્યા અને
તેમના ખભા છોલાઇ ગયા તેમ છતાં તેને કે તેના સૈન્યને પોતાની
મહેનત ું ક ું વળતર ન મ ું.” 19 તેથી યહોવા મારા મા લક
કહે છે કે, “હુ મસરની ૂ મ બા બલના રાજા ન ૂખાદરેસ્સારને
આપીશ અને તે એની સવર્ સંપ તેના શ્રમના બદલા તર કે
લઇ જશ.ે 20 ૂર સામે એણે કરેલી મહેનતના બદલામાં હુ તેને
મસરની ૂ મ આપી દઉં છુ, કારણ, તેની સેના મારે માટે કામ
કરતી હતી.” આ યહોવા મારા મા લક બોલ્યા છે.

21 “અને એવો દવસ આવશે કે હુ ારે ઇસ્રાએલને તે ું
અગાઉ ું બળ ફર થી આપીશ. જથેી એ લોકોની આગળ ું
બોલી શકે, અને ત્યારે લોકો તારા શ ો પ્રત્યે આદર રાખશે અને
મસર જાણશે કે હુ યહોવા છુ.”

30
બા બલ ું સૈન્ય મસર પર આક્રમણ કરશે

1 મને યહોવાની વાણી આ પ્રમાણે સંભળાઇ: 2 “હે મ ુષ્યના
ુત્ર, માર ચેતવણી ઉચ્ચાર અને કહે કે, ‘યહોવા મારા મા લક

કહે છે:

“ ‘આ બધી વસ્ ુઓનો નખ્ખોદ જાજો!
“કેવો ભયંકર દવસ આવી ર ો છે!”

3 તે દવસ,
એટલે યહોવાનો દવસ આવી પહોંચ્યો છે;
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વાદળોથી ઘેરાયેલો દવસ,
પ્રજાઓને માથે આફત ઉતારવાનો દવસ!

4 એ દવસે મસરમાં
અને કોનો સંહાર થશ,ે

તેની સંપ ૂંટાઇ જશે
અને દેશ આખો ખેદાનમેદાન થઇ જશે.

5 “ ‘દેશમાં ભારે દ:ુખ થશે તેની સાથે જ કૂશના, ૂટના અને
ૂદના તેમજ અરબસ્તાનના અને બા બલના લોકો તેમ જ મસર

સાથે સં ધથી જોડાયેલા બીજા લોકો પણ ુદ્ધમાં માયાર્ જશે.

6 “ ‘યહોવા મારા મા લકના આ વચન છે:
મસરના સવર્ મત્ર રા ો ું પતન થશે

અને તેના સામર્થ્યના અ ભમાનનો અંત આવશે.
ઉ રમાં મગ્દોલથી તે દ ક્ષણમાં આસ્વાન ુધીના સવર્

તરવારથી નાશ પામશ.ે
એમ યહોવા મારા મા લક જાહેર કરે છે.

7 તે તથા તેની સાથેના આસપાસના દેશો ઉજ્જડ થશે અને તેના
નગરો તથા તેની આજુબાજુના નગરો ખં ડયેર થઇ જશે.

8 હુ મસરને આગ ચાંપીશ
અને તેના બધા ટેકેદારોનો નાશ કર નાખીશ,

ત્યારે તેમને ખબર પડશે કે હુ યહોવા છુ.

9 “ ‘ ારે એ દવસ આવશે અને મસરનો નાશ થયો હશે
ત્યારે હુ વહાણોમાં ખે પયાઓ મોકલીને ન ત જીવે વસતા
કૂશના વતનીઓને ચેતવીશ અને તેઓ ભયભીત થઇ જશ.ે એ
દવસ આવી ર ો છે!’ ”
10 યહોવા મારા મા લકના આ વચન છે:
“હુ બા બલના રાજા ન ૂખાદરેસ્સારને હાથે

મસરની પ્રજાનો અંત આણીશ.
11 તે અને તેની ઘાતક સેના આવીને દેશને ખેદાન-મેદાન કર

નાખશ.ે
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તેઓ મસર સામે તરવાર ચલાવશે
અને આખો દેશ ૂડદાંથી છવાઇ જશે.

12 હુ નાઇલ નદ ને ૂકવી નાખીશ
અને મસરને બદમાશોને સોંપી દઇશ.

હુ પરદેશીઓને હાથે આખા દેશને વેરાન બનાવી દઇશ.
આ હુ યહોવા બોલ્યો છુ.”

મસરની ૂ તઓનો નાશ કરવામાં આવશે
13 યહોવા મારા મા લકના આ વચન છે:
“હુ મે મ્ફસની ૂ તઓનો

અને ૂતળાંઓનો નાશ કર શ.
મસરમાં કોઇ રાજકતાર્ ન હ રહે.

આખા દેશમાં ભય ાપી જશે.
14 હુ પાથોસર્ને વેરાન બનાવી દઇશ

અને સોઆનને આગ ચાંપીશ
અને નોનોને સજા કર શ.

15 હુ મસરના સૌથી મજ ૂત કલ્લાઓ પર મારો રોષ ઠાલવીશ
અને નોફની જાહોજલાલી અને પાપનો નાશ કર શ.

16 હુ મસરને આગ ચાંપીશ
અને પાપ ું નગર ભયથી થરથર ઊઠશ.ે

નોફની દવાલમાં ગાબડાં પડશે અને,
મે મ્ફઓના દશુ્મનો તેમને રાત દવસ હેરાન કરશ.ે

17 આવેનના તથા પી-બેસેથના ુવાનો તરવારથી માયાર્ જશે
અને બાક ના લોકોને ુલામ તર કે લઇ જવામાં આવશ.ે

18 જે દવસે હુ મસરની સ ાને તોડ પાડ શ અને જે બળ ઉપર
એ અ ભમાન કરે છે

તેનો અંત આણીશ ત્યારે તાહપન્હેસમાં અંધકાર છવાઇ જશે
અને આખા મસર પર વાદળ ઘેરાશ,ે

અને ત્યાંનાં બધા નગરોના વતનીઓ કેદ પકડાશે.
19 હુ ારે મસર ું આ ું કર શ ત્યારે

તે લોકોને ખબર પડશે કે હુ યહોવા છુ.”
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મસર કાયમ માટે દબુર્ળ થશે
20 યહોયાક ન રાજાને બંદ વાન થયાના અ ગયારમાં વષર્ના પહેલા

મ હનાના સાતમા દવસે મને યહોવા તરફથી આ સંદેશો મ ો:
21 “હે મ ુષ્યના ુત્ર, મેં મસરના રાજા ફારુનનો હાથ ભાંગી
ના ો છે. કોઇએ એને પાટો બાંધ્યો નથી કે એને ઝોળ માં નથી
ૂ ો, જથેી તે તરવાર પકડવા જટેલી શ કત ફર થી મેળવે.”
22 તેથી યહોવા મારા મા લક, કહે છે, કે “હુ મસરના રાજા

ફારુનની વરુદ્ધ છુ. હુ એનો સાજો અને પહેલાં મેં ભાંગેલો
એમ બંને હાથ ભાંગી નાખનાર છુ. અને તેના હાથમાંથી તરવાર
પડ જશ.ે 23 હુ મસર ઓને બીજી પ્રજાઓમાં અને વદેશીઓમાં
વેર વખેર કર નાખીશ. 24 ત્યાર બાદ હુ બા બલના રાજાના હાથ
મજ ૂત કર શ અને તેમાં માર તરવાર પકડાવીશ. પણ મસરના
રાજાના હાથ હુ ભાંગી નાખીશ અને તે પોતાના દશુ્મનો સામે વધ
થયેલા માણસની જમે ચીસો પાડતો રહેશે.

25 “હુ જરૂર બા બલના રાજાના હાથ બળવાન બનાવીશ, પણ
ફારુનના હાથ નબળાં પડ જશે, હુ બા બલના રાજાના હાથમાં
માર તરવાર આપીશ અને તે મસર તરફ તેને લંબાવશે ત્યારે
સૌને ખાતર થશે કે હુ યહોવા છુ. 26 હુ મસરવાસીઓને બીજી
પ્રજાઓમાં અને અન્ય દેશોમાં વખેર નાખીશ, અને ત્યારે તેઓ
જાણશે કે હુ યહોવા છુ.”

31
આશ્ ૂર એક કેદાર ૃક્ષની જમે છે

1 યહોયાક ન રાજાને બંદ વાન થયાને અ ગયારમે વષેર્ ત્રીજા
માસની મધ્યમાં યહોવાનો સંદેશો માર પાસે આ ો: 2 “હે
મ ુષ્યના ુત્ર, મસરના રાજા ફારુનને તથા તેના સવર્ લોકોને ું
કહે:
“ ‘તારા જવેો મહાન

અને વૈભવી બીજો કોણ છે?
3 ું બા બલના ુંદર ઘટાદાર શાખાઓવાળા કેદાર ૃક્ષ સમો છે.
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તારો છાંયો ૂબ વશાળ છે અને ું એટલો ઉંચો છે કે
ું વાદળાને અડકે છે.

4 વરસાદના પાણીથી તેને પોષણ મ ું છે.
પાતાળપાણી પીને એ ઊં ું વધ્ ું છે.

તેના રોપાઓની આસપાસ
નદ ઓ વહેતી હતી;

અને તેના વહેણાંથી વનમાંના
સવર્ ૃક્ષોને પાણી મળ ું હ ુ.ં

5 ુષ્કળ પાણીને લીધે જગલના બીજા
સવર્ ૃક્ષો કરતાં તે ઊં ું થ ું

અને તેની ડાળ ઓ ભરાવદાર
અને ુષ્કળ થઇ.

6 દરેક જાતના પંખીઓએ
તેમાં માળા બાંધ્યા,

એની છાયામાં બધાં જગલી પ ુઓએ
બચ્ચાંને જન્મ આપ્યાં

અને અસં પ્રજાઓએ
એની છાયામાં વશ્રામ કય .

7 એ ૃક્ષ ુંદર અને મજ ૂત હ ુ.ં
અને તેની ડાળ ઓ વસ્તરેલી હતી,
કારણ કે તેનાં ૂળ પાણી
ુધી ઊંડા પહોંચેલા હતા.

8 દેવના ઉદ્યાન ું કોઇ પણ દેવદાર ૃક્ષ
તેની બરાબર કર શક ું નહો ુ,ં કોઇ પણ સરુના

કે ચનારના ૃક્ષને એના જવેી શાખા નહોતી,
મેદાનના કોઇ પણ ૃક્ષોને

તેની ુંદરતા સાથે સરખાવી ન શકાય.
દેવના ઉદ્યાન ું કોઇ પણ ૃક્ષ તેની બરોબર ન કર શકે.

9 મેં યહોવાએ, તેને ઘટાદાર
અને વશાળ ડાળ ઓ આપીને જે શોભા આપી હતી

તેથી એદેનવાડ ના બીજાં
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ૃક્ષો તેની ઇષાર્ કરતા.’ ”

10 તેથી હવે હુ, યહોવા મારા મા લક, આ પ્રમાણે કહુ છુ:
“એ ૃક્ષ વધ ું વધ ું વાદળને અડે એટ ું ઊં ું થ ુ,ં પણ એ
જમે જમે ઊં ું થ ું ગ ું તેમ તેમ એનો ગવર્ વધતો ગયો. 11 તેથી
મેં તેને પ્રજાઓમાં જે પરાક્રમી રાજા છે તેના હાથમાં સોંપી દ ું
છે. તે તેની દુ તાની તેને યોગ્ય શક્ષા કરશ.ે મેં પોતે તેને
ફેંક દ ું છે. 12 પ્રજાઓમાં અ તશય કૂ્રર એવા પરદેશીઓ તેને
કાપીને ભોંયભેંગા કર દેશે. તેની ડાળ ઓ પવર્તો પર, ખીણોમાં
અને નદ ઓમાં વખેરાઇ જશ.ે તેની છાયા તળે આશ્રય લેનાર
પ્રજાઓ તેને ત્યાં જ છોડ ને ચાલી જશે. 13 પક્ષીઓ તેના ૂટ
ગયેલા થડ પર બેસશે અને વન્ય પ ુઓ તેની ડાળ ઓ પર ૂઇ
જશે.

14 “તેથી કર ને હવે પછ કોઇ પણ ૃક્ષ, તેને ભર ુર પાણી
મ ું હશે તોયે, એટ ું ઊં ું ન હ વધે કે વાદળને અડ શકે.
બધાં જ ૃક્ષો મર્ત્ય માનવીની જમે મરવાને સજાયાર્ છે. અને
જઓે ઊંડ ખીણમાં નીચે જાય છે અને જઓે બીજી દુ નયામાં
વસે છે તેમને જઇ મળશ.ે”

15 યહોવા મારા મા લક કહે છે: “ ારે તે ું પતન થ ુ,ં અને
ારે તે નીચે ૃત્ ુની જગ્યાએ (શેઓલ) ઊતર ગ ું ત્યારે મેં

સ ુદ્રો પાસે તેને માટે શોક પળા ો અને તેઓના પ્રવાહોને રો ા.
તેથી લબાનોનના સવર્ ૃક્ષો ૂ ચ્છતર્ થઇ ગયા. 16 તેના પડવાના
અવાજથી પ્રજાઓ ભયભીત થઇને થથર ગઇ, કારણ કે કબરમાં
જનારાઓ સાથે મેં તેને પણ કબરમાં ધકેલી દ ુ,ં એદનવાડ ના
બીજાં ગ વ ૃક્ષો અને લબાનોનના પસંદગી પામેલા શ્રે ૃક્ષો
તેને પોતાની વચ્ચે કબરમાં જોઇને દલાસો પામ્યા.ં 17 તેની
છાયામાં વસતી બધી પ્રજાઓ પણ, પહેલા જઓે કપાઇ ગયા
હતા તેમની વચ્ચે શેઓલમાં પહોંચી જશે.

18 “એ ૃક્ષ એટલે મસરનો રાજા અને તેની વશાળ સેના.
એદનમાંના ૃક્ષો પણ એટલાં ઊંચા કે ભ નહોતાં. પણ અત્યારે
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હવે એદનમાંના ૃક્ષોની જમે એ કબરમાં પહોંચી જશે.
“અને ુદ્ધમાં ખપી ગયેલા દુ ો સાથે પોઢ જશે.” આ યહોવા

મારા મા લકના વચન છે.

32
ફારુન: એક સહ અથવા દૈત્ય?

1 યહોયાક ન રાજાને બંદ વાન થવાને બારમે વરસે બારમા
મહ નના પહેલા દવસે મને યહોવાની વાણી આ પ્રમાણે સંભળાઇ:
2 “હે મ ુષ્યના ુત્ર, મસરના રાજા ફારુન માટે વલાપ ગીત ગા
અને તેને કહે કે:
“ ‘ ું પોતાને પ્રજાઓનો સહ માને છે,

પણ ું છે પાણીમાંના મગર જવેો.
ું નદ ું પાણી ચારેબાજુ ઉડાડે છે,

તારા પગથી પાણી અ ુદ્ધ કર નાખે છે
અને નદ ના પાણી દૂ ષત કરે છે.’ ”

3 યહોવા મારા મા લક કહે છે:
“તને માર જાળમાં પકડ લેવા માટે હુ

ઘણી પ્રજાઓ ું સૈન્ય મોકલીશ,
તેઓ તને ખેંચી લાવશે,

4 હુ તને ુલ્લી જમીન પર પછાડ શ
અને ભલે પ ુપંખીઓ તાર પર આવે,

બધાં પ્રાણીઓને તેઓ ધરાઇ જાય
ત્યાં ુધી તારુ માંસ ખાવા દઇશ.

5 હુ ટેકર ઓને તારા માંસના ટુકડાઓથી ઢાંક દઇશ
અને ખીણોને તારા હાડકાથી ભર દઇશ.

6 તારા લોહ થી હુ ધરતીને તર કર દઇશ.
તારા લોહ થી પવર્તો છટાઇ જશે
અને નદ નાળા ઊભરાઇ જશ.ે

7 ારે હુ તને હોલવી દઇશ ત્યારે હુ આકાશને ઢાંક દઇશ,
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અને તારાઓને અંધકારમય કર નાખીશ.
હુ ૂયર્ને વાદળોથી ઢાંક દઇશ અને ચંદ્ર પોતાનો પ્રકાશ
આપશે ન હ.

8 હુ આકાશના બધા નક્ષત્રોને અંધકારમાં ડુબાડ દઇશ
અને તારા આખા દેશમાં અંધકાર ફેલાવી દઇશ.”

આ યહોવા મારા મા લકના વચન છે.
9 “અને હુ ઘણા દેશોને ક્રો ધત કર શ; ારે હુ તારા ટુકડાઓને

એવા ૂ મ પ્રદેશોમાં નાંખી દઇશ, જનેા વષે ું હજી જાણતો
નથી. 10 તારા હાલ જોઇને તેઓ આઘાત પામશે. તેમના રાજાઓ
પોતાની સામે માર તરવારને ૂમતી જોઇ ભયભીત થઇ જશે.
તારા પતનના દવસે તેઓ બધા પોતાનો જીવ જવાના ભયથી
થથર જશે.”

11 કારણ કે યહોવા મારા મા લક કહે છે; “બા બલના રાજાની
તરવાર તારો પીછો પકડશે. 12 હુ બા બલના રાજાના અ ત હસક
વશાળ સૈન્ય દ્વારા તારો વનાશ કર શ, અને તેઓ મસરની
મલકતને ૂંટ લેશ.ે અને આખી સેનાનો નાશ કર નાખશે.
13 તાર નદ ઓ પાસે ચરનાર તારાં સવર્ ઘેટાંબકરાં અને ઢોરઢાંખરનો
હુ નાશ કર શ. કોઇ માણસ કે પ ુ જીવતા ન હ હોય કે જે તે
પાણીને ડહોળે. 14 હુ તારા બધાં જળાશયોને ઠર ને સ્વચ્છ થવા
દઇશ અને તાર નદ ઓને જૈ ૂનના તેલની જમે શાંતપણે વહેતી
કર શ.” યહોવા મારા મા લકે આ ક ું. 15 “ ારે હુ મસરને
ઉજ્જડ અને વેરાન બનાવી દઇશ અને ત્યાંની આખી વસ્તીનો
સંહાર કર શ ત્યારે તેમને ખબર પડશે કે હુ યહોવા છુ.

16 “ મસરના દ:ુખોને લીધે તેઓ વલાપ ગીતો ગાશે. મસર
અને તેની પ્રજા માટે રા ોની દ કર ઓ મર શયા ગાશ.ે” આ
યહોવા મારા મા લકના વચન છે.

મસર ું નાશ પામ ું
17 ત્યાર બાદ બારમા વષર્માં મ હનાના પંદરમાં દવસે મને

યહોવાની વાણી આ પ્રમાણે સંભળાઇ: 18 “હે મ ુષ્યના ુત્ર,
મસરની સમગ્ર સેના માટે શોક કર. શેઓલમાં નીચે ઉતરતાં
બીજા મજ ૂત લોકોની સાથે ું તેઓને નરકમાં મોકલી આપ.”
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19 તેને કહે, “હે મસર, ું સૌદયર્માં કોનાથી શ્રે છે? નીચે
ઉતર જા, અને બે ુ તોની કબરમાં જઇને પોઢ જા.

20 “ મસરને તરવારને ુપ્રત કરવામાં આવશ.ે તે અને તેની
સમગ્ર સેના ુદ્ધમાં મર ગયેલાઓ વચ્ચે પહોંચી જશે.

21 “ ારે તે પોતાના સવર્ મત્રો સાથે કબરમાં જશે ત્યારે
પરાક્રમી યોદ્ધાઓ ત્યાં તેઓ ું સ્વાગત કરશે. જે પ્રજાઓનો તેણે
ધ ાર કય હતો તેઓની સાથે તે રહેશે. એ બધા તરવારથી
માયાર્ ગયેલાઓ છે.

22 “આશ્ ૂર પોતાના લોકોની સાથે ત્યાં છે. તેની આસપાસ
તેના સવર્ લોકોની કબરો આવેલી છે. તે સવર્ તરવારથી માયાર્
ગયા હતા. 23 તેઓની કબરો નીચે નરકમાં છે અને તેઓના
સૈન્યની કબરો ત્યાં ચારે તરફ છે. લોકોને ત્રાસ પમાડનાર પોતે
જ શ ુઓના હાથે ૃત્ ુ પામ્યા છે.

24 “એલામના મહાન રાજાઓ પણ ત્યાં પોતાના લોકોની સાથે
ૃત્ ુ પામેલા છે. તેઓ જીવતા હતા ત્યારે પ્રજાઓ માટે ત્રાસદાયક

હતા. પર ુ હવે તેઓ નરકમાં સબડે છે કબરમાં ઊતર જનાર
સામાન્ય માણસોની જમે તેઓ લ જ્જત થયા છે. 25 એલામ
ુદ્ધમાં માયાર્ ગયેલાઓની વચમાં પોઢ ગ ું છે, અને તેની આસપાસ

તેના યોદ્ધાઓની કબરો આવેલી છે. એ બધા વ ાસઘાતી લોકો
ુદ્ધમાં માયાર્ ગયા હતા. ારે તેઓ જીવતા હતા ત્યારે બધાને

ભયથી થથરાવી ૂકતા હતા. પણ અત્યારે તો તેઓ પોતાની
લજ્જાની સાથે નરકમાં જઇને પડ્યાં છે, અને ુદ્ધમાં માયાર્
ગયેલાઓની દશા ભોગવે છે.

26 “મેશેખ અને ુબાલના રાજાઓ પણ ત્યાં છે અને તેઓની
આસપાસ તેઓનાં સૈન્યોની કબરો છે. તેઓ બધા દુ ો છે. એ
વખતે બધા લોકોને તેઓ કપાવતા હતા, પણ હવે તેઓ મરેલા
પડ્યા છે. 27 પર ુ પ્રાચીનકાળમાં રાજાઓને શ ોથી સજ્જ
કર ને, તેમની ઢાલ તેમના શર ર પર ૂક ને તથા તેમની તરવાર
તેમના માથાં નીચે ૂક ને મહાન આદર સાથે તેઓને દફનાવવામાં
આવતાં હતા.ં પર ુ ું આદર સાથે ૃત્ ુ પામીશ ન હ, પર ુ
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તારા પાપ તારા હાડકાં પર રહેશે, કારણ ારે ું જીવતો હતો
ત્યારે તેં લોકોને ુબજ હેરાન કયાર્ હતા.

28 “પર ુ, તને પણ બે ુ તોની સાથે ૃત્ ુલોકમાં નીચે લઇ
જવાશે અને તાર કબર જઓે ુદ્ધમાં માયાર્ ગયા છે તેમની સાથે
હશ.ે

29 “પોતાના રાજાઓ અને સેનાપ તઓ સ હત ત્યાં અદોમ પણ
છે. એ બધા બળવાન યોદ્ધાઓ હતા. પર ુ અત્યારે એ દુ ો
ુદ્ધમાં માયાર્ ગયેલાઓ ભેગા પોઢયા છે.
30 “ઉ રના સવર્ સરદારો ત્યાં છે, સવર્ સદોનીઓની હત્યા થઇ

છે. એક વખત તેઓ લોકોને કપાવતા હતા, પણ અત્યારે તેઓ
લ જ્જત થઇને ૃત્ ુ પામ્યા છે. બીજા હત્યા થયેલા દુ ોની સાથે
તેઓ અપમા નત થઇને દુ ોની તમાં જ ૃથ્વીના ઊંડાણમાં
પડ્યા છે.

31 “ મસરનો રાજા ફારુન એમને બધાને જોઇને ુદ્ધમાં માયાર્
ગયેલા પોતાના સં ાબંધ માણસોનાં ૃત્ ુનો શોક ૂલી જશે અને
આ ાસન પામશે. એમ યહોવા મારા મા લક કહે છે.

32 “પ્રજાઓમાં ત્રાસ ફેલાવવા માટે મેં તેનો ઉપયોગ કય હતો,
છતાં તરવારથી હત્યા થયેલા સવર્ વ ાસઘાતીઓ સાથે ફારુન
અને તેના સૈન્યને પણ તરવારથી હણી કાઢવામાં આવશ.ે” એમ
યહોવા મારા મા લક કહે છે.

33
લોકો માટે યહોવાનો ચોક દાર હઝ કયેલ

1 પછ મને યહોવાની વાણી આ પ્રમાણે સંભળાઇ: 2 “હે
મ ુષ્ય ુત્ર, ું તારા દેશબં ુઓને જઇને આ જણાવ; ‘ ારે
હુ, યહોવા, કોઇ દેશ સામે લશ્કર મોક ું છુ, ત્યારે ત્યાંના લોકો
પોતામાંના એકજણને પસંદ કર ને સંત્રી તર કે નીમે છે. 3 ારે
તે લશ્કરને દેશ પર ચઢ આવ ું જુએ છે ત્યારે તે લોકોને ચેતવવા
રણ શ ુ કે છે. 4 રણ શગાનો અવાજ સાંભળવાં છતાં જો કોઇ
ચેતે ન હ અને લશ્કર આવીને તેને માર નાખે તો તેની જવાબદાર
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તેની પોતાની છે. 5 કારણ કે તેણે રણ શગાનો અવાજ સાંભ ો
પણ તે ચેત્યો ન હ; જો ચેત્યો હોત તો બચી ગયો હોત.

6 “ ‘પણ લશ્કરને આવ ું જોઇને જો સંત્રી રણ શ ુ ન કે
અને લોકોને ન ચેતવે અને લશ્કર આવીને કોઇને માર નાખે, તો
તે પોતાને પાપે મય હોવા છતાં હુ એને માટે સંત્રીને જવાબદાર
ઠેરવીશ.’

7 “હે મ ુષ્યના ુત્ર, મેં તને ઇસ્રાએલીઓનો સંત્રી નીમ્યો છે,
ારે ારે ું માર વાણી સાંભળે, ત્યારે ત્યારે મારા તરફથી ું

તેમને ચેતવણી આપજ.ે 8 જો હુ કોઇ દુ કતને તેની દુ તા
ખાતર મોતની સજા કરુ અને ું તે માણસને ખોટો રસ્તો છોડ
દેવાની ચેતવણી ન આપ,ે તો તે મરશે તો તેના પોતાના પાપ,ે પણ
એના મોત માટે હુ તને જ જવાબદાર લેખીશ. 9 પર ુ જો તે
ખોટો રસ્તો છોડ દેવાની તેને ચેતવણી આપી હોય છતાં તેણે તે
ન હ છોડ્યો હોય; તો તે પોતાના પાપે મરશે પણ ું બચી જશે.

દેવ લોકોનો નાશ કરતા ન હતા
10 “હે મ ુષ્યના ુત્ર, ઇસ્રાએલી લોકોને કહે કે તમે આ પ્રમાણે

કહો છો: ‘અમારાં પાપોનો બોજ અમારા માથા પર વધી ગયો
છે. અપરાધોને લીધે અમે ક્ષીણ થતા જઇએ છ એ, અમે શી
ર તે જીવી ું?’

11 “ ું એમને કહે કે, ‘હુ યહોવા, મારા જીવના સમ ખાઇને
કહુ છુ કે, દુ માણસ મર જાય એમાં મને આનંદ નથી આવતો.
હુ ઇચ્છુ છુ કે દુ માણસ પોતાના ૂંડા માગોથ પાછો ફરે
અને જીવતો રહે, પાછા ફરો તમારા દુ માગોથ પાછા ફરો, હે
ઇસ્રાએલી લોકો, તમે શા માટે ૃત્ ુ પસંદ કરો છો?’

12 “હે મ ુષ્યના ુત્ર, તારા દેશબં ુઓને કહે કે, ‘કોઇ
ુણ્યશાળ માણસ પાપ કરે તો તે ું ુણ્ય તેને બચાવી ન હ

શકે. જો કોઇ દુ માણસ તેનો દુ રસ્તો છોડ દે તો તેનાં
કરેલા પાપો તેને પડવા ન હ દે, અને કોઇ ુણ્યશાળ માણસ
પાપ કરવા ું શરૂ કરે તો તે જીવતો ન હ રહે.’
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13 “હુ કોઇ ુણ્યશાળ માણસને કહુ કે, ું જીવશે, અને તે
મારુ ુણ્ય મને બચાવશે એમ માનીને પાપ કરે, તો તે ું કોઇ ુણ્ય
સંભારવામાં ન હ આવે, પણ તેણે પાપ ક ુ એટલે તે મરવાનો
જ.

14 “હુ દુ માણસને કહુ કે ું ૃત્ ુ પામશ,ે પણ જો તે
પોતાના પાપોથી પાછો ફરે અને જે યોગ્ય તથા ભ ું છે તે કરે.
15 જો એ ગીરો રાખેલી વસ્ ુ પાછ આપ,ે ચોરેલી વસ્ ુ પાછ
સોંપી દે અને ક ું ખોટુ ન કરતાં સાચા જીવનના નયમો પાળે
તો તે જરૂર જીવશ,ે મરશે ન હ, 16 એણે કરે ું કોઇ પણ પાપ
સંભારવામાં ન હ આવ;ે કારણ કે તેણે ની તમ ા અને ન્યાયનો
માગર્ અ ુસય છે એટલે એ ચો સ જીવશે.

17 “તેમ છતાં તારા દેશબં ુઓ કહે છે કે, ‘યહોવાનો વહાર
ન્યાયી નથી.’

“પણ હક કત એ છે કે તેઓનો પોતાનો વહાર ન્યાયી નથી.
18 હુ ફર થી કહુ છુ કે જો ન્યાયી માણસ પોતાના ન્યાયી કૃત્યો
ૂક દઇને ૂંડાઇઓ તરફ વળશે તો તે ૃત્ ુ પામશે. 19 પણ જો

કોઇ પાપી માણસ પાપનો રસ્તો છોડ ને ની તમ ા અને ન્યાયના
માગેર્ ચાલે ત્યારે તેણે કરેલા સત્કમોન કારણે તે જીવશ.ે 20 છતાં
તમે ઇસ્રાએલી લોકો કહો છો એ યહોવાનો વહાર ન્યાયી નથી,
પર ુ હુ તમારામાંના દરેકનો ન્યાય તમારાં કામ પ્રમાણે કર શ.”

યરૂશાલેમ લઇ લેવા ું
21 અમારા દેશવટાના બારમાં વરસમાં દશમાં મ હનાના પાચમા

દવસે યરૂશાલેમથી નાસી છૂટેલો એક માણસ માર પાસે આ ો
અને મને ક ું, “નગર ું પતન થ ું છે.”

22 તે આ ો તે પહેલાની સાંજે મને યહોવાની શ કતનો અ ુભવ
થયો હતો અને સવારમાં તે માર પાસે આ ો તે પહેલાં યહોવાએ
મારુ મોં ખોલી ના ું હ ુ.ં મને વાચા પ્રાપ્ત થઇ ૂક હતી અને
પછ હુ ૂંગો નહોતો. 23 પછ યહોવા ું વચન માર પાસે આ ું:
24 “હે મ ુષ્યના ુત્ર, યહૂદાના બચી ગયેલા લોકો ખં ડયેર થયેલા
નગરોમાં રહે છે. તેઓ એમ કહે છે, ‘ઇબ્રા હમ એક જ માણસ
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હતો છતાં તેણે સમગ્ર દેશનો કબ્જો મેળ ો! અમે તો ઘણા
છ એ, એટલે એ દેશ અમારો જ છે.’

25 “માટે ું તેઓને કહે, યહોવા મારા મા લક આ પ્રમાણે કહે
છે: ‘તમે લોહ વા ું માંસ ખાઓ છો, ૂ ત ૂજા કરો છો અને
ૂન કરો છો. છતાં ું તમે એમ માનો છો કે હુ તમને દેશ

પાછો આપીશ? 26 તમે તરવાર પર આધાર રાખો છો, ૃણાસ્પદ
રવાજો પાળો છો, એકબીજાની ીઓ જોડે ભચાર કરો છો,
છતાં તમે દેશનો કબજો તમાર પાસે રહે એમ ઇચ્છો છો!’

27 “ ‘તેઓને કહે; “યહોવા મારા મા લક આ પ્રમાણે કહે છે,
હુ મારા જીવના સમ ખાઇને કહુ છુ કે, જઓે ખં ડયેર નગરોમાં
રહે છે, તેઓ સવર્ તરવારથી ચો સ માયાર્ જશે. જઓે ખેતરોમાં
રહે છે તેઓ જગલી પ્રાણીઓ ું ભોજન બનશ,ે જઓે ગઢોમાં
તથા ુફાઓમાં રહે છે તેઓ રોગથી ૃત્ ુ પામશ.ે 28 હુ આ
દેશને ઉજ્જડ કર શ અને તેના અ ભમાની સામર્થ્યનો અંત આવશ.ે
પવર્ત પર વસાવેલા ઇસ્રાએલના નગરોને હુ ઉજ્જડ કર શ, જથેી
કોઇ ત્યાંથી પસાર થશે ન હ. 29 તેમણે આચરેલા ૃણાસ્પદ
આચારોને કારણે હુ દેશને વેરાન અને ઉજ્જડ બનાવી દઇશ ત્યારે
તે લોકોને ખાતર થશે કે હુ યહોવા છુ.”

30 “ ‘હે મ ુષ્યના ુત્ર, તારા દેશબં ુઓ કોટની રાંગે અને
ઘરના બારણા પાછળ તારે વષે વાતો કરે છે; “ચાલો, યહોવાનો
શો સંદેશો છે તે સાંભળ એ તો ખરા!” 31 એટલે મારા લોકો
ગંભીર હોવાનો ઢોંગ કર ને તાર આગળ બેસીને તારુ સાંભળે છે.
પણ હુ તેઓને કહુ છુ, તે ું પાલન કરવાની ઇચ્છા તેમની નથી.
યહોવાને પ્રેમ કરવા વષે તેઓ મ ુર વાતો કરે છે પણ હૃદયોમાં
તેઓને દ્ર પર વ ુ સ્નેહ છે.

32 “ ‘તેઓ તાર સામે એવી ર તે જુએ છે, જાણે ું કોઇ
ુંદર અવાજવાળો ગાયક હોય અથવા જાણે ું કોઇ કુશળ ર તે

વા જત્ર વગાડનારો હોય. તારા સંદેશાઓ તેમના માટે મનોરજન
જવેા હોય છે. કારણ કે તેઓ તારા વચનો સાંભળે છે, પણ
તેમનો અમલ તેઓ કરતા નથી, ને તેના તરફ ધ્યાન પણ આપતા
નથી! 33 પર ુ ારે તમારાં વચનો સાચા પડશે અને ચો સ



હઝ કયેલ 34:1 lxxxviii હઝ કયેલ 34:10

તેમ થશે જ, ત્યારે તેઓ જાણશે કે તેઓની વચ્ચે એક પ્રબોધક
આ ો હતો.’ ”

34
ઇસ્રાએલના સાચા ઘેટાંપાળક

1 પછ મને યહોવાની વાણી આ પ્રમાણે સંભળાઇ: 2 “હે
મ ુષ્યના ુત્ર, ું ઇસ્રાએલના રાજકતાર્ઓને મારા તરફથી સાવધાન
કર ને તેમને કહેજે કે, આ યહોવા મારા મા લકના વચન છે:
‘હે ઇસ્રાએલના ઘેટાંપાળકો, તમારુ આવી બન્ ુ!ં તમારે ઘેટાં ું
પાલનપોષણ કર ું ન જોઇએ? તમે તો પોતા ું જ લાલનપાલન
કર ને સ્વાથર્ સાધો છો. 3 તમે દૂધ પી જાઓ છો, ઊનના કપડાં
પહેરો છો અને તાજામાજાં ઘેટાંને માર ને ખાઓ છો, પણ તમે
ઘેટાંને ખવડાવતા નથી. 4 તમે પાતળાની કાળજી રાખી નથી,
માંદાની સાચવણી કર નથી, ઘવાયેલાને પાટા પડ કર નથી,
જઓે ભટક ગયા છે તેઓની તમે શોધ કર નથી અને તેઓને
પાછા લા ા નથી, પર ુ તેમના ઉપર બળજબર અને સખતાઇથી
શાસન ચલા ું છે.

5 “ ‘તેથી પાળક વના તેઓ વખેરાઇ ગયા અને જગલી
પ્રાણીઓનો શકાર બન્યા છે. 6 મારા ઘેટાં ડુગરે ડુગરે અને પવર્તે
પવર્તે રખડતાં ફરે છે. ઘેટાંબકરાંના ટોળાં આખા દેશમાં વેર વખેર
થઇ ગયા છે. કોઇને તેમની પડ નથી કે કોઇ તેમને શોધવા જ ું
નથી.’ ”

7 માટે હે પાળકો, યહોવા ું વચન સાંભળો: 8 “મારાં ઘેટાં
જગલી પ્રાણીઓનો શકાર બન્યા છે, તેમનો કો ળયો બન્યા છે,
કારણ, તેમનો કોઇ પાળક નથી. મારા પાળકોને ઘેટાંની કશી પડ
નથી. ઘેટાંને ખવડાવવાને બદલે તેઓ પોતા ું પેટ ભરવાની જ
કાળજી રાખે છે.”

9 તેથી ઓ પાળકો, તમે યહોવા ું વચન સાંભળો, હુ યહોવા
જીવના સમ ખાઇને કહુ છુ કે, 10 “હુ તમાર વરુદ્ધ છુ, હુ
મારા ઘેટાં માટે તમને જવાબદાર ઠરાવીશ. પાળક તર કે હુ તમને
દૂર કર શ. જથેી પાળકો પોતા ું પોષણ કર શકે ન હ, હુ મારા
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ઘેટાંઓને તમારા ુખમાંથી છોડાવી લઇશ અને મારા ઘેટાં તમારો
ખોરાક બનશે ન હ.”

11 યહોવા મારા મા લક કહે છે: “હુ પોતે જ મારા ઘેટાંને શોધી
કાઢ શ અને તેઓની સંભાળ રાખીશ. 12 પોતાનાં ઘેટાં આજુબાજુ
વેર વખેર થઇ ગયા હોય ત્યારે ભરવાડ જમે તેમને શોધવા જાય
છે તેમ હુ મારા ઘેટાંને શોધવા જઇશ અને તેમને ુર ક્ષત પાછા
લાવીશ. ારે તેઓ ગભરાઇ ગયા હોય અને અંધારા વાદળ યા
દવસે ખોવાઇ ગયા હોય. 13 ાં તેઓ વખેરાઇ ગયા છે તે
દેશમાંથી અને પ્રજાઓમાંથી હુ તેઓને પાછા લાવીશ અને તેઓને
પોતાના દેશ ઇસ્રાએલમાં ઘરે પાછા લાવીશ. ઇસ્રાએલના પવર્તો
પર નદ ના કાંઠે તથા ફળદ્રપ જગ્યાઓમાં હુ તેઓ ું પોષણ કર શ.
14 હુ તેઓને ચારાની સાર જગ્યાઓમાં લઇ જઇશ. ઇસ્રાએલના
પવર્તોની ઊંચાઇઓ તેઓ માટે ચરવાની જગ્યા થશ.ે ત્યાં લીલા
બીડમાં શાં તથી તેઓ ૂઇ જશે. હુ તેઓને ઇસ્રાએલના પવર્તોના
રસાળ બીડોમાં લાવીશ. 15 હુ જાતે મારા ટોળાને ચાર શ અને
આરામ કરાવીશ.” આ હુ યહોવા મા લક કહુ છુ.

16 “ખોવાયેલાની હુ શોધ કર શ, આડે રસ્તે ચઢ ગયેલાને
હુ રસ્તે લાવીશ, ઘવાયેલાને હુ પાટા પડ કર શ, પાતળાંને બળ
આપીશ; પણ તંદરુસ્ત અને મજ ૂત હશે તેમનો હુ નાશ કર શ,
અને સાર ર તે તેઓને ચરાવીશ.”

17 અને તમને મારા ટોળાને વષે હુ યહોવા મા લક એમ કહુ
છુ કે, “હુ ઘેટાં ઘેટા,ં વચ્ચે ન્યાય કર શ. 18 હે ઘેટાંઓ અને
બકરાઓ, ઉ મ ચારો આરોગી તમે ધરાયા નથી કે બાક ના ચારાને
તમે પગ વડે કચડ નાખો છો? અથવા સ્વચ્છ પાણી પીને તમે
ધરાયા નથી કે બાક ું પાણી પગ વડે ડહોળ નાખો છો? 19 મારા
બાક ના ટોળાએ તમારુ કચડે ું ખા ું પડે છે અને તમારુ ડહોળે ું
પાણી પી ું પડે છે!”

20 તેથી યહોવા મારા મા લક કહે છે: “હુ આ જાડા અને
પાતળાં ઘેટાં વચ્ચે ન્યાય કર શ. 21 તમે જોડાથી અને ખભેથી
હડસેલા માર ને મારા માંદા અને ૂ ાને ઘણે દૂર ુધી વખેર
ના ા છે. 22 તેથી હુ પોતે મારા ટોળાને બચાવીશ. પછ કોઇ
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તેઓને સતાવી શકશે ન હ કે તેઓનો નાશ કરશે ન હ. તેઓ
તંદરુસ્ત છે કે પાતળા છે તે હુ જોઇશ અને પછ તેઓનો ન્યાય
કર શ. 23 ત્યાર બાદ હુ યહોવા, એમની સંભાળ લેવા માટે મારા
સેવક દાઉદ જવેો એક ભરવાડ નીમીશ. તે તેમને ચારશે અને
તેમનો ભરવાડ બનશ.ે 24 હુ, યહોવા, તેમનો દેવ થઇશ અને
મારો સેવક દાઉદ મારા લોકોમાં રાજકતાર્ સમાન થશે. હુ યહોવા
એમ બોલ્યો છુ.

25 “હુ તેઓની સાથે શાં તનો કરાર કર શ અને દેશમાંથી
જગલી પ ુઓને હાંક કાઢ શ એટલે બધા ુલ્લા ગૌચરમાં શાં તને
ુરક્ષામાં વાસો કરશે અને જગલમાં ૂશે. 26 માર ટેકર ની

આસપાસ હુ મારા લોકોને ત્યાં વસાવીશ અને તેઓનાં ઘરોને
આશીવાર્દ આપીશ. અને હુ ઋ ુ પ્રમાણે વરસાદ વરસાવીશ
અને વરસાદ આશીવાર્દ લાવશ.ે 27 તેઓના ફળના ૃક્ષો ફળ
આપશે અને ખેતરોમાં મબલખ પાક થશે. સવર્ લોકો ુર ક્ષત
રહેશ.ે ારે હુ તેઓની ુલામીની સાંકળો તોડ નાખીશ અને
તેઓના ભોગે લાભ મેળવનારાઓથી હુ તેઓને છોડાવીશ ત્યારે
તેઓ જાણશે કે હુ યહોવા છુ. 28 હવે પછ ફર કદ ન તો
વદેશી પ્રજાઓ તેમને સતાવશે કે ન તો જગલી પ્રાણીઓ તેમને
ખાઇ જશે. તેઓ શાંત ચ ે કોઇનાપણ ભય વગર રહેશે. 29 હુ
તેમની ૂ મને એવી ફળદ્રપ બનાવીશ કે તેની ક તર્ ચોમેર થશ.ે
ફર કદ દકુાળ પડશે ન હ. કે કોઇ વદેશી પ્રજા તેમને ટોણા
માર લ જ્જત કરશે ન હ. 30 તેમને ખાતર થશે કે, હુ, યહોવા
તેમનો દેવ તેમની જોડે છુ અને તેઓ માર ઇસ્રાએલી પ્રજા છે.”
આ હુ યહોવા દેવ બો ું છુ.

31 “તમે મારા ઘેટાં છો, જમેનો હુ ચારનાર ભરવાડ છુ; હુ
તમારો દેવ છુ.” આ યહોવા મારા મા લકના વચન છે.

35
અદોમ વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી
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1 ફર થી આ પ્રમાણે મને યહોવાની વાણી સંભળાઇ: 2 “હે
મ ુષ્યના ુત્ર, સેઇરના પવર્તીય પ્રદેશ તરફ તારુ ુખ રાખ અને
લોકોની વરુદ્ધ પ્રબોધ કર ને તેમને ચેતવણી આપ કે, 3 ‘આ
યહોવા મારા મા લકના વચન છે:

“ ‘હે સેઇરના પવર્તીય પ્રદેશ હુ તાર સામે પડ્યો છુ,
હુ મારો હાથ તાર વરુદ્ધ ઉગામીશ અને તને સં ૂણર્ તારાજ
અને વેરાન કર દઇશ.

4 તારા નગરોને ખં ડયેર બનાવી દઇશ
અને ું તદૃન વેરાન થઇ જઇશ;

ત્યારે તને જાણ થશે કે હુ યહોવા છુ.

5 “ ‘ઇસ્રાએલ સાથે તમે સતત દશુ્મનાવટ રાખી છે. અને
વનાશના સમયે, તેમની છેલ્લી સજાને સમયે તમે ઇ ાએલીઓને
તરવારથી હણવા માટે ુપ્રત કર દ ધા.ં’ ” 6 તેથી યહોવા મારા
મા લક કહે છે: “હુ ખાતર ૂવર્ક કહુ છુ કે તારામાં રકતપાત થશે
અને ું બચશે ન હ, ું હત્યાકાંડમાં બહુ આનંદ માણે છે તેથી
લોહ તાર પર આવશે અને તને હફાવી દેશે, હવે તારો વારો
આ ો છે. 7 હુ સેઇરના પવર્તીય પ્રદેશને વેરાન બનાવી દઇશ
અને લોકોને હુ ત્યાથી પસાર થતાં પણ અટકાવીશ. 8 હુ તારા
ડુગરો, ખીણો અને નદ નાળાં ુદ્ધમાં માયાર્ ગયેલાઓના શબોથી
ભર દઇશ. 9 હુ તને સદાને માટે વેરાન બનાવી દઇશ અને તારા
નગરોમાં ફર વસ્તી થશે ન હ, બાંધકામ થશે ન હ ત્યારે તને જાણ
થશે કે હુ યહોવા છુ.”

10 તમે ક ું છે, “ઇસ્રાએલ અને યહૂદા બંને મારા છે, અમે
તેનો કબજો મેળવી ુ.ં”
પણ હુ યહોવા ત્યાં તેઓની સાથે છુ. 11 સવર્સ ા ધશ યહોવા

મારા મા લક કહે છે કે, “હુ ખાતર ૂવર્ક કહુ છુ કે, તમે તમારા
ક્રોધાવેશમાં જે ક ુ છે તેનો હુ બદલો લઇશ. તમે ઇષાર્ અને
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અદેખાઇમાં જે ક ુ છે તેના માટે હુ તમને સજા કર શ અને હુ
તમને જે કઇં કર શ તે દ્વારા ઇસ્રાએલમાં મારુ નામ મોટુ મનાવીશ.

12 “અને ત્યારે તમને જાણ થશે કે મેં તમારા અપમાનજનક
શ ો સાંભ ાં હતાં કે, ‘ઇસ્રાએલના પવર્તો વેરાન છે અને તેમના
પર વજય મેળવવાની આ આપણા માટે તક છે.’ 13 તમે બડાશ
હાંક છે કે તમે મારા કરતા મહાન છો, તમે માર વરુદ્ધ કઠોર
શ ો બોલ્યા છો પર ુ મેં તમને સાંભ ાં છે.”

14 યહોવા મારા મા લકના આ વચન છે: “ ારે ઇ ાએલનો
વનાશ થયો ત્યારે ું ૂબ ુશ હતો તેને કારણે હુ તાર સાથે
પણ એ ું જ કર શ. 15 જમે તેં ઇસ્રાએલને ઉજ્જડ થ ું જોઇને
આનંદ માણ્યો હતો, તેમ હવે હુ તને પણ ઉજ્જડ બનાવીશ!
સેઇરના પવર્તીય પ્રદેશ અને અદોમનો સમગ્ર દેશ વેરાન થઇ જશે.
અને હુ સવર્ લોકોનો નાશ કર શ! ત્યારે તેઓ જાણશે કે હુ
યહોવા છુ.”

36
ઇસ્રાએલ દેશ ું ફર નમાર્ણ થશે

1 યહોવાએ ક ું, “હે મ ુષ્યના ુત્ર, ું ઇસ્રાએલના પવર્તોને
મારા વચન સંભળાવ, તેમને કહે; હે ઇસ્રાએલના પવર્તો યહોવાની
વાણી સાંભળો, 2 આ યહોવા મારા મા લક કહે છે; ‘દશુ્મન તમારે
વષે વાત કરે છે અને ક ું, આહા! હવે આ પ્રાચીન ઉચ્ચ ાનો*
અમારા તાબામાં આ ા છે!’

3 “એમને ું એમ કહે કે, આ યહોવા મારા મા લકના વચન છે,
‘હે ઇસ્રાએલના પવર્તો, બીજી પ્રજાઓએ તમારો કબજો લીધો,
અને તમને વેરાન બનાવી દ ધા અને તમને બધી બાજુએથી તમને
કચડ ના ા એટલે તમે તો કુથલીનો વષય બની ગયા છો અને
લોકો તમારા વષે ખરાબ વાતો કરે છે.’ ”

4 માટે, હે ઇસ્રાએલના પવર્તો, મારાં વચનો સાંભળો, યહોવા
મારા મા લકે, પવર્તોને અને કોતરોને અને ખીણોન,ે તથા

* 36:2: ઉચ્ચ ાનો પવર્તના શખર ઉપર અસત્ય દેવોને ૂજવા માટેની બ લદાનની
વેદ ઓ.
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આસપાસની બીજી પ્રજાઓની ૂંટ અને હાંસીનો ભોગ બનેલા
વેરાન ખં ડયેરોને અને ઉજ્જડ શહેરોને જે ક ું છે તે સાંભળો;
5 યહોવા મારા મા લક કહે છે, “મારો કોપ અન્ય પ્રજાઓની અને
ુ ત્વે અદોમની વરુદ્ધ સળગી ઊઠયો છે: કારણ કે તેઓએ

હષાર્વેશમાં આવીને તરસ્કાર ૂવર્ક ઇસ્રાએલના પ્રદેશોનો કબજો
લઇને તેને ૂંટ લીધો છે.”

6 “તેથી ું પ્રબોધ કર અને ઇસ્રાએલના ડુગરોને અને પવર્તોને,
ખીણોને અને કોતરોને કહે કે ‘યહોવા મારા મા લક કહે છે:
તમે આજુબાજુની પ્રજાઓના મહેણાં સહન કયાર્ છે. તેથી હુ
કોપાયમાન થયો છુ.’ ”

7 યહોવા મારા મા લક કહે છે, “તેથી મેં પ્ર તજ્ઞા લીધી છે કે
તમાર આસપાસની પ્રજાઓએ પોતે મહેણાંટોણાં વેઠવા પડશે;

8 “પર ુ, હે ઇસ્રાએલના પવર્તો, તમારાં ૃક્ષોને શાખાઓ
ટશે અને ટૂક સમયમાં પાછા ફરનાર મારા લોકો માટે ફળો
બેસશે. 9 કારણ કે જુઓ, હુ તમારા પક્ષમાં છુ, હુ તમાર
તરફ ફર શ, ને તમારામાં ખેડાણ તથા વાવેતર થશે; 10 હુ તમારા
પર ુષ્કળ માણસોને વસાવીશ, ઇસ્રાએલના આખા વંશને હુ
વસાવીશ; શહેરોમાં ફર વસ્તી થશે અને ખં ડયેરો ફર બંધાશે.
11 માત્ર લોકોની વસતી જ ન હ, પણ તમારા ઢોરઢાંખર પણ અ ત
ઘણાં વધાર શ. હે ઇસ્રાએલના પવર્તો ફર થી તમે ઘરોથી ઢકાઇ
જશો. મેં અગાઉ તમારે માટે જે ક ુ છે તેથી વશેષ હુ તમારે
માટે કર શ. ત્યારે તમે જાણશો કે હુ યહોવા છુ. 12 હુ માર
પ્રજાને ફર થી તમારા પર ચલાવીશ અને તેઓ ઇસ્રાએલના પવર્તો
પર વાસો કરશે અને કબજો જમાવશે. અને હવે પછ કદ તમે
તેમના સંતાનોને હર લેશો ન હ.”

13 યહોવા મારા મા લક કહે છે: “બીજી પ્રજાઓ તાર હાંસી
કરતા કહેતી હતી કે, ઇસ્રાએલ એવો દેશ છે જે પોતાના માણસોને
ભરખી જાય છે અને પ્રજાને ન:સંતાન બનાવે છે. 14 તો હવે
પછ ું કદ માણસોને ભરખીશ ન હ અને તારા લોકોનાં સંતાનોને
હર લઇશ ન હ,” આ યહોવા મારા મા લકના વચન છે. 15 “હવે
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પછ તારે કદ બીજા લોકોના મહેણાં સાંભળવાનો કે વદેશીઓની
નદા સહેવાનો વખત ન હ આવ.ે ું તાર પ્રજાને ફર થી કદ યે
ઠોકર ખવડાવશે ન હ.” આ યહોવા મારા મા લકના વચન છે.

યહોવા પોતાના સારા નામની રક્ષા કરશે
16 ફર થી યહોવાની વાણી મને આ પ્રમાણે સંભાળાઇ: 17 “હે

મ ુષ્યના ુત્ર, ારે ઇસ્રાએલીઓ પોતાની ૂ મમાં વસતાં હતાં
ત્યારે તેમણે તેને પોતાના વતાર્વ અને દષુ્કૃત્યોથી અ ુદ્ધ કર હતી.
માર સામે તેઓ રજસ્વલા ીની જમે ચાલતાં હતા.ં મારે મન
તેમનો વતાર્વ ગંદો અને ૃણાજનક હતો. 18 તેમણે આ ૂ મને
ૂનથી અને ૂ ત ૂજાથી પ્રદુ ષત કર હતી. તેથી મારો રોષ તેઓ

પર સળગી ઊઠયો હતો. 19 મેં તેમને બીજી પ્રજાઓમાં વેર વખેર
કર ના ા અને વદેશોમાં રઝળતા કર દ ધા. તેમના કૃત્યો અને
વતાર્વ જનેે લાયક હતા તે જ સજા મેં તેમને કર . 20 પણ ારે
તેઓ જે જે પ્રજાઓમાં ગયા તેમની વચ્ચે તેમણે મારા પ વત્ર
નામને બટ્ટો લગાડ્યો. લોકો તેમને વષે એ ું કહેવા લાગ્યા કે,
‘આ યહોવાના લોકો છે, અને એમને યહોવાના દેશમાંથી નીકળ ું
પ ું છે.’

21 “હુ મારા પ વત્ર નામની ચતા કરુ છુ, કારણ કે મારા
લોકોએ સમસ્ત જગતમાં મારા નામને તેઓ ાં જયાં ગયા છે
ત્યાં ત્યાં બટ્ટો લગાડ્યો છે. 22 એટલે ું ઇસ્રાએલીઓને કહે કે,
આ યહોવા મારા મા લકના વચન છે: ‘હે ઇસ્રાએલીઓ, હુ આ
જે કહુ છુ તે તમારે માટે નથી કરતો પણ મારા પ વત્ર નામને માટે
કરુ છુ, અને તમે જે વદેશોમાં ગયા હતા તેમની વચ્ચે બદનામી
કર છે. 23 તમારે લીધે કલં કત થયેલા મારા નામની પ વત્રતા
હુ એ પ્રજાઓમાં સધ્દ કર બતાવીશ, અને ારે હુ તેમની
આગળ તમાર મારફતે માર પ વત્રતા સધ્દ કર શ ત્યારે લોકોને
ખાતર થશે કે હુ યહોવા છુ.’ ”

24 દેવ કહે છે, “હુ તમને બધાને પરદેશોમાંથી બહાર કાઢ
એકત્ર કર ને તમાર પોતાની ૂ મમાં પાછા લાવીશ. 25 હુ તમારા
પર ુદ્ધ જળનો છટકાવ કર ને તમને ૂ ત ૂજાના પાપથી અને
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તમાર બધી અ ુ દ્ધઓથી ુકત કર શ.” 26 દેવ કહે છે, “હુ
તમને ન ું હૃદય આપીશ, અને તમારામાં હુ નવો આત્મા ૂક શ.
હુ તમારુ પથ્થર સમાન પાપી હૃદય દૂર કર શ અને તમને ન ું
પ્રેમાળ હૃદય આપીશ. 27 હુ તમારામાં મારા પોતાના આત્માનો
સંચાર કર શ, તમે મારા નયમો પ્રમાણે ચાલો, ને ન ા ૂવર્ક માર
આજ્ઞાઓ ું પાલન કરોતો એમ કર શ. 28 તમારા ૂવર્જોને આપેલા
ઇસ્રાએલના દેશમાં તમે વસશો. તમે માર પ્રજા થશો અને હુ
તમારો દેવ થઇશ.” 29 દેવ કહે છે, “હુ તમને બધી અ ુ દ્ધઓથી
બચાવીશ. હુ અનાજને આજ્ઞા કર શ અને તેની ૃ દ્ધ કર શ,
તમારે ત્યાં દકુાળ કદ પડવા દઇશ ન હ, 30 હુ ૃક્ષોના ફળ અને
ખેતીની પેદાશમાં મબલખ વધારો કર શ તેથી લોકોમાં તમારે કદ
દકુાળ ું મહેણું સાંભળવા ું રહેશે ન હ. 31 ત્યારે તમે તમારાં
ૂતકાળના પાપ યાદ કરશો અને તમારા દષુ્કમોન લીધે દ:ુખી થશો

અને પોતાની જાતનો તરસ્કાર કરશો.”
32 યહોવા મારા મા લક કહે છે, “પણ હમેશા યાદ રાખો; આ

હુ તમારે માટે કરતો નથી એની ખાતર રાખજો, હે ઇસ્રાએલીઓ,
આને તમે તમારા દષુ્કમોથ થતી અપક તર્ ને બેઆબરૂ સમજો.”

33 યહોવા મારા મા લક ું આ વચન છે: “ ારે હુ તમને
તમારા પાપોથી ુદ્ધ કર શ ત્યારે હુ તમને ફર થી ઇસ્રાએલમાં
તમારા ઘરે પાછા લાવીશ અને ઉજ્જડ થયેલા નગરોને ફર થી
બાંધીશ. 34 તમારા બંદ વાસ દરમ્યાન જે ૂ મ વરસો ુધી
વેરાન પડ હતી અને તેની પાસેથી પસાર થનારા સવર્ તમારા
દેશને ખં ડયેર જોઇને નવાઇ પામતા હતા તે ૂ મ ફર થી ખેડાતી
થશે. 35 ારે હુ તમને પાછા ‘લાવીશ ત્યારે તેઓ કહેશે, દેવથી
તજાયેલી આ ૂ મ હવે એદનવાડ સમાન થઇ ગઇ છે! ખં ડયેર
જવેા નગરોની આસપાસ કોટ બાંધવામાં આ ા છે અને તેમાં
ઘણા લોકો વસે છે!’ ”

36 દેવ કહે છે, “ત્યારે આજુબાજુની બચી ગયેલી પ્રજાઓ
જાણશે કે હુ યહોવા છુ અને મેં ખં ડયેર નગરોને ફર બાંધ્યા છે
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અને ખેતરોમાં પાક ઉગાડ્યો છે. હુ યહોવા તે કહુ છુ અને હુ
આ પ્રમાણે કર શ.”

37 યહોવા મારા મા લક કહે છે: “ઇસ્રાએલીઓની વનંતી હુ
સાંભળ શ. હજી હુ તેઓ માટે એટ ું કરવા તૈયાર છુ કે હુ એમની
ઘેટાંની જમે વંશ ૃ દ્ધ કર શ. 38 યરૂશાલેમમાં પ વત્ર ઉજવણીને
દવસે બ લદાનના ઘેટાંનાં ટોળા ઊભરાય છે, તેવી જ ર તે આ
નાશ થઇ ગયેલા નગરોમાં માણસોના ટોળા ઊભરાશ;ે અને ત્યારે
લોકોને ખાતર થશે કે હુ યહોવા છુ.”

37
ૂકાં હાડકાંઓ ું સંદશર્ન

1 યહોવાનો હાથ મારા પર આ ો અને યહોવાનો આત્મા મને
લઇ ગયો અને મને એક મેદાનમાં ૂ ો, જે મેદાન ૂકાં હાડકાથી
ભરે ું હ ુ,ં 2 તેમણે મને તે હાડકા વચ્ચે આમતેમ ફેર ો, જોઉં
છુ તો આ ું મેદાન હાડકાંથી છવાયે ું હ ુ.ં હાડકાંનો કોઇ પાર
નહોતો અને તે બધા તદૃન ુકાઇ ગયેલા હતા.

3 યહોવા મારા મા લકે મને પ્ર ન કય ; “હે મ ુષ્યના ુત્ર, ું
આ હાડકાં ફર થી જીવતા માણસો બની શકે?”
મેં જવાબ આપ્યો, “યહોવા, તમે એકલા જ આ પ્ર નનો ઉ ર

જાણો છો.”
4 તેણે મને ક ું, “ ું મારા તરફથી એ હાડકાંઓને પ્રબોધ કર.

‘હે ૂકાં હાડકાંઓ, યહોવાનો સંદેશો સાંભળો, 5 યહોવા મારા
મા લક તમને આ પ્રમાણે કહે છે, હુ તમારામાં ાસ ક શ અને
તમે ફર જીવતાં થશો. 6 હુ તમારા પર સ્ના ુઓ બાંધીશ, માંસ
ૂર શ, અને તમને ચામડ થી આવર લઇ તમારામાં ાસ ૂર શ

એટલે તમે જીવતાં થશો અને તમને ખાતર થશે કે હુ યહોવા
છુ.’ ”

7 તેથી યહોવા મારા મા લકે મને ક ું હ ું તેમ મેં વચનો
ઉચ્ચાયા; હુ બોલતો હતો ત્યારે જ ગડગડાટ સંભળાયો અને
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હાડકાં એકબીજા સાથે જોડાવા લાગ્યા.ં 8 હુ જોતો હતો તેવામાં
હાડકાની આસપાસ સ્ના ુઓ અને માંસ આવી ગયા.ં અને તેઓને
ચામડ વડે ઢાંક દેવામાં આ ાં. પણ તેઓ હજુ ાસ લેતા
નહોતા.

9 પછ મારા મા લક યહોવાએ મને ક ુ, “હે મ ુષ્યના ુત્ર,
ું પવનને પ્રબોધ કર, ું તેને કહે કે યહોવા મારા મા લક કહે

છે, ‘હે પવન, ચારે દશામાંથી આવ અને આ શર રોમાં ક માર
જથેી તેઓ સજીવન થાય.’ ”

10 તેથી તેના કહેવા પ્રમાણે મેં પ્રબોધવા ું શરૂ ક ુ તેમનામાં
ાસનો સંચાર થયો અને તેઓ સજીવન થઇને ઉભા થઇ ગયા.

જાણે બહુ મોટુ સૈન્ય!
11 ત્યાર બાદ યહોવા મારા મા લકે મને ક ું, “હે મ ુષ્યના
ુત્ર, આ હાડકાં એ બધા ઇસ્રાએલી લોકો છે, તેઓ કહે છે,

‘અમારા હાડકાં ૂકાઇ ગયાં છે, આશા ઊડ ગઇ છે, અમે કપાઇ
ગયેલા છ એ.’ 12 તેથી પ્રબોધ કર ને તેઓને કહે કે, યહોવા મારા
મા લક કહે છે: ‘હુ તમારા બંદ વાસની કબરો ખોલી નાખીશ અને
તમને ફર થી ઊભા કર શ અને ઇસ્રાએલ દેશમાં પાછા લાવીશ.
13 તમાર કબરો ખોલીને હુ તમને બહાર કાઢ શ ત્યારે તમને
ખાતર થશે કે હુ યહોવા છુ. 14 પછ હુ મારો આત્મા તમારામાં
ૂક શ અને તમે જીવશો અને તમે તમારા પોતાના દેશમાં ઘરે

પાછા ફરશો. ત્યારે તમે જાણશો કે મેં યહોવાએ જે તમને વચન
આપ્ ું હ ું તે હુ કર બતા ું છુ.’ ” આ યહોવા મારા મા લકના
વચન છે.

યહૂદા અને ઇસ્રાએલ ફર એક થશે
15 પછ યહોવાએ મને આ પ્રમાણે ક ું, 16 “હે મ ુષ્યના ુત્ર,

એક લાકડ લઇને તેના પર લખ; ‘યહૂદા ું રા ’. પછ બીજી
લાકડ લઇને તેના પર લખ: ‘ ૂસફ (એફ્રાઇમ) ું રા ’. 17 હવે
બંનેને જોડ ને એક લાકડ બનાવી દે એટલે તારા હાથમાં એક જ
લાકડ રહેશે.
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18 “તારા દેશબં ુઓ જો તને કહે કે, આથી તમે ું ૂચવવા
માંગો છો, 19 ત્યારે તારે તેઓને કહે ું કે, ‘આ યહોવા મારા
મા લકના વચન છે: હવે હુ ૂસફ (એફ્રાઇમ) લાકડ લઇને હુ
એને યહૂદાની લાકડ સાથે જોડ દઉં છુ. આ ર તે હુ બે
લાકડ માંથી એક લાકડ બનાવી દઇશ અને એટલે મારા હાથમાં
એક જ લાકડ થઇ જશે.’

20 “બંને લાકડ ઓ તારા હાથમાં એવી ર તે પકડ રાખજે કે
લોકો તેને જોઇ શકે. અને પછ ું તેમને કહેજે કે આ યહોવા
મારા મા લકના વચન છે. 21 ‘ઇસ્રાએલીઓ બીજી પ્રજાઓમાં
ચાલ્યા ગયા છે તેમને હુ ત્યાંથી લઇ આવીશ, ઠેકઠેકાણેથી એકત્ર
કર ને તેમને પોતાની ૂ મમાં પાછા વસાવીશ. 22 હુ માર પોતાની
ૂ મમાં, ઇસ્રાએલના પવર્ત પર તેમને એક જ પ્રજા બનાવીશ અને

તે બધાનો એક જ રાજા હશ.ે તેઓ ફર કદ બે પ્રજાઓ ન હ
રહે કે બે રા ોમાં વહેંચાઇ ન હ જાય. 23 તેઓ મ લન ૂ તઓ
દ્વારા તથા અપરાધ આચર ને પોતાને અપ વત્ર કરવા ું બંધ કરશે.
કારણ કે હુ તેઓને સવર્ અ ુદ્ધતામાંથી બચાવી લઇશ. ત્યારે
તેઓ સાચે જ મારા લોકો થશે અને હુ તેઓનો દેવ થઇશ.

24 “ ‘મારા સેવક દાઉદ જવેો એક રાજા તેમના પર રા
કરશે. તે જ બધાનો એક માત્ર પાળક હશ.ે તેઓ મારા નયમો
અ ુસાર ચાલશે અને માર આજ્ઞાઓને માથે ચઢાવી તે ું પાલન
કરશે. 25 વળ મારા સેવક યાકૂબને મેં જે ૂ મ આપી હતી અને
જમેાં તમારા પ ૃઓ રહેતા હતા તેમાં જ તેઓ રહેશે, તેઓ અને
તેમના બાળકો અને તેમના પણ બાળકો ત્યા કાયમ માટે રહેશે.
અને મારા સેવક દાઉદ જવેો રાજા કાયમ તેમના પર શાસન
ચલાવશ.ે 26 હુ તેઓની સાથે શાં તનો કરાર અનંતકાળને માટે
કર શ, હુ તેઓને આશીવાર્દ આપીશ. હુ તેમને ફર ાપીશ અને
તેમની વંશ ૃ દ્ધ કર શ. અને તેમની વચ્ચે મારા મં દરની કાયમ માટે

ાપના કર શ. 27 હુ મારુ નવાસ ાન તેઓની વચ્ચે રાખીશ.
અને તેઓનો હુ દેવ થઇશ અને તેઓ માર પ્રજા થશ.ે 28 ારે
મારુ મં દર તેઓ મધ્યે સદાને માટે રહેશે ત્યારે બીજી પ્રજાઓ
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સમજી જશે કે હુ, યહોવા, ઇસ્રાએલને માર પોતાની પ્રજા ગણું
છુ.’ ”

38
ગોગની વરુદ્ધ દેવવાણી

1 મને યહોવાની વાણી આ પ્રમાણે સંભળાઇ: 2 “હે મ ુષ્યના
ુત્ર, માગોગ દેશમાંના જરોશ, મેશેખ અને ુબાલના ુ રાજકતાર્

ગોગ તરફ તારુ ુખ રાખ્ અને તેની વરુદ્ધ પ્રબોધ કર. 3 તેને
કહે કે, આ યહોવા મારા મા લકના વચન છે, ‘હે મેશેખ અને
ુબાલના ુ રાજકતાર્ ગોગ, હુ તાર સામે પડ્યો છુ. 4 હુ તારા

જડબામાં આંકડ નાખીને તને પાછો ફેરવીશ; તારા, ભભકાદાર
વ ો સજલેા ઘોડાન,ે શ સજ્જ ઘોડસેવારોને અને નાનીમોટ
ઢાલોથી સજ્જ અને તરવાર ચલાવતી તાર સમગ્ર સેનાને ઘસડ
જઇશ. 5 એ સેનામાં ઇરાનના, કૂશના અને ૂટના માણસો છે
અને તે બધા ઢાલ અને ટોપથી સજ્જ છે. 6 તાર સાથે ગોમેર
દેશની આખી સેના છે, છેક ઉ રના બેથ-તોગામાર્હની સમગ્ર સેના
છે અને બીજી અનેક પ્રજાઓના માણસો પણ છે.

7 “ ‘હે ગોગ, ું તૈયાર રહેજ,ે ું તેઓનો સરદાર છે, સમગ્ર
સેનાને તૈયાર રાખજ.ે 8 લાંબા સમય પછ એવો વખત આવશે

ારે તને હાંકલ કરવામાં આવશે, ઘણાં વષોર્ પછ ું એવા દેશ
પર ચઢાઇ કર શ, ાંના મોતમાંથી ઊગર ગયેલા વતનીઓને
જુદ જુદ પ્રજાઓમાંથી ફર એકઠાં કરવામાં આ ાં હશે. લાંબા
સમયથી વેરાન પડલેા ઇસ્રાએલના ડુગરો ઉપર ું ચઢાઇ કર શ,

ાં લોકોને અનેક પ્રજાઓમાંથી ફર એકઠા કરવામાં આ ાં
હશ,ે લાંબા સમયથી વેરાન પડલેા ઇસ્રાએલના ડુગરો ઉપર ું
ચઢાઇ કર શ. ાં અનેક પ્રજાઓમાંથી આવેલા લોકો શાં તને
ુર ક્ષત ર તે રહેતાં હશે. 9 ું, તાર વશાળ સેના તથા તાર

સાથે લડનાર બીજી પ્રજાઓના લોકો વાવાઝોડાની જમે આવી
પહોંચી દેશમાં વાદળની જમે છવાઇ જશો.’ ”

10 યહોવા મારા મા લક ગોગને કહે છે; “એ સમયે તારા મનમાં
ૂંડા વચારો આવશે અને ું દુ યોજના વચાર કાઢશે. 11 તને
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થશે, ‘હુ આ અર ક્ષત દેશ પર ચઢાઇ કરુ અને એના દવાલો
કે દરવાજા કે લોખંડના સળ યા વગરના નગરોમાં અને ગામોમાં
શાં ત અને સલામતીમાં વસતા લોકો પર હુમલો કરુ. 12 એકવાર
ખં ડયેર થઇ ગયેલા એ નગરોમાં ઘણાં દેશોમાંથી પાછા ફરેલા
બધાં ઇસ્રાએલી લોકો વસે છે. હવે તેઓ પાસે ુષ્કળ ઢોરઢાંખર
અને વ ુલ સંપ છે. હવે તેઓ બીજી બધી જા તઓના કેન્દ્ર

ાને છે. હુ તેઓ પર હુમલો કર શ અને ઢોરઢાંખર તથા મલકત
ૂંટ લઇશ અને ૂબ ૂંટ ભેગી કર ને લઇ જઇશ.’
13 “શેબા અને દેદાનના લોકો તથા તાશીશર્ના વેપાર ઓ અને

આગેવાનો તને ૂછશ,ે ‘ ું ૂંટ ચલાવવા આ ો છે? ું તેં સો ું,
ચાંદ ઉપાડ જવા માટે અને ઢોરઢાંખર અને માલસામાન ઉઠાવી
જવા અને ભારે સંપ ૂંટ જવા માટે સેના ભેગી કર છે?’ ”

14 તેથી દેવ કહે છે, “હે મ ુષ્યના ુત્ર, ું ગોગને માર વાણી
સંભળાવ, અને કહે કે, આ યહોવા મારા મા લકના વચન છે:
‘જે વખતે મારા લોકો ઇસ્રાએલીઓ શાં ત અને ુર ક્ષત ર તે
રહેતા હશ.ે 15 ું ઉ રના છેડામાં આવેલા તારા ાનેથી અનેક
પ્રજાઓમાંથી એકઠા કરેલા વશાળ અને પરાક્રમી ઘોડસેવાર સૈન્યને
લઇને આક્રમણ કરવા આવશ.ે 16 ું મારા લોકો ઇસ્રાએલીઓ
ઉપર ચઢ આવશે અને આખા દેશ ઉપર વાદળની જમે છવાઇ
જશે. હવે પછ હુ તને મારા દેશ ઉપર ચઢાઇ કરવા માટે મોકલીશ,
જથેી હે ગોગ, તાર મારફતે મેં બતાવેલો માર પ વત્રતાનો પરચો
જોઇને બધી પ્રજાઓ જાણે કે હુ કોણ છુ.’

17 “ ૂતકાળમાં મારા સેવકો ઇસ્રાએલના પ્રબોધકો મારફતે મેં
ારે એવી વાણી ઉચ્ચારાવી હતી કે, હુ કોઇ પાસે ઇસ્રાએલ

ઉપર હુમલો કરાવીશ, ત્યારે મારા મનમાં ું જ હતો.” આ
યહોવા મારા મા લકના વચન છે.

18 યહોવા મારા મા લક કહે છે: “તે દવસ,ે ારે ગોગ
ઇસ્રાએલ પર ચઢાઇ કરશે, ત્યારે મારો રોષ ભ ૂક ઊઠશ.ે
19 મારા ુણ્યપ્રકોપમાં અને મારા ક્રોધા જ્ઞમાં હુ પ્ર તજ્ઞા કરુ છુ
કે, તે દવસે ઇસ્રાએલમાં ભયંકર ધરતીકપ થશે. 20 મને જોઇને
દ રયાની માછલીઓ, આકાશના પંખીઓ, જગલના પ્રાણીઓ અને
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પેટે ચાલનારા જીવો તેમજ ૃથ્વી પરનાં બધાં માણસો ૂજી ઊઠશ.ે
પવર્તો ૂટ પડશે, અને ખડકો ધસી પડશે અને ભીંતો ભોંયભેગી
થઇ જશે.”

21 યહોવા મારા મા લક કહે છે, “હુ ગોગને બધી જાતની
આફતોથી ખડભડાવી ૂક શ. આ હુ યહોવા તમારો મા લક
બો ું છુ. તેના માણસો અંદરો અંદર તરવાર ચલાવશ.ે 22 હુ
તેની સાથ,ે તેના સૈન્ય સાથે અને તેની સાથેના બધા લોકો ઉપર
રોગચાળા અને ૃત્ ુથી, ૂશળધાર વરસાદથી, કરાંના તોફાનોથી
અને તેમની ઉપર ગંધક બાળ ને, ન્યાય કર શ. 23 આ ર તે હુ
તમામ પ્રજાઓને બતાવીશ કે હુ કેવો મોટો અને પ વત્ર છુ અને
ત્યારે તેમને જાણ થશે કે હુ યહોવા છુ.

39
ગોગ અને તેના સૈન્ય ું ૃત્ ુ

1 “હે મ ુષ્યના ુત્ર, ું ગોગની વરુદ્ધ પ્રબોધ કર અને કહે:
યહોવા મારા મા લક તને આ કહે છે, ‘હેરોશ, મેશેખ તથા ુબાલના
રાજકતાર્ ગોગ, હુ તાર વરુદ્ધ છુ. 2 હુ તને ૂમાવીને આગળ
ધકેલી દઇશ. તને ઠેઠ ઉ રમાંથી દોર ને ઇસ્રાએલના ડુગરો
પર ચઢાઇ કરવાને લવાશે. 3 હુ તારા ડાબા હાથમાં ું ધ ુષ્ય
તોડ પાડ શ અને તારા જમણાં હાથમાંથી તીર છ નવી લઇશ.
4 ું અને તાર સમગ્ર સેના તથા તાર સાથેની બધી પ્રજાઓ
ઇસ્રાએલના ડુગરો પર ૃત્ ુ પામશો અને શકાર પંખીઓ અને
જગલી પ્રાણીઓ તમને ખાઇ જશે. 5 તમે ુલ્લી જમીન પર
પડ્યાં રહેશો.’ ” આ યહોવા મારા મા લક બોલે છે.

6 દેવ કહે છે, “હુ માગોગ પર અને દ રયા કનારે ુર ક્ષત
વસતા તારા સવર્ મત્ર રા ોના લોકો પર અ વરસાવીશ અને
તેઓ જાણશે કે હુ યહોવા છુ. 7 હુ જોઇશ કે મારા ઇસ્રાએલી
લોકોમાં મારુ નામ પ વત્રને જાણી ું થાય, અને એને હુ હવે કદ
અપમા નત થવા દઇશ ન હ; અને ત્યારે તમામ પ્રજાઓને જાણ
થશે કે હુ યહોવા, ઇસ્રાએલનો પરમપ વત્ર દેવ છુ. 8 આ બ ું
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બનવા ું જ છે, જરૂર આ પ્રમાણે થશે જ આ યહોવા મારા
મા લક બોલે છે, જે ન્યાયનો દવસ આવશે એમ મેં ક ું હ ું તે
આવવાનો જ છે.

9 “ઇસ્રાએલના નગરોના વતનીઓ બહાર નીકળશે અને પોતાનાં
હ થયારોના નાનીમોટ ઢાલ, ધ ુષ્ય, બાણ અને ભાલાં બાળ ને
સળગાવી દેશે અને તે સાત વરસ ુધી ચાલશ.ે 10 સાત વષર્ ુધી
તેઓને બળતણ માટે બીજુ ક ું વાપર ું પડશે ન હ, માણસોને
લાકડાં વીણવા વગડામાં જ ું પડશે ન હ કે લાકડા કાપવા જગલમાં
ન હ જાય, પણ હ થયારથી જ તાપણાં સળગતા રાખશ.ે તેમને
ૂંટનારાઓને તેઓ ૂટશે અને તેમ ું પડાવી લેનાર ું તેઓ પડાવી

લેશે.” આ યહોવા મારા મા લકના વચન છે.
11 દેવ કહે છે, “એ દવસે હુ ગોગ માટે ઇસ્રાએલની ૂ મમાં
ૃતસરોવરની ૂવેર્ આવેલી ુસાફરોની ખીણ કબ્રસ્તાન તર કે

આપીશ. તે ુસાફરોનો રસ્તો રોકશે કારણ કે ત્યાં ગોગ અને
તેના સમગ્ર સૈન્યને દફનાવાશે અને એ ખીણ ‘ગોગના સૈન્યની’
ખીણ કહેવાશે. 12 એ તમામને દફનાવતા અને દેશને સાફ કરતાં
ઇસ્રાએલીઓને સાત મ હના લાગશ.ે 13 પ્રત્યેક ઇસ્રાએલી તેમાં
મદદ કરશ.ે કારણ કે તે દવસ ઇસ્રાએલ માટે મ હમાવંત વજયનો
દવસ હશે ારે હુ મારો મ હમા પ્રગટ કર શ.” એ ું યહોવા
મારા મા લક કહે છે.

14 દેવ કહે છે, “સાત મ હના પછ દેશમાં ફરતા રહ જમીન
પર બાક રહ ગયેલાં શબો શોધી કાઢ અને તેઓને દફનાવીને
દેશને સાફ કરવા માટે માણસો પસંદ કરવામાં આવશે. 15 તે
સમયે જો કોઇ કત મ ુષ્ય ું હાડકુ જુએ તો તેણે હાડકા
પાસે ચહન ૂક ું. પછ કબર ખોદનારાઓ આવીને તેને ગોગના
સૈન્યની ખીણમાં દાટ દે. 16 ત્યાં જે નગર છે તે ‘હામોનાહ’
કહેવાશે અને આમ દેશ પાછો સ્વચ્છ થઇ જશ.ે”

17 આ યહોવા મારા મા લકના વચન છે, “હે મ ુષ્યના ુત્ર,
યહોવા મારા મા લક કહે છે, ‘હવે પક્ષીઓને અને જગલી
પ્રાણીઓને બોલાવ અને તેઓને કહે: મહાબ લદાનરૂપ ઉજાણી
માટે એકઠાં થાઓ, પાસેના તથા દૂરના સવર્ ઇસ્રાએલના પવર્તો
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પર આવો, આવો, માંસ ખાઓ અને લોહ પીઓ! 18 યોદ્ધાઓ ું
માંસ ખાઓ અને ૃથ્વીના રાજકતાર્ઓ ું લોહ પીઓ. એ બધા
તમારા ઘેટાંબકરાં છે અને બાશાનના માતેલા બળદો છે. 19 ૃપ્ત
થાઓ ત્યાં ુધી તમે ચરબી ખાઓ અને ાં ુધી નશો ના
ચઢે ત્યાં ુધી તમે લોહ પીઓ. આ બ લદાન ુકત ઉજાણી
મેં તમારા માટે જ તૈયાર કર છે. 20 મારા ભોજનસમારભની
મેજ પર તમે ઉજાણી માણો, ઘોડાઓ, ઘોડસેવારો અને ૂરવીર
યોદ્ધાઓની ઉજાણી માણો.’ ” એમ યહોવા મારા મા લક કહે છે.

21 દેવ કહે છે, “આ ર તે હુ બીજી પ્રજાઓ મધ્યે મારો મ હમા
પ્રગટ કર શ. ગોગને થયેલી શક્ષા સવર્ લોકો જોશે અને તેઓ
જાણશે કે મેં તે ક ુ છે. 22 તે દવસથી ઇસ્રાએલીઓ જાણવા
પામશે કે હુ તેમનો દેવ યહોવા છુ. 23 બધી પ્રજાઓ જાણશે કે
ઇસ્રાએલીઓએ પાપ કયાર્ હતા, તેઓ મને વ ાસઘાતી નીવડ્યા
હતા. માટે તેમને દેશવટે જ ું પ ું હ ુ.ં એથી મેં તેમનાથી વ ુખ
થઇને તેમને તેમના શ ુઓના હાથમાં સોંપી દ ધા હતા, અને તેઓ
બધા જ તરવારનો ભોગ બન્યા હતા. 24 તેમનાં ાચાર અને
પાપોને ઘટે એ ર તે જ મેં તેમની સાથે વહાર રા ો અને હુ
તેમનાથી વ ુખ થઇ ગયો હતો.”

25 “પણ હવ,ે હુ યાકૂબના વંશજો ઇસ્રાએલીઓ પર દયા
કર તેમનો ભાગ્યપલટો કર શ. બંદ વાસનો અંત લાવીશ, અને
તેઓની આબાદ પાછ આપીશ; કારણ કે હુ મારા પ વત્ર નામની
પ્ર ત ા વષે જા ૃત છુ. 26 તેઓ પાછા પોતાના વતનમાં શાં તને
સલામતીમાં રહેતા થશે. અને તેઓ કોઇનાથી ડરશે ન હ, ત્યારે
મારા પ્રત્યે વ ાસઘાતી થવાની સજા અને શરમ ૂરા થશે. 27 હુ
તેઓને પોતાના શ ુઓના દેશમાંથી ઘેર પાછા લાવીશ. હુ તેમ
કર શ ત્યારે મારો મ હમા સવર્ પ્રજાઓ સમક્ષ દ્રશ્યમાન બનશ.ે
તેમના મારફતે હુ બીજી પ્રજાઓ સમક્ષ પ વત્ર મનાઇશ. 28 અને
ત્યારે મારા લોકો જાણશે કે હુ તેમનો દેવ યહોવા છુ, કારણ, મેં
તેમને બીજી પ્રજાઓમાં દેશવટે મોકલ્યા હતા. અને હુ જ તેમને
પોતાના વતનમાં પાછા ભેગા કરનાર છુ. એકને પણ બહાર રહેવા



હઝ કયેલ 39:29 civ હઝ કયેલ 40:8

દેનાર નથી. 29 અને ઇ ાએલી કુળ પર મારો પ્રાણ રેડ્યા પછ
ફર કદ હુ તેમનાથી વ ુખ ન હ થાઉં?” આમ યહોવા મારા
મા લક કહે છે.

40
નવા મં દર ું સજન

1 અમારા દેશવટાના પચ્ચીસમે વષેર્ એટલે કે શહેરનો નાશ
થયા પછ ચૌદમે વષેર્, વષર્ની શરુઆતમા,ં મ હનાના દશમાં દવસે
યહોવાનો હાથ માર પર આ ો અને તે મને ત્યાં લઇ ગયા.

2 સંદશર્નમાં યહોવા મને ઇસ્રાએલ દેશમાં લઇ ગયા અને ઊંચા
પવર્ત પર મને બેસાડ્યો, ત્યાંથી દ ક્ષણે મેં એક નગરમાં હોય
તેવા મકાનો જોયા. 3 તે મને તેમની નજીક લઇ ગયા અને મેં
પ ળની જમે ચળકતાં એક માણસને જોયો. તેણે માપવા માટેની
દોર અને માપદડ હાથમાં પકડલેા હતા,ં અને તે દરવાજા આગળ
ઊભો હતો. 4 તેણે મને ક ું, “હે મ ુષ્યના ુત્ર, ધાર ને જો,
અને ધ્યાન દઇને સાંભળ, હુ તને જે કઇં બતા ું તેના પર બરાબર
ધ્યાન આપ, કારણ, તને એટલા માટે જ અહ લાવવામાં આ ો
છે. ું જે જુએ તે બ ું ઇસ્રાએલીઓને જણાવજ.ે”

5 એક મં દરના વસ્તારની ચારે તરફ દ વાલ હતી. એનો
માપદડ માણસના હાથમાં “લાંબો હાથ”* વાપરતા,ં 6 હાથ લાંબો
હતો. અને તેણે દવાલની પહોળાઇ માપી તે એક દડ હતી અને
દવાલની ઊંચાઇ એક દડ હતી.
6 ત્યાર બાદ તે ૂવર્ તરફના દરવાજે ગયો અને તેના પગ થયાં

ચઢ ને તેણે બારસાખ ું માપ લી ું તો તે એક દડ પહોળ .
7 રક્ષકોની ઓરડ એક દડ લાંબી અને એક દડ પહોળ હતી.
રક્ષક ઓરડ ઓની વચ્ચે પાંચ હાથ ું અંતર હ ું અને મં દર તરફ
જતી અંદરની પરસાળ એક દડ લાંબી હતી. 8 તેણે દરવાજાની

* 40:5: “લાંબો હાથ” આ આંકણી “લાંબા હાથ” પર આધા રત હતી જે યાજકો
દ્વારા પ વત્ર બાંદકામમાં વપરાતી હતી. રાબીનીકમાં આને “ ૂસાનો હાથ” કહેવાય છે.
આ હાથ 20-5/8 અથવા (54:26 ઠ.ત્ર)્ અથવા પાંચ વેંત ટૂકા ક ૂબીટની સરખામણીમાં
જે ચાર વેંત પહોળાઇ જટે ું હોય છે.



હઝ કયેલ 40:9 cv હઝ કયેલ 40:21

મં દર તરફની પરસાળ માપી. અને તે એક દડ લાંબી હતી. 9 તે
8 હાથ લાંબી હતી અને તેના થાંભલા 2 હાથ જાડા હતા, આ
ઓસર મં દર તરફ જતી હતી. 10 પરસાળની બ ે બાજુ સરખા
માપની ત્રણ ત્રણ ઓરડ ઓ હતી અને તેમની વચ્ચેની ભીંતો પણ
બધી સરખી જાડાઇની હતી. 11 તે પછ એણે દરવાજાના પ્રવેશ
ભાગની લંબાઇ પહોળાઇ માપી, તેની પહોળાઇ 10 હાથ તથા
લંબાઇ 13 હાથ હતી. 12 દરેક રક્ષક ઓરડ ઓ આગળ એક
હાથ ઊંચી અને એક હાથ પહોળ પાળ હતી. એ ઓરડ ઓ
દરેક 6 હાથ લાંબી અને છ ઇંચ પહોળ હતી.

13 એ પછ તેણે એક ઓરડ ની પાછલી ભીંતથી સામેની
ઓરડ ની પાછલી ભીત ુધી ું અંતર માપ્ ું તો એક દરવાજાથી
સામેના દરવાજા ુધી 25 હાથ હ ુ.ં 14 ને પછ , તેણે બહારના
થાંભલેથી માંડ ને દરવાજા પાસેના બીજા થાંભલા ુધી માપ લી ું
અને તે 60 હાથ હ ુ.ં 15 પરસાળની કુલ લંબાઇ પ્રવેશદ્વારથી
ઓસર ના અંદરના છેડા ુધી, 50 હાથ હતી. 16 પરસાળની બંને
તરફથી તથા રક્ષક ઓરડ ની પરસાળ તરફની બાર ઓ સાંકડ થતી
જતી હતી. પ્રવેશભાગ તરફની પરસાળ તથા ઓસર ની ભીંતોમાં
પણ આ જ પ્રમાણે બાર ઓ હતી. અને એ ઓસર તરફની
ભીંતો પર ખજૂર ઓ કોતરેલી હતી.

બહાર ું મેદાન
17 ત્યાર બાદ તે માણસ મને દરવાજામાં થઇને મં દરની ફરતે

આવેલાં બહારના ચોકમાં લઇ ગયો. તેની બહારની ભીંતને
અડ ને ત્રીસ ઓરડ ઓ બાંધેલી હતી અને તેની સામેની જગ્યા
ફરસબંધીવાળ હતી. 18 એ ફરસબંધી આખા ચોકની ફરતે કરેલી
હતી. અંદરના ચોક કરતાં આ બહારનો ચોક થોડો નીચો હતો.
19 થોડે ઊંચે એક દરવાજો હતો, તેમાંથી અંદરના ઓરડામાં
જવા ું હ ુ.ં પેલા માણસે બે દરવાજા વચ્ચે ું અંતર માપ્ ું તો તે
100 હાથ હ ુ.ં ઉ ર અને ૂવર્ દશા ું માપ સર ું હ ુ.ં

20 ત્યાર બાદ તે માણસે બહારના ચોકમાં જવાનો ઉ ર તરફનો
દરવાજો માપ્યો. 21 આ દરવાજામાં પણ દરેક બાજુએ ત્રણ રક્ષક
ઓરડ ઓ હતી, આ દરવાજાની રક્ષક ઓરડ ઓના, તેમની વચ્ચેની
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ભીંતના અને પરસાળના માપ ૂવર્ તરફના દરવાજાના માપ પ્રમાણે
જ હતા,ં દરવાજાની લંબાઇ 50 હાથ હતી, બંને તરફની રક્ષક
ઓરડ ઓની છત વચ્ચેની પહોળાઇ 25 હાથ હતી. 22 આ
દરવાજામાં ત્રણ બાર ઓ, ઓસર અને ખજૂર ૃક્ષની કોતરણીના
ૂવર્ના દરવાજાની જમે હતા.ં સાત પગ થયાં ચઢ ને આ દરવાજામાં

પહોંચા ું હ ુ.ં 23 ૂવર્ના દરવાજાની જમે જ ઉ રના દરવાજા સામે
અંદરના ચોકમાં જવાનો એક દરવાજો હતો. આ બે દરવાજાઓ
વચ્ચે ું અંતર 100 હાથ હ ું.

24 પછ તે માણસ મને દ ક્ષણના દરવાજે લઇ ગયો, તેણે
તેના માપ લીધાં અને તે પણ ઉપર પ્રમાણે ૂવર્ના અને ઉ રના
દરવાજાઓના માપ જટેલા જ હતા.ં 25 બીજા દરવાજાઓની
માફક આ દરવાજાની ઓરડ ઓને પણ બાર ઓ હતી. એ
દરવાજો એકદરે 50 હાથ લાંબો અને 25 હાથ પહોળો હતો.
26 સાત પગ થયાં ચઢ ને એ દરવાજે પહોંચા ું હ ું, અને એનો
મોટો ખંડ પણ ચોકની સામે જ આવેલો હતો. ઓસર માં પડતી
ભીંતો પર ખજૂર નાં ૃક્ષો કોતરેલાં હતા.ં 27 અહ પણ અંદરના
ચોકમાં જવા માટે એક દરવાજો હતો. પેલા માણસે આ બીજા
દરવાજા ુધી ું અંતર માપ્ ું તો તે 100 હાથ થ ું.

અંદર ું મેદાન
28 ત્યાર બાદ તે માણસ મને દ ક્ષણના દરવાજામાં થઇને અંદરના

ચોકમાં લઇ ગયો. તેણે તે દરવાજો માપ્યો તો તે બીજા દરવાજા
જટેલો જ થયો. તેની રક્ષક ઓરડ ઓ, થાંભલા, પરસાળ અને
ઓસર ના માપ બીજા દરવાજાઓ જટેલાં જ હતા.ં 29 આ
દરવાજાની રક્ષક ઓરડ ઓને તથા દરવાજાની પરસાળમાં પણ
બાર ઓ હતી. બીજા દરવાજાની જમે આ દરવાજાની પણ
લંબાઇ 50 હાથ અને પહોળાઇ 25 હાથ હતી. 30 ચોગરદમ
પરસાળ હતી. દરેક 25 હાથ લાંબી અને 5 હાથ પહોળ .
31 માત્ર એક તફાવત હતો કે તેના પ્રવેશદ્વાર ુધી પહોંચવા
સાતને બદલે આઠ પગ થયાં હતા,ં તેના થાંભલાં પર પણ બીજા
થાંભલાની જમે જ ખજૂર ૃક્ષની કોતરણી હતી.
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32 પછ તે મને અંદરના ચોકમાં ૂવર્ તરફ લા ો; તેણે તે
દરવાજો માપ્યો; તે ઉપરના માપ પ્રમાણે થયો. 33 તેની રક્ષક
ઓરડ ઓ, મોટો ખંડ અને એની ભીંતો તથા બીજા દરવાજાના
માપ જટેલાં જ હતા.ં આ દરવાજાની ઓરડ ઓને પણ બાર ઓ
હતી. એ દરવાજાની કુલ લંબાઇ 50 હાથ અને પહોળાઇ 25
હાથ હતી. 34 મોટો ખંડ બહારના ચોકની સામે આવેલો હતો.
રસ્તાની બંને બાજુની ભીતો ઉપર ખજૂર ના ૃક્ષો કોતરેલા હતા.
આઠ પગ થયાં ચઢ ને એ દરવાજે પહોંચા ું હ ું.

35 પછ તે માણસ મને અંદરના ચોકમાં જવા માટેના ઉ ર
તરફના દરવાજે લઇ ગયો. તેણે તેના માપ લીધાં, તેના માપ પણ
બીજા દરવાજાઓ પ્રમાણે જ હતા.ં 36 તેની રક્ષકઓરડ ઓ,
થાંભલાં, પરસાળ, અને ઓસર તથા બાર ના માપ બીજા
દરવાજાઓ પ્રમાણે જ હતા.ં આ દરવાજાની પણ લંબાઇ 50
હાથ અને પહોળાઇ 25 હાથ હતી. 37 તેની પરસાળ બહારના
ચોકની સામે હતી અને તેની બંને તરફની ભીંતો ઉપર ખજૂર ૃક્ષની
કોતરણી હતી. દરવાજે પહોંચવા માટે આઠ પગ થયાં હતા.ં

દહનાપર્ણ ધોવાની ઓરડ
38 બહારના ચોકમાં અંદરના દરવાજાને અડ ને એક નાની ઓરડ

હતી જમેાં થઇને ઓસર માં જવા ું હ ુ.ં અહ દહનાપર્ણ માટેના
પ ુઓને ધોવામાં આવતા હતા,ં 39 મોટાં ખંડમાં ચાર મેજ હતા-ં
દરેક બાજુએ બબ્બે એની ઉપર દહનાપર્ણમાં કે પ્રાય તમાં અથવા
દોષપ્રક્ષાલનના બ લના પ ુઓને વધેરવામાં આવતા.ં 40 ખંડની
બહાર પણ ચાર મેજ હતા-ંઉ રના દરવાજાની બંને બાજુએ
બબ્બ.ે 41 આમ ખંડની અંદર ચાર મેજ હતાં અને બહાર ચાર
મેજ હતા.ં એટલે કુલ આઠ મેજ હતા.ં જનેા ઉપર પ ુઓને
વધેરવામાં આવતા.ં 42 ત્યાં બીજી ચાર પથ્થરની મેજ હતી. તે
પર વધ કરવા માટેના છરા હતા. દરેક મેજ દોઢ હાથ લાંબી,
દોઢ હાથ પહોળ અને એક હાથ ઊંચી હતી. 43 પરસાળની
ભીંતે એક વેંત લાંબી આંકડ ઓ લગાડલેી હતી અને મેજ ઉપર
અપર્ણ માટે ું માંસ હ ુ.ં

યાજકોની ઓરડ ઓ
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44 પછ પેલો માણસ મને અંદરના ચોકમાં લઇ ગયો. ત્યાં
ઉ રના દરવાજાને અડ ને એક ખાસ ઓરડો હતો. જે ું મોઢુ
દ ક્ષણ તરફ હ ું. એવો જ એક ઓરડો દ ક્ષણના દરવાજે અડ ને
હતો. અને તે ું મોઢુ ઉ ર તરફ હ ુ.ં 45 પેલા માણસે મને ક ું,
“દ ક્ષણના દરવાજા પાસેની ઓરડ મં દરમાં સેવા કરનાર યાજકો
માટે છે. 46 અને દ ક્ષણના દરવાજાની ઓરડ વેદ ની સંભાળ
રાખનાર યાજકો માટે છે, તેઓ સાદોકના વંશજો છે. લેવીઓમાંથી
માત્ર તેઓ જ યહોવાની સેવા કરવા પાસે જઇ શકે છે.”

47 પછ પેલા માણસે આગળના અંદરના ચોકને માપ્યો. તો તે
100 હાથ લાંબો અને 100 હાથ પહોળો હતો. વેદ મં દરની
સામે ચોકમાં હતી.

મં દરનો પ્રવેશ- કક્ષ
48 ત્યાર પછ તે મને મં દરના પ્રવેશદ્વારની પરસાળમાં લઇ

ગયો. તેણે એ પરસાળ માપી તો તે 5 હાથ લાંબી અને 5
હાથ પહોળ હતી. દરેક બાજુના દરવાજા 3 હાથ પહોળા હતા.ં
49 પરસાળની લંબાઇ 20 હાથ અને પહોળાઇ 11 હાથ હતી.
ત્યાં દશ પગ થયાં ચઢ ને જવા ું હ ુ.ં એના પ્રવેશદ્વારની બંને
બાજુએ એક એક થાંભલો હતો.

41
પરમપ વત્ર મં દર

1 પછ તે મને પ વત્ર ાને લઇ આ ો અને તેના પ્રવેશદ્વારની
બારસાખ ું માપ લી ું તો તે દરેક બાજુએ 6 હાથ ઊંડ હતી.
2 અને પહોળાઇ 10 હાથ હતી. પ્રવેશદ્વારની બંને બાજુએ ભીતો
પાંચ પાંચ હાથ જાડ હતી. પ વત્ર ાનની ારે તેણે લંબાઈ
માપી તો તે 40 હાથ હતી અને પહોળાઈ 20 હાથ હતી.

મં દર ું પરમપ વત્ર ાન
3 પછ તે પ વત્ર ાનની પાછળના અંદરના ભાગમાં એટલે

પરમપ વત્ર મં દરમાં ગયો. તેણે પ્રવેશ આગળના સ્તંભો માપ્યા.
તે દરેક 2 હાથ પહોળા હતા. તેનો પ્રવેશ 6 હાથ પહોળો હતો
અને તેની બંને તરફની ભીંતો 7 હાથ પહોળ હતી. 4 પછ તેણે
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પરમપ વત્ર ાનનો ઓરડો માપ્યો તો તે 2 હાથ પહોળો અને
20 હાથ લાંબો હતો. પછ તેણે મને ક ું, “આ પરમ પ વત્ર

ાન છે.”

મં દરની ચારેબાજુના બીજા ઓરડા
5 ત્યાર પછ તેણે મં દરની બહારની ભીતની જાડાઇ માપી તો

તે 6 હાથ પહોળ હતી. અને સમગ્ર મં દરમાં નાની ઓરડ ઓ 4
હાથ પહોળ હતી. અને તેની બાજુની ઓરડ બાર ઇંચ પહોળ
હતી (મં દરની આજુબાજુ). 6 એ ઓરડ ઓ એક ઉપર એક
આવેલી હતી. ત્રણ માળ મળ ને કુલ 30 હતી. મં દરની ભીંતની
જાડાઇ દરેક માળે ઓછ થતી જતી હતી એટલે દરેક માળે એ
ભીતમાં ખાંચો રહેતો હતો. તેથી ઓરડ ઓ મં દરની ભીંતમાં
કાણાં પાડ્યા વગર એ ખાંચાને ટેકે રહ શકતી હતી. 7 આ
ઓરડ ઓને લીધે મં દરની બહારની બાજુએથી ભીંતો ત ળયાથી
તે મથાળા ુધી સરખી જાડાઇની લાગતી હતી. મં દરની ફરતે
બાંધેલી ઓરડ ઓની બહારની બાજુએ દાદરો હતો. તેથી નીચેના
માળથી વચલા અને ઉપલા માળે જઇ શકા ું હ ું.

8 મેં જો ું કે મં દર ઊંચા ઓટલા પર બાંધે ું હ ુ.ં ઓરડ ઓનો
પાયો ઓટલા સાથે સમતલ હતો. ઓટલાની ઊંચાઇ 6 હાથ
હતી. 9 આ ઓરડ ઓની બહારની ભીંત 5 હાથ જાડ હતી.
10 આ ઓરડ ઓની અને યાજકોની ઓરડ ઓ વચ્ચે મં દરની
ચારેબાજુ 20 હાથ ું અંતર હ ુ.ં તે ફાજલ જગ્યા કહેવાતી હતી.
11 ઓરડ ઓમાં પ્રવેશવા માટે ફાજલ જગ્યામાંથી એક ઉ ર તરફ
અને બીજો દ ક્ષણ તરફ એમ બે પ્રવેશ હતા. ફાજલ જગ્યા
સાથે જોડાતા આ બંને પ્રવેશની પહોળાઇ પાંચ પાંચ હાથ હતી.

12 મં દર પાછળની ુલ્લી જગ્યાની પ મ બાજુએ એક મકાન
હ ુ.ં તે 70 હાથ પહો ું અને 90 હાથ લાં ું હ ુ.ં તેની
ચારે બાજુની ભીતો 5 હાથ જાડ હતી. 13 તે માણસે મં દરની
બહારની બાજુ ું માપ લી ું તો તે 100 હાથ લાં ું હ ું. અને
ુલ્લી જગ્યા, મકાન અને તેની ભીતો કુલ મળ ને 100 હાથ

થતા હતા. મં દરની પછ તથા ચોકમાં થઇને પ મ છેડાના
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મકાન ુધી ું અંતર 100 હાથ હ ુ.ં 14 મં દરના આગલા ભાગની
લંબાઇ બંને બાજુની ુલ્લી જગ્યા સ હત 100 હાથ હતી.

15 તેણે પ વત્ર ાન પ મે આવે ું મકાન ું અને તેની બંને
બાજુની ભીતો ું માપ લી ું તો તે 100 હાથ હ ુ.ં

16 મં દરનો પ્રવેશખંડ, મંડપ અને ગભર્ ૃહને બધે જ
ભોંયત ળયાથી તે બાર ઓ ુધી લાકડાની તકતીઓ જડલેી હતી.
એ બાર ઓ ઢાંક દઇ શકાય એમ હ ુ.ં 17 મંડપની ભીતો ઉપર
બારણાના મથાળા ુધી ખજૂર ના ૃક્ષો અને કરૂબો કોતરેલા હતાં:

18 પહેલાં એક ખજૂર ું ૃક્ષ અને પછ એક કરૂબ એ ક્રમમાં
આખા મંડપની ફરતે કોતરે ું હ ુ.ં દરેક કરૂબને બે મોઢાં હતા.ં
19 માણસ ું મોઢુ એક બાજુના ખજૂર ૃક્ષ તરફ હ ું અને સહ ું
મોઢુ બીજી બાજુના ખજૂર ૃક્ષ તરફ હ ુ.ં આખી ભીત ઉપર
આ પ્રમાણે કોતરે ું હ ું. 20 ભોંયત ળયાથી તે બારણાના મથાળા
ુધી કરૂબો તથા ખજૂર ઓની કોતરણી કરેલી હતી.
21 પ વત્ર ાનના બારણાં આગળની બારસાખો ચોરસ હતી.

અને તે જ પ્રમાણે પરમપ વત્ર ાનના બારણાની બારસાખો પણ
ચોરસ હતી. 22 પરમપ વત્ર ાનમાં લાકડાની વેદ હતી, તે 3
હાથ ઊંચી અને 2 હાથ પહોળ હતી, તેના ૂણા, પાયા, તથા
બાજુઓ લાકડાના બનેલા હતા. તેણે મને ક ું કે, “આ યહોવાની
સં ુખ રહેનાર મેજ છે.”

23 મં દરને તથા પરમપ વત્ર ાનને બે બારણાં હતાં. 24 પ્રત્યેક
બારણાને બે કમાડ હતા,ં બે ફરતાં કમાડ હતા;ં એક બારણાને
બે કમાડ, ને બીજા બારણાને પણ બે. 25 ભીંતની જમે
મં દરના બારણાં પર પણ ખજૂર ૃક્ષ અને કરૂબોની કોતરણી
હતી. ઓસર ના બારણા બહાર લાકડા ું એક છાપરંૂ હ ુ.ં 26 એ
ઓસર ની બંને બાજુએ ભીંતોમાં બાર ઓ હતી અને બંને તરફ
ખજૂર ૃક્ષની કોતરણી હતી. મં દરની બાજુની ઓરડ ઓ પર પણ
જાડા ભારો ટયા હતા.ં
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42
યાજકોનાં ઓરડા

1 પછ પેલો માણસ મને બહારના ચોકમાં લઇ ગયો અને ત્યાંથી
તે મને ઉ ર દરવાજથેી લઇ ગયો અને ઉ ર બાજુના મકાન
તરફની બહારના પ્રાંગણની સામેના ઓરડાઓમાં લઇ આ ો.
2 ઉ ર દરવાજા પાસેના મકાનની પહોળાઇ 50 હાથ અને લંબાઇ
100 હાથ હતી. 3 આ ઇમારતની એક બાજુ, મં દરની ફરતે
20 હાથની ુલ્લી જગ્યા તરફ પડતી હતી અને બીજી બાજુ
બહારના પ્રાંગણની ફરસબંધી તરફ પડતી હતી, એને ત્રણ માળ
હતાં અને દરેક માળ નીચેના માળ કરતાં થોડો અંદર લીધેલો હતો.
4 આ ઇમારતની ઉ ર બાજુએ 10 હાથ પહોળ અને 100 હાથ
લાંબી પરસાળ હતી. મકાનના બારણાં ઉ રની બાજુએ પરસાળ
તરફ હતાં. 5 ઉપલાં માળની ઓરડ ઓ વચલા માળની અને
ભોંયત ળયાની ઓરડ ઓ કરતાં સાંકડ હતી, કારણ, ઓસર ને
લીધે જગ્યા કપાઇ જતી હતી. 6 આ ઓસર ઓને ચોકમાંના
બીજા મકાનોની જમે થાંભલાનો ટેકો ન હતો. 7 એ ઓરડ ઓની
સમાંતર બહારના ચોક તરફ 50 હાથ એક ભીત હતી. 8 બહારના
ચોક તરફ આવેલ ઓરડ ની હારની લંબાઇ 50 હાથ હતી, અને
મં દર તરફ આવેલ ઓરડ ઓની હારની લંબાઇ 100 હાથ હતી.
9 બહારના ચોકમાંથી આ ઓરડ ઓમાં પ્રવેશતા એમની નીચે
થઇને ૂવર્ બાજુએ પ્રવેશવા ું હ ુ.ં 10 મં દરની ૂવર્ તરફ આવેલી
ઇમારતની દ ક્ષણ બાજુએ પણ ઉ રના જવેી જ એક બીજી
ઇમારત હતી.

11 એની ઓરડ ઓ આગળ ઉ ર બાજુની ઇમારત માફક જ
એક પરસાળ હતી. એ ું માપ, એની રચના અને એનાં બારણાં
ઉ ર બાજુની ઇમારત જવેા જ હતા.ં 12 એ ઇમારતની દ ક્ષણ
બાજુએ ૂવર્ને છેડે ાંથી ભીંત શરૂ થતી હતી ત્યાં બહારના
ચોકમાં જવા ું બારણું હ ું.

13 પેલા માણસે મને ક ું, “આ બંને ઇમારતો પ વત્ર છે, એમાં
યહોવાની સેવા કરનાર યાજકો પરમપ વત્ર અપર્ણો ખાય છે એટલે
કે યાજકો એમાં ખાદ્યાપર્ણો, પાપાથાર્પર્ણો અને દોષાથાર્પર્ણો ૂકે
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છે. 14 મં દરમાં એકવાર પ્રવેશ્યા પછ યાજકોએ બહારના ચોકમાં
જ ું હોય તો તેમના વ ો ઉતાર આ ઓરડ ઓમાં ૂકવાના,
કારણ કે તે વ ો પ વત્ર છે લોકો પ્રવેશી શકે એ જગ્યાએ તેઓ
જાય ત્યારે તેઓએ બીજા વ ો પહેરવાં.”

મં દરનાં બહારનો ભાગ
15 ારે તેણે મં દરની અંદરના ભાગ ું માપ લેવા ું ૂરૂ ક ુ

ત્યારે તે મને ૂવર્ના દરવાજામાંથી બહાર લઇ ગયો અને પછ
ચારે બાજુ ું માપ લેવા લાગ્યો. 16 તેણે માપદડ લીધો અને ૂવર્
બાજુ માપી; તે 500 હાથ હતી. 17 તેણે માપદડથી ઉ ર બાજુ
માપી; તે 500 હાથ હતી. 18 તેણે માપદડથી દ ક્ષણ બાજુ
માપી; તે 500 હાથ હતી. 19 તેણે માપદડથી પ મ બાજુ
માપી; તે 500 હાથ હતી. 20 આમ તેણે ચારેબાજુનો વસ્તાર
માપ્યો. એ ભીતથી ઘેરાયેલો ભાગ ચોરસ હતો અને તેની દરેક
બાજુ 500 હાથ લાંબી હતી. ભીંત મં દરના પ વત્ર વસ્તારને
બાક ના વસ્તારથી જુદ પાડતી હતી.

43
યહોવાનો મં દરમાં ુન:પ્રવેશ

1 પછ પેલો માણસ મને ૂવર્ તરફના દરવાજે લા ો, 2 એકાએક
ઇસ્રાએલના દેવનો મ હમા ૂવર્ તરફથી દેખાયો, તેમના આગમનનો
અવાજ ધસમસતા પાણીના ુઘવાટ જવેો હતો અને ૂ મ દેવના
મ હમાથી પ્રકાશતી હતી. 3 જે સંદશર્ન પ્રથમ મને કબાર નદ ને
કનારે થ ું હ ું અને ફર થી તે યરૂશાલેમ નગરનો નાશ કરવાને
આ ા ત્યારે થ ું હ ું તેના જે ું જ આ સંદશર્ન પણ હ ું. હુ
ૂ મ પર તેમની આગળ ઊંધો પડ્યો. 4 યહોવાનો મ હમા ૂવર્ના

દરવાજથેી મં દરમાં આ ો.
5 પછ આત્માએ મને ઉચકયો અને અંદરના ચોકમાં લઇ ગયો,

અને ાં મેં જો ું તો મં દર યહોવાના ગૌરવથી ભરાઇ ગ ું હ ું.
6 મેં સાંભ ુ કે માર સાથે કોઇ મં દરની અંદરથી વાત કર ર ું
હ ુ.ં ારે તે માણસ માર બાજુમાં ઊભો હતો. 7 તેમણે મને
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ક ું, “હે મ ુષ્યના ુત્ર, આ મારુ સહાસન અને પાદપીઠ છે.
અહ હુ ઇસ્રાએલીઓ વચ્ચે અનંતકાળ ુધી રહ શ. ઇસ્રાએલના
લોકો કે તેમના રાજાઓ હવે પછ કદ બીજા દેવોની ૂજા કર ને કે
તેમના રાજાઓના ૃતદેહો દ્વારા મારા પ વત્ર નામને બટ્ટો લગાડશે
ન હ. 8 તેઓએ મારા મં દરની ભીંતની નજીક જ ૂ તના મં દરો
બાંધ્યા અને ૂ તઓની ૂજા કર . તેઓએ આ પ્રકારની દુ તાથી
મારા પ વત્ર નામને કલં કત ક .ુ તેથી મેં તેઓને મારા ક્રોધમાં
ભસ્મ કર ના ાં. 9 હવે એ લોકોએ બીજા દેવોની ૂજા કરવા ું
છોડ દે ું જોઇએ અને તેમના રાજાઓનાં ૃતદેહોને મારાથી દૂર
હટાવી દેવા જોઇએ. જો તેઓ એ પ્રમાણે કરશે તો હુ તેમની
વચ્ચે સદાકાળ વસીશ.

10 “હે મ ુષ્યના ુત્ર, ું ઇસ્રાએલીઓને આ મં દર બતાવ
જથેી તેઓ એના નકશાનો અભ્યાસ કરે, અને પોતાનાં પાપી કૃત્યો
માટે શરમાય, 11 જો તેઓ પોતાનાં કૃત્યો માટે શરમાતા હોય તો
ું તેમને મં દરનો નકશો સમજાવજ;ે એની યોજના, એના દાખલ

થવાના અને બહાર નીકળવાના માગોર્, એનો ઘાટ, એમાં બ ું કેવી
ર તે ગોઠવે ું છે તે, અને એનાં બધાં નયમો અને ધારાધોરણો,
આ બ ું ું તેમને માટે લખી લે, જથેી તેઓ જોઇ શકે કે બ ું
કેવી ર તે ગોઠવે ું છે અને બધા નયમો ું પાલન કર શકે. 12 આ
મં દરનો નયમ છે: પવર્તના શખર ઉપર ાં મં દર બાંધવામાં
આ ું છે ત્યાં મં દરની આસપાસનો સમગ્ર વસ્તાર પરમપ વત્ર
છે. મં દરનો આ નયમ છે.

વેદ
13 “પહેલાં વપરાયેલા માપને ધોરણે તો વેદ ું માપ આ પ્રમાણે

છે: વેદ ના પાયાની ચારેબાજુ એક હાથ ઊંડ અને એક હાથ
પહોળ ખાળ હતી. એની બહારની બાજુએ એક વેંત પહોળ
કોર હતી. 14 વેદ નો સૌથી નીચેનો ભાગ 2 હાથ ઊંચો હતો.
એ પછ નો ભાગ એના કરતાં 1 હાથ અંદર લીધેલો હતો અને તે
4 હાથ ઊંચો હતો એ પછ નો ભાગ પણ 2 હાથ અંદર લીધેલો
હતો. 15 વેદ ું મથા ું જનેા ઉપર પ્રાણીઓનો બ લ હોમવામાં
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આવતા હતા તે 4 હાથ ઊં ું હ ુ.ં એના ચાર ટોચકાં બાક ના
ભાગ કરતાં ઊંચા હતા.ં 16 વેદ ના મથાળાની લંબાઇ 12 હાથ
અને પહોળાઇ 12 હાથ એટલે સમચોરસ હતી. 17 વચલો ભાગ
પણ સમચોરસ હતો. તેની દરેક બાજુ 14 હાથની હતી. તેને
દોઢ હાથ પહોળ , ફરતી ધાર હતી તેની ખાળ ચોતરફ એક હાથ
પહોળ હતી. વેદ ના પગ થયાં ૂવર્ બાજુએ આવેલાં હતા.ં”

18 યહોવા મારા મા લકે મને ક ું, “હે મ ુષ્યના ુત્ર, ‘હુ તને
કહુ તે ધ્યાનથી સાંભળ, વેદ ારે બંધાઇ રહે ત્યારે એના
ઉપર બ લ હોમીને અને બ લના પ ુઓ ું લોહ છાંટ ને તારે
એને સમ પતર્ કરવી.’ ” 19 યહોવા મારા મા લક કહે છે, “લેવી
કુળના સાદોક કુટુબના યાજકો માર હજૂરમાં સેવા માટે પાસે
આવે છે. પ્રાય ત બ લ તર કે ચઢાવવા તેમને એક વાછરડો
આપવો. 20 તારે એ ું થોડુ લોહ લઇને વેદ ના મથાળાના ચારે
શગડાને અને વેદ ના વચલા ભાગના ચારે ૂણાને અને ફરતી કોરને
લગાડ ુ.ં આ ર તે તારે વેદ ની ુ દ્ધ કરવી અને તેને બ લદાન
મેળવવા તૈયાર કરવી. 21 ત્યાર પછ પાપાથાર્પર્ણનો બળદ લઇને
અને તેને મં દરની બહારને માટે ન કરેલી જગ્યાએ સળગાવી
દેવો.

22 “બીજે દવસે તમારે ખોડખાંપણ વગરનો બકરો પાપાથાર્પર્ણ
તર કે ધરાવવો અને તેના વડે વાછરડાથી ુદ્ધ કર હતી તેમ વેદ ને
ુદ્ધ કરવી. 23 વેદ ને ૂરે ૂર ુદ્ધ કર ર ા પછ તમારે એક

ખોડખાંપણ વગરનો વાછરડો અને ખોડખાંપણ વગરનો મેંઢો લઇને
અપર્ણ કરવા. 24 તેઓને યહોવા સમક્ષ રજૂ કરવા અને યાજકોએ
તેમના પર મીઠુ ભભરાવ ું અને તેમને યહોવાના દહનાપર્ણ તર કે
અપર્ણ કરવા. 25 સાત દવસ ુધી દરરોજ તમારે ખોડખાંપણ
વનાનો એક જુવાન બકરો પાપાથાર્પર્ણ તર કે બ લદાન કરવો વળ
ખોડખાંપણ વના ું એક વાછરડુ અને એક ઘેટો અપર્ણ કરવા.
26 સાત દવસ ુધી બ લદાનો માટે વેદ તૈયાર કરવી અને તેને
ુદ્ધ કર સેવા કરાવવા સમ પતર્ કરવી. 27 સાત દવસ પછ

આઠમા દવસથી દરરોજ યાજકો વેદ પર લોકોના દહનાપર્ણો
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અને આભારસ્ ુ તનાં અપર્ણો બ લદાન કરે અને હુ તેમનો સ્વીકાર
કર શ.” એમ યહોવા મારા મા લક કહે છે.

44
બહારનો દરવાજો

1 તે માણસ મને પાછો મં દરની ૂવર્ બાજુએ આવેલા બહારના
દરવાજા આગળ લઇ આ ો. એ દરવાજો બંધ હતો. 2 યહોવાએ
મને ક ું, “આ દરવાજો બંધ રાખવામાં આવશ.ે એને કદ ઉઘાડવો
ન હ. કોઇ માણસે એમાં થઇને દાખલ ન થ ુ,ં કારણ, ઇસ્રાએલના
દેવ યહોવા એમાં થઇને દાખલ થયેલા છે, એને બંધ જ રાખવો.
3 રાજકુમાર અને કેવળ રાજકુમાર જ ત્યાં બેસીને યહોવા સમક્ષ
ભોજન લઇ શકે, તેણે ઓસર ને માગેર્ જ અંદર આવ ું અને
બહાર જ ુ.ં”

મં દરની પ વત્રતા
4 પછ તે માણસ ઉ રના દરવાજથેી મં દરની સામે આ ો.

મેં જો ું તો યહોવાના ગૌરવથી મં દર ભરાઇ ગ ું હ ુ.ં હુ ૂ મ
પર ઊંધો પડ્યો. 5 યહોવાએ મને ક ું, “હે મ ુષ્યના ુત્ર, ું જે
કઇં જુએ, ને સાંભળે છે ત્યાં ધ્યાન કેન્દ્ર ત કર હુ તને યહોવાના
મં દરના નયમો અને ધારાધોરણો કહુ છુ. મં દરના પ્રવેશદ્વાર
અને પ વત્ર ાનના બધા બહાર નીકળવાના ાન પર ખાસ ધ્યાન
આપ. 6 અને આ બંડખોર ઇસ્રાએલી લોકોને કહે કે ‘યહોવા
મારા મા લક કહે છે: હે ઇસ્રાએલ, તમે ઘણા ધ ારપાત્ર કૃત્યો
કયાર્ છે: 7 મને રોટલી ભેદ અને રકત અપર્ણ કરતી વખતે
તમે વદેશીઓને, જઓે હૃદયમાં અને શર રમાં બે ુ ત છે, એવા
લોકોને મારા પ વત્ર ાનમાં લઇ આ ા છો. આમ કર ને તમે
મં દરને અ ુદ્ધ ક ુ છે અને મારા કરારનો ભંગ કય છે અને
તમારા બીજા સવર્ પાપોની સાથે આ પાપનો વધારો કય છે.
8 મારા મં દરમાં જાતે ઉપાસના કરવાને બદલે તમે એ માણસોને
એ કામ સોંપી દ ું છે.’ ”

9 યહોવા મારા મા લક કહે છે: “હૃદય અને શર રમાં બે ુ ત
એવા કોઇ પણ વદેશીઓને અને ઇસ્રાએલીઓ ભેગો વસવાટ કરતા
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વદેશીઓ ુદ્ધાંને મારાં મં દરમાં પ્રવેશ કરવાનો નથી. 10 ારે
ઇસ્રાએલીઓ દેવથી દૂર જઇને ૂ તઓ પાછળ ભટક ગયા ત્યારે
લેવીઓએ પણ મારો ત્યાગ કય . તેઓને તેમની બેવફાઇ માટે
શક્ષા થવી જ જોઇએ. 11 તો પણ તેઓ દરવાજાઓની ચોક
કર શકે અને મં દરના પર ુરણ કામો કરે. તેઓ દહનાપર્ણ
માટે લાવવા પ્રાણીઓનો વધ કર શકે અને લોકોની સહાય કરવા
હાજર આપી શકે. 12 પણ તેઓએ ઇસ્રાએલના લોકો તરફથી
ૂ તની ૂજા કર હતી અને એમ કર ને લોકોને પાપમાં ના ાં હતાં

તેથી હુ, યહોવા મારા મા લક, પ્ર તજ્ઞા ૂવર્ક કહુ છુ કે, ‘તેમણે
તેમનાં પાપોની સજા ભોગવવી પડશે.’ ”

13 “તેઓ યાજકો તર કે માર સમક્ષ આવીને માર સેવા ન હ
કર શકે, તેઓ માર પ વત્ર વસ્ ુઓની પાસે કે ગભર્ ૃહમાં ન હ
આવી શકે. તેમણે કરેલાં ૃણાપાત્ર કૃત્યોની આ સજા છે.
14 તેઓ મં દરની કાળજી રાખનારા, પર ુરણ કામો કરનારા અને
લોકોને મદદ કરનારા થશે.

15 “લેવી વંશના સાદોકના કુળના યાજકોએ ઇસ્રાએલીઓ ારે
મારાથી વ ુખ થઇ ગયા હતા ત્યારે પણ મં દરમાં માર સેવા
કરવા ું ચા ું રા ું હ ું એટલે તેઓ જ માર સેવા કરવા માટે
માર પાસે આવી શકશ.ે તેઓ ચરબી અને લોહ ધરાવવા માટે
માર સમક્ષ ઊભા રહ શકશે.” આ યહોવા મારા મા લક બોલે
છે. 16 “તેઓ મં દરમાં દાખલ થઇ, માર વેદ પાસે આવી, માર
સમક્ષ ઊભા રહ શકશ.ે” આ યહોવા મારા મા લક બોલે છે.
17 “તેઓ ારે મં દરના અંદરના ચોકમાં પ્રવેશે ત્યારે માત્ર શણનાં
વ ો જ ધારણ કરે. મં દરના અંદરના ચોકમાં અથવા મં દરમાં
સેવા કરતી વખતે ઊનના વ ો પહેરે ન હ. 18 તેઓએ માથે
શણની પાઘડ પહેરવી અને શણની ઇજાર પહેરવાં. જે વ ો
પહેરવાથી પરસેવો થાય તેવાં વ ો તેમણે પહેરવાં ન હ. 19 ર
ઉપાસના ૂર કર ને તેઓ બહારના ચોકમાં લોકો પાસે જાય ત્યારે
તેમણે ઉપાસના કરતી વખતે પહેરેલાં વ ો ઊતાર ને તેમને માટે
ઠરાવેલી ઓરડ માં ૂક દેવા અને બીજા વ ો પહેરવાં, જથેી
એમનાં પ વત્ર વ ો દ્વારા લોકોમાં પ વત્રતા ફેલાય ન હ
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20 “તેમણે માથે ુંડન પણ ન કરાવ ું તેમ વાળ લાંબા વધવા
પણ ન દેવા. તેમણે ટૂકા વાળ રાખવા. 21 મં દરના અંદરના
ચોકમાં પ્રવેશતા પહેલાં કોઇ પણ યાજકે દ્રાક્ષારસ પીવો ન હ.
22 તે છૂટાછેડા લીધેલી ી કે વધવા સાથે લ કર શકે ન હ.
કેવળ ઇસ્રાએલી કુમા રકા સાથે અથવા યાજકની વધવા સાથે
લ કર શકે.

23 “યાજકોએ મારા લોકોને પ વત્ર અને અપ વત્ર વચ્ચેનો ભેદ
સમજાવવો અને તેમણે ુદ્ધ ું અને અ ુદ્ધ ું છે તે સમજાવ ુ.ં
24 ારે કોઇ ઝઘડો ઊભો થાય ત્યારે તેમણે મારા કાયદા
અ ુસાર ન્યાય ૂકવવો. તેમણે મારાં ધારાધોરણો ુજબ બધા
તહેવારો ઉજવવા અને વશ્રામવારની પ વત્રતા જાળવી પાળવો,
અને તે માટે કાળજી રાખવી. 25 યાજકો પોતાના પતા, માતા,
બાળક, ભાઇ અથવા કુવાર બહેનના અપવાદ સવાય બીજી કોઇ
પણ કતના ૃતદેહ પાસે જાય ન હ અને પોતાને અ ુદ્ધ કરે
ન હ. 26 ુ દ્ધ પછ તેમણે સાત દવસ જવા દેવા. પછ જ
તે મં દરમાં પોતાની સેવા ફર થી બજાવી શકે. 27 અને ત્યાર
પછ અંદરના ચોકમાં જઇ પાપાથાર્પર્ણ ચઢાવવો, જથેી તેઓ ફર
મં દરમાં ઉપાસના કર શકે.” આ યહોવા મારા મા લક બોલે છે.

28 “તેઓને ભાગે ઇસ્રાએલમાં કોઇ વારસાગત મલકત આવેલી
નથી. હુ જ તેમની મલકત છુ, વારસો છુ અને તે તેઓને
માટે ૂર ું છે. 29 ખાદ્યાપર્ણ, પાપાથાર્પર્ણ અને દોષાથાર્પર્ણ બ લ
એ જ તેમનો ખોરાક છે, અને ઇસ્રાએલમાં મને અપર્ણ કરે ું
સવર્ કઇં તેમને મળશે. 30 પહેલી ઊપજનો ઉ મ ભાગ અને
મને ધરાવેલી તમામ વસ્ ુઓ યાજકને મળે. અને ારે તમે
નવા અનાજની રોટલી બનાવો ત્યારે તમારે પહેલી રોટલી યાજકને
અપર્વી, જથેી તમારા ઘર પર આશીવાર્દ ઊતરે. 31 યાજકોએ
કદ પણ કુદરતી ર તે ૃત્ ુ પામેલા અથવા હસક પ્રાણીનો શકાર
બની ૃત્ ુ પામેલા કોઇ પણ પ ુ કે પંખી ું માંસ ખા ું ન હ.

45
પ વત્ર કામ માટે ૂ મનાં ભાગલા
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1 “ ારે તમે ચઠ્ઠ નાખીને વંશો વચ્ચે જમીનની વહેંચણી કરો
ત્યારે 25,000 હાથ લાંબી અને 25,000 હાથ પહોળ જમીન
યહોવા માટે જુદ કાઢવી. એ બધી જ જમીન પ વત્ર ગણાશ.ે
2 આ જમીનમાંથી 500 હાથ લાંબો અને 500 હાથ પહોળો
જમીનનો ટુકડો મં દર માટે જુદો કરવો અને તેની આજુબાજુ 50
હાથ જમીનનો પટ્ટો ખાલી રાખવો. 3 બધી જમીનમાંથી તમારે
25,000 હાથ લાંબો અને 10,000 હાથ પહોળો ટુકડો અલગ
કાઢવો. એમાં મં દર આવશે. એ પરમ પ વત્ર હશ.ે

4 “આ સમગ્ર વસ્તાર દેશનો પ વત્ર ભાગ ગણાશ.ે અને
યહોવાની સં ુખ રહ ને પ વત્ર ાનમાં જઓે સેવા કરે છે તે
યાજકોના ઘરો અને મારુ પ વત્ર ાન બાંધવા ઉપયોગમાં લેવાશે.
5 બાક ની જમીનનો ભાગ મં દરના પર ૂરણ કામો કરતા લેવીઓ
માટે રાખવો. એની મા લક તેમની ગણાશ.ે એમાં તેમને વસવા
માટે જગ્યાઓ હશ.ે

6 “પ વત્ર ૂ મની પાસે અડ ને 25,000 હાથ લાંબો અને
5,000 હાથ પહોળો જમીનનો ટુકડો સવર્ ઇસ્રાએલના લોકો માટે
ુલ્લો રહેશ.ે 7 રાજકુમાર માટે પણ જમીન અલગ રાખવામાં

આવશ.ે રાજકુમારની મલકત પ વત્ર વસ્તારની બ ે બાજુએ
હશ.ે અને નગરની મલકત ૂવર્તરફ અને પ મ તરફ હશ.ે દરેક
બાજુની લંબાઇ બીજાં કુળોને આપવામાં આવેલી જમીન જટેલી
જ હશ.ે 8 ઇસ્રાએલની જમીનમાં આ ભાગ રાજકુમારની મલકત
ગણાશે, જથેી તેઓ લોકોને ત્રાસ ન આપે અને દેશનો બાક નો
ભાગ ઇસ્રાએલના વંશજો પાસે રહેવા દે.”

9 યહોવા મારા મા લક કહે છે: “હે ઇસ્રાએલના સરદારો, મારા
લોકોને તેઓના પોતાના દેશમાં ૂંટવા ું અને છેતરવા ું તથા તેઓને
દેશમાંથી હાંક કાઢવા ું બંધ કરો. પણ હમેશા, ની તમ ાને માગ
અને ન્યાયના માગેર્ ચાલો અને પ્રામા ણક બનો,” એમ યહોવા
મારા મા લક કહે છે.

10 “તમારે સાચાં માપ અને વજન વાપરવા,ં તમારો ભરવાનો
એફાહ સાચો હોવો જોઇએ, તમારો બાથ સાચો હોવો જોઇએ.
11 પ્રવાહ અને અપ્રવાહ વસ્ ુઓના માપ માટે હોમેર તે તમારુ
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અ ધકૃત કરે ું એકમ રહેશે. અપ્રવાહ વસ્ ુઓ માટે ના ું એકમ
એફાહ રહેશે અને પ્રવાહ વસ્ ુઓ માટે બાથ રહેશે; બંને એફાહ
અને બાથ, હોમેરના દશમાં ભાગ જટે ું છે. 12 તમારો વજન
કરવાનો વીસ શેકેલ ગેરાહનો હોવો જોઇએ અને માનેહ 60
શેકેલનો હોવો જોઇએ.

13 “આ ખાસ ભેટ તમારે રાજકતાર્ને આપવાની રહેશે:
એક હોમેર ઘઉંમાંથી એફાહનો છઠ્ઠોભાગ,
ને એક હોમેર જવમાંથી એફાહનો છઠ્ઠો ભાગ.
14 અને તમારા જતૈતેલનો એક ટકા ભાગ,
15 ઇસ્રાએલના સાર ર તે પાણી પાયેલા મેદાનોમાં ચારેલા
ધેટામાંથી 200 ઘેટાંએ તમારે એક ઘેટુ વશેષ અપર્ણ તર કે.

“ખાદ્યાપર્ણ તર કે, દહનાપર્ણ તર કે અને શાંત્યપર્ણ તર કે
આપ ુ.ં

16 “ઇસ્રાએલના બધા લોકોએ આ પ્રમાણેની ખાસ ભેટ
રાજકુમાર આગળ લઇ જવી. 17 અને રાજકુમાર ઇસ્રાએલની
સમગ્ર પ્રજા તરફથી મારા ધણીને ચંદ્રદશર્નોએ, સાબ્બાથોએ અને
બાક ના બધા ખાસ તહેવારોએ દહનાપર્ણો, ખાદ્યાપર્ણો અને
પેયાપર્ણો ૂરા પાડશ.ે ઇસ્રાએલના લોકોનાં પાપના પ્રાય ત
માટે પાપાથાર્પર્ણો, ખાદ્યાપર્ણો, દહનાપર્ણો અને શાંત્યપર્ણો ૂરા
પાડશે.”

18 આ યહોવા મારા મા લકના વચન છે: “પહેલાં મ હનાના
પહેલા દવસે તમારે ખોડખાંપણ વગરનો એક વાછરડો ધરાવી
મં દરની ુ દ્ધ કરવી. 19 યાજકે વધ કરેલા પાપાથાર્પર્ણ ું લોહ
લઇ તે મં દરના ઉબરે, યજ્ઞવેદ ને ચાર ૂણે અને અંદરની ઓસર ના
બારણાની બારસાખે લગાડ ુ.ં 20 જો કોઇ પણ કતએ ૂલથી
કે અજ્ઞાનતાથી પાપ ક ુ હોય તો તે માટે તે મ હનાના સાતમા
દવસે પણ આ પ્રમાણે કર ુ.ં મં દર માટે આ ર તે તમારે પ્રાય ત
કર ુ.ં

પાસ્ખાપવર્ની ઉજવણી સમયે ભેટ
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21 “પહેલા મ હનાના ચૌદમા દવસે તમારે પાસ્ખાનો તહેવાર
ઊજવવાની શરૂઆત કરવી. સાત દવસ ુધી સૌએ બેખમીર
રોટલી જ ખાવી. 22 ઉત્સવને પહેલે દવસે સરદારોએ પોતાનાં
અને ઇ ાએલની પ્રજાના પાપને માટે એક બળદને પાપાથાર્પર્ણ
તર કે ધરાવવો. 23 ઉત્સવના દવસે તેણે ખોડખાંપણ વગરના
સાત બળદો અને ખોંડખાંપણ વગરના સાત મેંઢાને દહનાપણર્
તર કે યહોવાને બ લ ચઢાવવા. અને તેણે પાપાથાર્પર્ણ તર કે
દરરોજ એક બકરો હોમવો. 24 હોમેલા દરેક બળદ અને ઘેટાં
દ ઠ સ ર કલો ખાદ્યાપર્ણ અને ત્રણ લટર જૈ ૂન ું તેલ પણ
ચઢાવવાં. 25 સાતમા મ હનાના પંદરમાં દવસે શરૂ થતાં માંડવાપવર્
માટે પણ તેણે સાતે સાત દવસ આવો જ બ લ, પાપાથાર્પર્ણ,
દહનાપર્ણ, ખાદ્યાપર્ણ અને જૈ ૂનના તેલના અપર્ણ ચઢાવવા.”

46
શાસક અને ઉત્સવ

1 આ યહોવા મારા મા લકના વચન છે: “અંદરના ચોકનો ૂવર્નો
દરવાજો કામ કરવાના છ દવસોએ બંધ રહેશ,ે પર ુ વશ્રામવારને
દવસે અને ચંદ્રદશર્ને દવસે તે ઉઘાડો રાખવો. 2 રાજકુમારે
બહારના પ્રાંગણમાંથી ઓસર માં થઇ અંદરના દરવાજાના થાંભલા
આગળ ઊભા રહે ું. અને યાજકે તેના દહનાપર્ણો હોમી દેવા
અને શાંત્યપર્ણો ચઢાવવા ત્યાં દરવાજા આગળના પ્રવેશદ્રારે તેણે
જરૂર નીચા નમીને પ્રણામ કર , તેણે પાછા બહાર ચાલ્યા જ ુ.ં
દરવાજો સાંજ ુધી બંધ ન કરવો. 3 દરેક સાબ્બાથ અને ચંદ્રદશર્ન
દવસે બધા લોકોએ પણ દરવાજા આગળ નીચા નમીને યહોવાની
ઉપાસના કરવી.

4 “સાબ્બાથને દવસે રાજકુમારે દહનાપર્ણ તર કે યહોવા સમક્ષ
ખોડખાંપણ વગરના છ ઘેટા તથા ખોડખાંપણ વગરનો એક મેંઢો
લાવવો. 5 દરેક ઘેટાં સાથે સ ર કલો ખાદ્યાપર્ણ તથા દરેક
મેંઢા સાથે જે કઇં ચઢાવ ું હોય તે લાવ ું, ઉપરાંત આવા દરેક
ખાદ્યાપર્ણ દ ઠ ત્રણ લટર તેલ લાવ ુ.ં
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6 “ચંદ્રદશર્ન દવસે તેણે ખોડખાંપણ વગરનો એક વાછરડો,
ખોડખાંપણ વગરના છ ઘેટા અને એક મેંઢો ધરાવવા. 7 પ્રત્યેક
વાછરડા અને મેંઢા દ ઠ સ ર કલો ખાદ્યાપર્ણ તથા દરેક ઘેંટા
દ ઠ યથાયોગ્ય અપર્ણ ચઢાવ ું ઉપરાંત આવા દરેક ખાદ્યાપર્ણ દ ઠ
ત્રણ લટર તેલ પણ ચઢાવ ુ.ં

8 “સરદાર અંદર આવે ત્યારે તેણે દરવાજાની ઓસર માં થઇને
દાખલ થ ું અને એ જ રસ્તે બહાર નીકળ ું.

9 “પર ુ ઉત્સવને દવસે ારે લોકો યહોવાની ઉપાસના કરવા
આવે ત્યારે જઓે ઉ રને દરવાજથેી દાખલ થાય તેઓ ભજન પછ
દ ક્ષણને દરવાજથેી બહાર જાય, અને જઓે દ ક્ષણને દરવાજથેી
દાખલ થાય તેઓ ઉ રના દરવાજથેી, તેઓ જે રસ્તે આ ા
હોય તે રસ્તે પાછા ન જાય, તેઓએ સામેના દરવાજથેી જ ુ.ં
10 રાજકુમારે પણ તેમની સાથે તેમની જમે જ અંદર આવ ું અને
તેમની જમે જ બહાર જ ું.

11 “ઉજાણીઓમાં તથા ુકરર પવ માં દરેક બળદ કે મેંઢા
દ ઠ ખાદ્યાપર્ણ તર કે સ ર કલો અનાજ અને દરેક ઘેટા દ ઠ
યથાશ કત અપર્ણ ચઢાવ ું, એ ઉપરાંત આવા દરેક ખાદ્યાપર્ણ
સાથે ત્રણ લીટર તેલ અપર્ણ કર ુ.ં

12 “રાજકુમાર ઐ ચ્છકાપર્ણ તર કે કે દહનાપર્ણ કે શાંત્યપર્ણ
ચઢાવવા ઇચ્છતો હોય ત્યારે તેને માટે અંદરના ઓસર નો ૂવર્નો
દરવાજો ખોલવો, તેણે એ બ લદાન અપર્ણ કર ું અને તેના બહાર
ગયા પછ દરવાજો પાછો બંધ કર દેવો.

દરરોજની ભેટ
13 “દરરોજ યહોવાને દહનાપર્ણ તર કે ખોડખાંપણ વગરનો એક

વષર્ની ઉંમરનો ઘેટો ચઢાવવો, પ્ર ત દન સવારે આ અપર્ણ કર ુ.ં
14 એની સાથે દરરોજ સવારે ત્રણ કલો જટેલો લોટ અને તેને
મોહવા માટે એક લટર જટે ું તેલ ચઢાવ ું. આ ખાદ્યાપર્ણ
યહોવાને ચઢાવ ું એ કાયમનો નયમ છે. 15 દરરોજ સવારે
યહોવાને ખાદ્યાપર્ણ તર કે એક ઘેંટુ અને ખાદ્યાપર્ણ તથા તેલ
ચઢાવવાં.”
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પોતાના સંતાનને શાસક દ્વારા ૂ મ આપવાના નયમ
16 આ યહોવા મારા મા લકના વચન છે, “જો કોઇ રાજકુમાર

પોતાના ુત્રને કઇં ઉપહાર આપ,ે તો તેના ુત્રની મા લક ગણાય
કારણ કે તે મલકત કુટુબની વારસાગત મલકતનો ભાગ હશ.ે
17 પણ જો રાજકુમાર એવો ઉપહાર પોતાના કોઇ સેવકને આપે
તો તેની મા લક તે સેવક પાસે ઋણ ુ કતના વષર્ ુધી રહે. અને
ત્યાર બાદ તે પાછ રાજા પાસે જાય. એ તેના ુત્રોની મલકત
ગણાય અને તેની મા લક તેઓની ગણાય. 18 રાજકુમારે લોકોની
કોઇ મલકત લઇ લેવી ન હ, તેણે પોતાને મળેલી જમીનમાંથી
પોતાના ુત્રોને જમીન આપવી જથેી મારા લોકોમાંથી કોઇને પોતાની
મલકત ખોવાનો વખત આવે ન હ.”

વશેષ રસોઇ ઘર
19 ત્યાર બાદ તે માણસ મને અંદરના ચોકમાં ઉ ર તરફ

યાજકો માટે જુદ રાખેલી ઓરડ ઓ આગળ લઇ ગયો. તેણે
મને ઓરડ ઓની પ મ બાજુએ એક જગ્યા બતાવીને ક ું,
20 “આ જગ્યાએ યાજકો દોષાથાર્પર્ણ અને પાપાથાર્પર્ણ માંસ
રાંધશે અને ખાદ્યાપર્ણની રોટલી શેકશે અને તેને તેઓ બહારના
પ્રાંગણમાં બહાર લઇ આવશે તોપણ તે લોકોમાં પ વત્રતા ફેલાવશે
ન હ.”

21 ત્યાર બાદ તે માણસ મને બહારના ચોકમાં લઇ જઇને તેને
ચારે ૂણે લઇ ગયો. એ દરેક ૂણામાં એકએક ચોક હતો.
22 એ દરેક ચોક માપમાં સરખા હતા;ં 40 હાથ લાંબા અને 30
હાથ પહોળા, 23 એ દરેકની આસપાસ ભીંત હતી અને ભીંતને
અડ ને રાંધવાના ૂલાઓ હતા. 24 તે માણસે મને ક ું, “આ
તો રસોડા છે, ાં મં દરના સેવકોએ લોકોના બ લદાનો રાંધવાના
હતા.ં”

47
મં દરથી વહે ું પાણી
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1 પછ તે માણસ મને મં દરના ધ્વાર પાસે પાછો લા ો, મેં
જો ું તો મં દરના ઉંબરા તળેથી નીકળ ને પાણી ૂવર્ તરફ વહે ું
હ ુ,ં કારણ, મં દર ૂવાર્ ભ ુખ હ ુ.ં એ પાણી યજ્ઞવેદ ની અને
મં દરની દ ક્ષણ બાજુએ થઇને જ ું હ ુ.ં 2 પછ તે માણસ મને
ઉ રને દરવાજથેી બહાર લઇ આ ો અને ફેરવીને ૂવર્ દરવાજે
લઇ ગયો. ત્યાં જમણી બાજુએથી થોડુ થોડુ પાણી નીકળ ું હ ું.

3 હાથમાં માપદડ લઇને તે ૂવર્ તરફ ગયો અને 1,000 હાથ
ભયાર્ પછ તેણે મને પાણીમાં ચલા ો. પાણી ૂંટ સમાં હતા.ં
4 એ પછ તેણે બીજા 1,000 હાથ અંતર માપ્ ું અને ફર મને
પાણીમાં ચલા ો, અહ પાણી ૂંટણસમાં હતા.ં ફર થી તેણે
એક 1,000 હાથ અંતર માપ્ ુ,ં અને મને પાણીમાં ચલા ો,
અહ પાણી કમરસમાં હતા.ં 5 બીજા 1,000 હાથ અંતર માપ્ ુ.ં
હવે તે પાણી નદ માં ફેરવાઇ ગયા હતા,ં પાણી એટલાં ઊંડા હતાં
કે તેમાં તર શકાય. કોઇ ચાલીને સામે કનારે જઇ શકે ન હ.
6 તેણે મને ક ું “હે મ ુષ્યના ુત્ર, આ બ ું ધ્યાનમાં રાખજ.ે”

7 ત્યાર બાદ તે મને પાછો નદ ને કાંઠે લઇ ગયો અને મેં જો ું
તો બંને કાંઠે ુષ્કળ ૃક્ષો ઊભાં હતા.ં 8 તેણે મને ક ું, “આ
પાણી ૂવર્માં વહે ું યદનકાંઠા ુધી જાય છે અને આખરે એ
ૃતસરોવરને જઇને મળે છે. એ ારે ૃતસરોવરને જઇને મળે

છે ત્યારે તેના પાણીને મીઠુ બનાવી દે છે. 9 ાં ાં એ પાણી
વહેશે ત્યાં ત્યાં બધી જાતના પ્રાણીઓ અને માછલાંઓ ઉભરાવા
માંડશે. એ પાણીનો ઝરો ૃતસરોવરના પાણીને મીઠુ બનાવી
દેશે. અને એ ાં ાં થઇને વહેશે ત્યાં જીવન ફેલાવશે.
10 ૃતસ ુદ્રના કાંઠે માછ મારો ઊભા રહેશે અને એન-ગેદ થી છેક
એન-એગ્લાઇમ ુધી સવર્ જગ્યાએ માછલાં પકડશે. તેનો કનારો
માછલી પકડવાની જાળો પાથરવા ું ળ બની રહેશે અને ત્યાં
મોટા સ ુદ્રમાં છે તેમ વ વધ પ્રકારની માછલીઓ હશ.ે 11 પર ુ
કાંઠે આવેલા કાદવક ચડના તથા તળાવોના પાણી મીઠાં ન હ થાય,
પણ મીઠુ બનાવવાના કામમાં આવશ.ે 12 એ નદ ના બંને કાંઠાઓ
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ઉપર બધાં ફળઝાડો ઊગી નીકળશે, તેમના પાંદડાં કરમાશે ન હ
અને તેમને ફળ આવતાં કદ અટકશે ન હ. દર મ હને તેમને
નવા ફળ આવશ,ે કારણ, તેમને મળ ું પાણી મં દરમાંથી આવે
છે, તેમના ફળ ખાવા માટે છે અને પાંદડાં દવા માટે છે.”

કુળસ ૂહો માટે ૂ મના ભાગલા
13 યહોવા મારા મા લક કહે છે: “ઇસ્રાએલના બાર કુળ

સ ૂહોને જમીન વહેંચવા માટે આ ૂચનો છે: ૂસફના કુળને તેના
ુત્રોની જા તઓ એફ્રાઇમ અને મનાશ્શા માટે બે ભાગ મળશ.ે

14 સવર્ કુળોને સરખો ભાગ મળશે, કારણ કે તમારા પ ૃઓને
આ દેશ આપવાની મેં પ્ર તજ્ઞા લીધી હતી અને તેમને તેનો વારસો
મળશે. તેની હદ આ પ્રમાણે છે:

15 “ઉ રની સરહદ ૂમધ્ય સ ુદ્રથી હેથ્લોન અને સદાદમાંથી
પ ુર થઇન,ે 16 હામાથ અનદ દમસ્ક અને હમાથની સરહદ વચ્ચે
આવેલાં શેહરો બેરોથાહ અને સબ્રાઇમ થઇને હૌરાનની સરહદે
આવેલા હાસેર-હાનીકોન ુધી જાય છે. 17 આમ, ઉ રની
સરહદ ૂમધ્ય સ ુદ્રથી એનોન શહેર ુધી જાય છે અને તેની
ઉ રે દમસ્કની સરહદ અને હમાથ આવેલા છે. આ ઉ રની
સરહદ છે.

18 “ ૂવર્ની સરહદ, દમસ્ક અને હૌરાનના પ્રદેશમાંથી પસાર થઇને
દ ક્ષણમાં જાય છે, અને યદન નદ ની ૂવેર્ આવેલાં ઇસ્રાએલના
અને ગલયાદના પ્રદેશ વચ્ચે જાય છે. આ ૂવર્ સરહદ છે.

19 “દ ક્ષણની સરહદ તામારથી મર બોથ-કાદેશના જળસ ૂહ
આગળ થઇને મસરની ખાડ પાસે થઇને મસરની સરહદે આવેલા
ૂમધ્ય સ ુદ્ર ુધી જાય છે. આ દ ક્ષણ સરહદ છે.
20 “પ મ સરહદે ૂમધ્ય સ ુદ્ર આવેલો છે અને હમાથના

ઘાટ સામેના બદુ ુધી એ જ સરહદની ગરજ સારે છે.
21 “ઇસ્રાએલના કુળો મધ્યે આ સરહદોનો વસ્તાર તમારે વહેંચી

આપવો. 22 તમારા પોતાના માટે અને તમાર મધ્યે પોતાના કુટુબો
સાથે વસતા પરદેશીઓ માટે આ દેશને વતન તર કે વહેંચી આપવો.
આ દેશમાં જન્મેલા વદેશી માતા પતાના બાળકો પણ દેશના વતની
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કહેવાશે. તમારા બાળકોની જમેજ તેઓને એક સરખા અ ધકારો
મળશે. 23 વદેશીઓ જે જા ત વંશની ભેગા વસતા હોય તેની
સાથે તેમને પણ ભાગ મળવો જોઇએ.” આ મારા મા લક
યહોવાના વચન છે.

48
ઇસ્રાએલના કુળસ ૂહો માટે ૂ મ

1 “હવે કુળોનાં નામ અને તેઓને મળનાર પ્રદેશની વગતો નીચે
પ્રમાણે છે. ઉ રની સરહદે દાન કુળ; ૂમધ્ય સ ુદ્રની ઇશાનથી
હમાથના કાંઠા ુધી, હસાર-એનાન, અને દ ક્ષણે આવેલા દમસ્ક
અને ઉ રે આવેલા હમાથની વચ્ચે ુધી તે પ્રદેશની ૂવર્ અને
પ મ તરફની આ સરહદો છે. 2 આશેરનો વસ્તાર દાનની
દ ક્ષણે છે અને તેની ૂવર્ની અને પ મની સરહદો પણ તેના
જવેી જ છે. 3 આશેરની સરહદની લગોલગ ૂવર્ બાજુથી તે છેક
પ મ બાજુ ુધીનો એક ભાગ નફતાલીનો. 4 પછ મનાશ્શા
કુળનો પ્રદેશ નફતાલીની દ ક્ષણે છે અને તેની ૂવર્ની અને પ મની
સરહદો તેના જવેી જ છે. 5 મનાશ્શાની સરહદને અડ ને ૂવર્થી
પ મ ુધીનો એક ભાગ એફ્રાઇમનો પ્રદેશ છે. 6 એફ્રાઇમની
સરહદને અડ ને ૂવર્થી પ મ ુધીનો એક ભાગ રૂબેનનો પ્રદેશ
છે. 7 રૂબેનની સરહદને અડ ને ૂવર્થી પ મ ુધીનો એક ભાગ
યહૂદાનો પ્રદેશ છે.

ૂ મનો વશેષ ભાગ
8 “એ પછ નો ૂવર્થી પ મ ુધીનો ભાગ તે પ વત્ર ૂ મ

છે. એ 25,000 હાથ પહોળ અને વંશજોને આપેલા ભાગ
જટેલી જ ૂવર્ પ મ લાંબી હશ.ે એની મધ્યમાં મં દર આવશ.ે
9 આમાંથી યહોવાને સમપર્ણ કરેલો વસ્તાર 25,000 હાથ લાંબો
અને 10,000 હાથ પહોળો હશ.ે 10 આ પ વત્ર ૂ મમાંથી
યાજકોને એક ભાગ મળશ.ે ઉ રદ ક્ષણ 25,000 હાથ અને
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ૂવર્પ મ 10,000 હાથ, એ ભાગના મધ્ય ાને યહોવા ું મં દર
આવશ.ે

11 “આ પ વત્ર ૂ મ સાદોકના વંશના યાજકો માટે રહેશે.
ઇસ્રાએલીઓ આડે માગેર્ ગયા હતા ત્યારે બીજા લેવીઓની
જમે તેઓ આડે માગેર્ ગયા નહોતા પણ તેમણે વફાદાર ૂવર્ક
માર સેવા બજાવી હતી. 12 આથી બીજા લેવીઓને જે ભાગ
મળે તેને અડ ને જ એમને ખાસ ભાગ મળવો જોઇએ; અને તે
સૌથી પ વત્ર ગણાશે.

13 “યાજકોના પ્રદેશની સરહદને અડ ને લેવીઓનો પ્રદેશ છે, તે
25,000 હાથ લાંબો અને 10,000 હાથ પહોળો છે. 14 આ ખાસ
પ્રકારની ૂ મનો કોઇ પણ ભાગ વેચવામા આવશે ન હ, તેમજ
વેપાર કરવામાં અથવા વદેશીઓ દ્વારા તેનો ઉપયોગ કરવામાં
આવશે ન હ. કારણ કે આ શ્રે ૂ મ યહોવાની છે અને તે
પ વત્ર છે.

શહેર સંપ ત માટે ભાગ
15 “બાક રહેલો 5,000 હાથ પહોળો અને 25,000 હાથ

લાંબો ટુકડો પ વત્ર નથી, પણ લોકોના સામાન્ય ઉપયોગ માટે છે.
લોકો ત્યાં રહે અને જમીનનો ઉપયોગ કરે. એની મધ્યમાં શહેર
આવી શકે. 16 શહેર ચોરસ હોય અને તેની ચારે બાજુ 4,500
હાથની જમીન હોય. 17 નગરની ઉતરથી પ મ તરફ 250
હાથ પહોળ ુલ્લી જમીન રહેશ;ે તે ઘાસચારાની જમીન બનશ.ે
18 પ વત્ર ૂ મની પાસેના ભાગમાં શહેર બાંધ્યા પછ બાક રહેલી
જમીન 10,000 હાથ ૂવર્માં અને 10,000 હાથ પ મમાં તે
શહેરમાં કામ કરતાં લોકો દ્વારા ખેતીવાડ માટે ઉપયોગ કરવામાં
આવશ.ે 19 શહેરમાં કામ કરતો કોઇ પણ માણસ, પછ તે ગમે
તે વંશનો હોય, એ જમીન ખેડ શકે છે.

20 “આ સમગ્ર વસ્તાર, પ વત્ર ૂ મ અને શહેરને પણ સમાવતો
સમગ્ર વસ્તાર, ચોરસ હશે અને તેની દરેક બાજુ 25,000 હાથની
જમીન હશ.ે

21 “આ મોટા વસ્તારમાંથી પ વત્ર ૂ મનો પ્રદેશ અને નગર
માટેનો પ્રદેશ છોડ ને જે ૂ મ બાક રહે તે સરદારનો વસ્તાર
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ગણાશે. ૂવર્માં પ વત્ર ૂ મની 25,000 હાથ લાંબી સરહદથી ૂવર્
દશાએ આવેલી સરહદ ુધીનો પ્રદેશ અને એ જ પ્રમાણે પ મે
25,000 હાથ લંબાઇની સરહદથી પ મ સરહદ ુધીનો પ્રદેશ
આ બંને પ્રદેશો લંબાઇમાં કુળોના પ્રદેશ પ્રમાણે છે અને સરદારની
મા લક ના ગણાશ.ે આ બંને પ્રદેશોની મધ્યમાં પ વત્ર મં દર અને
પ વત્ર ૂ મ આવશ.ે 22 રાજાની મા લક ના આ પ્રદેશોની મધ્યમાં
ત્યાં લેવીઓનો વસ્તાર અને નગરનો વસ્તાર આવશ.ે રાજકુમારની
મા લક નો આ વસ્તાર યહૂદા અને બન્યામીનના પ્રદેશની વચ્ચે
હશ.ે

23 “બાક નાં કુળોને આપવામાં આવેલો જમીનનો ભાગ આ
પ્રમાણે છે: ઇસ્રાએલ દેશની ૂવર્ સરહદથી પ મ સરહદ ુધીનો
એક ભાગ બન્યામીનનો. 24 બન્યામીનના વસ્તારની દ ક્ષણે
આવેલો એક ભાગ શમયોનનો. બંનેની ૂવર્થી પ મની સરહદ
એક જ હશે. 25 તેની પાસે ઇસ્સાખારનો વસ્તાર, ૂવર્થી પ મ
ુધી શમયોનની સરહદની દ ક્ષણે હશ.ે 26 ઝ ુલોનનો જે પ્રદેશ

છે તે ૂવર્થી પ મ ુધી ઇસ્સાખારની સરહદની દ ક્ષણે હશ.ે
27 ગાદનો પ્રદેશ ૂવર્થી પ મ ુધી ઝ ુલોનની દ ક્ષણે હશ.ે

28 “ગાદના પ્રાંતની દ ક્ષણ સરહદ તામારથી મર બાથ કાદેશનાં
રણદ્વ પ ુધી અને પછ વાય દશામાં મસરની સરહદથી
ૂમધ્ય સ ુદ્ર ુધી જાય છે.” 29 યહોવા મારા મા લકે ક ું,

“આ ર તે તમારે ઇસ્રાએલના વંશજોને જમીન વહેંચવી જોઇએ
અને આ એમના હસ્સા ગણાશ.ે

શહેરના દરવાજાઓ
30 “નગરના દરવાજા આ પ્રમાણે છે:
“ઉ રની સરહદ 4,500 હાથ લાંબી છે. 31 નગરના દરવાજાના

નામ ઇસ્રાએલનાં કુળોનાં નામો પ્રમાણે રાખવા; ઉ રે ત્રણ દરવાજા
એક રૂબેનનો દરવાજો, એક યહૂદાનો દરવાજો, અને એક લેવીનો
દરવાજો;
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32 “ ૂવર્ બાજુની દવાલ ું માપ 4,500 હાથ હશે. તેના ત્રણ
દરવાજાઓ: ૂસફનો દરવાજો, બન્યામીનનો દરવાજો અને દાનનો
દરવાજો.

33 “દ ક્ષણ બાજુની દવાલની લંબાઇ 4,500 હાથ છે. તેના
ત્રણ દરવાજા શમયોનનો દરવાજો, ઇસ્સાખારનો દરવાજો અને
ઝ ુલોનનો દરવાજો.

34 “પ મ બાજુની દવાલની લંબાઇ 4,500 હાથ છે અને
તેના ત્રણ દરવાજા ગાદનો દરવાજો, આશેરનો દરવાજો, અને
નફતાલીનો દરવાજો.

35 “ચારે તરફ દવાલની લંબાઇ 18,000 હાથ છે, અને તે
સમયથી શહેરને ‘યહોવા શામ્માહ’ નામ પડશે જનેો અથર્ છે,
‘યહોવા ત્યાં છે.’ ”
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