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એઝરા

કોરેશની બંદ વાનોને ુ કત સમયે મદદ
1 ઇરાનના રાજા કોરેશના અમલ દરમ્યાન પહેલા વષેર્ યહોવાએ

ય મયાર્ દ્વારા આપે ું વચન ૂરુ કરવા માટે ઇરાનના રાજા કોરેશને
પ્રેરણા કર કે, તેણે પોતાના આખા રા માં લે ખત ઢઢેરો
પટાવવો;
2 “ઇરાનના રાજા કોરેશ જાહેર કરે છે કે:
આકાશના દેવ યહોવાએ મને ૃથ્વી પરનાં બધાં રા ો આપ્યાં

છે, અને તેણે પોતે મને તેને માટે યહૂદામાં આવેલ યરૂશાલેમમાં
મં દર બંધાવવાની જવાબદાર સોંપી છે. 3 તેથી યરૂશાલેમમાં
આવેલા ઇસ્રાએલના દેવ યહોવા ું મં દર ફર થી બાંધવા માટે
રા માંના કોઇ પણ યહૂદામાં આવેલા યરૂશાલેમમાં જઇ શકશ.ે
તેનો દેવ તેની સાથે ર ો. યરૂશાલેમમાં એ જ દેવની ૂજા થાય
છે. 4 એટલા માટે કોઇ પણ જગ્યાએ ાં એમાંનો કોઇ બાક
રહેલો હોય તો તેની જગ્યાના લોકો તેને યરૂશાલેમનાં મં દરનાં
બાંધકામ માટે યથાશ કત સોના, ચાંદ , સામાન, પ ુઓ અને
અપર્ણ આપીને મદદ કરે.”

5 તેથી યહૂદા અને બન્યામીનના કુળસ ૂહોના બધાં આગેવાનો,
યાજકો, લેવીઓ અને યહોવા દ્વારા પ્રેરાયેલાઓ યરૂશાલેમમાં
યહોવા ું મં દર બાંધવા જવા તૈયાર થયા. 6 તેમના આજુબાજુના
પાડોશીઓએ તેમને આ બધાં અપર્ણ ઉપરાંત સોનાચાંદ નાં પાત્રો,
સામાન, ઢોરઢાંખર તથા કમતી ભેટ આપી. 7 વળ રાજા કોરેશે
પણ તેમને યહોવાના મં દરમાંથી વસ્ ુઓ આપી. આ વસ્ ુઓ
ન ૂખાદનેસ્સાર રાજાએ યરૂશાલેમના યહોવાના મં દરમાંથી લઇ
જઇને પોતાના દેવોના મં દરમાં ૂક હતી. 8 તદપુરાંત ઇરાનના
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કોરેશ રાજાએ ખજાનચી મથદાથ પાસે તે વસ્ ુઓને લા ો અને
તેણે આ વસ્ ુઓ યહૂદાના આગેવાન શેશ્બાસ્સારને સોંપી દ ધી.

9 આ તે બધી વસ્ ુઓ છે જે કોરેશ રાજા યહોવાના મં દરમાંથી
બહાર લા ો હતો: 30 સોનાની થાળ ઓ, 1,000 ચાંદ ની
થાળ ઓ અને 29 બીજા વાસણો, 10 ત્રીસ સોનાના કટોરા,
410 ચાંદ ના જુદા જુદા પ્રકારના પ્યાલાઓ, 1,000 અન્ય ચીજ
વસ્ ુઓ, 11 સોનાચાંદ નાં સવર્ પાત્રો મળ ને 5,400 હતા,ં ારે
બંદ વાનો બા બલથી યરૂશાલેમ આ ા, ત્યારે આ બધાં પાત્રો
શેસ્બાસ્સાર પોતે પોતાની સાથે લા ો.

2
પાછા ફરેલા બંદ વાનોની નામાવલી

1 બા બલનો રાજા ન ૂખાદનેસ્સાર યહૂદાના જે લોકોને બંદ વાન
કર ને બા બલ લઇ ગયો હતો, તેઓમાંથી જે માણસો છૂટ ને
યરૂશાલેમમાં તથા યહૂદામાં પોતપોતાના નગરમાં પાછા આ ા
તેઓનાં નામોની યાદ આ પ્રમાણે છે: 2 તેઓમાં યે ૂઆ, નહેમ્યા,
સરાયા, રએલાયા, મોદખાય, બલ્શાન, મસ્પાર, બગ્વાય, રહૂમ,
તથા બાઅનાહની ઝરુબ્બાબેલની સાથે આ ા. ઇસ્રાએલી લોકોની
સં ા:

3 પારોશના વંશજો 2,172
4 શફાટાયાના વંશજો 372
5 આરાહના વંશજો 775
6 પાહાથ-મોઆબના વંશજો, યે ૂઆ તથા યોઆબના વંશજો
2,812

7 એલામના વંશજો 1,254
8 ઝા ુના વંશજો 945
9 ઝા ાયના વંશજો 760
10 બાનીના વંશજો 642
11 બેબાયના વંશજો 623
12 આઝગાદના 1,222
13 અદોનીકામના વંશજો 666
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14 બગ્વાયના વંશજો 2,056
15 આદ નના વંશજો 454
16 હ ઝકયાના આટેરના વંશજો 98
17 બેસાયના વંશજો 323
18 યોરાહના વંશજો 112
19 હા ુમના વંશજો 223
20 ગબ્બારના વંશજો 95
21 બેથલહેમના વંશજો 123
22 નટોફાહના મ ુષ્યો 56
23 અનાથોથના મ ુષ્યો 128
24 આઝમાવેથના વંશજો 42
25 કયાર્થ-આર મના, કફ રાહના અને બએરોથના વંશજો 743
26 રામાને ગેબાના વંશજો 621
27 મખ્માસના મ ુષ્યો 122
28 બેથેલ ને આયના મ ુષ્યો 223
29 નબોના વંશજો 52
30 માગ્બીશના વંશજો 156
31 બીજા શહેરના ( ુત્રો) એલામના વંશજો 1,254
32 હાર મના વંશજો 320
33 લોદના, હાદ દના અને ઓનોના વંશજો 725
34 યર ખોના વંશજો 345
35 સનાઆહના વંશજો 3,630

36 યાજકો:
યદાયાના વંશજો, યો ૂઆના વંશજો 973
37 ઇમ્મેરના વંશજો 1,052
38 પાશહૂરના વંશજો 1,247
39 હાર મના વંશજો 1,017

40 લેવીઓ:
હોદા ાના, યે ૂઆના તથા કાદમીએલના વંશજો 74

41 ગવૈયાઓ:
આસાફના વંશજો 128
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42 મં દરના દ્વારપાળોના વંશ:
શા ુમ, આટેર, ટાલ્મોન, આ ૂબ, હટ ટા અને શોબાયના
વંશજો, 139

43 મં દરના સેવકો:
સીહા, હ ૂફા અને ટાબ્બાઓથ
44 કેરોસ, સીઅહા અને પાદોનના વંશજો;
45 લબાનાહ, હાગાબાહ અને આ ૂબના વંશજો;
46 હાગાબા, શામ્લાય, અને હાનાનના વંશજો:
47 ગદેલ, ગાહાર, અને આયાના વંશજો;
48 રસીન, નકોદા અને ગાઝઝામના વંશજો;
49 ઉઝઝા, પાસેઆહ અને બેસાયના વંશજો;
50 આસ્નાહ મેઉનીમ અને નફ સીમના વંશજો:
51 બાક ૂક, હાકૂ્રફા અને હાહૂરના વંશજો;
52 બાસ્ ૂથ, મહ દા અને હાશાર્ના વંશજો;
53 બાકોસર્, સીસરા, અને તેમાહના વંશજો;
54 નસીઆહ અને હટ ફાના વંશજો:

55 ુલેમાનના સેવકોના વંશજો:
સોટાય, હાસ્સોફેદેથ અને પરૂદાના વંશજો:
56 યાઅલાહ, દાકોનર્ અને ગદ્દોલના વંશજો:
57 શફાટયા, હાટ લ અને પોખેરેશના વંશજો હાસ્બાઇમ અને
આમીના વંશજો;

58 મં દરના સવર્ સેવકો અને ુલેમાનના સેવકોના વંશજો 392
હતા.

59 તેલ-મેલાહ, તેલ હાશાર્, ખરૂબ, અદ્દાન, તથા ઇમ્મેરમાંથી પાછા
આવેલા લોકો અને જઓે ઇસ્રાએલીઓમાંના હતાં કે ન હ એમ
સા બત કરવા માટે પોતાના ૂવર્જોની વંશાવળ દેખાડ શ ા ન હ,
તેઓ આ છે:

60 દલાયા, ટો બયા, અને નકોદાના ગોત્રના 652 વંશજોનો
સમાવેશ થતો હતો.
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61 યાજકોના ત્રણ કુટુબો:
હબાયાના વંશજો, હા ોસના વંશજો અને બા ઝલ્લાર્ય જે

ગલયાદ બા ઝલ્લાર્યની ુત્રીઓમાંથી એકને પરણી લા ો
હતો ને જથેી તે ું એ નામ પા ું હ ું તેના વંશજો.

62 તેઓએ સવર્ વંશાવળ માં તપાસ કર પણ તેઓનાં નામ
મ ાં ન હ, તેથી તેઓ અ ુદ્ધ ગણાયા ને યાજકપદમાંથી બરતરફ
થયા. 63 ઉર મ અને ુમ્મીમ દ્વારા તપાસ કર કે તેઓ સાચેજ
યાજકોના વંશજો છે કે ન હ એ ન થાય ત્યાં ુધી પ્રશાશકે
અપર્ણોના હસ્સામાંથી પણ ખાવાની તેઓને મના કર હતી.

64 સવર્ મળ ને કુલ 42,360 માણસો યહૂદા પાછા આ ા.
65 તદપુરાંત 7,337 દાસદાસીઓ તથા ગાયકગણના સભ્યો એવા
200 ી ુરુષો પાછા ફયાર્. 66 તેઓ પાસે 736 ઘોડા અને
245 ખચ્ચરો, 67 435 ઊંટ અને 6,720 ગધેડાં હતા.ં

68 દેશવટેથી પાછા ફરેલા ટોળાઓ યરૂશાલેમમાં યહોવાના મં દરે
પહોંચ્યા ત્યારે કેટલાંક કુટુબના વડ લોએ જુના ાને મં દર ફર
બાંધવા માટે સ્વેચ્છાએ દાન આપ્યા,ં 69 પ્રત્યેક કતએ પોતાની
યથા શ કત પ્રમાણે બાંધકામ માટે આપ્ .ુ 500 કલો સો ું;*
3,000 કલો† ચાંદ અને યાજકો માટે 100 પોશાકો આપ્યા.

70 યાજકો, લેવીઓ તથા બીજા કેટલાક લોકો યરૂશાલેમમાં
તથા નજીકના ગામોમાં વસ્યા. ગવૈયાઓ, દ્વારપાળો અને મં દરના
સેવકો અને બાક બચેલાં ઇસ્રાએલીઓ પોતાના નગરમા વસ્યા.

3
વેદ ના જીણોદ્ધાર્રનો પ્રારભ

1 ઇસ્રાએલના ુત્રો પોતાનાં નગરોમાં વસ્યા પછ , સાતમો
માસ આ ો ત્યારે તેઓ બધા એક દલથી યરૂશાલેમમાં ભેગા
થયા. 2 યોસાદાકનો ુત્ર યે ૂઆએ તેના યાજકો સાથે

* 2:69: 500 કલો સો ું પ્રાચીન માપ પ્રમાણે લગભગ 1,000 દાર ક. † 2:69:
3,000 કલો ચાંદ પ્રાચીન માપ પ્રમાણે લગભગ 5,000 માનેહ.
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તથા શઆલ્તીએલનો ુત્ર ઝરુબ્બાબેલ અને તેના સાથીઓએ
ઇસ્રાએલના દેવની વેદ ફર થી બાંધી, જથેી દેવના સેવક ૂસાના
નયમશા પ્રમાણે તેની પર દહનાપર્ણો ચઢાવી શકાય.
3 આજુબાજુના બીજા લોકોનો ડર હોવા છતાં તેમણે પહેલાંને
ાને જ વેદ ઊભી કર અને તેના પર સવાર સાંજ યહોવાને

દહનાપર્ણો આપવા ું શરૂ ક ુર્. 4 તેઓએ ૂસાના નયમશા માં
લ ા પ્રમાણે માંડવાપવર્ ઊજ ો અને નયમ પ્રમાણે દરરોજ
જોઇતા પ્રમાણમાં દહનાપર્ણો ચઢા ા. 5 એના પછ લોકોએ
નત્યનાં દહનાપર્ણો, ચંદ્રદશર્નના દવસની ઉજવણીના અપર્ણો તથા
બીજાં વા ષક પવોન ઉજવણીનાં અપર્ણો ચઢા ા જે યહોવાને
માટે પ વત્ર હતા એ લોકોએ ઉપહાર પણ અપર્ણ કયાર્. 6 તેઓએ
સાતમા મ હનાના પ્રથમ દવસથી યહોવાને દહનાપર્ણો ચઢાવવા ું
શરૂ ક ુર્; પર ુ યહોવાના મં દરનો પાયો હજી નંખાયો ન હતો.

મં દરના જીણોદ્ધાર્રનો પ્રારભ
7 તેમણે ક ડયાઓને અને ુથારોને પૈસા આપ્યા અને સદોન

અને ૂરના લોકોને ખોરાક પાણી અને તેલ મોકલ્યા,ં જથેી તેઓ
લબાનોનથી સ ુદ્રમાગેર્ યાફા ુધી દેવદાર ું લાકડુ લઇ આવ.ે
ઇરાનના રાજા કોરેશે એ માટે પરવાનગી આપી હતી.

8 બીજા વષર્ના બીજા મ હનામાં યરૂશાલેમમાં દેવના મં દરમાં
પહોચ્યા પછ , શઆલ્તીએલનો ુત્ર ઝરુબ્બાબેલે અને યોસાદાકનો
ુત્ર યે ૂઆએ તેમના બીજા જાતભાઇઓની મદદ વડ,ે યાજકો

લેવીઓ અને દેશવટેથી યરૂશાલેમ પાછા ફરેલા બાક ના બધા
લોકોની મદદથી મં દર ું ખરેખરુ બાંધકામ શરૂ ક ુર્. તેમણે વીસ
વષર્ના અને તેથી મોટા લેવીઓને યહોવાના મં દરનાં બાંધકામની
દેખરેખ રાખવા નીમ્યા. 9 આ સમગ્ર યોજના પર દેખરેખ રાખવા ું
કામ યે ૂઆ, કાદમીએલ અને તેના ુત્રો, હેનાદાદ અને તેઓના
ુત્રો તથા સબંધીઓને સોંપવામા આ ું. તેઓ સવર્ લેવીઓ હતા.

10 ારે યહોવાના મં દરનો પાયો નાખવા ું કામ ૂરુ થ ું ત્યારે,
યહોવાની સ્ ુ ત કરવા માટે તેઓએ ઇસ્રાએલના રાજા દાઉદના
હુકમ પ્રમાણ,ે યાજકોને તેઓના પોશાક પહેરાવીને રણ શગડા સાથે
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તથા લેવીઓને તેમના હાથમાં ઝાંઝની જોડ આપીને ઊભા રા ા.
11 તેઓએ યહોવાની સ્ ુ ત અને આભાર ગીત ગાયાં,

“દેવ ભલા છે અને તેમનો પ્રેમ
તથા દયા ઇસ્રાએલીઓ પર સદાકાળ રહેશે.”

ત્યારે બધા લોકો ઊંચે સાદે યહોવાની સ્ ુ ત કરવા લાગ્યા, કારણ;
યહોવાના મં દરનો પાયો નંખાઇ ૂ ો હતો.

12 ઘણા યાજકો, લેવીઓ અને કુટુબના આગેવાનો અને વડ લો,
જમેણે પહેલા ું ૂળ મં દર જો ું હ ું તેઓ પોતાની નજર સામે
પાયો નંખાતો જોઇને રડ પડ્યા, પણ બીજા ઘણા લોકો મોટે
સાદે હષર્ના પોકારો કરતા હતા. 13 તેથી લોકોના પોકારો હષર્ના
છે કે વલાપના છે તે પારખી શકાતા નહોતા, કારણકે લોકો દૂર
ુધી સંભળાય એટલે મોટે અવાજે પોકારો કરતા હતા.

4
શ ુઓ તરફથી મં દરનો વરોધ

1 યહૂદા અને બન્યામીનના દશુ્મનોને ખબર પડ કે દેશવટેથી
પાછા આવેલા લોકો ઇસ્રાએલના દેવ યહોવા ું મં દર બાંધે છે.
2 એટલે તેઓએ ઝરૂબ્બાબેલ અને કુટુબના વડ લો પાસે આવીને
ક ું, “અમે પણ તમાર સાથે મં દર બાંધવાના કામમાં જોડાવા
માગીએ છ એ, કારણ, અમે પણ તમાર જમે તમારા દેવના
ઉપાસક છ એ અને અમને અહ વસાવનાર આશ્ ૂરના રાજા
એસાર-હાદોનના વખતથી એને યજ્ઞો અપર્ણ કરતા આ ા છ એ.”

3 ઝરૂબાબ્બેલ, યે ુઆ અને ઇસ્રાએલી કુટુબના બીજા
વડવાઓએ ક ું, “અમારા દેવ ું મં દર બાંધવામાં તમારે અમાર
સાથે જોડા ું ન હ. ઇરાનના રાજા કોરેશે અમને ફરમા ા પ્રમાણે
અમે એકલા જ યહોવા ું મં દર બાંધી ું.”

4 ત્યારબાદ દેશના લોકોએ યહૂ દયાઓને ડરાવીને ના હમત
બનાવી તેમને આગળ ું બાંધકામ કરતા રોકવાનો પ્રયત્ન કય .
5 તેઓએ તેમના વરૂદ્ધ સલાહકારો ભાડથેી રા ા, આ માણસોએ
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તેમની યોજનાઓને નષ્ફળ બનાવવાનો પ્રયત્ન કય , કોરેશ રાજાના
સમગ્ર રા કાળ દરમ્યાન અને દાયાર્વેશ રાજા ગાદ પર આ ો
ત્યાં ુધી આમ ચાલ્ ુ.ં

6 ત્યારબાદ રાજા અહા ેરોશના અમલની શરૂઆતમાં તે લોકોએ
યહૂદા અને યરૂશાલેમના વતનીઓ વરૂદ્ધ લે ખત ફ રયાદ કર .

યરૂશાલેમના બાંધકામ વરૂદ્ધ શ ુઓ
7 વળ ઇરાનના રાજા આતાર્હશાસ્તાના અમલ દરમ્યાન

બ ામ,ે મથદાથ, તાબએલે અને તેમના બીજા સાથીઓએ
રાજાને પત્ર લ ો. એ પત્ર અરામી ભાષામાં લખેલો હતો. તે ું
ભાષાંતર કર ને સંભળાવવા ું હ ુ.ં

8 આમાં ુ ત્વે પ્રશાશક રહૂમે અને મંત્રી શમ્શાય,ે
આતાર્હશાસ્તા રાજા પર યરૂશાલેમ વરૂદ્ધ પત્ર મોક ો.

9 આ પત્રમાં સામેલ થનારાઓની યાદ : શાસન કતાર્ રહૂમે
અને મંત્રી શમ્શાય અને તેમના સાથીદારો; ન્યાયાધીશો અને
અ ધકાર ઓ તેઓ ત્રપોલીસના, ઇરાનના, ઇરેખના અને
બા બલના લોકો, ુસાના એલામીઓ, 10 અને બાક ની બધી
પ્રજાઓ, જઓેને મહાન અને સજ્જન રાજા અ ૂરબ નપાલ
સમરૂનનાં ગામોમાં અને ફ્રાંત નદ ની પ મના બીજા પ્રદેશમાં
લા ો હતો તેમને ત્યાં વસા ા.
11 પત્ર નીચે ુજબ છે:

રાજા આતાર્હશાસ્તા પ્રત્યે લ. ફ્રાંતની પ મના પ્રાંતના તેમના
સેવકોના પ્રણામ.

12 અમે તમારુ ધ્યાન ખેચીએ છ એ કે, બા બલથી યરૂશાલેમ
મોકલવામાં આવેલા યહૂ દયાઓ બળવાખોર અને દુ નગર ું
ફર થી બાંધકામ કર ર ા છે. તેઓ નગરના કલ્લાની દ વાલ
બાંધી ર ાં છે અને પાયા ું સમારકામ કર ર ાં છે.
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13 એટલે હવે અમારે રાજાને જણાવ ું જોઇએ કે, જો
એ નગર બંધાશે એના કલ્લાની દ વાલો ૂર થશ,ે તો તેઓ
ખંડણી, કરવેરા કે જકાત આપશે ન હ, તેથી આખરે રા ની
ઉપજમાં ઘટાડો થશે.

14 અમે તમાર સેવામાં છ એ એટલે તમને આ ર તે લ જ્જત
થતા જોઇ રહે ું અમને યોગ્ય લાગ ું નથી તેથી અમે આપ
નામદારને આ હક કત જણાવીએ છ એ.

15 અમે તમને વનંતી કર એ છ એ કે તમે તમારા ૂવર્જોની
અ ધકૃત નોંધોની તપાસ કરો તો, તમને ખબર પડશે કે આ
નગર કે ું બંડખોર હ ુ,ં કેટલાક રાજાઓ અને પ્રજાઓ વરૂદ્ધ
વદ્રોહ કરવા માટેના એક લાંબા ઇ તહાસના કારણે તેને પાયમાલ
કરવામાં આ ું હ ુ.ં

16 તેથી અમે તો આપ નામદારને નવેદન કર એ છ એ કે,
“જો એ નગરો બંધાઇ જશે ને એના કોટ ૂરા થશે, તો નદ
પાર આપ ુ શાસન પ મના પ્રદેશમાં રહેશે ન હ.”

17 એટલે રાજાએ આ પ્રમાણે જવાબ મોકલ્યો:

પ્રશાસક રહૂમ, સચીવ શમ્શાય તથા સમરૂન અને ફ્રાંતની
પ મના પ્રદેશમાં વસતા તેમના બીજા સાથીઓ સદ ૃહ ો
પ્રત્ય.ે

ુભકામના.
18 તમે મોકલેલ પત્ર મને મ ો અને તેને અ ુવાદ કરાવીને

મને વાંચી સંભળાવાયો છે. 19 મેં કાયાર્લયોમાં તપાસ કરાવી છે
અને શોધી કાઢ ું છે કે, યરૂશાલેમના લોકોએ ૂતકાળમાં ઘણાં
રાજાઓ સામે બળવો કય છે. બળવો અને દગો ખરેખર
તેઓને માટે સામાન્ય બાબત છે. 20 યરૂશાલેમમાં પ્રતાપી
રાજાઓ પણ છે અને તેમણે ફ્રાત પારના સમગ્ર પ્રદેશ પર
સ ા ભોગવી છે અને કરવેરા વ ૂલ કયાર્ છે.

21 માટે હવે તમારે એવો હુકમ કરવો જોઇએ કે, “એ
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લોકોની પ્ર ૃ બંધ થાય, અને બીજી આજ્ઞા આપના તરફથી
થતાં ુધી એ નગર ન બંધાય. 22 સાવધાન રહો, હવે આ
બાબતની જરાપણ અવગણના કરશો ન હ, ન હ તો રા ને
વધારે ુકશાન થશે.”

23 ારે આતાર્હશાસ્તા રાજાનો આ પત્ર રહૂમ અને શમ્શાય
અને તેમના બીજા સાથીઓને વાંચી સંભળાવવામાં આ ો
ત્યારે તેઓ ઝડપથી યરૂશાલેમ ધસી ગયા અને જોરજુલમથી
યહૂદ યાઓને કામ કરતાં રોક દ ધા.

મં દર ું બાંધકામ ગત
24 અને એ જ ર તે યરૂશાલેમમાંના યહોવાના મં દર ું કામ

થંભી ગ ું હ ું અને ઇરાનના રાજા દાયાર્વેશના બીજા વષર્ ુધી
તે ગત જ ર ું હ ુ.ં

5
1 પર ુ તે સમયે પ્રબોધકો હાગ્ગાય તથા ઉદ્દોના ુત્ર ઝખાયાર્એ

ઇસ્રાએલના દેવ યહોવાના નામે જઓેની તેમના પર કૃપા હતી યહૂદા
તથા યરૂશાલેમમાં જે યહૂદ યાઓ હતા, તેઓને ભ વષ્યવાણી
સંભળાવી. 2 ત્યારે શઆલ્તીએલના ુત્ર ઝરુબ્બાબેલ તથા
યોસાદાકના ુત્ર યે ૂઆએ યરૂશાલેમમાં યહોવા ું મં દર બાંધવા ું
શરૂ કર દ ુ.ં દેવના પ્રબોધકો તેમને ટેકો આપતાં હતાં. 3 પર ુ
તે જ સમયે ુફે્ર તસ નદ ની પ મ તરફના પ્રદેશનો પ્રશાશક
તા નાય અને શથાર-બોઝનાય તથા તેઓના સાથીદારો યરૂશાલેમ
આ ા અને ૂછ ું, “આ મં દર ફર થી બાંધવાની અને લાકડા ું
કામ ુરુ કરવાની પરવાનગી તમને કોણે આપી છે?” 4 પછ
તેઓએ ૂછ ુ,ં “જે માણસો આ મં દર બાંધે છે તેમના નામ શાં
છે?”

5 પર ુ યહૂદ ઓના વડ લો પર તેઓના દેવ યહોવાની કૃપાદ્ર
હતી, માટે આ બાબત દાયાર્વેશને કાને પહોંચ્યા પછ રાજાનો
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જવાબ આવે ત્યાં ુધી તેમને કામ કરતા અટકાવવામાં આ ા
ન હ.

6 તા નાય પ્રશાશક, શથાર-બોઝનાય તથા બીજા
અ ધકાર ઓએ દાયાર્વેશ રાજા પર નીચે પ્રમાણે પત્ર મોકલ્યો:
7 પ્ર ત:
દાયાર્વેશ રાજા:
સલામ! ક્ષેમકુશળ હશો.

8 આપને વ દત થાય કે, અમે યહૂદા પ્રાંતમાં મહાન દેવના
મં દરમાં ગયાં હતા, તે મં દર પથ્થરની મોટ શલાઓથી
બાંધવામાં આવી ર ું છે, એની ભીંતોએ લાકડાની તખ્તીઓ
જડવામાં આવે છે, ૂબ સફળતા ૂવર્ક અને ઉત્સાહથી કામ
ચાલી ર ું છે.

9 અમે ત્યાં આગેવાનોને ૂછ ું, “તમને આ મં દર ું બાંધકામ
કરવાની અને તે ું લાકડા ું કામ ુરુ કરવા માટે કોણે પરવાનગી
આપી છે?” 10 વળ અમે તેમના નામ પણ ૂછયા,ં જથેી
અમે આપને જણાવવા માટે આગેવાનોના નામની યાદ તૈયાર
કર શક એ.

11 તેઓએ અમને ઉ ર આપ્યો કે,

“અમે આકાશ અને ૃથ્વીના દેવના સેવકો છ એ; ઇસ્રાએલના
એક મહાન રાજાએ ઘણાં વષોર્ પહેલાં બંધાવેલ મં દરનો
અમે જીણોદ્ધાર્ર કર એ છ એ. 12 અમારા પ ૃઓએ સ્વગર્ના
દેવને ુસ્સે કયાર્, તેથી તેણે તેઓનો ત્યાગ કય . તેણે
ન ૂખાદનેસ્સાર રાજા દ્વારા આ મં દરનો નાશ કરા ો અને
રાજાએ લોકોનો દેશ નકાલ કર ને બા બલ મોકલ્યા.” 13 પણ
બા બલના રાજા કોરેશે પોતાના રા ના પહેલા વષર્માં દેવના આ
મં દરનો જીણોદ્ધાર્ર કરવાની પરવાનગી આપી. 14 ઉપરાંત દેવના
મં દરની સોના ચાંદ ની વસ્ ુઓ ન ૂખાદનેસ્સાર યરૂશાલેમના
દેવના મં દરમાંથી કાઢ ને બા બલના મં દરમાં લઇ ગયો હતો, ને
તે બધી વસ્ ુઓ કોરેશ રાજાએ બા બલના મં દરમાંથી પાછ
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લઇને શેશ્બાસ્સારને સોંપી જનેે તેણે પ્રશાશક નમ્યો હતો;
15 “રાજાએ તેને ૂચના આપી કે, તે સવર્ વસ્ ુઓ

યરૂશાલેમના મં દરમાં પાછ મોકલે અને દેવના મં દરને તેની
અસલ જગ્યાએ બંધાવ.ે”

16 પછ તે જ શેશ્બાસ્સારે આવીને દેવના એ મં દરનો પાયો
યરૂશાલેમમાં ના ો; અને ત્યારથી તે ું બાંધકામ ચા ુ છે, તે
હજી ૂરુ થ ું નથી.

17 તેથી આપ નામદારને યોગ્ય લાગે તો બા બલના ભંડારમાં
તપાસ કરાવશો કે રાજા કોરેશે યરૂશાલેમમાં દેવ ું મં દર ફર
બાંધવાની પરવાનગી આપી હતી કે કેમ, અને આ બાબતમાં
આપનો નણર્ય જણાવશો.

6
દાયાર્વેશનો વટહુકમ

1 એ પછ દાયાર્વેશ રાજાએ બા બલના ભંડારોના કાયાર્લયમાં
તપાસ કરવાનો હુકમ કય . 2 ત્યારે માદાય પ્રાંતના “એકબાતાના”
કલ્લામાંથી એક લેખ મળ આ ો;

એમાં આ ટ પણી હતી: 3 રાજા કોરેશે પોતાના શાસનના પ્રથમ
વષર્ દરમ્યાન યરૂશાલેમમાં આવેલા દેવના મં દરના સંબંધમાં આ
હુકમ ફરમા ો હતો, લોકો ું યજ્ઞો અપર્ણ કરવા ું જે ાન
છે એ ાન પર મં દર ફર બાંધ ુ.ં

તેના પાયાઓ જાળવી રાખવા એની ઊંચાઇ 90 ટ અને
પહોળાઇ 90 ટ રાખવી. 4 ભીંતોમાં મોટા પથ્થરના ત્રણ
થર અને નવા લાકડાનો એક થર રાખવો. તમામ ખચર્
રાજભંડારમાંથી કરવો. 5 તદપુરાંત યરૂશાલેમના મં દરમાંથી
ન ૂખાદનેસ્સાર જે સોના ચાંદ ના વાસણો બા બલ લઇ આ ો
હતો તે પાછાં સોંપી દેવા, તે બધાં પાછા યરૂશાલેમના દેવના
મં દરમાં લઇ જઇ ત્યાં તેના ૂળ ાને ફર ગોઠવી દેવા.ં
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6 ત્યારબાદ દાયાર્વેશે આ ુજબ હુકમ બહાર પાડ્યો:

ફ્રાંતની પ મે આવેલા પ્રદેશના ૂબા તા નાય, શથાર-
બોઝનાય અને તેમના સાથી અમલદારો જોગ. તેઓએ ત્યાથી
દૂર રહે ું. 7 દેવના મં દરના બાંધકામમાં તમારે વઘ્નો ન
નાખવા, યહૂદાના પ્રશાસક અને યહૂદ યાઓના આગેવાનો દેવ ું
મં દર એના અસલ ાને ફર થી બાંધ.ે

8 યહૂદ યાઓના વડ લોને દેવ ું મં દર બાંધવામાં તમારે મદદ
કરવી એ ું મારુ ફરમાન છે: એનો સમગ્ર ખચોર્ ફ્રાત પારના
પ્રદેશના મહે ૂલમાંથી થતી રા ની આવકમાંથી અ ૂક ૂકવી
દેવો. જથેી કામ અટક પડે ન હ. 9 આકાશના દેવને દહનાપર્ણો
અપર્વા માટે યરૂશાલેમના યાજકોને જુવાન વાછરડાં, બકરા, ઘેટા,ં
હલવાનો, તથા ઘઉં, મીઠુ, દ્રાક્ષારસ અને તેલ તેઓ જે કઇં
માગે તે બ ું અ ૂક દરરોજ ૂરુ પાડ ું. 10 જથેી તેઓ
આકાશના દેવને પ્રસ કરવા માટે ુવા સત દહનાપર્ણો કરે,
અને રાજાના તથા તેના ુત્રોના દ ધાર્ ુષ્ય માટે પ્રાથર્ના કરે.

11 વળ એવો હુકમ પણ કય છે કે, “જે કોઇ આ હુકમ ું
ઉલ્લંઘન કરે તેના ઘરનો એક મોભ ખેંચી કાઢવામાં આવશ.ે
અને તે ું ઘર કચરાનો ઢગલો કર નાખ ુ.ં

12 જે રાજાઓ કે પ્રજાઓ યરૂશાલેમના દેવના મં દરનો ફેરફાર
કરવાનો કે વનાશ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે તેનો ભલે દેવ વનાશ
કરે.”
હુ દાયાર્વેશ તમને આ હુકમ કરુ છુ. તે ું સં ૂણર્ વફાદાર થી

પાલન કરવામાં આવે.

મં દરની પ્રાણપ્ર ત ા
13 ત્યારપછ ફ્રાંતની પ મના પ્રદેશના ૂબા તા નાયએ,

શથાર-બોઝનાયે અને તેમના સાથીઓએ રાજા દયાર્વેશે મોકલેલી
આજ્ઞા ું અક્ષરશ: પાલન ક ુર્. 14 યહૂદ યાઓના વડ લોએ પણ
પ્રબોધકો હાગ્ગાય અને ઇદ્દોના ુત્ર ઝખાયાર્ના વચનોથી પ્રેરાઇને
મં દર ું બાંધકામ ફર થી ચા ુ ક ુર્ અને તેમ ું ઉદેશ્ય ુરુ ક ુર્.
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તેઓએ ઇસ્રાએલના દેવના ફરમાન ુજબ તથા કોરેશ, દાયાર્વેશ
અને આતાર્હશાસ્તા અને ઇરાનના રાજાઓના ફરમાન ુજબ
બાંધકામને ૂરુ ક ુર્. 15 તે મં દર રાજા દાયાર્વેશના રા ના
છઠ્ઠા વષેર્ અદાર મ હનાના ત્રીજે દવસે ૂણર્ થ ું હ ું.

16 ત્યારબાદ ઇસ્રાએલીઓએ યાજકોએ, લેવીઓએ અને
દેશવટેથી પાછા ફરેલા બાક ના બધા લોકોએ ભારે આનંદ ૂવર્ક
એ મં દર ું સમપર્ણ ઉજ ું.

17 તેમણે 100 બળદો, 200 ઘેટા,ં 400 હલવાન, અને બાર
બકરાની આખા ઇસ્રાએલ માટેની પાપાથાર્પણની બલી આપી.
18 ત્યારબાદ તેમણે ૂસાના ગ્રંથમા લ ા ુજબ, યાજકોને અને
લેવીઓને દેવનાં મં દરની સેવા કરવા ટૂકડ વાર ફર થી નીમી દ ધા.

પાસ્ખાપવર્
19 દેશવટેથી પાછા ફરેલા માણસોએ પહેલા મ હનાના ચૌદમા

દવસે પાસ્ખા ું પવર્ ઊજ ુ.ં 20 બધા જ યાજકો અને
લેવીઓએ પોતા ું ુ દ્ધકરણ ક ુર્ હ ું અને તેઓ હવે વ ધવ
ુદ્ધ હતા. લેવીઓએ બંદ વાસમાંથી આવેલા સવર્ લોકો તેમના

સગાંવહાંલા, યાજકો અને પોતાને માટે પાસ્ખાના હલવાનનો વધ
કય . 21 ઇસ્રાએલી જઓે દેશવટેથી પાછા આ ા હતા તેઓએ
પાસ્ખા ખા ું, કેટલાક બીજાઓએ ઇસ્રાએલના દેવ યહોવાને
શોધવા પોતાને પ્રજાની અ ુ દ્ધઓથી જુદા કયાર્ અને ઇસ્રાએલના
દેવ યહોવા પાસે આ ા. તેઓએ તેમની સાથે ખા ું પણ ખરુ.
22 સાત દવસ ુધી તેમણે આનંદભેર બેખમીર રોટલી ું પવર્
ઊજ ું. તેઓ ૂબ આનંદમાં હતા કારણકે યહોવાએ આશ્ ૂરના
રાજાના હૃદયમાં ઇસ્રાએલીઓ પ્રત્યે સદ્ભાવ જગાડ તેમના દેવ
યહોવાના મં દરના કામમાં તેમને મદદ કરવા પ્રેયા હતા.ં

7
એઝરા ું યરૂશાલેમમાં આગમન

1 ઇરાનના રાજા આતાર્હશાસ્તાના શાસનમાં એઝરા બા બલથી
યરૂશાલેમ આ ો. પોતાના કુટુબના ઇ તહાસ પ્રમાણે એઝરા
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સરાયાનો ુત્ર હતો; સરાયા અઝાયાર્નો ુત્ર હતો. અઝાયાર્
હ લ્કયાનો ુત્ર હતો; 2 હ લ્કયા શાલ્ ૂમનો ુત્ર હતો; શાલ્ ૂમ
સાદોકનો ુત્ર હતો; સાદોક અહ ટૂબનો ુત્ર હતો. 3 અહ ટૂબ
અઝાયાર્નો ુત્ર હતો; અઝાયાર્ મરાયોથનો ુત્ર હતો; 4 મરાયોથ
ઝરા ાનો ુત્ર હતો; ઝરા ા ઉઝઝ નો ુત્ર હતો; ઉઝઝ ુ નો
ુત્ર હતો 5 ુ અબી ુઆનો ુત્ર હતો. અબી ુઆ ફ નહાસનો
ુત્ર હતો; ફ નહાસ એલઆઝારનો ુત્ર હતો; એલઆઝાર પ્ર ુખ

યાજક હારુનનો ુત્ર હતો.
6 એઝરા બા બલથી આ ો, તે એક મહાન શક્ષક હતો. જે

ઇસ્રાએલના દેવ યહોવાએ આપેલા ૂસાના નયમશા માં ઘણો
ન ૂણ હતો. તેના પર યહોવાની કૃપા હતી તેથી રાજાએ તેની
સવર્ અરજ મંજૂર રાખી. 7-8 કેટલાક યાજકો લેવીઓ, ગવૈયાઓ,
દ્વારપાળો મં દરના સેવકો અને કેટલાક બીજા ઇસ્રાએલીઓ સાથે
રાજા આતાર્હશાસ્તાના શાસનના સાતમા વષર્ના પાંચમા મ હનામાં
તે યરૂશાલેમ પહોંચ્યો. 9 એઝરાએ પ્રથમ માસના પ્રથમ દવસે
બા બલથી ઊપડવા ું ન ક ુર્ હ ુ,ં અને તેના પર તેના દેવ
યહોવાની હતી. એટલે તે પાંચમા મ હનાના પહેલે દવસે
યરૂશાલેમ આવી પહોંચ્યો હતો. 10 એઝરાએ પોતા ું આ ું જીવન
યહોવાના નયમોનો અભ્યાસ કરવામાં, તેને આચારમાં ઉતારવામાં
અને ઇસ્રાએલીઓને તેનાં કા ૂનો અને આજ્ઞાઓ સમજાવવામાં
ગા ું હ ુ.ં

એઝરાને આતાર્હશાસ્તાનો પત્ર
11 રાજા આતાર્હશાસ્તાએ આ પત્ર યાજક એઝરાને આપ્યો,

જે યહોવાના નયમશાસ્રનો અને યહોવાએ ઇસ્રાએલને આપેલા
હુકમોનો શક્ષક હતો.

12 રાજાઓનાં રાજા આતાર્હશાસ્તા તરફથી:
આકાશના દેવ ું નયમશા શીખવનાર શક્ષક એઝરા યાજકને
ક્ષેમકુશળ:
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13 હુ આથી આજ્ઞા ફરમા ું છુ કે, મારા રા માંના
ઇસ્રાએલીઓમાંથી તેમના યાજકોમાંથી કે લેવીઓમાંથી, જે
કોઇ પોતાની રાજી ુશીથી યરૂશાલેમ જવા ઇચ્છે, તેમને તાર
સાથે જવા દેવા.

14 મેં અને મારા સાત સલાહકારોએ તારા દેવનો જે નયમ
તાર પાસે છે તેની બાબતમાં યહૂદામાં અને યરૂશાલેમમાં શી

ત છે તે તપાસવા માટે તને મોકલ્યો છે.
15 અને અમે તમને તમાર સાથે લઇ જવા માટે ચાંદ અને

સો ું આપી ર ાં છ એ, આ ઇસ્રાએલના દેવ માટે ભેટ છે,
જે યરૂશાલેમમાં નવાસ કરે છે. 16 તદપુરાંત તારે બા બલના
સવર્ રા ોમાંથી યરૂશાલેમના દેવના મં દર માટે ચાંદ તથા સો ું
સૈ ચ્છકાપર્ણો તર કે યહૂદ યા અને તેઓના યાજકો પાસેથી
ઉઘરાવ ું.

17 આ બધી ભેટો સાથે બળદો, ઘેટા,ં હલવાન, ખાદ્યાપર્ણ
તથા પેયાપર્ણ પણ ચો સ ખર દવામાં આવ,ે ારે તમે
યરૂશાલેમ પહોંચો ત્યારે તે સવર્ અપર્ણો ું યરૂશાલેમમાં તમારા
દેવના મં દરની વેદ પર બ લદાન ચઢાવવામાં આવે. 18 જે કઇં
સો ુંચાંદ વધે તેનો ઉપયોગ તમારા દેવને પ્રસ કરવા, જમે
તને અને તારા સાથીઓને ઠ ક લાગે તે ર તે કરવો. 19 તમારા
દેવના મં દરની સેવા માટે જે વાસણો તને આપવામાં આ ાં
છે, તે તારે ૂરે ૂરા યરૂશાલેમમાં દેવને આપી દેવાં. 20 અને
જો તારા દેવનાં મં દર માટે બીજા કશાની તને જરૂર પડે તો ું
રા ની તજોર માંથી જરૂર વાપર શકે છે.

21 હુ રાજા આતાર્હશાસ્તા ફ્રાંત નદ પારના પ્રાંતના સવર્
ખજાનચીઓને હુકમ કરુ છુ કે, આકાશના દેવના નયમશા ના
લ હયા યાજક એઝરા જે કઇં માગે તે તમારે વના વલંબે ૂરુ
પાડવા ું છે. 22 3,400 કલો* ચાંદ , 16,300 કલો† ઘઉં,

* 7:22: 3,400 કલો ચાંદ પ્રાચીન તોલમાપ પ્રમાણે 3 3,4 ચાંદ , અથવા 100
તાલંત ચાંદ . † 7:22: 16,300 કલો ઘઉં પ્રાચીન તોલમાપ પ્રમાણે 600 ુશેલ,
અથવા 100 બોર ઘઉં.
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600 ગેલન‡ દ્રાક્ષારસ અને 600 ગેલન તેલથી પ્રમાણ વધી ન
જાય; મીઠુ જોઇએ તેટ ું આપ ુ.ં 23 આકાશના દેવ પોતાના
મં દર માટે જે કઇં ફરમાવે, તે બ ું તમારે તાબડતોબ કરવા ું
છે, ન હ તો કદાચ મારા રા પર અને મારા વંશજો પર
તેમનો રોષ ઊતરે.

24 અને તમને એ પણ જણાવવામાં આવે છે કે, કોઇ
પણ વધારાનો કરવેરો યાજકો, લેવીઓ, ગાયકો, દ્વારપાળો કે
મં દરના સેવકો કે દેવના મં દરના બીજા કમર્ચાર ઓ પાસેથી
લેવાનો નથી. 25 અને એઝરા, ું તને દેવે જે ુ દ્ધ આપી
છે તે વડે ન્યાયાધીશો અને અન્ય અ ધકાર ઓની પસંદગી કર
અને ફ્રાંત નદ ની પ મ તરફ વસતા જે લોકો તારા દેવના
નયમો જાણે છે તેઓ પર વહ વટ ચલાવવા તેઓને ન ુકત
કર; જો તેઓને યહોવાના નયમશા ું જ્ઞાન ના હોય તો
તારે તેઓને શીખવ ું. 26 દેવના નયમશા ું તથા રાજાના
કા ૂન ું પાલન કરવાની ના પાડનારને તાત્કા લક ૃત્ ુદડ અથવા
દેશમાંથી હદપાર કરવાની સજા અથવા તેનો સામાન જપ્ત
કરવાની અથવા કેદની સજા કરવી.

એઝરાની દેવને સ્ ુ ત
27 ત્યારે એઝરાએ ક ું, “અમારા ૂવર્જોના દેવ યહોવાની સ્ ુ ત

હો! કારણ કે તેણે રાજાને યરૂશાલેમના યહોવાના મં દરનો મ હમાં
વધારવાની પ્રેરણા કર છે. 28 અને તેમણે રાજાન,ે તેના મંત્રીઓને
અને બધા ઉચ્ચ અ ધકાર ઓને મારા પ્રત્યે સદ્ભાવના ધરાવતા કયાર્
છે. મને ખબર છે કે મારા પર મારા યહોવા દેવની કૃપા હતી
તેથી મેં ઇસ્રાએલના આગેવાનોને માર સાથે યરૂશાલેમ જવા માટે
ભેગા કયાર્.”

8
એઝરા સાથે પાછાં ફરેલાં આગેવાનોની યાદ

‡ 7:22: 600 ગેલન પ્રાચીન માપ પ્રમાણે લગભગ 2,200 લટર અથવા 100 બાથ.
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1 આતાર્હશાસ્તા રાજાના શાસનકાળ દરમ્યાન બા બલથી માર
સાથે જઓે આ ા હતા તેઓના કુટુબના વડવાઓના નામ આ
ુજબ છે:

2 ફ નહાસના વંશજોમાંનો ગેશોમર્; ઇથામારના વંશજોમાંનો
દા નયેલ; દાઉદના વંશજોમાંનો શખાન્યાનો ુત્ર હા શ.

3 પારોશના વંશજોમાંનો ઝખાયાર્; તેની સાથે વંશાવળ ુજબ
150 ુરુષો નોંધાયા હતા.

4 પાહાથ-મોઆબના વંશજોમાંથી ઝરા ાનો ુત્ર એલ્યહોએનાય;
તેની સાથે 200 ુરુષો હતા.

5 શખાન્યાના વંશજોમાંનો યાહઝ એલનો ુત્ર; તેની સાથે ત્રણસો
ુરુષો હતા.

6 આદ નના વંશજોમાંનો યોનાથાનનો ુત્ર એબેદ; તેની સાથે
50 ુરુષો હતા.

7 એલામના વંશજોમાંના અથાલ્યાનો ુત્ર યશાયા; તેની સાથે
સ ેર ુરુષો હતા.

8 શફાટયાના વંશજોમાંના મખાયેલનો ુત્ર ઝબાદ્યા; તેની સાથે
80 ુરુષો હતા.

9 યોઆબના વંશજોમાંના યહ એલનો ુત્ર ઓબાદ્યા; તેની સાથે
218 ુરુષો હતા.

10 શલોમીથના વંશજોમાંના યો સફયાનો ુત્ર તેની સાથે 160
ુરુષો હતા.

11 બેબાયના વંશજોમાનાં બેબાયનો ુત્ર ઝખાર્યા; તેની સાથે
28 ુરુષો હતા.

12 અઝગાદના વંશજોમાંના હા ાટાનનો ુત્ર યોહાનાન; તેની
સાથે એકસો દશ ુરુષો હતા.

13 છેલ્લા અદોનીકામના વંશજો હતા; તેઓનાં નામ આ છે:
અલીફેલેટ, યેઉએલ, શમાયા, ને તેઓની સાથે 60 ુરુષો
હતા.
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14 બગ્વાયના વંશજોમાંના ઉથાય તથા ઝાબ્ ૂદ; તેઓની સાથે
70 ુરુષો હતા.

યરૂશાલેમમાં ુન:પ્રયાણ
15 અમે નદ ને કનારે એકઠા થયા જે આહવા તરફ વહેતી અને

ત્યાં ત્રણ દવસ માટે પડાવ ના ો. તે દરમ્યાન મેં બંદ વાસમાંથી
આવેલા લોકોની યાદ તપાસી તો મને ખબર પડ કે તેમાં યાજકો
હતા પણ એક પણ લેવી નોંધાયો ન હતો. 16 તેથી મેં અલીએઝેર,
અર એલ, શમાયા, એલ્નાથાન, યાર બ, નાથાન ઝખાયાર્ અને
મ ુલ્લામ તથા લેવી આગેવાનોને તેડા ા. વળ મેં યોયાર બ અને
એલ્નાથાન બોધકોને પણ બોલા ા, કારણકે તેઓ ૂબ અભ્યાસી
માણસો હતા. 17 અને તેમને આશ્ ૂરના યહૂદ સમાજના આગેવાન
ઇદ્દો પાસે મોકલ્યા, અને તેમની મારફતે ઇદ્દોને અને આશ્ ૂરમાં
રહેતા તેના જાતભાઇઓને અમારા દેવનાં મં દર માટે સેવકો મોકલવા
કહેવડા ું. 18 અને અમારા પર દેવની કૃપા હતી. એટલે તેમણે
અમાર પાસે નીચે પ્રમાણે સેવકો મોકલ્યા: ઇસ્રાએલના ુત્ર લેવીના
ુત્ર માહલીનો વંશજ શેરેબ્યા, તેના ભાઇઓ અને તેના ુત્રો, કુલ
18 ુરુષો. શેરેબ્યા ૂબ હો શયાર માણસ હતો. 19 મરાર ના
વંશજો હશાબ્યા અને યશાયા, તેના ભાઇઓ તથા તેઓના ુત્રો
કુલ 20 ુરુષો. 20 દાઉદે તથા તેના સરદારોએ મં દરની સેવાને
માટે જે નથીનીમને નીમ્યા હતા, તેઓમાંના 220 ને; એ બધાનાં
નામ દશાર્વેલા હતા.ં

21 અમે આહવા નદ ને કનારે હતા ત્યારે મેં ઉપવાસની જાહેરાત
કર , જથેી અમે અમારા દેવની આગળ પોતાને નમ્ર બનાવીએ;
અમે પ્રાથર્ના કર કે તે અમારુ, અમારા બાળકો ું તથા અમારા
સામાન ું ુસાફર દરમ્યાન રક્ષણ કરે. 22 શ ુઓથી માગર્માં
અમારુ રક્ષણ કરવા માટે રાજા પાસે પાયદળના સૈ નકો અને
ઘોડસેવારોની માગણી કરતાં મને શરમ આવી. કારણ અમે
રાજાને ક ું હ ું કે, “જે કોઇ દેવની આરાધના કરે છે તેના પર
દેવ પ્રસ થાય છે અને તેમ ું કલ્યાણ કરે છે, પણ જે કોઇ
તેના પ્રત્યે વ ુખ હોય છે તેના પર તેનો ભયંકર કોપ ઉતરે છે.”
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23 આથી અમે ઉપવાસ કય અને ુર ક્ષત ુસાફર માટે દેવને
પ્રાથર્ના કર , અને તેણે અમાર પ્રાથર્ના સાંભળ .

24 પછ મેં યાજકોમાંથી બાર આગેવાનોને પસંદ કયાર્, મેં
શેરેબ્યાન,ે હશાબ્યાને તથા તેના ભાઇઓમાંથી દસને પસંદ કયાર્;
25 મેં તે બ ું સો ુ ચાંદ અને બીજી વસ્ ુઓ ું વજન ક ુર્ જે
રાજાએ, તેના સલાહકારોએ, અ ધકાર ઓએ અને ત્યાં હાજર
રહેલા બધાં ઇસ્રાએલીઓએ દેવના મં દર માટે આપ્ ું હ ું. 26 મેં
તેમને 22,100 કલો ચાંદ , 3,400 કલો વજનના ચાંદ ના
વાસણો, 3,400 કલોગ્રામ સો ું. 27 સોનાનાં 20 ઘડાઓ,
જે ું વજન 8 1/2 કલોગ્રામ હ ુ,ં અને પ ળના બે વાસણો,
જે સોના જટેલાં જ કમતી હતાં તે આપ્યા.ં 28 અને મેં તે
યાજકોને ક ું, “તમે યહોવાને સમ પતર્ થયેલા છો, તેમ આ
વાસણો પણ યહોવાને સમ પતર્ થયેલા છે. આ સો ું અને ચાંદ
તમારા પ ૃઓના દેવ યહોવાને સ્વેચ્છાએ ધરાવેલી ભેટ છે.”
29 મેં તેઓને ક ું, “આ ખજાનાને કાળજી ૂવર્ક સંભાળજો; મં દરે
પહોંચો ત્યાં ુધી એ ું રક્ષણ કરજો. ત્યાં યહોવાના મં દરના
ભંડારના ઓરડાઓમાં યાજકોના અને લેવીઓના આગેવાનો તથા
યરૂશાલેમના ઇસ્રાએલીઓનાં કુટુબના વડાઓની સમક્ષ વજન કર ને
સોંપી દેજો.”

30 આથી યાજકોએ અને લેવીઓએ યરૂશાલેમ દેવના મં દરે
લઇ જવા માટે ચાંદ , સો ું અને વાસણો સંભાળ લીધા.ં

31 અમે પહેલા મ હનાને બારમે દવસે આહવા નદ થી યરૂશાલેમ
આવવા ઊપડ્યા. અમારા પર દેવની કૃપા હતી અને તેણે
માગર્માં દશુ્મનોનાં હુમલાથી અને ચોર ૂંટારાથી અમારુ રક્ષણ
ક ુર્. 32 અને આમ અમે યરૂશાલેમ પહોંચ્યા પછ અમે ત્રણ
દવસ આરામ લીધો. 33 અને ચોથે દવસ,ે યાજક ઊ રયાનો ુત્ર
મરેમોથ, ફ નહાસનો ુત્ર એલઆઝાર, યે ુઆનો ુત્ર યોઝાબાદ
અને બ ઇનો ુત્ર નોઆદ્યાએ ચાંદ , સો ું અને બીજી કમતી
વસ્ ુઓ ું અમારા દેવનાં મં દરમાં વજન ક ુર્. 34 દરેક વસ્ ુઓ ું
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ગણીને વજન કરવામાં આ ું હ ું અને તે સમયે સોના અને
ચાંદ ું કુલ વજન નોંધી લેવા ું હ ુ.ં

35 ત્યારપછ જઓે દેશવટેથી પાછા ફયાર્ હતા, તેમણે આખા
ઇસ્રાએલ તરફથી યહોવાને બાર બળદો અપર્ણ કયાર્, 96 ઘેટા,ં
77 ઘેટાંઓ દહનાપર્ણ તર કે, અને પાપાથાર્પર્ણ તર કે બાર બકરા
ધરા ા;ં તેઓએ આ બ ું જ યહોવાને દહનાપર્ણ રૂપે ચઢા ુ.ં

36 રાજાનો હુકમ ફાત નદ ની પ મ તરફના સવર્ રા ોમાં
તેના સરદારોને તેમજ પ્રશાશકોને જણાવવામાં આ ો અને તે
નેતાઓએ લોકોને અને દેવના મં દરના કામમાં ઘણો જ સહકાર
આપ્યો.

9
બનયહૂદ ઓ સાથેના લ - વરૂદ્ધ એઝરાનો બોધ

1 પર ુ આ બ ું ૂરુ થયા પછ કેટલાક આગેવાનો માર
પાસે આ ા ને ક ું, “ઇસ્રાએલના લોકો, યાજકો અને
લેવીઓએ પોતાની જાતને દેશમાં રહેતા વદેશી લોકોથી જુદ પાડ
નથી. તેઓએ કનાનીઓ, હ ીઓ, પ ર ઝઝઓ, ય ૂસીઓ,
આમ્મોનીઓ, મોઆબીઓ, મસરવાસીઓ અને અમોર ઓના
ૃણાપાત્ર ર ત રવાજો અને માગોર્ અપના ા છે. 2 તેમણે

આ લોકોની ીઓને પોતાની અને પોતાના ુત્રોની પત્ની તર કે
સ્વીકાર છે; આમ પ વત્ર લોકોની પ્રદેશના લોકો સાથે ભેળસેળ
થઇ ગઇ છે. આ પાપ કરવાવાળામાં આગેવાનો અને અમલદારો
જ પહેલા છે.” 3 મેં ારે આ સાંભ ું ત્યારે મેં મારાં વ
ફાડ્યાં, મારા માથાના તથા દાઢ ના વાળ ખેંચી કાઢયાં અને હુ
અ તશય સ્તબ્ધ થઇ બેસી ગયો. 4 આ સમયે બંદ વાસવાળાઓના
પાપને લીધે ઇસ્રાએલના દેવના વચનોથી જઓે ૂજતા હતા. તે
સવર્ માર પાસે ભેગા થયા; સાંજના અપર્ણ ુધી હુ સ્તબ્ધ થઇને
બેસી ર ો.
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5 સાંજના અપર્ણનો સમય થતાં હુ શોકમ થઇને બેઠો હતો
ત્યાંથી ઊઠયો અને મારાં ફાટેલા ઝભ્ભા અને ઉપરણાં સાથે જ
ૂંટ ણયે પડ , મારા દેવ યહોવા તરફ હાથ લંબાવી હુ બોલ્યો,
6 “હે મારા દેવ માર નામોશીનો પાર નથી. તાર સામે જોતાં

પણ મને શરમ આવે છે. અમારાં પાપોનો ઢગલો અમારાં માથાથી
પણ ઊંચો થઇ ગયો છે અને અમારા અપરાધ ઠેઠ ઊંચા આકાશને
અડે છે. 7 અમારા પ ૃઓના સમયથી અમે ઘણા અપરાધ કયાર્
છે; અમે અમારા રાજા તથા અમારા યાજકોએ અમારા પાપોને
કારણે અમાર જાતને અન્ય દેશોના રાજાઓને હવાલે કર દ ધી
છે અને અમે તરવારને, બંદ વાસન,ે ૂંટફાટને અને બેઆબરૂને વશ
થયા છ એ અને અમને અપમા નત કરવામાં આ ા છે. આજે
અમે એ જ બેહાલ દશામાં છ એે.

8 “પર ુ ટૂકા સમય માટે તમે, અમારા દેવે અમારા પર કૃપા
કર ને અમારામાંથી કેટલાંકને ઉગાર લીધા છે અને આ પ વત્ર
ૂ મમાં અમને આશ્રય ાન આપ્ ું છે. તમે અમાર આંખોમાં

તેજ આપ્ ું છે અને અમાર ુલામ દશામાં તમે અમારામાં નવા
પ્રાણ ૂયાર્ છે: 9 કારણ, અમે તો ુલામ છ એ; તેમ છતાં
અમાર ુલામ દશામાં પણ તમે અમને ૂલી નથી ગયા, અને
તમે ઇરાનના રાજાના હૃદયમાં અમારા માટે દયા જગાડ છે અને
તેમણે અમને જીવતદાન તો આપ્ ું જ છે, ઉપરાંત અમારા દેવના
મં દરનો જીણોદ્ધાર્ર કર ફર બાંધવાની પરવાનગી આપી છે, અને
યહૂદામાં અને યરૂશાલેમમાં અમને દ વાલ આપી છે.

10 “હવે, હે અમારા દેવ, અમે તમને ું કહ એ? કારણકે અમે
ફર થી તમાર આજ્ઞાઓ પાળ નથી અને તમારાથી દૂર ભટક
ગયા છ એ. 11 દેવ,ે તેમના સેવકો પ્રબોધકો મારફત અમને
ચેત ા હતા કે, જે ૂ મ અમને વારસામા મળવાની છે તે ત્યાંના
રહેવાસીઓના ભયંકર ર ત રવાજને લીધે તદૃન અ ુદ્ધ થયેલી છે
અને એક છેડાથી બીજા છેડા ુધી તેમાં ાપેલી અ ુ દ્ધઓને
લીધે થયેલી છે. 12 માટે તમાર ુત્રીઓને તેમના ુત્રો સાથે
પરણાવશો ન હ. તેઓએ અમને ક ું હ ું, અને તમારા ુત્રોને
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તેમની ુત્રીઓ સાથે પરણાવશો ન હ; અને એ લોકોની ુખ
સ ૃ દ્ધ માટે ક ું કરશો ન હ. તો જ તમે બળવાન બનશો, એ
ૂ મની ઉ મ ઉપજને માણી શકશો, અને તમારા વંશજોને એ

સદાકાળ માટે વારસામાં આપતા જશો.
13 “અમારાઁ દુ કમોન લીધે તથા અમારા મોટા અપરાધને

લીધે અમારા પર જે કઇ વીત્ ું છે, તે સવર્ ને માટે, હે યહોવા
અમારા દેવ, જટેલી થવી જોઇએ તે કરતાં તમે અમને થોડ શક્ષા
કર છે; વળ અમારામાંથી તમે આટલાને બચાવી પણ લીધા છે.
14 છતાં અમે તમારા હુકમોનો અનાદર કર ને ફર આ ધ ારપાત્ર
કૃત્યો કરનાર લોકોની સાથે આંતર વવાહ કર ું? તો પછ ું ું
અમારા પર કોપાયમાન થઇને અમારો એવો વનાશ ન હ કરશે કે
કઇ પણ અથવા કોઇ પણ ન બચ?ે

15 “હે ઇસ્રાએલના દેવ યહોવા, ું ન્યાયી છે તેથી જ અમે
આજે છ એ એટલા ઊગરવા પામ્યા છ એ. અમે અપરાધીઓ
તમાર સમક્ષ ઊભા છ એ, જુઓ. અમારા અપરાધને કારણે
અમને તમાર સમક્ષ આવવાનો કોઇ અ ધકાર નથી.”

10
લોકોની પોતાનાં પાપોની ક ૂલાત

1 એઝરા દેવનાં મં દર આગળ પગે પડ ને રડતો રડતો પ્રાથર્ના
કરતો હતો અને અપરાધની ક ૂલાત કરતો હતો, તે દરમ્યાન
ઇસ્રાએલી સ્રીઓ, ુરુષો અને બાળકો ું એક મોટુ ટો ું તેની
આજુબાજુ ભે ું થઇ ગ ું અને હૈયાફાટ રૂદન કરવા લાગ્ ુ.ં 2 ત્યારે
એલામના એક વંશજ યહ એલના ુત્ર શખાન્યાએ એઝરાને ક ું,
“આપણે આ દેશની વધમીર્ ીઓને પરણીને દેવનો અ વ ાસ
કય છે. તેમ છતાં ઇસ્રાએલીઓ માટે હજી આશા છે. 3 હવે
આપણે આપણા દેવ સમક્ષ કરાર કર એ કે, આપણે આ ીઓને
તેમના ુત્રો સાથે હાંક કાઢ ું. અમે આ પ્રમાણે તમાર અને
દેવથી ડર ને ચાલનારા બીજાઓની સલાહ પ્રમાણે કર ું. દેવના
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નયમ ું પાલન થ ું જ જોઇએ. 4 ઊઠો, આ કામ તમારુ છે.
અમે તમને ટેકો આપી ું. હમત રાખો અને કામ પાર ઉતારો.”

5 ત્યારે એઝરાએ ઊઠ ને ુ યાજકોને, લેવીઓને તથા સવર્
ઇસ્રાએલીઓને સમ ખવડા ા કે અમો એ વચન પ્રમાણે જ
કર ું. તેથી તેઓએ સમ ખાધા. 6 ત્યારબાદ એઝરાએ મં દર
સામેની તેની જગ્યા છોડ અને એલ્યાશીબના ુત્ર યહોહાનાનની
ઓરડ માં પ્રવેશ્યો. અને દેશવટેથી પાછા ફરેલા ઇસ્રાએલીઓએ
દ ધેલા છેહથી શોકમાંને શોકમાં અ જળ લીધા વગર તેણે ત્યાં
જ રાત ગાળ . 7 તેઓએ ઢઢેરો પટાવીને આખા યહૂદામાં તથા
યરૂશાલેમમાં તથા જઓે બધાં બંધક બનાવાયા હતાં તે બધાંને
યરૂશાલેમમાં ભેગા થવા માટે કહેવડા ું. 8 અને ત્રણ દવસમાં
જે કોઇ આવી ન હ પહોચે તેની બધી માલ મલકત જપ્ત કરવામાં
આવશે અને તેમને બંધકોના સ ૂહમાંથી દૂર કરવામાં આવશે આ
આગેવાનો અને વડ લોનો નણર્ય હતો.

9 આથી ત્રણ દવસની અંદર યહૂદાના અને બન્યામીનના પ્રદેશના
બધા લોકો યરૂશાલેમમાં ભેગા થયા અને નવમા મ હનાના વીસમાં
દવસે તેઓ બધા દેવના મં દરનાં પ્રાંગણમાં બેઠા આ વાતના
ભયના લીધે તેઓ બધાં ગંભીર અને ૂશળધાર વરસાદમાં થરથર
◌ૂજતાં હતા.ં 10 પછ યાજક એઝરાએ ઊભા થઇને ક ું,
“તમે વધમીર્ ીઓને પરણીને યહોવાને છેહ દ ધો છે, અને
ઇસ્રાએલના અપરાધમાં વધારો કય છે. 11 માટે હવે તમારા
પ ૃઓના દેવ યહોવા આગળ પાપોની ક ૂલાત કરો અને તેની
ઇચ્છાને અ ુસર ને તમાર નજીક વસતા અન્ય દેશોના લોકોથી
અને તમાર વધમીર્ પત્નીઓથી અલગ થઇ જાઓ.”

12 ત્યારે આખી સભા મોટે સાદે બોલી ઊઠ , “જરૂર, તમે કહો
તે પ્રમાણે અમારે કર ું જ જોઇએ. 13 પણ તમે લોકો ઘણા છો,
ને આ વખતે ઘણો વરસાદ પડે છે, તેથી આપણે બહાર ઊભા
રહ શકતા નથી, વળ આ કામ એક બે દવસ ું પણ નથી; આ
બાબતમાં અમે તો મોટુ પાપ ક ુ છે. 14 આપણા આગેવાનો
આખા સમાજ ું પ્ર ત ન ધત્વ કરે, અને દરેક શહેરમાં તમારામાંના
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જઓે વધમીર્ ીઓને પરણ્યા છે તેઓ વડ લો અને ન્યાયાધીશો
સાથે ઠરાવેલ સમયે હાજર થાય, ાં ુધી આપણા પરથી આ
કારણે ભ ૂક ઊઠેલો દેવનો કોપ ઉતર ન જાય.”

15 કેવળ અસાહેલનો ુત્ર યોનાથાન તથા તકવાહનો ુત્ર
યાહઝયા એ વાતના વરોધી થયા; અને તેમને લેવીઓ મ ુલ્લામ
તથા શાબ્બાથાયે ટેકો આપ્યો. બાક ના લોકોએ એનો સ્વીકાર
કય .

16 તેથી બંધકોએ પણ તે પ્રમાણે ક ુર્. યાજક એઝરાએ તે તે
કુટુબના પ્ર ત ન ધ તર કે કેટલાંક કુટુબના વડાઓને પસંદ કયાર્ અને
તેમનાં નામની યાદ બનાવી. દશમા મ હનાના પહેલા દવસે તેમણે
આ બાબતની તપાસ શરૂ કર 17 અને પહેલા મ હનાના પહેલા
દવસ ુધીમાં તેમણે વધમીર્ ીઓને પરણેલાં બધા માણસોની
તપાસ ૂર કર .

વધમીર્ ીઓને પરણેલા ુરુષોની નામાવલી
18 યાજકોના કુટુબોમાં નીચેના માણસો વધમીર્ ીઓને

પરણેલા મા ૂમ પડ્યા હતા, તેઓ આ ુજબ છે:

યે ુઆના વંશજોમાંના, યોશાદાકનો ુત્ર તથા તેના ભાઇઓ
માઅસેયા, અલીએઝેર, યાર બ તથા ગદાલ્યા. 19 એ બધાએ
પોતાની પત્નીઓને હાંક કાઢવા ું વચન આપ્ ું અને દરેકે
પોતાના પાપના પાપાથાર્પર્ણ તર કે એક ઘેટો ધરા ો;

20 ઈમ્મેરના વંશજોમાંથી હનાની અને ઝબદ યા;
21 હાર મના વંશજોમાંથી માઅસેયા, એ લયા, શમાયા,
યહ એલ, અને ઊઝ ઝયા,

22 પાશહૂરના વંશજોમાંથી એલ્યોએનાય, માઅસેયા, ઇશ્માએલ,
નથાનએલ, યોઝાબાદ અને એલઆસાહ.

23 લેવીઓમાંથી
યોઝાબાદ, શમઇ, કેલાયા (કેલીટા પણ કહેવાય છે), પથા ા
યહૂદા અને અલીએઝેર.
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24 ગાયકોમાંથી એલ્યાશીબ, દ્વારપાળોમાંથી શાલ્ ુમ, ટેલેમ અને
ઉર .

25 અન્ય ઇસ્રાએલીઓમાં:
પારોશના વંશજોમાંના; રામ્યાહ, ય ઝઝયા, મા લ્કયા, મીયામીન,
એલઆઝાર, મા લ્કયા તથા બનાયા.

26 મા ાન્યા, ઝખાર્યા, યહ એલ, આ , યરેમોથ તથા એ લયા
તે બધાં એલામના વંશજોમાંથી.

27 ઝા ૂના વંશજોમાંના: એલ્યોએનાય, એલ્યાશીબ, મા ાન્યા,
યરેમોથ, ઝાબાદ તથા અઝ ઝા.

28 બેબાયના વંશજોમાંના; યહોહાનાન, હનાન્યા, ઝાબ્બાય તથા
આથ્લાય.

29 બાનીના વંશજોમાંના: મ ુલ્લામ, માલ્ ૂખ, અદાયા, યા ૂબ,
શેઆલ તથા યરેમોથ.

30 પાહાથમોઆબના વંશજોમાંના; આદના, કલાલ, બનાયા,
માઅસેયા, મા ાન્યા, બસાલએલ, બ ૂઇ તથા મનાશ્શા.

31 હાર મના વંશજોમાંના: અલીએઝેર, ય શ્શયા, મા લ્કયા,
શમાયા, શમયોન, 32 બન્યામીન, માલ્ ૂખ તથા શમાયા.

33 હા ુમના વંશજોમાંના; મા નાય, મા ા ાહ, ઝાબાદ,
અલીફેલેટ, યરેમાઇ, મનાશ્શા તથા શમઇ,

34 બગ્વાયના વંશજોમાંના; માઅદાય, આમ્રામ, ઉએલ;
35 બનાયા, બેદયા, ક ૂહુ; 36 વાન્યા, મરેમોથ, એલ્યાશીબ;
37 મા ાન્યા, મા નાય, યાઅ ;ુ

38 બ ૂઇના વંશજોમાંથી બાની, શમઇ, 39 નાથાન, શેલેમ્યા,
અદાયા, 40 માખ્નાદબાય, શાશાય, શારાય, 41 અઝારએલ,
શેલેમ્યા, શેમાયાર્, 42 શાલ્ ૂમ, અમાયાર્ અને ૂસેફ;

43 નબોના વંશજોમાંના; યેઇએલ, મા થ્યા, ઝાબાદ, ઝબીના,
યદો, યોએલ તથા બનાયા.

44 એ સવર્ પરદેશી ીઓને પરણ્યા હતા; તેઓમાંના કેટલાકને
તે ીઓથી છોકરાં થયાં હતા.
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