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ય મયા
1 બન્યામીન પ્રદેશના અનાથોથ ગામના યાજક કુળસ ૂહના

હ લ્કયાના ુત્ર ય મયાર્ પાસે દેવ તરફથી આવેલા આ યહોવાના
વચન છે: 2 યહૂ દયાના રાજા આમોનના ુત્ર યો શયાના રા માં
તેરમે વષેર્ તેને યહોવાની વાણી સંભળાઇ; 3 વળ યો શયાના ુત્ર
યહોયાક મના રા શાસન દરમ્યાન તેમ જ તે પછ યો શયાના
ુત્ર સદ કયાના રા ના અ ગયારમા વષર્ ુધી એ સંભળાતી

રહ . એ વષર્ના પાંચમા મ હનામાં યરૂશાલેમના લોકોને દેશ નકાલ
કરવામાં આ ા.

ય મયાર્ને દેવ તરફથી હાકલ
4 યહોવાએ મને ક ું:

5 “તને ગભર્માં ઘડ્યો તે પહેલાં
મેં તને પસંદ કય હતો;

ું જન્મ્યો તે પહેલાં
મેં તને આ કામ માટે પ વત્ર કય હતો,
આ તો પ્રજાઓના પ્રબોધક થવા માટે મેં તને નીમ્યો હતો.”

6 મેં ક ું, “હે પ્ર ુ યહોવા! હુ તેમ કર શકુ તેમ નથી, મને
બોલતા તો આવડ ું નથી, હુ તો હજી નાની વયનો બાળક છુ!”

7 પર ુ યહોવાએ ક ું,

“હુ બાળક છુ, ‘એ ું કહ શ ન હ.’
કારણ કે હુ તને જે બધા લોકો પાસે મોક ું ત્યાં તારે જવા ું
જ છે,

અને હુ જે કઇં તને કહુ તે તારે તેમને જરૂર કહે ું પડશ.ે
8 તે લોકોથી બીશ ન હ, કારણ,

હુ તાર જોડે રહ તારુ રક્ષણ કર શ.”
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આ યહોવાના વચન છે.
9 પછ યહોવાએ પોતાનો હાથ લંબાવીને મારા મોંને સ્પશર્ કય

અને મને ક ું,

“જો મેં મારાં વચનો તારા ુખમાં ૂ ાં છે!
10 આજે હુ તને પ્રજાઓ અને રા ો પર સ ા આ ું છુ,

તારે તોડ પાડવા ું અને ઉખેડ નાખવા ું છે,
વનાશ કરવા ું અને ઉથલાવી નાખવા ું છે,

બાંધવા ું અને રોપવા ું છે.”
બે સંદશર્ન

11 પછ મને યહોવાએ ક ુ,ં “ય મયાર્, જો! ું ું જુએ છે?”
મેં જવાબ આપ્યો, “બદામડ ના ઝાડની ડાળ ને હુ જોઇ શકુ

છુ.”
12 પછ યહોવાએ મને ક ું, “તેં જે કઇં જો ું તે બરાબર છે,

કારણ, હુ તારા પરના મારાં વચનો ૂરાં કરવાની બાબતની ખાતર
કરવા ધ્યાનથી જોઉ છુ.”*

13 ફર વાર મને યહોવાનાં વચન સંભળાયા, “તને ું દેખાય
છે?”
મેં ક ું, “એક ઊકળતો ચરુ દેખાય છે; એ ઉ ર તરફથી આ

તરફ નમેલો છે.”
14 યહોવાએ ક ું, “ઉ રમાંથી જ આ દેશનાં

સૌ વાસીઓ પર આફત ઉતરશ.ે
15 હા! જુઓ, હુ ઉ રમાં બધા રા ોને બોલા ું છુ.

તેમના રાજાઓ યરૂશાલેમના દરવાજા સામે

“તેની ફરતેની દ વાલની સામ,ે
તેમ જ યહૂ દયાના બધા નગરોની સામે

* 1:12: ધ્યાનથી જોઉ છુ હ ૂ ભાષામાં આ શ રમત છે. શેકેલ એટલે
બદામડ ું ઝાડ એટલે ધ્યાનથી જો ુ.ં
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પોતપોતા ું સહાસન માંડશ.ે
આ યહોવાના વચન છે.

16 મારા લોકોના સવર્ દષુ્કૃત્યો બદલ હુ
તેમને સજા ફરમાવીશ.

કારણ, તેમણે મને છોડ ને બીજા દેવોની આગળ ૂપ કયાર્ છે,
પોતે બનાવેલી ૂ તઓની ૂજા પણ કર છે.

17 “તારા માટે તારે ઉભા થ ું પડશે,
તારો પોષાક પહેર અને બહાર જા,

અને હુ તને જે ફરમા ુ તે
ું જઇને તેઓને કહે.

તેઓથી ડર શ ન હ, ન હ તો હુ
તને તેઓની આગળ ભયગ્રસ્ત ઠરાવીશ.

18 અને તેના બદલે હુ તને,
તે શહેર જનેી બાજુએ કલ્લો હશે તેવો બનાવીશ

અને તને લોખંડ સ્તંભ જવેો
અને કાંસાની દ વાલ બના ું છુ જથેી ું રાજાઓ, આગેવાનો,
યાજકો અને યહૂ દયાના બધા લોકો જે તાર વરુદ્ધ છે,
તેમની સામે ઊભો રહ શકે.

19 તેઓ તાર સાથે ુદ્ધ કરશે,
પણ તને હરાવી શકશે ન હ,

કારણ, હુ તારે પડખે રહ
તારુ રક્ષણ કર શ.”

આ હુ યહોવા બો ું છુ.

2
ઇસ્રાએલે કરેલો યહોવાનો નકાર

1 ફર થી યહોવાએ માર સાથે વાત કર ને આ પ્રમાણે ક ુ:
2 “જા, અને યરૂશાલેમ સાંભળે તે ર તે ઘોષણા કર:
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“ ‘આ યહોવાના વચન છે: મને યાદ છે કે,
જુવાનીમાં તાર ભ કત કેવી અચળ હતી!

નવાં નવાં પરણ્યાં ત્યારે ું મારા પર કેટલો પ્રેમ રાખતી હતી!
ું રણમાં ઉજ્જડ પ્રદેશમાં માર પાછળ પાછળ આવી હતી.

3 એ દવસોમા,ં હે ઇસ્રાએલ, ું મને સમ પતર્ હતી,
જાણે ફસલની પહેલી ઊપજ.

જે કોઇ તને ખાવા ધા ું તેને સજા થતી,
તેને માથે આફત ઊતરતી.’ ”

આ હુ યહોવા બો ું છુ.

4 હે યાકૂબના કુટુબો, ઇસ્રાએલના કુળસ ૂહો,
યહોવાની વાણીનો સંદેશો સાંભળો.

5 યહોવા કહે છે,
“તમારા પ ૃઓને મારામાં શો દોષ દેખાયો

કે તેઓ મને છોડ ને દૂર ચાલ્યા ગયા?
તેઓ વસાત વગરની ૂ તઓને ભજવા લાગ્યા

અને પોતે વસાત વગરના થઇ ગયા.
6 તેઓએ ૂછ ું નહ કે યહોવા ાં છે?

જે અમને મસરમાંથી સલામત બહાર લા ા
અને અમને રેતી

અને ખડકોની ૂ મમાંથી દોર ગયા,ં
ાં સદાકાળ દકુાળ
અને અંધકાર હોય છે,

ાં નથી કોઇ માણસના
ારેય પગલાં પડ્યાં
કે નથી કોઇ ત્યાં ારેય વસ્ ું”

7 યહોવાએ ક ું, “હુ જ તેમને ફળદ્રપ પ્રદેશમાં લઇ આ ો,
જથેી તેઓ તેની મબલખ ઊપજ ભોગવે.

પણ તેમણે તો
તેમાં પ્રવેશ કરતાં
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વેંત તેને અ ુદ્ધ બના ો,
મેં આપેલી ૂ મને ૃણાપાત્ર બનાવી દ ધી.

8 “યાજકોએ કદ ૂછ ું નથી કે,
‘યહોવા ાં છે?’

શા ના જાણકારોએ મને ઓળ ો નથી,
લોકોના આગેવાનોએ માર સામે બળવો કય છે.

પ્રબોધકોએ બઆલદેવની આરાધના કર
અને નકાંમા દેવોને ભજવામાં સમય બગાડ્યો.”

9 “આથી હુ, યહોવા, ફર એકવાર મારા લોકો સામે આરોપ ુકુ
છુ-

તેમની અને તેમના વંશજો સામે.
10 સાગર પાર કર પ મમાં જાઓ

કે ૂવર્માં તપાસ કરો.
ધ્યાનથી જુઓ અને વચાર કરો,

આ ું કદ બન્ ું છે ખરુ?
11 કોઇ પ્રજાએ કદ દેવોને બદલ્યા છે?

ભલેને એ પછ નામના હોય?
પર ુ મારા લોકોએ તો પોતાના ગૌરવશાળ

દેવના બદલામાં નકામી ૂ તઓને સ્વીકાર છે.

12 “આ જોઇને આઘાત પામો.
ઓ સ્વગર્ આઘાત પામો,

અને સં ૂણર્ વનાશ પામો.”
આ યહોવાની વાણી છે.

13 મારા લોકોએ બે પાપ કયાર્ છે;
તેમણે મારો ત્યાગ કય છે,
જે જીવનજળ ું ઝરણું છે તેના જળનો ત્યાગ કય છે,

અને જમેાં જળ રહ શક ું નથી એવા ભાંગેલા ટાંકા
તેઓએ પોતાને માટે બાંધ્યા છે.

14 “ઇસ્રાએલ શા માટે ુલામોની પ્રજા બની છે?
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શા માટે તેને બંદ વાન બનાવી
દૂર દેશમાં લઇ જવામાં આવી છે?

15 તરૂણ સહોએ તેની સામે ગજના કર છે,
તેઓ ુર ુરાટ કેમ કરે છે?

એની ૂ મ વેરાન કેમ થઇ ગઇ છે?
એનાં શહેરો બળ ને ખાક કેમ થઇ ગયા છે, ઉજ્જડ કેમ
છે?

16 અને હજી મે મ્ફસના અને તાહપન્હેસના મસર સૈન્યે તાર
ખોપર તોડ નાખી.

તારુ મા ું વાઢ નાંખશે.
17 ુ આ સા ું નથી?

કે ું જ આ દશા તાર પર લા ો છે?
તેં આ ું તારા યહોવા દેવને છોડ દઇને ક ુઁ છે,

જયારે તે તને માગર્માં દોર ર ો હતો.
18 અને હવે નીલ નદ નાં પાણી પીવા મસર જવાનો શો
અથર્ છે?

અને ફ્રાંત નદ નાં પાણી પીવા આશ્ ૂર જવાનો શો અથર્ છે?
19 તારા પોતાનાંજ દષુ્કૃત્યોના

પ રણામ ું ભોગવશે,
તારા પોતાના જ ધમર્થી વ ુખ

થવાની સજા ું ભોગવી ર ો છે,
તાર જાતે જો અને જાણ કે મારાથી,

તારા યહોવા દેવથી મોઢુ ફેરવી લે ું
અને મારો ભય રા ા વગર જીવ ું એ કેટ ું અ ન

અને ુકશાનકારક છે.”
આ સૈન્યોનો દેવ યહોવાના વચન છે.

20 “હા! ઘણા સમય પહેલા તેં તાર ઝંૂસર ભાંગી નાખી.
અને દોરડાં જણેે તને તેની સાથે બાંધ્યો હતો તે તોડ ના ા
અને મને ક ું કે, ‘હુ તારો ુલામ ન હ થાઉં.’

અને દરેક ઊંચા પવર્ત પર તથા દરેક લીલા ૃક્ષની નીચે
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તે વારાંગનાની જમે વતર્ન ક ુ છે.
21 મેં તો તને ઉ મ દ્રાક્ષલ ા માની,

જાતવાન રોપો માની રોપી હતી,
પણ ું તો માણસોની આવી

દુ પેઢ જવેી કેવી ર તે બની?
22 સા ુ તથા ખારો મોટા પ્રમાણમાં વપરાય તોપણ

તે તમને ુદ્ધ કર શકશે ન હ,”
યહોવા દેવ કહે છે કે,

“તારા અપરાધોના ડાઘ સદા માર આંખો સમક્ષ છે.
23 ું કેવી ર તે કહ શકે કે,

‘મેં માર જાતને નથી કર અને, હુ બઆલ દેવની પાછળ
નથી દોડ ?’

પેલા કોતરમાં ું શી ર તે વતીર્ હતી તે યાદ કર,
અને તેં જે ક ુ તે ક ૂલ કર.

ું તો ઋ ુમાં આવેલી સાંઢણી જવેો છે,
જે ગાંડ થઇને ગમે તેમ દોડે છે.

24 ું રાનમાં ઊછરેલી જગલી ગધેડ છે,
જે કામાવેશમાં છ કારા કરતી રણમાં દોડ જાય છે,
વેતરે આવી હોય ત્યારે કોણ એને રોક શકે?

કોઇ નરે તેની પાછળ કાલાવાલા કરવાની જરૂર નથી.
વેતરે આવતાં એ જાતે આવીને ઊભી રહેશ.ે

25 જો જ,ે તારા પગની ખર ઘસાઇ ન જાય,
જો જે તારે ગળે પાણીનો શોષ ન પડ!ે

પણ ું કહે છે, ‘એ ન હ સાંભ ું
મને અજાણ્યાઓ પ્રત્યે પ્રી ત છે
અને મારે તેમની પાછળ જ જ ું છે.’

26 “જમે ચોર પકડાય ને ફજતે થાય,
તેમ તમે ઇસ્રાએલના લોકો ફજતે થશો,

તમે બધા જ તમારા રાજાઓ,
આગેવાનો, યાજકો અને પ્રબોધકો,
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27 તમે લાકડાંની અને પથ્થરની ૂ તઓને કહો છો,
‘તમે અમારાં માબાપ છો.’

તમે માર તરફ પીઠ ફેરવી છે,
‘મને તમારુ મોં ુદ્ધાં બતાવતા નથી.’

પણ આફત આવે છે
ત્યારે મને હાંક મારો છો,

‘યહોવા આવો, અમને બચાવો!’
28 તમે પોતે બનાવેલા આ દેવોને શા માટે વનંતી કરતા નથી?

જો તેઓ કર શકે તો ભલે આવીને તેઓ તમને
ુશ્કેલીઓમાંથી ઉગારે.

હે યહૂ દયા, તારે તો જટેલાં નગર છે
તેટલાં દેવોની ૂ તઓ છે.”

29 યહોવા કહે છે, “માર વરુદ્ધ તમે શા માટે ફ રયાદ કરો છો?
માર સામે તો તમારા માંના બધાએ બળવો કય છે.

30 મેં તમારા બાળકોને માયાર્ કે તમને સજા થાય
પણ તે થર્ ગ ુ.ં

તમારામાં કોઇ ુધારો થયો નથી.
તમાર જ તરવાર ૂ ા સહની જમે
તમારા પ્રબોધકોને ભરખી ગઇ.”

31 હે મારા લોકો, તમે તે કેવા છો?
માર વાત ધ્યાનથી સાંભળો!

“ ું હુ તમારા માટે વેરાન વગડા જવેો
કે ઘોર અંધકારની ૂ મરૂપ હતો!

મારા લોકો શા માટે કહે છે કે ‘અમે સ્વતંત્ર થયા છ એ;
હવે અમે તેમની સાથે
કોઇ સંબંધ રાખવા માંગતા નથી?’

32 ું કોઇ કન્યા કદ પોતાનાં ઘરેણાં ૂલે?
કોઇ નવવ ૂ પોતાના કમરપટા ૂલ?ે

તેમ છતાં હે માર પ્રજા,
ગણ્યા ગણાય ન હ એટલા દવસોથી ું મને ૂલી ગઇ છે.
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33 “પ્રેમીઓની પાછળ અ ભસારે શી ર તે જ ું એ તને બરાબર
આવડે છે.

તે માટે દુ ીઓને પણ ું શીખવી શકે તેમ છે!
34 તારા વ ોનો પાલવ લોહ થી ખરડાયેલો છે, નદોષર્ ગર બોના

લોહ થી!
તે કઇ એ લોકોને તારા ઘરમાં ખાતર પાડતાં પકડ્યા નહોતા.

35 ને છતાં ું કહે છે, ‘દેવ રોષે ભરાય તે ું કોઇ કૃત્ય મેં ક ુ
નથી.

મને ખાતર છે તે ુસ્સે થયા નથી.’
ું કહે છે, ‘મેં પાપ નથી ક ’ુ,

માટે હુ તને આકર શક્ષા કર શ.
36 ું શા માટે આટલી સરળતાથી માગર્ બદલે છે?

જમે આશ્ ૂરે તમને નીચા પાડયા છે
તેમ મસર પણ તમને નીચા પાડશે.

37 તેથી ું પણ મસરની બહાર તારો હાથ
તારે માથે ુક ને આવીશ કારણ કે

મેં તેઓનો અસ્વીકાર કય છે જનેા પર
તે વ ાસ ૂ ો હતો.
તેથી, તેઓ તારુ ભ ું નહ કર શકે.”

3
1 યહોવા કહે છે, “એક નયમ છે, કોઇ માણસ પોતાની પત્નીને

છૂટાછેડા આપે અને તેણી તેને છોડ ને જાય
અને બીજા માણસને પરણે,
તો પછ પહેલો પ ત તેને પાછો લઇ શકે ખરો?

ચો સ ન હ – કારણ એ દેશ ૂરે ૂરા થયો નથી?
હે ઇસ્રાએલી પ્રજા, તેં તો અનેક પ્રેમીઓ સાથે ભચાર
કય છે!

અને તે છતાં પણ ું પાછ આવવા માંગે છે?
2 જરા ઊંચી નજર કર ને ટેકર ઓ તરફ જો,

એવી કોઇ જગ્યા છે ાં
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ું વેશ્યાની માફક ન વતીર્ હોય?
ટાંપી બેઠેલા રણમાંના આરબની જમે

ું રસ્તાની ધારે પ્રેમીઓની રાહ જોતી બેઠ છે,
અને તેં તારા અધમ ભચારથી
અને દુ તાથી ૂ મને કર છે.

3 આથી જ વરસાદને રોકવામાં આ ો છે
અને ત્યાં પાછલો વરસાદ

પણ વરસ્યો નથી;
પર ુ હજી પણ ું બેશરમ વારાંગનાની જમે વતેર્ છે.

4 હજી થોડા સમય પહેલા જ ું મને કહેતી હતી,
‘ પતા તમે તો મારા ુવાવ ાના મત્ર છો,
તમે હમેશા માર સાથે રસાયેલા રહેશો?’

5 ુ તમે મારા પર
સદાય રોષમાં રહેશો?

“તેં મને આમ ક ું હ ું,
પણ છતાં તેં તારાથી થાય એટલાં પાપ કયાર્.”

બે દુ બહેનો ઇસ્રાએલ અને યહૂ દયા
6 યો શયા રાજા હતો ત્યારે યહોવા તરફથી માર પાસે આ

સંદેશો આ ો, “પેલી બેવફા ઇસ્રાએલી પ્રજાએ ું ક ુ છે, તે તેં
જો ું? તે એકેએક ટેકર પર અને એકેએક ઘટાદાર ૃક્ષ નીચે
ગઇ અને ત્યાં તે વેશ્યાની જમે વતીર્. 7 મેં ધા ુ હ ું કે, ‘એક
દવસ તે માર પાસે આવશે અને માર થઇને રહેશ,ે’ પણ તે
પાછ આવી ન હ, તેની બેવફા બહેન યહૂ દયાએ ઇસ્રાએલ ું બંડ
સતત નહા ું છે. 8 તેણે એ પણ જો ું કે, ભચાર કરવા
માટે મેં બેવફા ઇસ્રાએલને છૂટાછેડા આપી હાંક કાઢ છે, તેમ
છતાં, એની બેવફા બહેન યહૂ દયા ડર ન હ, તેણે પણ જઇને
વેશ્યાના જવેો વતાર્વ કય . 9 અને તેના કારણે તે એટલી નફફટ
થઇ ગઇ છે ભચારમાં કે પથ્થર અને લાકડાના ટુકડાની ૂજા
કર તેણે ૂ મને અ ુદ્ધ કર છે. 10 આ બ ું છતા, ઇસ્રાએલની
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બહેન યહૂ દયા સાચા હૃદયથી માર પાસે આવી નથી. એ માત્ર
આવવાનો ઢોંગ કરે છે.” આ યહોવાના વચન છે.

11 વળ યહોવાએ મને ક ું કે, “બેવફા યહૂ દયાની ુલનામાં
બેવફા ઇસ્રાએલ તો ઓછ દોષપાત્ર લાગે છે. 12 તેથી જા અને
ઉ ર દશામા,ં “આ શ ો જાહેર કર ને કહે,

“ ‘અ વ ા ુ ઇસ્રાએલને માર પાસે પાછા આવવા માટે કહે.’
એ ું યહોવા કહે છે.

‘હવે હુ તેમની પર મારા ભવા ન હ ચઢા ું કે તાર સામે ક્રોધે
ભરાઇને ન હ જોઉ,

કેમકે હુ દયા ુ છુ’
એ ું યહોવા કહે છે.
‘હુ હમેશના માટે ક્રોધે નહ ભરાઉં.
13 ફકત તારો દોષ ક ૂલ કર કારણ કે તેં,

તારા યહોવા દેવ સામે બળવો કય છે,
પ્રત્યેક ઘટાદાર ૃક્ષ નીચે

પારકા દેવોની ૂ તઓની
તેં ૂણર્હૃદય ૂવર્ક ઉપાસના કર છે.

તેં મારો સાદ સાંભ ો નથી.’ ”
આ યહોવાના વચન છે.

14 “પાછા આવો, ઓ બેવફા બાળકો!” આ હુ યહોવા તમને
કહુ છુ, “હા, હુ જ તમારો ધણી છુ. હુ પ્રત્યેક શહેરમાંથી એક
જણને અને દરેક કુટુબમાંથી હુ બે જણને લઇને તેમને સયોન
પર પાછા લાવીશ. 15 ત્યાં હુ મને મનગમતાં રાજકતાર્ઓ તમને
આપીશ; ને તેઓ જ્ઞાન તથા ુ દ્ધથી તમારુ પાલન કરશે. 16 જો
તમારો દેશ ફર એક વખત લોકોથી ભર ૂર થશે.

“તો ૂતકાળમાં યહોવાનો કરારકોશ તમાર પાસે હતો તે
સમયના ‘સારા દવસોની’ તમે ઇચ્છા ન હ કરો. તમે કયારેય એ ું
ન હ વચારો કે આ દવસો ૂતકાળના દવસો જટેલા સારાં નથી.
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કરારકોશ ફર થી બનાવાશે ન હ; 17 તે વખતે યરૂશાલેમ ‘યહોવા ું
રાજ સહાસન’ કહેવાશે. અને ત્યાં સવર્ પ્રજાઓ યહોવાની પાસે
આવશે અને તેઓ પોતાની ૂંડ ઇચ્છાઓને આધીન થવાની હઠ
કદ કરશે ન હ, 18 તે વખતે યહૂ દયાના લોકો ઇસ્રાએલના લોકો
સાથે જોડાઇ જશે, અને તે બંને ભેગા મળ ને ઉ રનાં દેશમાંથી
નીકળ જે ૂ મ મેં તમારા પ ૃઓને પોતાના તર કે આપી હતી
તેમાં પાછા આવશ.ે”

19 યહોવા કહે છે,

“હે ઇસ્રાએલ, ‘મેં વચા ુ કે હુ તને મારા ુત્ર જવેો ગણું
અને તને એક ર ળયામણી ૂ મ,
આખી દુ નયામાં ુંદરમાં ુંદર ૂ મ વારસામાં આ ુ.ં’

મેં એમ માન્ ું હ ું કે, ું મને ‘ પતા’ કહ ને બોલાવશે
અને મારાથી કદ વ ુખ ન હ થાય.

20 પણ તમે મારો વ ાસઘાત કય છે.
તમે મારાથી દૂર ચાલ્યા ગયા છો.

અને અસં વદેશી દેવોને તમે સોંપાઇ ગયા છો.
ભચાર પત્ની પોતાના પ તનો ત્યાગ કરે તેવા તમે થઇ
ગયા છો.”

આ યહોવાના વચન છે.
21 “હુ ઊંચા પવર્તો પર રંૂદન

અને દયા યાચનાનો અવાજ સાંભ ું છુ.
યહોવા દેવથી દૂર ભટક ગયેલા ઇસ્રાએલી

લોકોનો તે અવાજ છે.”
22 યહોવા કહે છે, “પાછાં આવો, હે બેવફા બાળકો!

હુ તમાર બેવફાઇ દૂર કર શ.”

અને લોકો જવાબ આપે છે,
“હે યહોવા, આ ર ા અમે, તમાર પાસે અમે આવીએ છ એ,

કારણ, તમે જ અમારા યહોવા દેવ છો.
23 અમે જાણીએ છ એ કે ટેકર ઓ પર
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અને પવર્તો પર જૂઠાં દેવોની કોલાહલ ૂવર્ક ૂજા કરવી
થર્ છે,

માત્ર અમારા યહોવા દેવ પાસેથી જ ઇસ્રાએલને મદદ મળ શકે
છે

અને ઇસ્રાએલ ું તારણ ફકત અમારા યહોવા દેવ તરફથી
જ શ છે.

24 અમે અમારા બાળપણથી જો ું છે.
અમારા વડ લો પાસે જે હ ું તે બ ું ઘેટા-ંબકરા,ં

ઢોરઢાંખર તથા ુત્ર- ુત્રીઓ. તેઓએ યાજકો પાછળ તથા ૂ તઓ
પાછળ વેડફ ના ું.
ૃણાસ્પદ દેવતા બઆલ એ બધાંને ભરખી ગયો છે.

25 અમે લ જ્જત થયા છ એ
અને અમે જનેે લાયક છ એ તે અપમાન સહન કરવા તૈયાર
છ એ,

કારણ કે અમે અને અમારા વડ લોએ બાળપણથી જ
અમારા યહોવા દેવની વરુદ્ધ પાપ ક ુ છે;

અને અમે તેમને આધીન થયા નથી,
અને અમે તેના હુકમોને માન્યાં નથી.”

4
1 યહોવા કહે છે,
“હે ઇસ્રાએલ, જો તારે પાછા આવ ું હોય તો

ું માર પાસે જ પાછો આવ,
તાર ૃણાસ્પદ ૂ તઓ ફગાવી દે

અને ફર થી ખોટે માગેર્ જતો ન હ
2 અને જો ું સત્યથી,

ન્યાયથી તથા ની તથી,
‘યહોવા જીવે છે’ એવા સોગંદ ખાઇશ;

તો સવર્ પ્રજાઓ તેનામાં પોતાને આશીવાર્ દત કહેશે,
તથા તેનામાં અ ભમાન કરશે.”
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3 યહૂ દયાના લોકોને અને યરૂશાલેમના વતનીઓને યહોવા આ
પ્રમાણે કહે છે,

“તમારાં વણખેડલેા ખેતર ખેડ નાખો,
તમારાં બીજ કાંટા ઝાંખરા
વચ્ચે વાવશો ન હ;

4 યહોવા ું શરણું સ્વીકારો,
તમારાં હૃદયનો મેલ ધોઇ નાખો,

રખેને તમારા દષુ્કૃત્યોને કારણે મારો રોષ અ ની જમે ભ ૂક
ઊઠે

અને ઠાય ઠરે જ ન હ અને ભડભડતો જ રહે.”
ઉ ર દશામાં વનાશ

5 “યરૂશાલેમમાં અને સવર્ યહૂ દયામાં પોકાર ને કહો કે,

આખા દેશમાં ભય દશાર્વ ું રણ શગડુ વગાડો.
‘તમારા જીવ બચાવવાને દોડો!
કલ્લેબંધ નગરોમાં નાસી જાઓ!’

6 સંકેત ધ્વજ ઊંચો કરો, ‘ સયોનને’ ‘હમણાં જ ભાગી જાઓ.
વલંબ કરશો ન હ!’

કારણ કે હુ યહોવા ઉ ર તરફથી તમારા પર
ભયંકર વનાશ લા ું છુ.”

7 “ સહ” પોતાની ઝાડ માંથી ચઢ આ ો છે;
તે તો પ્રજાઓનો વનાશક છે;
તારા દેશને ઉજ્જડ કરવા માટે

તે પોતાના રહેઠાણમાંથી બહાર નીક ો છે;
તારાં નગરો એવાં ઉજ્જડ થશે કે,
તેઓમાં કોઇ રહેવાસી જોવામાં આવશે ન હ,

8 માટે શોકનાં વ ો ધારણ કરો, છાતી કૂટો અને વલાપ કરો,
કારણ, યહોવાનો ઉગ્ર ક્રોધ હજુ શાંત પડ્યો નથી.

9 યહોવાએ ક ું, “તે દવસે રાજાઓ
અને સરદારો ભયને લીધે કાંપશ,ે

યાજકોને તથા પ્રબોધકોને ભયને
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કારણે ભારે આઘાત લાગશ.ે”
10 ત્યારે હુ બોલ્યો, “આહા, પ્ર ુ યહોવા, તેં અમને અને

યરૂશાલેમના સવર્ લોકોને ૂણર્પણે છેતયાર્ છે તેં તેઓને ક ું, ‘તમે
શાં ત પામશો.’ પણ તમાર માથા પર તો તરવાર લટક રહ છે.”
11 “તે સમય આવી ર ો છે,

ારે યરૂશાલેમના લોકોને કહેવામાં આવશે કે,
અરણ્ય તરફથી તેઓના પર

બાળ નાખે તેવા પવનો આવે છે.
તે તો ઉપણવાના કે સ્વચ્છ કરવાના

ઉપયોગમાં આવે તેવો હશે ન હ.
12 માર તરફથી ૂબ શ કતશાળ પવન

તમાર તરફ દોડયો આવશ.ે
હવે હુ તમાર વરુદ્ધ

મારો ુકાદો જણાવીશ.”
13 જુઓ, તોફાની પવનની જમે લશ્કર

અમારા પર ચઢ આવશે.
તેના રથો વાવાઝોડાની જમે ઘસતા આવે છે,

તેના ઘોડા ગરૂડ કરતાં પણ વેગીલા છે.
ઓહ! ખરેખર અમે ખલાસ થઇ ગયા.

14 હે યરૂશાલેમ,
તારા અંતરમાંથી પાપને ધોઇ નાખ,ે

તો કદાચ ું બચી જાય,
ું ાં ુધી તારા અંતરમાં પાપી વચારો સંઘયાર્ કર શ?

15 કારણકે દાનથી અને એફ્રાઇમના પવર્તો પરથી
તમારા માટેના ુકાદાની જાહેરાત થઇ ૂક છે.

16 “અન્ય લોકોને જાણ કરો,
યરૂશાલેમમાં દાંડ પટાવો.

યહૂ દયાના નગરો સામે ુદ્ધનાદો કરતા
દૂરના દેશથી દશુ્મનો આવે છે.
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17 જગલી પ્રાણીની આસપાસ ભરવાડો ફર વળે
તે પ્રમાણે તેઓ યરૂશાલેમને ઘેર લે છે;

કારણ કે તેના લોકોએ
યહોવા વરુદ્ધ બંડ પોકા ુ છે.”

યહોવા આ વચનો કહે છે.
18 “હે યરૂશાલેમ તારાં પોતાનાં વતર્ન અને કાય ને કારણે,

તેં માર વરુદ્ધ બળવો કય છે.
માટે આ બ ું તારા પર વત્ ું છે.

આ તાર સજા છે!
કેવી આકર : તારા હૃદયને એ કે ું વીંધી નાખે છે!”

ય મયાર્ ું રૂદન
19 અરે! ઓહ! માંરુ અંતર કે ું વલોવાય છે!

માર છાતી કેવી ધડકે છે!
હુ શાંત રહ શકતો નથી,

કારણ મેં રણ શગડાનો ધ્વ ન સાંભ ો છે.
20 સંકટ પર સંકટ આવે છે,

દેશ આખો ખેદાન મેદાન થઇ ગયો છે,
મારા તં ુઓ એકાએક ઢળ પડ્યા છે.

તેના પડદાઓના લીરા ઊડે છે.
21 મારે ાં ુધી રણધ્વજ જોવો

અને રણ શગડાનો નાદ સાંભળવો?
22 દેવ કહે છે, “ ાં ુધી મારા લોકો ૂખર્તા ન છોડે ત્યાં ુધી,

કારણ, મારા લોકો ૂરખ છે,
તેઓ મને ઓળખતા નથી; એ લોકો નાદાન બાળકો છે.

એમને કશી સમજ નથી.
એ લોકો ૂંડુ કરવામાં ઘણાં ચાલાક છે,

પર ુ સા ું આચરણ કરતાં એમને આવડ ું નથી.”
વનાશ આવી ગ ું

23 મેં તેઓના દેશ પર ચારે દશાઓમાં
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ાં ુધી નજર પહોંચે ત્યાં ુધી કર .
સવર્ત્ર વનાશ વેરાયેલો હતો.

આકાશો પણ અંધકારમય હતા.
24 મેં પવર્તો તરફ જો ું,

તો તે ૂજતા હતા.
બધા ડુગરો ડોલતા હતા.

25 મેં કર , તો કોઇ મ ુષ્ય દેખા ું નહો ુ.ં
આકાશનાં પંખીઓ ુદ્ધાં ઊડ ગયા હતા.

26 મેં જો ું, તો ખેતરો વેરાન થઇ ગયાં હતા,ં
બધાં નગરો ભોંયભેગા થઇ ગયા હતા,ં
કારણ, યહોવા રોષે ભરાયા હતા.

27 કારણ કે યહોવાએ ક ું હ ું કે,
“આખા દેશનો વનાશ થઇ જશે,

પણ હુ તેનો સં ૂણર્ નાશ ન હ કરુ.
28 સમગ્ર ૃથ્વી ચતા કરશે અને આકાશ અંધકારમય બની જશે.

કારણ, યહોવા બોલી ૂ ો છે
અને તેનો વચાર તે બદલનાર નથી,

તેણે નણર્ય કય છે અને તેમાંથી ડગનાર નથી.”
29 ઘોડસેવાર અને બાણાવળ ું નામ સાંભળતાં

જ સમગ્ર દેશ નાસભાગ કરે છે.
કેટલાક ઝાડ માં ભરાઇ જાય છે,

કેટલાક ડુગરો પર ચઢ જાય છે.
એકેએક શહેર ૂ ું થઇ જાય છે,
કોઇ ત્યાં રહે ું નથી.

30 તેં શા માટે તારા સૌથી ુંદર વ ો
અને ઘરેણાં પહેયા છે?

અને શા માટે આંખોમાં કાજળ લગાવીને
આંખોને તેજસ્વી કર છે?
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તેનાથી તને લાભ થવાનો નથી.
તારા પ્રેમીઓ, પ્રજાઓ તારો ધ ાર કરે છે
અને તારો વનાશ કરવા ું ઈરછે છે.

31 હુ કોઇની પ્રસવવેદનાની ચીસ જવેી ચીસ સાંભ ું છુ.
પ્રથમ બાળકને જન્મ આપતી વખતે પ્ર ૂ તની વેદનાથી ક ાતી

ીના સાદ જવેો અવાજ મેં સાંભ ો છે.
એ તો મારા લોકોનો અવાજ છે.

તેઓ હાંફ ગયા છે તેઓ પોતાના હાથને ખેંચી ર ા છે
અને રડે છે, “અમે ડૂબી ગયા છ એ,
અમારો સંહાર કર ર ા છે, તેની સામે અમે બેભાન થઇ
ર ા છ એ.”

5
યહૂ દયાના લોકોના પાપ

1 યહોવા કહે છે, “યરૂશાલેમની ગલીએ ગલી શોધી કાઢો,
તમાર ચારેબાજુ જાતે જોઇ વળો, તેના ચોરા ચૌટા જોઇ વળો.
ને જુઓ કે ન્યાયી તથા પ્રામા ણક એવો એક માણસ પણ તમને
મળે છે! અને જો તમને એવો એક પણ માણસ મળે, તો હુ
યરૂશાલેમને માફ કરુ. 2 લોકો પ્ર તજ્ઞા લે છે અને મારામાં શ્રદ્ધા
રાખે છે એમ કહે છે, પણ એ જૂઠુ બોલે છે.”

3 હે યહોવા, તમે વ ા ુપણું ચાહો છો.
તમે તેઓને પ્રામા ણક બનાવવા પ્રયત્ન કય .

તમે તેઓને શક્ષા કર
પણ તેઓ ુધયાર્ ન હ.

તમે તેઓને પાયમાલ કયાર્ છતાં પોતાના
પાપોથી પાછા ફરવા તેઓએ અસંમ ત દશાર્વી.

અને પ ાતાપ ન હ કરવાનો તેઓએ નરધાર કય છે.
તેઓ પાષાણથી પણ વ ુ કઠણ છે.

4 પછ મેં ક ું,
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“તેઓ જ ગર બ લોકો છે, તેઓને કઇ ભાન નથી.
હા, તેઓને યહોવાના માગોર્ ખબર નથી

અને તેમના દેવના કાયદાથી અજાણ છે.
5 હુ વડ લો પાસે તેમની સાથે

વાત કરવા જઇશ,
કારણ કે તેઓ યહોવા તરફનો માગર્ જાણે છે

અને જઓે દેવના કાયદા જાણે છે,
પણ તે લોકોએ દેવની ઝંૂસર ભાંગી નાખી છે

અને જોતરો તોડ ના ાં છે.”
6 આથી જગલમાંથી સહ આવી તેમને ભોંયભેગા કર દેશે.

વગડામાંથી વરૂ આવી તેઓને ફાડ ખાશે.
તેમનાં શહેરો ફરતે ચ ો આંટા માયાર્ કરશે;

નગરની બહાર જનારા દરેકને તે ફાડ ખાશ,ે
કારણ કે તેઓનાં પાપ અ તઘણાં અને માર વરુદ્ધ તેઓ ું બંડ

અ ત ભારે છે.
અસં વાર તેઓ દેવથી વ ુખ થયાં છે.

7 દેવે ક ું, “હુ તેમને કઇ ર તે માફ આ ું?
તમારા બાળકોએ મને છોડ દ ધો છે
અને ૂ તઓના નામે વચન આપ્યા છે.

મેં તેમને તેમના પેટ ભરાય ત્યાં ુધી ખવડા ું,
પણ તેઓ ભચાર નીક ા.ં
અને વેશ્યાઓનાં ઘરોમાં ભટકવા લાગ્યા.

8 તેઓ સારો ખોરાક ખવડાવીને મસ્ત બનાવેલા ઘોડા જવેા છે;
દરેક પોતાની પડોશીની ી તરફ કુ કરે છે.

9 આ માટે મારે એમને સજા ન કરવી?”
ું હુ આવી પ્રજાઓ પર મારુ વૈર ન વા ુ?ં

10 “તેમની દ્રાક્ષાવાડ ઓમાં પ્રવેશ કરો અને તેઓનો વનાશ કરો,
પણ તેમનો સં ૂણર્ વનાશ ન કરો.
તેની લીલી ડાળ ઓ કાપી નાખો, કારણ કે એ માર નથી.

11 કારણ કે ઇસ્રાએલનાં વંશ અને યહૂદાના વંશ બ ે
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મને સં ૂણર્પણે બેવફા નીવડ્યા છે.”
આ યહોવાના વચન છે.

12 તેઓએ એમ કહ ને અસત્ય ઉચ્ચા ુર્ છે,
“ ‘યહોવા અમને ુશ્કેલીમાં ૂકશે ન હ!

અમારા પર સંકટ આવી પડશે ન હ,
અમે દકુાળ કે ુદ્ધ જોઇ ું ન હ!’

13 જૂઠા પ્રબોધકો વાતો ડયા છે અને હવાભરેલા થેલા જવેા છે.
તેઓને કોઇ સંદેશો મ ો નથી.

તેઓ જે આપ વષે કહે છે
તે યહૂ દયા અને ઇસ્રાએલના લોકો પર ન હ આવે
પર ુ તેમના પોતાના પર ચો સ આવશ!ે”

14 એથી સૈન્યોનો દેવ યહોવા તેમના પ્રબોધકોને કહે છે:
“તમાર આ પ્રકારની વાતોને કારણે હુ તમારા શ ોને

અને ભ વષ્યવાણીને પ્રચંડ અ માં ફેરવી નાખીશ
અને બળતણના લાકડાની જમે
આ લોકોને હુ ભસ્મ કર શ.”

15 યહોવા કહે છે,
“હે ઇસ્રાએલના લોકો,

હુ તમાર સામે દૂરથી
એક પ્રજાને લઇ આ ું છુ.

એ પ્રાચીન અને બળવાન પ્રજા છે,
અને તેની ભાષા તમે જાણતા નથી.

16 તેઓ બધા પ્રચંડ યોદ્ધાઓ છે,
તેમનાં ભાથામાં જીવલેણ બાણ ભયાર્ છે.

17 તેઓ તમાર ફસલ અને તમારો ખોરાક ખાઇ જશે.
તેઓ તમારાં ુત્ર- ુત્રીને ભરખી જશે,
તેઓ તમારાં ઘેટા-ંબકરાંને અને ઢોરઢાંખરને ખાઇ જશે;

તેઓ તમાર દ્રાક્ષાવાડ ઓને
અને ફળઝાડોને ખાઇ જશે;
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અને તમે જનેા પર આધાર રાખો છો,
તે તમારા કલ્લેબંધ નગરોને તેઓ તોડ પાડશે.”

18 તેમ છતાં એ દવસોમાં પણ-આ હુ યહોવા બો ું છુ-
“હુ તમારો સં ૂણર્ નાશ ન હ કરુ.
19 અને ય મયાર્ ારે તમારા લોકો ૂછે,

‘શા માટે યહોવા આ શક્ષા અમારા પર લા ા છે?’
ત્યારે તમે કહેજો,
‘તમારા વતનમાં રહ ને તમે યહોવાનો નકાર કય

અને અન્ય દેવોની પાછળ ભટક ગયા.
હવે તમે વદેશીઓના દેશમાં તેઓની ુલામગીર કરશો.’ ”

20 યહોવા કહે છે, “યાકૂબના વંશજોને આની જાણ કરો,
યહૂ દયાના લોકોમાં આની ઘોષણા કરો:

21 ધ્યાન દઇને સાંભળો,
‘હે ૂરખ અને અ લ વગરના લોકો!

તમે છતી આંખે જોતા નથી,
છતે કાને સાંભળતા નથી;

તમને મારો ભય નથી?’ ”
22 આ હુ યહોવા બો ું છુ

“ ું તમે મને જોઇને થથર ન હ જાઓ?
મેં સાગરને રેતીની પાળ બાંધી છે;

એ પાળ કાયમી છે;
સાગર એને ઓળંગી શકે ન હ,

સાગર ગમે તેટલો તોફાને ચડે પણ કઇં કર શકે ન હ.
એનાં મોજાં ગમે તેટલી ગજના કરે

પણ એને ઓળંગી ન હ શકે.
23 પર ુ આ લોકો તો હઠ લા

અને બળવાખોરો છો.
તેઓ મારાથી દૂર ભટક ગયા છે.

24 પ્ર તવષર્ હુ તમને પ્રથમ તથા છેલ્લો વરસાદ આ ું છુ
અને વાવણીનો સમય આ ું છુ,
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છતાં તમે તમાર જાતને ારેય કહેતા નથી.
ચાલો, આપણા યહોવા દેવને માન આપીએ.

25 તમારા પોતાના દષુ્કમોથ વરસાદ તમારાથી વ ુખ થઇ ગયો.
અને તમારાં પોતાના પાપે તમને કુદરતના આશીવાર્દથી વં ચત
રા ા છે.

26 મારા લોકોમાં દુ માણસો છે,
અને પારધીઓ જમે ુપ્ત રહ ને

શકાર કરવાનો લાગ શોધે છે,
તેમ તેઓ મ ુષ્યને પકડવા માટે ફાંદો માંડે છે.

27 જમે પાંજરુ પક્ષીઓથી ભરાયે ું હોય છે,
તેઓનાં ઘરો વ ાસઘાતથી ભરેલાં છે.

પ રણામે તેઓ મહાન અને શ્રીમંત થઇ ગયા.
28 તેઓ હૃ ુ અને તેજસ્વી થયા છે.

તેઓનાં દુ કાય ની કોઇ સીમા નથી.
તેઓ અનાથોની બાબતે ન્યાય કરતા નથી,
તેમને સ ૃદ્ધ થવાની કોઇ તક આપતા નથી,
અને તેઓ નધર્નોના હકો ું રક્ષણ કરતાં નથી.

29 આ બધાં માટે મારે તેમને સજા ન કરવી?
એવી પ્રજાને મારે બદલો ન આપવો?”

આ હુ યહોવા બો ું છુ.

30 યહોવા કહે છે, “દેશમાં ભયંકર આઘાતજનક
વાતો બની રહ છે:

31 પ્રબોધકો જૂઠ વાણી ઉચ્ચારે છે,
યાજકો મનમાની સ ા ચલાવે છે;

અને મારા લોકોને એ ગમે છે;
પણ અંત આવશે ત્યારે તેઓ ું કરશે?

6
યરૂશાલેમ પર આક્રમણનો ભય

1 “હે બન્યામીનના લોકો, જીવ બચાવવા ભાગો,
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યરૂશાલેમમાંથી નીકળ જાઓ,
તકોઆમાં રણ શગડુ વગાડો

અને બેથ-હા ેરેમ પર ચેતવણીનો દ વો પેટાવો,
સવર્ને ચેતવણી આપો કે ઉ ર તરફથી

સામર્થ્યવાન લશ્કર મહા વનાશ કરવા આવી ર ું છે.
2 ુ ૂબ ુંદર અને અડકવામાં નાજુક છે,

પણ સયોનની દ કર , હુ તારો નાશ કરવાનો છુ.
3 ઘેટાંપાળકો પોતાનાં ટોળા લઇને ત્યાં આવે છે.

એની ફરતે તં ુઓ નાંખે છે,
દરેક જણ પોતાને ગમે

તે જગ્યાએ ચરશ.ે”
4 તેઓ કહે છે: “તેની સામે ુદ્ધે ચડવા માટે તૈયાર થાઓ;

ચાલો, આપણે ભરબપોરે તેના પર હુમલો કર એ.
હાય રે! દવસ તો ઢળ ગયો,

સંધ્યાની છાયા લંબાતી જાય છે!
5 તો ચાલો, આપણે તેના પર રાતે હુમલો કર ને

તેના મહેલોનો નાશ કર એ.”
6 આમ સૈન્યોના દેવ યહોવાએ આ પ્રમાણે ક ું છે,

“તેણીના ૃક્ષો કાપી નાખો
અને યરૂશાલેમ પર આક્રમણ કરવા મોરચાઓ ઊભા કરો.

આ નગર તો દડને પાત્ર છે
કારણ કે એમાં જુલમ સવાય બીજુ ક ું નથી.

7 જમે ઝરો પાણીથી ઊભરાય છે
તેમ એ દુ તાથી ઊભરાય છે.

નગરમાં મારઝૂડ અને ૂંટફાટ સવાય ક ું જ સંભળા ું નથી,
માંદગી અને ધા સવાય ક ું જોવા મળ ું નથી.

8 માટે યરૂશાલેમ, આ ચેતવણી પર
ું ધ્યાન આપ.

ન હ તો ૃણાથી હુ તારો ત્યાગ કર શ.
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તને વસ્તી વગર ું વેરાન બનાવી દઇશ.”

9 સૈન્યોના દેવ યહોવાએ મને ક ું,
“તમારા પર એક પછ એક આફત આવી પડશે

અને ઇસ્રાએલમાં જે થોડાં બાક રહેલા હશે તેઓને શોધીને
લઇ જવામાં આવશ.ે

દ્રાક્ષા તોડનાર વેલા પર ૂંટાયા વગર રહ ગયેલી દ્રાક્ષાઓને એકત્ર
કરવા ફર થી વેલાને તપાસી જુએ છે,

તેમ બચાવી લીધેલા મારા થોડા લોકોને ું જરૂર જોતો
હોઇશ.”

10 મેં જવાબ આપ્યો, “મારે કોને કહે ું?
કોને ચેતવવા?
કોણ સાંભળશ?ે

તેમના કાન તમારા વષે કઇ
સાંભળવા માંગતા નથી.

હા, તેઓ યહોવાના વચનને નદાસ્પદ ગણે છે,
તેઓને તે ગમતા નથી.

11 પણ, યહોવા, હુ તારા રોષથી ભય ભય છુ,
હુ એને અંદર સમાવી શકતો નથી.”

ત્યારે યહોવાએ ક ુ,ં “તો એને મહોલ્લામાં
રમતાં નાનાં બાળકો પર અને ટોળે વળતા તરુણો પર

ઠાલવ, પ ત, પત્ની, અને ઘરડાઓ ુદ્ધાં
બધા જ એનો ભોગ બનશે.

12 તેઓના શ ુઓ તેઓનાં ઘરોમાં વાસો કરશે
અને તેઓનાં ખેતરો તથા પત્નીઓ લઇ લેશ.ે

કારણ કે હુ આ દેશના લોકોને શક્ષા કર શ.”
આ યહોવાના વચન છે.

13 “કારણ કે તેઓ બધા સામાન્ય માણસથી માંડ ને છેક ઉચ્ચ
અ ધકાર
ુધી સવર્ તેમના લોભ દ્વારા ખોટા લાભો મેળવે છે,

અને તેમના પ્રબોધકો અને યાજકો પણ તેવી જ છેતરામણી
ર તે વતેર્ છે!
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14 તેઓ મારા લોકોના ઘાને સામાન્ય
ઉઝરડા હોય એમ ઉપચાર કરે છે,

તેઓ કહે છે કે, ‘બરાબર છે, બ ું બરાબર છે.’
પણ લગારે બરાબર નથી.

15 પોતાનાં અધમ કૃત્યોની તેમને લાજ શરમ આવે છે ખર ?
લાજશરમ?

એમને વળ લાજશરમ કેવી?
તેઓ ભોંઠપણને ધોળ ને પી ગયા છે.

તેથી બીજાની જમે તેમ ું પણ પતન થશે,
હુ ારે તેમને સજા કર શ ત્યારે તેઓ ઠોકર ખાઇને ભોંયભેગા

થઇ જશે.”
આ યહોવાના વચન છે.

16 હજુ પણ યહોવા તમને સમજાવે છે:
“જુઓ, ૂતકાળના વષોમા

તમે દેવના માગોમા ચાલતા હતા.
તો જે ઉ મ માગર્ છે તેની શોધ કર ને તે માગેર્ ચાલો.

ત્યાં તમારા આત્માને શાં ત મળશ.ે
પણ તમે પ્રત્ ુ ર આપો છો,

‘ના, અમારે એવા રસ્તા પર ચાલ ું નથી!’
17 તમને ચેતવણી આપવા મેં તમારા પર ચોક દારો નીમ્યા.

‘રણ શગડાનો અવાજ સાંભળજો, વપ આવતી હશ,ે
ત્યારે તે તમને ચેતવી દેશે.’

પર ુ તમે ક ુ,ં ‘ના, અમે તે તરફ ધ્યાન આપી ું ન હ.’ ”
18 આથી યહોવાએ ક ું, “હે પ્રજાઓ, તમે સાંભળો,

અને જાણી લો કે મારા લોકોના શા હાલ થવાના છે.
19 હે ૃથ્વીના લોકો, સાંભળો, અને નોંધી રાખો,

કે તે લોકો પર હુ આફત ઉતારનાર છુ.
એ એમના કાવાદાવા ું ફળ છે.

તેમણે મારા શ ો કાને ધયાર્ નથી;
અને તેમણે મારા નયમશા નો અસ્વીકાર કય છે.”
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20 યહોવા કહે છે, “હવે માર સમક્ષ શેબાથી દૂરદેશાવરથી મંગાવેલ
ૂપ-લોબાન બાળવાથી કાઇં વળવા ું નથી.

તમાર કમતી ુગંધીઓ સાચવી રાખો!
હુ તમારા અપર્ણો સ્વીકાર શકતો નથી.

તેમાં મને પ્રસ કરતી ુગંધ નથી.”

21 યહોવા કહે છે,
“તેથી હુ મારા એ લોકોને ઠોકર ખવડાવીશ

અને તેઓ ૂ મ પર પછડાશે;
પતા અને ુત્ર,

પડોશી અને મત્ર બધા જ નાશ પામશ.ે”
22 યહોવા કહે છે,
“ઉ રમાંથી એક પ્રજા આવી રહ છે,

ૃથ્વીને દૂરને છેડે એક બળવાન પ્રજા ુદ્ધની તૈયાર કર
રહ છે.

23 તેઓ કૂ્રર અને નદય છે,
શ સજ્જ થઇ ઘોડસેવાર કરતા આવે છે,

તેઓની કૂચનો અવાજ
ૂઘવતા સ ુદ્ર જવેો છે.

હે સયોનની દ કર ,
તેઓ તાર વરુદ્ધ લડાઇ કરવા તૈયાર છે.”

24 લોકો કહે છે, “અમે સમાચાર સાંભ ા છે,
અમારા ગાત્રો ગળ ગયા છે.

અમને વેદના જાગી છે,
જાણે પ્ર ૂ તની વેદના.

25 બહાર ખેતરોમાં જશો ન હ,
રસ્તાઓ પર ુસાફર કરશો ન હ

કારણ કે સવર્ત્ર શ ુ છે અને સંહાર કરવાને તત્પર છે.
ચારે તરફ ભય છે.

26 હે મારા પ્રય લોકો શોકનાં વ ો ધારણ કરો,
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રાખમાં બેસો,
અને એકના એક ુત્રને માટે હોય

તેમ ભ હૃદયે ચતા કર.
કારણ કે વનાશ કરનાર સૈન્યો

એકાએક આપણા પર ચઢ આવશે.

27 “ય મયાર્, મેં તને ધા ુઓનો પારખનાર કય છે,
મારા લોકોની પર ક્ષા કર,
અને તેઓ ું ૂલ્ય ન કર.

તેઓ ું કહે છે તે ું સાંભળ.
અને તેઓ ું કરે છે તે ું જો.

28 એ બધા અધમ બંડખોરો
અને યહોવાની વરુદ્ધ દુ તા ભરેલી વાતો કરનારા નથી?
તેઓ પ ળ જવેા કઠોર અને લોખંડ જવેા કૂ્રર છે.

29 ધમણ ચાલે છે, વેગથી હવા કે છે.
અને ુદ્ધ કરનારો અ વ ુ પ્રબળ બની અ તશય ગરમી
આપતો જાય છે.

આવો અ પણ તેઓને ુદ્ધ કર શકતો નથી.
કારણ કે તેઓમાંથી કોઇ જ પ્રકારની ુદ્ધતા બહાર આવી
શકે તેમ નથી.

તો પછ ુ દ્ધકરણની પ્ર ક્રયા શા માટે ચા ુ રાખવી?
તે બ ુંજ કચરો છે.
અ ગમે તેટલો પ્રબળ બને પણ તેઓ તો પોતાના દુ
માગોમા ચા ુ જ રહે છે.

30 તેઓ નકારેલી ચાંદ એમ કહેવાય છે.
કારણ કે યહોવાએ તેમનો નકાર કય છે.”

7
અયોગ્ય ઉપાસના- થર્ ૂજા
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1 પછ યહોવાએ ય મયાર્ને ક ું, 2 “યહોવાના મં દરના પ્રવેશદ્વાર
પાસે ું જા અને ત્યાં થઇને માર ઉપાસના કરવા આવનાર સૌ
યહૂ દયા વાસીઓની આગળ જાહેરાત કર; 3 ઇસ્રાએલના દેવ
સૈન્યોનો દેવ યહોવાનાં વચન સાંભળો, તે કહે છે; ‘તમારાં આચરણ
અને કમોર્ ુધારો, તો હુ તમને આ ળે રહેવા દઇશ. 4 પર ુ
તે લોકોનો વ ાસ કરતાં ન હ, જઓે જૂઠુ બોલતા એમ કહેતા
રહે છે, “યહોવા ું મં દર, યહોવા ું મં દર, યહોવા ું મં દર અહ યાં
જ છે.” 5 કારણ કે જો તમે સાચે જ તમારો સ્વભાવ ુધારો
અને તમારા કમોર્ ુધારો અને તમે સાચે જ એકબીજા સાથે
ન્યાય ૂણર્ વહાર કરો, 6 અને જો તમે વદેશીઓ, અનાથો અને
વધવાઓ ું શોષણ ન કરો, અને જો તમે આ જગ્યાએ નદોષર્ ું
લોહ ન રેડો અને જો તમે બીજા દેવો પાછળ દોડ તમારો પોતાનો
જ વનાશ ન નોતરો; 7 તો હુ તમને આ દેશમાં વસવા દઇશ.
આ ૂ મ મેં તમારા પ ૃઓને સદાકાળ માટે આપેલી છે.

8 “ ‘જરા જો કે ું ું કર ર ો છે? ું ું હજી એ છેતરામણા
શ ોમાં માને છે જે તને કોઇ ર તે મદદ ન કર શકે? 9 તમે ચોર
કરો છો, ૂન કરો છો, ભચાર કરો છો. ખોટા સોગંદ ખાઓ
છો. બઆલદેવને ભોગ ચઢાવો છો. અને અજાણ્યા જ બીજા
દેવોની પાછળ પડો છો. 10 અને પછ અહ આવી મારા મં દરમાં
માર સમક્ષ ઊભા રહ ને કહો છો, “અમે ુર ક્ષત છ એ,” આ
બધા અધમ કાય કરવાને અમને છૂટ છે! 11 તમે ું એમ માનો
છો કે આ મારુ મં દર એ ચોર ૂંટારાનો અડ્ડો છે? યાદ રાખજો,
મેં જાતે આ બ ું જો ું છે.’ ” આ હુ યહોવા બો ું છુ.

12 “મારુ ાન એક વખત ‘શીલોહમાં હ ું ત્યાં જાઓ, ાં
મારુ પ્રથમ નવાસ ાન હ ુ.ં અને જોઇ આવો કે મારા લોકો
ઇસ્રાએલીઓની દુ તાને કારણે મેં તેના શા હાલ કયાર્ છે! 13 અને
હવે, ારે આ સવર્ દુ તા તમે કર છે માટે હવે હુ તમાર સાથે
પણ એવો જ વહાર કર શ. મેં વારવાર ક ું છે કે યહોવા આ
પ્રમાણે કહે છે, છતાં તમે મારુ સાંભ ું ન હ, મેં તમને સાદ કય
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છતાં તમે પ્રત્ ુ ર ન આપ્યો. 14 તેથી તમે મદદ માટે મં દર પર
ભરોસો રાખો છો, પણ મેં જમે “શીલોહ”માં ક ુ તેમ મારા નામથી
ઓળખાતા આ મં દરનો અને તમારા પ ૃઓનો પ્રદેશ તથા તમને
મેં આપેલા આ ળનો હુ નાશ કર શ. 15 તમારા ભાઇઓને
એટલે એફ્રાઇમના લોકોને જમે ક ુ હ ુ,ં તેમ હુ તમને બંદ વાસમાં
મોકલી આપીશ.’ ”

16 યહોવાએ મને ક ુ,ં “ય મયાર્, એ લોકો માટે પ્રાથર્ના
કર શ નહ , માર આગળ કોઇ મધ્ય ી કર શ ન હ, કારણ, હુ
સાંભળનાર નથી. 17 ું જોતો નથી કે યહૂ દયાના નગરોમાં અને
યરૂશાલેમની શેર ઓમાં તેઓ ું કર ર ા છે? 18 આકાશની
રાણી માટે ભાખર બનાવવા બાળકો લાકડાં વીણે છે, ુરુષો
દેવતા સળગાવે છે અને ીઓ ૂંદે છે. બીજા દેવોને પણ તેઓ
પેયાપર્ણ ચઢાવે છે. જાણે મારુ અપમાન ન કરતાં હોય? 19 ું
તેઓ ખરેખર મારુ અપમાન કરે છે? ખરુ જોતાં તેઓ પોતા ું
જ અપમાન કરતાં નથી? પોતે જ શરમજનક નામોશી વહોર
લેતા નથી?”

20 તેથી આ હુ યહોવા બો ું છુ, “મારો રોષા અને મારો
ક્રોધા આ જગ્યા પર તેમ જ ખેતરો પર ઊતરશ,ે અને તે
હોલા ો પણ હોલવાઇ જશે ન હ.”

યહોવા યજ્ઞ કરતા પોતાની ઉપાસના વ ું ઇચ્છે
21 ઇસ્રાએલના દેવ સૈન્યોનો દેવ યહોવાના આ વચન છે, “મારા

લોકો, ભલે તમે મને ચઢાવેલ યજ્ઞ ભે ુ દહનાપર્ણ પણ લઇ લો
અને એ બ ું માંસ તમે ખાઇ જાઓ. 22 કારણ કે તમારા પ ૃઓને
હુ મસરમાંથી લઇ આ ો હતો, ત્યારે મેં તેમને દહનાપર્ણ અને
યજ્ઞ વષે ક ુંય નહો ું ક ું કે, કોઇ આજ્ઞાય ફરમાવી નહોતી;
ફકત મેં તેઓને ક ું હ ુ;ં 23 ‘મને આધીન થાઓ અને હુ તમારો
દેવ થઇશ અને તમે મારા લોકો થશો; હુ તમને ફરમા ું છુ તેટ ું
તમે કરો તો તમે ુખી અને સ ૃદ્ધ થશો!’
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24 “પર ુ તેઓએ સાંભ ું ન હ, ને ધ્યાન પણ આપ્ ું ન હ,
પોતાના દુ હઠ લા વચારો પ્રમાણે જ ચાલ્યા. સારા બનવાને
બદલે તેઓ વધારે ખરાબ થતા ગયા. આગળ વધવાને બદલે
પાછળ હટયા. 25 તમારા ૂવર્જો મસરમાંથી બહાર આ ા
ત્યારથી અત્યાર ુધી, સતત મેં મારા સેવકો પ્રબોધકોને તમાર
પાસે મોકલ્યા છે. 26 છતાં તમે મારુ સાંભ ું નથી. ધ્યાન
આપ્ ું નથી. અને હઠ લા થઇને તમારા પ ૃઓ કરતાં પણ વધારે
બંડખોર થઇને વર્ત્યા છો.

27 “ય મયાર્, ું ારે તેમને આ વાત કરશે ત્યારે તેઓ
સાંભળવાના નથી, ું જો તેમને સાદ કરશે તો તેઓ જવાબ
આપનાર નથી. માટે યોગ્ય પ્રત્ ુ રની આશા રાખીશ ન હ.
28 માટે ું એમને કહેજ,ે ‘આ એ પ્રજા છે જે પોતાના દેવ
યહોવા ું સાંભળતી નથી કે ુધરતી નથી; સચ્ચાઇ મર પરવાર
છે; એમને મોઢે હવે એ ું નામ પણ સાંભળવા મળ ું નથી.’

કતલની ખીણ
29 “હે યરૂશાલેમ, શરમને કારણે તારુ મા ું ૂંડાવ, શોક પાળ,

અને પવર્તો પર એકાંતમાં ચતા કર; કારણ કે યહોવાએ પોતાના
રોષને કારણે આ લોકોનો નકાર કય છે અને તેઓનો ત્યાગ કય
છે. 30 આ ુ બન્ ું કારણકે યહૂ દયાના લોકોએ માર સામે એ ું
શરમજનક કૃત્ય ક ુ છે, કે તે મને ગમ્ ું નથી, તેમણે મારુ નામ
ધરાવતા મં દરમાં ૃણાસ્પદ ૂ તઓ ૂક એને તેને અ ુદ્ધ ક ુ છે.
31 તેમણે પોતાનાં ુત્ર ુત્રીઓને હોમવા બેન- હ ોમની ખીણમાં
તોફેથ નામનો યજ્ઞકુડ બાંધ્યો છે. મેં એવી આજ્ઞા કર જ નથી,
એવો વચાર ુદ્ધાં મારા મનમાં કદ આ ો નથી.” 32 “એવો
સમય આવે છે ારે ‘તોફેથ’ અથવા ‘બેન- હ ોમની ખીણ’
ું નામ બદલીને ‘કતલની ખીણ’ રાખવામાં આવશે અને તેઓને

દફનાવવા જગ્યા બાક ન રહે ત્યાં ુધી તેમને તોફેથમાં દફનાવવામાં
આવશે પછ તેઓના ૃતદેહોને ખીણમાં નાખી દેવામાં આવશ.ે
33 પછ એ લોકોના ૃતદેહોને આકાશના પંખીઓ અને જગલી
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પ ુઓ ખાશે અને તેમને ડરાવીને હાંક ૂકનાર કોઇ ન હ હોય,
34 ત્યારે હુ યહૂ દયાના ગામોમાંથી અને યરૂશાલેમની શેર ઓમાંથી
આનંદના અને હષર્ના અવાજો અને વરવ ૂના કલોલ-હષોલ્લાર્સ
બંધ કર શ. જથેી સમગ્ર પ્રદેશ ઉજ્જડ વેરાન વગડો બની જશે.”

8
1 યહોવા કહે છે, “ ારે એ સમય આવશે ત્યારે યહૂ દયાના

રાજાઓનાં અને તેમના આગેવાનોનાં, યાજકોનાં અને પ્રબોધકોનાં
તેમજ યરૂશાલેમના વતનીઓના હાડકાં તેમની કબરોમાંથી બહાર
કાઢવામાં આવશ.ે 2 અને તેઓનાં હાડકાં ૂયર્, ચંદ્ર અને આકાશનાં
નક્ષત્રો સમક્ષ પાથરવામાં આવશ,ે જમેના પર તેમને પ્રેમ હતો,
જમેની તેઓ ૂજા કરતા હતા, જમેની તેઓ સલાહ લેતા હતા.
એ હાડકાં ફર ભેગાં કરવામાં કે દાટવામાં ન હ આવે, પર ુ
ૃથ્વીના પટ પર ખાતરરૂપ થઇ જશે.
3 “અને આ દુ પ્રજામાંથી જઓે જીવતાં રહેશે, તેઓને હુ
ાં ાં વખેર નાખીશ, ત્યાં ત્યાં તેઓ જીવવા કરતાં મર ું

વધારે પસંદ કરશે.” એમ આ યહોવાના વચન છે.
પાપ અને સજા

4 “ ું એ લોકોને કહેજે કે આ યહોવાના વચન છે.

“ ‘કોઇ પડ જાય છે
તો પાછો ઊભો થાય છે.

કોઇ રસ્તો ૂલે છે
તો પાછો ૂલ સમજાતા સાચે રસ્તે પાછો ફરે છે.

5 તો પછ તમે મારાથી મોં ફેરવીને ગયા છો
તો પાછા કેમ નથી ફરતા?

તમે તમાર ભ્રામક ૂ તઓને વળગી રહો છો
અને પાછા આવવાની ના પાડો છો.

6 મેં તમને ધ્યાનથી સાંભ ા છે,
પણ કોઇ સા ું બોલ ું નથી,

કોઇ પોતાની દુ તા માટે પ ાતાપ કર ું નથી,
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કહે ું પણ નથી કે, “અરે અમે આ ું ક ?ુ”
જમે ઘોડો ુદ્ધના મેદાનમાં વેગથી ધસે છે,

તેમ તેઓ પાપનાં રસ્તા પર વેગથી આગળ વધે છે.
7 આકાશમાં ઊડતો બગલો

પણ પોતાના ળાંતરનો સમય જાણે છે,
તેમ જ હોલો, અબાબીલ તથા સારસ પણ જાણે છે,

પ્ર તવષર્ તેઓ સવર્ યહોવાએ તેમના માટે
નધાર્ રત કરેલા સમયે પાછા ફરે છે;

પર ુ મારા લોકોને યહોવાના નયમ ું ભાન નથી.

8 “ ‘તમે એ ું શી ર તે કહ શકો કે, “અમે શાણા છ એ, અમાર
પાસે યહોવા ુ નયમશા છે.”

શા ીઓએ જૂઠ કલમો દ્વારા નયમશા માં જૂઠ દાખલ
ક ુ છે!

9 “શાણા માણસો” લ જ્જત થશે, તેઓ ડર જશે
અને તેમના કામો ઉઘાડા પડ જશે.

નોંધી રાખજો, આ યહોવાના શ ો તેમણે નકાયાર્ હતા.
તેમની પાસે કે ું શાણપણ હોઇ શકે?

10 હુ તેમની પર દકુાળ, તરવાર
અને બીમાર મોકલી દઇશ.

હુ તેમની પર ત્યાં ુધી હુમલો કર શ ા ુધી તે મર ન હ
જાય,

ત્યારે તેઓ આ ૂ મ પર સદાને માટે નહ રહે.
જે મેં તેમને અને તેમના પ ૃઓને આપી હતી.

11 તેઓ મારા લોકોના ઘા નો સામાન્ય ઉઝરડા હોય
એમ ઉપચાર કરે છે.

તેઓ કહે છે કે, “બરાબર છે, બ ું બરાબર છે.”
પણ લગારે બરાબર નથી.

12 ૂ તઓની ૂજા કરવાને લીધે, ું તેઓને શરમ લાગે છે?
ના, તેઓને સહેજે શરમ લાગતી નથી;

વળ શરમ ું છે તે પણ તેઓ જાણતા નથી!
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તે કારણે હુ જોઇશ કે આથી બીજાની જમે તેમ ું પણ
પતન થશ.ે

હુ ારે તેમને સજા કર શ ત્યારે તેઓ ભોંયભેગા થઇ જશ.ે’ ”
આ યહોવાના વચન છે.

13 યહોવા કહે છે કે, “ ‘હુ તેઓનો સં ૂણર્ નાશ કર શ;
વળ દ્રાક્ષાવેલા પર કઇં દ્રાક્ષો થશે ન હ,

ને અંજીર ને અંજીર લાગશે ન હ,
ને પાંદડા ચીમળાશ;ે

મેં તેઓને જે કઇં આપ્ ું છે તે તેઓની પાસેથી જ ું રહેશ.ે’ ”
આ યહોવાના વચન છે.
14 પછ યહોવાના લોકો કહેશ,ે “ ‘અહ આપણે મરણ પામવાની

પ્ર તક્ષા શા માટે કર એ?
આવો, આપણે કલ્લેબંધ નગરોમાં જઇએ

અને ત્યાં ૃત્ ુ પામીએ,
કારણ કે આપણા દેવ યહોવાએ આપણું ૃત્ ુ જાહેર ક ુ
છે

અને આપણા સવર્ પાપોને
કારણે દેવે આપણને ઝેરનો પ્યાલો પીવાને આપ્યો છે.

15 આપણે શાં તની અપેક્ષા રાખી હતી,
પર ુ કઇં શાં ત થઇ ન હ,

આપણે કુશળ સમયની રાહ જોઇ હતી,
પર ુ તેના બદલે ભય આવી પડ્યો.

16 ઉ ર દશાની સરહદ ઉપરથી ુદ્ધના ભણકારા સંભળાઇ ર ા
છે.

દશુ્મનો દાનના કુળસ ૂહોના શહેર ુધી આવી પહોંચ્યા છે;
ત્યાંથી તેમના ઘોડાઓના હણહણાટ સંભળાય છે,

તેમના હણહણાટથી આખો દેશ ુજી ઊઠે છે,
એ લોકો આખો પ્રદેશ

અને એમ ું સવર્સ્વ,
શહેરો અને તેના વતનીઓને ભરખી જવા આવે છે.’ ”
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17 યહોવા કહે છે, “સાવધાન! હવે હુ તમારા પર સપોર્
અને નાગો મોક ું છુ,

એવા કે જનેે કોઇ મંત્રથી વશ ન કર શકે,
તે તમને કરડશ.ે”

18 દેવ મારુ હૃદય થાક ગ ું છે, શોક મને ઘેર વળે છે.
19 સાંભળ! દરુ ુધી દેશમાં

મારા લોકોની ચીસ સંભળાય છે,
તેઓ કહે છે, “યહોવા હવે સયોનમાં નથી?

સયોનના રાજાઓનો રાજા એમાં વસતો નથી?”

યહોવાએ પ્રત્ ુ ર આપ્યો,
“તમાર કોતરેલી ૂ તઓની ૂજા કર ને

અને તમારા વદેશી દેવો દ્વારા શા
માટે મને ક્રો ધત કય છે?”

20 લોકો કહે છે,
“કાપણી ૂર થઇ છે,

ઉનાળો વતી ગયો છે,
પણ આપણું તારણ ન થ ુ.ં”

21 મારા લોકોના ઘા જોઇને મારુ હૈ ું ઘવાય છે,
હુ શોક કરુ છુ; અને હુ વશાદથી દગ્ ૂઢ થઇ ગયો છુ.

22 ું હવે ગલયાદમાં દવા નથી?
ત્યાં કોઇ વૈદ્ય નથી?
તો પછ મારા લોકોના ઘા રુઝાતા કેમ નથી?

9
1 મારુ મા ું જળાશય હોય તો કે ું સારુ!

માર આંખો આં ુના ઝરણાં હોય તો કે ું સારુ! હુ સદાકાળ
ચતા કયાર્ કરુ;

મારા લોકોની હત્યાઓ માટે હુ રાત- દવસ કલ્પાંત કયાર્ કરુ!
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2 અરે, હુ તેઓથી દૂર ચાલ્યો જાઉં
અને તેઓને વીસર જાઉં

અને અરણ્યમાં મને રહેવા માટે કોઇ ઝંૂપડ મળ જાય ન,ે
તો હુ મારા લોકોને છોડ ને ત્યાં ચાલ્યો જાઉં!

એ બધા બેવફા લોકો છે,
દગાબાજોની ટોળક છે.

3 યહોવા કહે છે, “તેઓ ધ ુષ્યની માફક
પોતાની જીભ વાળ ને પોતાનાં અસત્યના બાણો ફેંકે છે.

તેઓ સત્યની પરવા કરતા નથી
અને તેઓ વ ુ ને વ ુ દુ બનતા જાય છે;
તેઓ માર પણ પરવા કરતા નથી.”

4 “પ્રત્યેક જણ પોતાના મત્રથી સાવધ રહેજો,
ભાઇનો પણ વ ાસ ન કરતા,

કારણ, એકેએક ભાઇ
યાકૂબ જવેો દગાબાજ છે.

5 અને એકેએક મત્ર પોતાના મત્રની
નદાત્મક જૂઠ વાતો ફેલાવે છે.

દરેક જણ પોતાના મત્રને છેતરે છે,
કોઇ સા ું બોલ ું નથી,

તેમની જીભ જૂઠુ
બોલવા ટેવાઇ ગઇ છે.

6 તેઓ ખોટે માગેર્ ચડ ગયા છે,
પાછા ફર શકે એમ નથી,

અન્યાય પર અન્યાય અને છેતર પડ
ઉપર છેતર પડ કયાર્ જ જાય છે!

માર પાસે આવવાનો સં ૂણર્ ઇન્કાર કરે છે.”
આ યહોવાના વચન છે.

7 તેથી સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે,
“હુ તેઓને દ:ુખરૂપી કુલડ માં ઓગાળ શ.
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હુ તેઓને ુદ્ધ કર શ અને ધા ુની જમે
હુ તેઓની પર ક્ષા કર શ,

આ સવાય તેઓને માટે હુ બીજુ ું કરુ?
8 તેમની જીભ જીવલેણ બાણ જવેી છે,

તેઓ જૂઠાણું જ ઉચ્ચારે છે.
બધા મોઢે મીઠુ બોલે છે,

પણ મનમાં એકબીજાને ફસાવવાના ઘાટ ઘડે છે.”
9 યહોવા ૂછે છે, “આ બધા માટે

મારે તેમને ું સજા ન કરવી?
આવી પ્રજા પર ું

મારો આત્મા વૈર ન હ લ?ે”
10 હુ તેઓના પવર્તો અને ઘાસચારાના બીડો માટે વલાપ

અને રૂદન કરતાં કરતાં તેમની તરફ નજર કરુ છુ;
તેઓ ઉજ્જડ થઇ ગયા છે,

તેમાં કોઇ જીવ ું ર ું નથી.
ઢોરનો અવાજ સંભળાતો નથી

અને પક્ષીઓ તથા જગલી પ્રાણીઓ પણ ત્યાં નથી;
સવર્ નાસી ગયા છે.

11 યહોવાએ ક ું, “યરૂશાલેમને હુ ખંડરેોનો ઢગલો બનાવી દઇશ,
શયાળોની બોડ બનાવી દઇશ,

અને હુ યહૂ દયાના શહેરોને નજન
વગડામાં ફેરવી નાખીશ.”

12 મેં ૂછ ું, “યહોવા, કોણ એવો શાણો છે જે આ સવર્ સમજી
શકે? તે સમજાવનાર યહોવાનો સંદેશાવાહક ાં છે?
વળ આ દેશ શા માટે અરણ્ય જવેો થઇ ગયો છે કે
તેમાં થઇને ુસાફર કરવાની કોઇ હમત કર ું નથી?”

13 યહોવાએ ક ું,
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“એ ું કારણ એ છે કે લોકોએ એમને માટે મેં રજૂ કરેલી
નયમસં હતાનો ત્યાગ કય છે.

તેમણે નથી મારુ ક ું સાંભ ું કે
નથી તે ું પાલન ક .ુ

14 તેના બદલે તેઓએ પોતાને ગમ્ ું તે ક ુ છે.
અને તેઓના પ ૃઓએ શીખ ા પ્રમાણે બઆલની

ૂ તઓની ૂજા કર છે.”

15 આથી હુ, ઇસ્રાએલનો દેવ, સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહુ છુ કે,
“હવે હુ આ લોકોને ખાવા માટે કડવી વેલ

અને પીવા માટે ઝેર આપવાનો છુ.
16 હુ તેમને સમગ્ર વ માં વખેર નાખીશ,
તેઓ દૂરના દેશોમાં વદેશીઓ જવેા થશ;ે

ત્યાં પણ વનાશકાર તરવાર તેઓનો પીછો કરશે.
આમ તેઓનો સં ૂણર્ નાશ થશે.”

17 સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે,
“પ ર તઓનો વચાર કર ને દ:ુખનાં ગીતો ગાનાર ઓને
બોલાવો.

દ:ુખનાં ગીતો ગાવામાં જે
પારગત હોય તેને બોલાવો;

18 જલદ કરો, તેમને કહો કે
‘આપણે માટે જલ્દ દ:ુખનાં ગીતો ગાય,
જથેી આપણી આંખોમાં ચોધાર આં ુ વહે

અને આપણી પાંપણો ભીંજાઇ જાય.’
19 “ સયોનમાં વલાપના સ્વર સંભળાય છે:
‘આપણો વનાશ કેટલો ભયંકર છે!

આપણે કેવા શર મદા થ ું પ ુ?ં
આપણને આપણી ૂ મ છોડવાની ફરજ પડ ,

કારણ કે તેઓએ આપણા
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ઘરોને તોડ પાડયા છે.’ ”
20 પર ુ હે વલાપ કરનાર ીઓ,

દેવનો સંદેશો સાંભળો.
તે ું કહે છે તે ધ્યાનથી સાંભળો;

“તમાર ુત્રીઓને અને તમાર પડોશણોને મર શયા ગાતાં
શીખવો.

21 ‘ ૃત્ ુ આપણી બાર ઓમાં થઇને આપણી હવેલીઓમાં અંદર
ઊત ુ છે.

અને આપણા બાળકોને વધેર ના ા છે.
તેઓ હવે રસ્તા પર ર ાં નથી,

અને તરુણો જાહેર ચોકમાં ર ાં નથી.’ ”
22 યહોવા કહે છે: “તેઓને આ પ્રમાણે કહો,
‘ખેતરમાં ખાતરની માફક

તથા કાપણી કરનારની પાછળ કલ્લા પડે છે
તેની માફક ૃત શર રો ખેતરોમાં વખરાયેલા હશ.ે

અને તેઓને દફનાવનાર કોઇ હશે ન હ.’ ”

23 યહોવા કહે છે,
“જ્ઞાનીએ પોતાના જ્ઞાનની કે બળવાને

પોતાના બળની કે ધનવાને
પોતાના ધનની બડાશ માર અ ભમાન કર ું જોઇએ ન હ.

24 પર ુ તેઓ ફકત
આ એક બાબતમાં અ ભમાન કરે

કે તેઓ મને સાચે જ ઓળખે છે અને સમજે છે
કે હુ નષ્પક્ષ અને ન્યાયી યહોવા છુ

અને માર પ્રી ત અ વચળ છે
કારણ કે આ જ મને પસંદ છે.”

આ યહોવાના વચન છે.
25 યહોવા કહે છે કે, “એવો સમય આવે છે કે ારે હુ સવર્

બે ુ તીઓને શક્ષા કર શ; 26 ારે મસર, યહૂ દયા, અદોમ,
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આમ્મોન, અને મોઆબના વતનીઓને તેમજ જઓે રણમાં ભટકતા
ફરે છે અને તે બધાં જઓે પોતાના વાળના ૂણાઓ કાપે છે
તેમને હુ સજા કરનાર છુ. કારણ, આ બધી પ્રજાઓની ુ ત
થઇ નથી અને ઇસ્રાએલીઓના હૃદય ુ ત થયા નથી.”

10
યહોવા અને દેવ ૂ તઓ

1 હે ઇસ્રાએલના લોકો, યહોવા તમને જે સંદેશો આપે છે તે
ધ્યાનથી સાંભળો; 2 તે કહે છે,

“બીજી પ્રજાઓને રસ્તે જશો ન હ,
તેઓ કુડળ તૈયાર કરે છે તથા ગ્રહોની તને આધારે
પોતા ું ભ વષ્ય જુએ છે.

તેઓ ભ વષ્યકથન કરે તેથી ડરશો ન હ.
કારણ કે તે સવર્ કેવળ જૂઠાણું છે.

3 તે પ્રજાઓની ૂ તઓ કશા કામની નથી,
તે તો જગલમાંથી કાપી આણે ું લાકડુ છે;
કાર ગરે તેને પોતાના ઓજારોથી કોતર છે.

4 અને પછ સોનારૂપાથી શણગાર છે.
તેને હથોડા અને ખીલાથી જડ દ ધી છે,
જથેી પડ ન જાય.

5 ખેતરોમાં ઊભા કરેલા અસહાય ચા ડયાની જમે
તેઓના દેવ ત્યાં ઊભા રહે છે!

તે બોલી શકતા નથી,
તે ચાલી શકતા નથી તેથી ઊંચક ને લઇ જવા પડે છે.

આવા દેવોથી ડરશો ન હ,
તે કશી ઇજા કર શકે તેમ નથી,

તેમ જ ક ું ભ ું કરવાની પણ એમની શ કત નથી.”

6 હે યહોવા, તમારા જવેા બીજા કોઇ દેવ નથી.
તમે કેવા મહાન છો
અને તમારા નામનો પ્રતાપ પણ કેવો મહાન છે!
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7 હે લોકા ધપ ત, તમારો ભય કોને ન હ લાગ?ે
તમારાથી તો ડર ને જ ચાલ ું જોઇએ.

સવર્ પ્રજાઓનાં જ્ઞાનીઓમાં
અને બધા રાજાઓમાં તમારા જે ું કોઇ નથી.

8 ૂ તઓની ૂજા કરનારા બ ે અ લ વગરના અને ૂખર્ છે.
તેઓ ૂ તઓ પાસેથી શખામણ મેળવે છે જે માત્ર લાકડાનાં
ટુકડા છે.

9 તાશીશર્થી ચાંદ અને ઉફાઝમાંથી
સો ું લાવીને સોનીઓ એમાંથી વરખ બનાવીને

એને શણગારે છે અને જાં ુ ડયાં
અને કરમજી રગના કમતી વ ો એમને પહેરાવે છે.
એ બધી ૂ તઓ કાર ગરોએ બનાવેલી છે.

10 પર ુ યહોવા તો સાચેસાચ દેવ છે,
એ જીવતાજાગતા દેવ છે,
શા ત અ ધપ ત છે.

તે ારે રોષે ભરાય છે ત્યારે ધરતી ુજી ઊઠે છે;
પ્રજાઓ એમના ક્રોધા ને ખમી શકતી નથી.

11 યહોવા કહે છે, અન્ય દેવોની ૂજા કરનારાઓને તમે આ
પ્રમાણે કહેજો:

“જમેણે આકાશ અને ૃથ્વી ું સજન ક ુ નથી,
તેવા તમારા દેવો આકાશ તળેથી તથા ૃથ્વી પરથી નાશ
પામશ.ે”

12 પર ુ આપણા દેવે પોતાના સામર્થ્યથી ૃથ્વીને ઉત્પન કર ,
પોતાના ડાહપણથી ૃથ્વીને ાપી,
પોતાના કૌશલ્યથી આકાશને વસ્તા ુર્.

13 તોફાની વાદળોની ગજનાઓથી
તેમના અવાજનો પડઘો પડે છે,

તે ુમ્મસને ૃથ્વી પરથી ઊંચે ચઢાવે છે.
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જથેી વીજળ ને ચમકાવીને વરસાદ વરસાવે છે
અને પોતાના ભંડારમાંથી વા ુઓને મોકલે છે.

14 તેની સરખામણીમાં બધા માણસો ૂખર્
અને અજ્ઞાની થઇ ગયા છે.

દરેક સોની પોતે બનાવેલી ૂ ત જોઇને શરમાઇ જાય છે,
કારણ, એ બધી ૂ તઓ તો અસત્ય અને પ્રાણ વગરની છે,

15 નકામી છે, હાંસીપાત્ર છે.
દેવ તેમને સજા કરશે
ત્યારે તેઓ નેસ્તના ૂદ થઇ જશે.

16 પણ યાકૂબનો દેવ એવો નથી;
તે તો આખી ૃ નો સજનહાર છે,

અને ઇસ્રાએલીઓને તે પોતાની પ્રજા ગણે છે.
તે ું નામ “સૈન્યોનો દેવ યહોવા છે.”

વનાશ આવી ગયો
17 યહોવા કહે છે, “તમારામાંના જઓે ઉપર ઘેરો નાખવામાં

આ ો છે,
તેઓ તમારો સામાન બાંધો

અને હવે જવાને માટે તૈયાર રહો.”
18 કારણ કે તે એમ કહે છે કે,
“આ વખતે હુ એકાએક તેમને આ દેશમાંથી બહાર ફેંક દઇશ

અને મોટ આપ ઓ નીચે એમને કચડ નાખીશ,
એક પણ માણસ બચવા પામશે ન હ.”

19 લોકોએ ક ું, “અમારા ઘાની વેદના અસ ં છે,
તે ઘા કદ રૂજાય તેમ નથી, અમે વચા ુર્ કે;

આતો ફકત એક બમાર જ છે
અને અમે આ સહન કર શક ું.”

20 પણ અમારો તં ુ હતો ન હતો થઇ ગયો છે,
એનાં દોરડાં ૂટ ગયા છે;

અમારા ુત્રો અમને છોડ ને ચાલ્યા ગયા છે;
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એક પણ ર ો નથી;
અમારો તં ુ ફર ઊભો કરનાર

કે એના પડદા બાંધનાર કોઇ નથી!
21 આ ુ કારણ મારા લોકોના ઘેટાંપાળકો ભાન ૂલી ગયા છે;

તેઓ યહોવાને અ ુસરતા નથી તેથી સફળ થતા નથી.
અને તેમના બધા લોકો ઘેટાંઓના ટોળાની

જમે વેર વખેર થઇ ગયા છે.
22 સાંભળો, ઉ ર તરફથી આવતાં મોટાં સૈન્યોનો ભયંકર અવાજ

સાંભળો,
તેઓ યહૂ દયાના નગરોને શયાળવાની
કોતરોમાં ફેરવી નાખશે.

23 હે યહોવા, હુ જાણું છુ કે માણસ ું ભાગ્ય એના હાથની વાત
નથી.

તે પોતાનો જીવનમાગર્ ન કર શકતો નથી.
24 તેથી હે યહોવા, તમે અમને સાચે માગેર્ વાળો.

અમને પ્રમાણસર શક્ષા કરો,
રોષમાં આવીને ન હ,

ન હ તો અમે હતા ન હતા થઇ જઇ ું.
25 તમારો રોષ તમે બીજી પ્રજાઓ પર ઉતારો,

જે લોકો તમને માનતા નથી,
તમારુ નામ લેતાં નથી. કારણ,

તેઓ યાકૂબના કુટુબોને ખાઇ ગયા છે,
તેમણે તેમનો અંત આણ્યો છે,
અને તેમના દેશને વેરાન બનાવી દ ધો છે.

11
યહોવા સાથેના કરાર ું સ્મરણ

1 ફર થી ય મયાર્ને યહોવાની વાણી સંભળાઇ, 2 “આ કરારના
શ ો ધ્યાનથી સાંભળ અને તે યહૂ દયાના લોકોને અને યરૂશાલેમના
વતનીઓને કહ સંભળાવ. 3 તેમને કહે, ‘આ ઇસ્રાએલના દેવ
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યહોવાના વચન છે; જે માણસ આ કરાર ું પાલન કરતો નથી
તેના પર શાપ ઊતરશ!ે’ 4 જે દવસે હુ તમારા પ ૃઓને લોખંડ
ગાળવાની ભઠ્ઠ સમા મસરમાંથી બહાર લઇ આ ો, ત્યારે મેં
તેમની સાથે આ કરાર કય હતો. મેં તેમને ક ું હ ુ:ં જો તમે
મારુ ક ું સાંભળશો અને માર એકેએક આજ્ઞા ું પાલન કરશો.

5 “તો તમે મારા લોકો થશો. અને હુ તમારો દેવ થઇશ અને
હુ તમારા પ ૃઓને આપે ું વચન પાળ શ, હુ તમને ાં દૂધ
અને મધની રેલછેલ હોય તેવી ૂ મ આપીશ. અને મેં એ પ્રમાણે
ક ુ પણ છે.”
પછ મેં જવાબ આપ્યો, “યહોવા આમીન, હુ એમ કહ શ.”
6 ત્યારબાદ યહોવાએ ક ું, “યહૂ દયાનાં નગરોમાં અને

યરૂશાલેમની શેર ઓમાં આ સંદેશો જાહેર કરો. તમારા પ ૃઓએ
દેવ સાથે કરેલા આ કરારને યાદ કરો. તમારા પ ૃઓએ જે જે
કરવા ું વચન દેવને આપ્ ું હ ું તે બ ું તમે કરો. 7 આ કરારની
શરતો ધ્યાનથી સાંભળો અને તે ું પાલન કરો, કારણ, હુ ારે
તમારા પ ૃઓને મસરમાંથી બહાર લઇ આ ો હતો, ત્યારે મેં
તેમને સખત ચેતવણી આપી હતી અને આજ ુધી આપતો ર ો
છુ કે, મારુ ક ું સાંભળો, 8 પણ તેમણે સાંભ ું ન હ, અને
દરેક જણ પોતા ું હઠ ું અને દુ મન કહે તેમ કરવા લાગ્યા.
તેથી મેં તેમની સાથે જે કરાર કય હતો અને જે ું તેમણે પાલન
ક ુ નહો ું તેમાં દશાર્વેલી બધી સજાઓ મેં તેમને માથે ઉતાર .”

9 ફર થી યહોવાએ માર સાથે વાત કર અને ક ું, “યહૂ દયાના
અને યરૂશાલેમના લોકોએ માર વરુદ્ધ કરે ું કાવ ું મેં શોધી કાઢ ું
છે. 10 તેઓ પાછા પોતાના પ ૃઓના પાપ કરવા લાગ્યા છે અને
તેમની જમે મારુ ક ું સાંભળવાની ના પાડે છે, તેઓ બીજા દેવોને
માને છે અને તેમની ૂજા કરે છે. ઇસ્રાએલે અને યહૂ દયાએ મેં
એમના પ ૃઓ સાથે કરેલા કરારનો ભંગ કય છે.”
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11 તેથી યહોવા કહે છે, “હુ તેઓ પર વપ ઓ લાવનાર છુ
અને તેમાંથી તેઓ બચી શકશે ન હ, તેઓ દયાની યાચના કરશે
ત્યારે હુ તેઓની વનંતીઓ સાંભળ શ ન હ. 12 એટલે યહૂ દયાના
ગામોના અને યરૂશાલેમના વતનીઓ જઇને જે ૂ તઓને તેઓ ૂપ
બાળે છે તેમને મદદ માટે ઘા નાખશ,ે પણ આફતને વખતે તે દેવો
તેમને કોઇ પણ રસ્તે ઉગારવાના નથી.

13 “હે મારા લોકો, તમારા જટેલાં નગરો છે તેટલા તમારા દેવો
છે. અને યરૂશાલેમના વતનીઓએ શહેરમાં જટેલા મહોલ્લા છે
તેટલી યજ્ઞવેદ ઓ ૃણાસ્પદ બઆલદેવ માટે ચણી છે.

14 “તેથી, હે ય મયાર્, એ લોકો માટે પ્રાથર્ના કર શ ન હ. તેમના
તરફથી કોઇ વનંતી કે આજીજી કર શ ન હ, કારણ કે સંકટના
સમયે તે લોકો ઘા નાખશે તે હુ સાંભળવાનો નથી.”

15 યહોવા કહે છે, “હે માર પ્રય પ્રજા,
ું મારા ઘરમાં બેશરમ વતર્ન કરે છે.

તને અહ શો અ ધકાર છે?
ું ું સમજે છે?

પ્ર તજ્ઞાઓ અને બ લદાનો તમારા વનાશને અટકાવી તમને ફર થી
જીવન

તથા આનંદ આપી શકશ?ે”
16 એક વખતે હુ તમને મનોહર ફળથી લચી

જ ું જૈ ૂન ું ૃક્ષ કહ ને બોલાવતો હતો,
પણ અત્યારે હુ મોટા કડાકા સાથે તારાં પાંદડાને સળગાવી ૂકુ

છુ
અને ડાળ ઓને ભાંગી ના ું છુ.

17 બઆલની આગળ ૂપ બાળ ને તથા
બ લદાનો ચઢાવીને ઇસ્રાએલે તથા યહૂ દયાએ દુ તા કર છે

અને તેથી સૈન્યોનો દેવ યહોવાએ પોતે રોપેલા આ ૃક્ષનો વનાશ
કરવાનો હુકમ કય છે.



ય મયા 11:18 xlv ય મયા 12:2

ય મયાર્ વરુદ્ધ દુ યોજનાઓ
18 યહોવાએ પોતે મને જણા ું છે, જથેી હુ સમજી શકુ પછ

તેણે મને બતા ું કે તેઓ ું કર ર ા છે. 19 હુ તો કતલખાને
દોર જવાતા ગર બ ઘેટા જવેો હતો. મને ખબર નહોતી કે તેઓ
માર વરુદ્ધ કાવતરુ રચી ર ા હતા અને કહેતા હતા કે, “ઝાડ
જોરમાં છે ત્યાં જ આપણે એને કાપી નાખીએ; આપણે તેને
જીવતાનાં જગતમાંથી હતો ન હતો કર નાખીએ, એટલે એ ું
નામ પણ ૂલાઇ જાય.” 20 ત્યારે મેં પ્રાથર્ના કર , હે સૈન્યોના
દેવ યહોવા! ું સાચો ન્યાય કરનાર છે, ું માણસના મનને અને
હૃદયને જાણે છે, મને જોવા દો કે તમે તેમની પર વૈર વાળશો
કારણ કે એ ું જ છે જનેી પર મે મારો બચાવ કરવા માટે
વ ાસ રા ો છે.
21 તેથી યહોવા કહે છે કે તને માર નાખવા ું ષડયંત્ર કરનાર

અનાથોથના માણસોને હુ સજા કર શ, તેઓ કહે છે: “ ું યહોવાના
નામનો પ્રબોધ ન કર શ નહ તો અમે તને માર નાખ ું.” 22 તેથી
યહોવા અનાથોથના લોકો વષે આ પ્રમાણે કહે છે, “હુ તેમને
સજા કર શ, તેમના ુવાનો તરવારથી મરશે અને તેમનાં ુત્ર ુત્રી
દકુાળમાં મરશ.ે 23 પર ુ ારે અનાથોથના લોકોને શક્ષા કરવાનો
સમય આવશે, ત્યારે હુ તેમના પર આફત ઉતાર શ અને એક
પણ કત જીવતો રહેવા ન હ પામ.ે”

12
ય મયાર્ની યહોવાને ફ રયાદ

1 હે યહોવા, હુ તમારે વષે ફ રયાદ કરુ છુ
ત્યારે સત્ય તમારે પક્ષે હોય છે.

તેમ છતાં ન્યાયના એક ુદ્દા વષે મારે તને ૂછ ું છે,
દુ માણસો કેમ ુખસ ૃ દ્ધ પામે છે?
બદમાશો કેમ નરાંતે જીવે છે?

2 તમે તેઓને રોપો છો, તેઓનાં ૂળ ઊંડા જાય છે.
અને તેઓનો વેપાર વધતો જાય છે,



ય મયા 12:3 xlvi ય મયા 12:7

તેઓ ઘણો નફો કરે છે.
અને ધનવાન થાય છે.
તેઓ કહે છે, “દેવની કૃપાથી!” સાચા હૃદયથી તેઓ તમારો
આભાર માનતા નથી.

3 હે યહોવા, તમે મને જાણો છો,
તમારા પ્રત્યેની માર ભ કત તમે ાંય જોઇ છે?

તેઓને ઘેટાંની જમે કતલખાને ખેંચીને લઇ જા,
અને કતલના દવસ ુધી તેઓને રાખી ૂક.

4 અને હે યહોવા, ાં ુધી ૂ મ શોક કરશ?ે
તેઓનાં દુ કાય ને કારણે ાં ુધી ખેતરમાં ું લી ું ઘાસ

પણ ૂકા ું રહેશે અને આક્રદ કર ું રહેશ!ે
વનચર પ -ુપક્ષીઓ પણ ચાલ્યા ગયા છે.

દેશ ઉજ્જડ થઇ ગયો છે તેમ છતાં લોકો કહે છે,
“આપણે ું કર એ છે તે દેવ જોઇ શકતો નથી!”

દેવનો ય મયાર્ને જવાબ
5 યહોવાએ ક ું, “જો માણસો સાથે દોડતાં

ું થાક જાય તો પછ ઘોડાઓ સાથે શી ર તે હોડમાં
ઊતરશ?ે

જો ું સલામત પ્રદેશમાં ન ત નથી તો,
યદનના કાંઠે આવેલાં જગલમાં તારુ ું થશ?ે

6 અને આના કારણે તારા પોતાનાં ભાઇઓ
અને તારા પોતાના કુટુબે પણ તને દગો દ ધો છે.
તેઓ તને માર નાખવા માટે તાર પીઠ પાછળ મોટ ૂમો
પાડે છે.

તેઓ ગમે તેટલા મીઠા શ ોથી તાર સાથે વાત કરે,
છતાં પણ તેઓનો વ ાસ કર શ ન હ.”
યહોવાએ પોતાના લોકોનો અને યહૂદાનો ત્યાગ કય

7 પછ યહોવાએ ક ું, “મારા લોકોનો,
મારા વારસાનો મેં ત્યાગ કય છે;

માર અ ત પ્રય પ્રજાને
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મેં શ ુઓને સ્વાધીન કર છે.
8 મારા લોકો જગલમાંના સહની જમે માર સામે થયા છે.

અને માર સામે ભયંકર ગજનાઓ કરે છે, તેથી હુ તેમનો
તરસ્કાર કરુ છુ.

9 મારા પોતાના લોકો
કાબરચીતરાં બાજ જવેા છે;

બીજા બધાએ ચારેબાજુએથી તેમના પર હલ્લો કય છે.
ચાલો, જગલનાં સવર્ પ ુઓ એકઠા થાઓ
અને મજબાનીમાં જોડાઇ જાઓ.

10 ઘણા ઘેટા પાળકો માર દ્રાક્ષનીવાડ નો નાશ કય છે અને મારુ
ખેતર પગ તળે ૂંદ ના ું છે.

તેમણે મારા ર ળયામણા ખેતરને વેરાન વગડો બનાવી દ ું
છે.

અને માર નજર આગળ તેને ખેદાનમેદાન કર ના ું છે.
11 તેઓએ આખી ૂ મને

વેરાન કર નાખી છે,
કારણકે ત્યાં રહેતી કોઇ

પણ કત તેની કાળજી લેતી નથી.
12 વગડાના ઉજ્જડ ટેકરાઓ પર થઇને ધાડપાડુઓના ધાડાં ધસી

આ ા છે.
કારણ કે માર તરવાર બ ું ભરખી રહ છે.

દેશનાં આ છેડાથી પેલા છેડા ુધી
બધાના જીવને અશાં ત છે.

13 મારા લોકોએ ઘઉં વા ા છે
અને કાંટા લણ્યા છે.

મહેનત તો ઘણી કર છે,
પણ ક ું પ્રાપ્ત થ ું નથી.

મારા ઉગ્ર રોષને લીધે
તેઓની ફસલ નકામી ગઇ છે.”

ઇસ્રાએલના પડોશીયોને યહોવાના વચન
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14 યહોવા કહે છે, “જે વારસો મેં માર પ્રજાન,ે એટલે કે
ઇસ્રાએલને આપ્યો છે, તેને જ મારા દુ પડોશીઓ આંચક
લેવા માંગે છે,” તેથી યહોવા તેઓ વષે કહે છે, “જુઓ, હુ
તેઓની ુ મમાંથી તેઓને ઉખેડ નાખીશ, અને હુ તેમના હાથમાંથી
યહૂ દયાને ૂંચવી લઇશ. 15 પર ુ ત્યારબાદ હુ પાછો આવીશ
અને તમારા બધા પર દયા દશાર્વીશ તથા તમને તમારા પોતાના
દેશમાં તમારા ઘરોમાં પાછા લાવીશ. દરેક માણસને તેના પોતાના
વારસામાં પાછો લાવીશ. 16 જવેી ર તે તેમણે માર પ્રજાને
બઆલના સોગંદ ખાતા શીખ ા હતા.ં અને જો તેઓ મારા
પોતાના નામે સોગંદ ખાતા શીખશ,ે એમ કહ ને, ‘જવેી ર તે
યહોવા જીવે છે;’ એજ પ્રમાણે તો પછ , તેઓ ખરેખર મારા
પોતાના લોકો વચ્ચે ફર થી પાશે. 17 પર ુ જે કોઇ પ્રજા મને
આધીન થવાનો ઇન્કાર કરશે, તો હુ તેને જડ ૂળથી ઉખેડ નાખીશ
અને તેનો નાશ કર શ.” આ યહોવાના વચન છે.

13
બંદ વાન થવાનો લોકોનો ડર

1 યહોવાએ મને આ પ્રમાણે ક ું, “જા, શણનો કમરબંધ ખર દ
લાવ અને તે પહેર. પણ તેને પાણીમાં બોળ શ ન હ.”

2 આથી યહોવાના ક ા પ્રમાણે મેં કમરબંધ વેચાતો લીધો અને
માર કમરે બાંધ્યો. 3 યહોવાનો સંદેશો ફર થી માર પાસે આ ો.
આ વખતે તેમણે ક ું, 4 “તેં જે કમરબંધ ખર દ લાવીને પહેય
છે તે લઇને એકદમ ફ્રાત નદ એ જા અને ત્યાં ખડકોની ફાટમાં
સંતાડ દે.”

5 તેથી મેં તેમ ક ;ુ યહોવાએ ક ું હ ું તે પ્રમાણે મેં તેને ફ્રાત
નદ એ જઇને સંતાડ દ ધો. 6 ઘણા દવસો વીત્યા પછ યહોવાએ
મને ક ું, “એકદમ ફ્રાત નદ એ જા અને મેં તને કમરબંધ સંતાડવા
ક ો હતો તે પાછો લઇ આવ.”

7 આથી હુ ફ્રાત નદ એ ગયો અને જે જગ્યાએ કમરબંધ
સંતાડ્યો હતો તે શોધી કાઢ અને ઉપાડ્યો તો ખબર પડ કે, તેને
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ગ લાગી ગઇ હતી અને ૂટ જતો હતો. હવે તે સં ૂણર્પણે
નકામો થઇ ગયો હતો.

8 પછ યહોવાનો સંદેશ માર પાસે આ ો, 9 “આજ છે જે
યહોવાએ ક ું, જવેી ર તે કમરબંધ ખરાબ થઇ જાય છે અને
કશા કામ ું નથી રહે ું, હુ યહૂ દયા અને યરૂશાલેમના લોકોને ન
કર નાખીશ. 10 તે દુ લોકોએ મારુ ક ું સાંભળવાની ના પાડ
છે; તેઓ પોતાના હઠ લાં મન કહે તેમ કરે છે, બીજા દેવોને માને
છે, તેમની ૂજા કરે છે અને તેમને પગે લાગે છે, આથી તેઓની
દશા પણ આ કમરબંધ જવેી થશે; તેઓ કશા કામના ન હ રહે.”
11 યહોવા કહે છે, “જમે કમરબંધ માણસની કમરે વળગી રહે,
તેમ ઇસ્રાએલના અને યહૂ દયાના બધા લોકોને મેં માર આસપાસ
વીંટા ા હતા, જથેી તેઓ મારા લોકો બની શકે અને માર ક તર્
થાય, મારા નામ ું ગૌરવ વધે; પણ તેમણે મારુ સાંભ ું ન હ.”

યહૂદાને ચેતવણી
12 “ય મયાર્, ું તે લોકોને કહે કે, ‘આ ઇસ્રાએલના દેવ

યહોવાના વચન છે; દ્રાક્ષારસની દરેક બરણી દ્રાક્ષારસથી ભરાઇ
જવી જોઇએ’ અને તેઓ જવાબ આપશ,ે ‘અલબ અમે ઘણી
સાર ર તે જાણીએ છ એ કે દરેક બરણી દ્રાક્ષારસથી ભરાઇ જવી
જોઇએ.’ 13 પણ ું તેઓને કહે; ‘તમે મારા માટે ગેરસમજ કરો
છો. મારુ કહે ું આ છે, કે દેશના બધાં રહેવાસીઓને એટલે કે,
દાઉદના રા ાસન પર બેઠેલા રાજાન,ે યાજકોન,ે પ્રબોધકોને અને
સવર્ સામાન્ય લોકોને હુ છાકટાપણાથી ભર દઇશ.’ ” 14 યહોવા
કહે છે, “હુ તેમન-ેવડ લોને તેમજ જુવાનોને, એકબીજાની સાથે
અથડાવીશ. હુ તેઓ પર દયા કે કરૂણા દશાર્વીશ ન હ, પણ હુ
તેમનો સં ૂણર્ નાશ કર શ.” આ યહોવાના વચન છે.

15 યહોવા કહે છે, “હે ઇસ્રાએલના લોકો,
સાંભળો, ધ્યાન આપો,
ગવર્ છોડ દો!

16 અંધારુ થાય તે પહેલાં અને સંધ્યાં સમયે પવર્ત પરના
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પ્રવાસીની જમે તમે ગબડ પડો તે પહેલાં
તમારાં દેવ યહોવાને સન્માન આપો,

અને તે અને તમે જે પ્રકાશની આશા રાખો છો
તેને ૂંધળા પડછાયા
અને ગાઢ અંધકારમાં ફેરવી નાખે છે.

17 ું હજુ પણ તમે સાંભળવા ના પાડો છો?
તો પછ તમારા અ ભમાનને લીધે ભ થયે ું

મારુ અંત:કરણ એકાંતમાં શોક કરશ,ે
માર આંખોમાંથી આં ુઓની ધારાઓ વહેશે,

કારણ કે યહોવાના
લોકોને બંધનાવ ામાં લઇ જવામાં આવશે.”

18 યહોવાએ મને ક ું, “રાજાને અને રાજરાણીને કહે;
નીચે બેસો, કારણ, તમારા મ હમાવંત ુગટો તમારા શર
પરથી ઉતાર લેવામાં આ ા છે.

હવે તે તમારા નથી ર ા.”
19 દ ક્ષણનાં શહેરો ઘેરાઇ ગયાં છે;

કોઇ તે ઘેરાને વીંધીને ત્યાં પહોંચી શકે એમ નથી,
આખા યહૂ દયાના લોકોને દેશવટો દેવામાં આ ો છે,

કોઇ કહેતાં કોઇ બાક ર ું નથી.

20 હે યરૂશાલેમ, આંખો ઊંચી કર ને જો!
ઉ રમાંથી પેલા દશુ્મનો આવી ર ા છે,

જે લોકોને મેં તને સોંપ્યા હતા,
જનેે માટે ું ગૌરવ લેતી હતી, તે ાં છે?

21 તારા પડોશી દેશોને જનેે તેં શીખવા ું હ ું
અને જમેને તેં મત્રો ગણ્યા હતાં
તેમને તારા પર રાજકતાર્ઓ તર કે હુ બેસાડ શ.

ત્યારે તને કે ું લાગશ?ે
ીને પ્ર ૂ તની વેદના થાય તેવી વેદના અને ક ું
અ ુભવશ.ે

22 ત્યારે તને થશે કે,
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“મારે માથે આ બ ું શા માટે ુજ ુ?”
તારાં ભયંકર પાપને કારણે તને નવ ી કર ને

તારા પર બળાત્કાર કરવામાં આ ો છે.
અને તારો નાશ કય છે.

23 હબસી કદ પોતાની ચામડ બદલી શકે?
અથવા ચ ો પોતાના ટપકાં દૂર કર શકે?

તે જો શ હોય તો જ ખોટુ કરવાને ટેવાયેલી
ું સત્કમર્ કર શકે.

24 “અરણ્યના ૂસવાટાભયાર્ પવનથી ૂ ું ઊડ જાય છે
તેમ તમને હુ વખેર નાખીશ.

25 તારા ભાગ્યમાં એ જ છે,
એ જ મેં તારે માટે નીમ્ ું છે,”
આ હુ યહોવા બો ું છુ.

“કારણ ું મને ૂલી ગઇ છે,
અને તેં ખોટા દેવોમાં વ ાસ ૂ ો છે.

26 હુ તારા વ ો તારા મોઢા ુધી પર લઇ જઇશ
અને તારાં પાપ ઉઘાડા કર શ.

27 તારા ભચાર, તાર કામવેગના હસોટા,
તારા જારકમોર્, ડુગરો પરનાં અને ખેતરોમાંના

તારાં એ અધમ કૃત્યો મેં જોયાં છે.
હે યરૂશાલેમ, તારુ આવી જ બન્ ું છે!
તારે ુદ્ધ થ ું જ નથી.

ાં ુધી આમને આમ ચલા ા કર શ?
તમાર ૂ તઓની ૂજાથી હુ વાકેફ છુ.”

14
મહાદકુાળ અને જૂઠા પ્રબોધકો

1 યહોવા શા માટે વરસાદને રોક રાખતા હતાં તે સમજાવતો
આ વચન, યહોવા તરફથી ય મયાર્ પાસે આ ુ:ં



ય મયા 14:2 lii ય મયા 14:8

2 “યહૂ દયા શોકમાં છે,
તેનાં નગરો મરવા પડ્યા છે,

તેનાં માણસો દ:ુખના માયાર્ ૂ મ પર ઢળ પડ્યા છે.
યરૂશાલેમમાંથી મદદ માટે પોકાર ઊઠે છે.

3 ધનવાનો પોતાના ચાકરોને પાણી લાવવા
માટે ટાંકા પાસે મોકલે છે,
પણ તેમાં પાણી હો ું નથી.

તેઓ ખાલી ઘડા લઇને પાછા ફરે છે;
ચાકરો સંતાપથી અને હતાશ થઇનેં દ:ુખને કારણે
પોતાનાં માથાં ઢાંકે છે.

4 વરસાદ વના ધરતી ુકાઇ ગઇ છે.
અને તેમાં તરાડો પડ છે.

ખેડૂતો હેબતાઇ ગયા છે.
તેઓ પોતાનાં ચેહરા છુપાવે છે.

5 ઘાસની અછતને કારણે હરણી
પણ પોતાનાં તાજાં જન્મેલા બચ્ચાંનો ત્યાગ કરે છે.

6 જગલી ગધેડાં ઉજ્જડ ટેકરા પર ઊભાં ઊભાં શયાળવાની જમે
હવાને માટે હાંફે છે.

તેમની આંખે જાંખ વળે છે
અને અંધારા આવે છે. કારણ કે,

તેઓને ખાવા માટે ઘાસ નથી.”
7 લોકો કહે છે, “અમારા પાપો અમાર વરુદ્ધ સાક્ષી ૂરે છે,

તેમ છતા,ં હે યહોવા,
તારા નામ ખાતર કઇંક કર;

અમે અનેકવાર તારો ત્યાગ કય છે,
અમે તાર વરુદ્ધ પાપ ક ુ છે.

8 હે યહોવા, ઇસ્રાએલની એક માત્ર આશા,
સંકટ સમયના તારણહાર,

ું અમારા દેશમાં પારકા જવેો કેમ છે?
એક રાત માટે ુકામ કરતા વટેમા ુર્ જવેો કેમ થઇ ગયો
છે?
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9 તમે પણ ું ૂંઝવણમાં છો?
અમારો બચાવ કરવા ું તમે ન:સહાય છો?

હે યહોવા, તમે અહ અમાર મધ્યે છો અને અમે તમારુ નામ
ધારણ કર એ છ એ;

અમે તમારા લોક છ એ. હે યહોવા, હવે અમારો ત્યાગ
કરશો ન હ!”

10 યહોવા આ લોકો વષે કહે છે, “એ લોકોને ભટકવામાં
એટલો આનંદ આવે છે કે, તેઓ પોતાના પગને કા ૂમાં રાખી
શકતાં નથી; આથી હુ એમના પર પ્રસ નથી. હુ હમણા તેમના
અપરાધો, ને તેમનાં પાપોની સજા કરનાર છુ.”

11 ત્યારબાદ યહોવાએ મને ક ું, “મને આ લોકોને મદદ કરવા ું
કહેવા માટે થઇને માર પ્રાથર્ના કર શ ન હ. 12 એ લોકો ઉપવાસ
કરશે તોયે, હુ એમની પ્રાથર્ના સાંભળનાર નથી. તેઓ મને
દહનાપર્ણ અને ખાદ્યાપર્ણ ચઢાવે તોયે, હુ પ્રસ થનાર નથી. હુ
તેમનો ુદ્ધ દકુાળ, અને રોગચાળાથી અંત લાવીશ.”

13 પણ મેં ક ું, “અરે મારા પ્ર ુ યહોવા, અહ યાં પ્રબોધકો
તો તેમને એમ કહે છે કે, ‘તમારે ુદ્ધ જો ું ન હ પડે કે દકુાળ
વેઠવો ન હ પડ.ે આ દેશમાં સદા શાં ત અને સલામતી રહેશ.ે’ ”

14 ત્યારે યહોવાએ ક ું, “પ્રબોધકો મારે નામે જૂઠાણું ચલાવે
છે. મેં એમને મોકલ્યા નથી, મેં એમને કોઇ આજ્ઞા આપી નથી. તે
પ્રબોધકો તમને ખોટાં સંદશર્નો, નકામી આગાહ ઓ અને પોતાનાં
ભ્રામક દ સ્વપ્નો સંભળાવે છે. 15 તેથી યહોવા કહે છે, મેં
મોકલ્યા નહોતાં છતાં જે જૂઠાં પ્રબોધકો મારા નામે ભ વષ્ય ભાખે
છે અને કહે છે કે, ‘આ દેશમાં ુદ્ધ થાય કે દકુાળ પડે એમ નથી.’
તેમના સંબંધમાં મારાં વચન આ પ્રમાણે છે: એ પ્રબોધકો તરવાર
અને દકુાળનો ભોગ બનશે. 16 જે લોકોને પ્રબોધકો ભ વષ્યવાણી
સંભળાવે છે, તેમની પત્નીઓ, ુત્રો અને ુત્રીઓ સ હત તરવાર
અને દકુાળના ભોગ બની તેઓ યરૂશાલેમના રસ્તાઓ પર ફેંકાઇ
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જશે. કોઇ તેમને દફનાવનાર પણ ન હ હોય. હુ તેમને દુ તાના
ફળ ચખાડ શ.”

17 યહોવાએ મને ક ું,

“તારે લોકોની આગળ આ પ્રમાણે કહે ું;
‘માર આંખોમાંથી દનરાત અ વરત અ ુધારા વ ા કરો,

કારણ, માર પ્રજા દારૂણ આઘાતથી ઘવાઇને ઢળ પડ છે.
18 જો હુ ખેતરોમાં જાઉં છુ,

તો ુદ્ધમાં તરવારથી માયાર્ ગયેલાઓનાં ૃતદેહો ત્યાં પડ્યા
છે;

જો હુ શહેરમાં જાઉં છુ,
તો ત્યાં લોકોને દકુાળથી પીડાતાં જોઉં છુ.

પ્રબોધકો અને યાજકો ુદ્ધાં આમ તેમ ભટ ા કરે છે.
ું કર ું તે તેમને ૂઝ ું નથી!’ ”

19 લોકો કહે છે, “હે યહોવા, ું તમે યહૂ દયાને
સં ૂણર્ પણે તજી દ ું છે?

ું તમે યરૂશાલેમને ધ ારો છો?
ું શક્ષા પછ પણ ત્યાં શાં ત ન હ પાય?

તે અમને સાજાપણું આપશે તથા અમારા ઘા પર
પાટા બાંધશે એ ું અમે માનતા હતા.

પર ુ શાં ત પાઇ ન હ અને સવર્ત્ર ફકત સંકટ
અને ત્રાસ જ જોવા મળે છે.

20 હે યહોવા, અમે અમાર દુ તા
અને અમારા ૂવર્જોના અપરાધ ક ૂલ કર એ છ એ;
અમે પોતે પણ તાર વરુદ્ધ પાપો આચયાર્ છે.

21 તારા નામની ખાતર અમારો ત્યાગ ના કર શ,
તારા ગૌરવ પ્રતાપી સહાસન યરૂશાલેમને બેઆબરૂ ના કર શ.

અમાર સાથેના તારા કરાર ું સ્મરણ કર,
તેનો ભંગ કર શ ન હ.
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22 બીજી પ્રજાઓમાંના જૂઠા દેવોમાંથી કયો વદેશી દેવ વરસાદ
લાવી શકે?

અથવા આકાશ પોતાની જાતે ઝાપટાં વરસાવી શકે,
હે યહોવા, અમારા દેવ, માત્ર તમે જ તેમ કર શકો છો.

તેથી મદદ માટે અમે તમાર જ આશા રાખી ું.”

15
ય મયાર્ની સતામણી-પ્રજા સવર્નાશને આરે

1 “ ૂસા તથા શ ૂએલ પણ જો માર સમક્ષ ઊભા રહે, તોયે
હુ લોકો પર દયા કરવાનો નથી. તેઓને માર નજર સમક્ષથી
દૂર લઇ જા! 2 અને તેઓ તને જો એમ કહે; ‘પણ અમે ાં
જઇએ?’ ત્યારે તેઓને કહેજ:ે આ યહોવાના વચન છે:

“ ‘જઓે રોગથી ૃત્ ુ પામવાના છે
તેમણે ત્યાં જ ુ,ં

જઓે ુદ્ધમાં ૃત્ ુ પામવાના છે
તેમણે ત્યાં જ ુ,ં

જઓે દકુાળથી ૃત્ ુ પામવાના છે
તેમણે દકુાળ તરફ જ ુ,ં

અને જઓે બંદ વાસમાં જવા નમાર્યા છે
તેમણે બંદ વાસમાં જ ુ.ં’

3 મેં એ લોકોને માટે ચાર
પ્રકારના અંત નમાર્ણ કયાર્ છે.

તરવાર તેમનો સંહાર કરશે,
કૂતરાં તેમને ફાડ ખાશ,ે

આકાશના પંખીઓ એમને ખાઇ જશે,
અને બાક ર ા તેમને જગલી જાનવરો ખાઇ જશે.

4 હ ઝ ાના ુત્ર, યહૂ દયાના રાજા મનાશ્શાએ યરૂશાલેમમાં કરેલાં
દુ કાય ને લીધે,

હુ તમને આકર શક્ષા કર શ.
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અને તમને કરવામાં આવેલી શક્ષાને લીધે ૃથ્વીના
સવર્ લોકો ભયભીત થશ.ે”

5 યહોવા કહે છે, “કોણ તાર દયા ખાશ,ે
હે યરૂશાલેમ? કોણ તારે માટે શોક કરશે?
તાર ખબર અંતર ૂછવાની તસ્દ પણ કોણ લેશે?

6 તમે મારો ત્યાગ કય છે
અને મારા તરફ પીઠ કર છે;

તેથી તમાર વરુદ્ધ મારો હાથ ઉઠાવીને
હુ તમારો વનાશ કર શ.
દર વખતે પ ા ાપ કરતાં હુ થાક ગયો છુ.”

આ યહોવાના વચન છે.
7 “પ્રદેશના દરવાજા આગળ

મેં તેઓને ૂપડાથી ઝાટ ાં છે;
મેં મારા લોકોને ન:સંતાન તથા ન કયાર્ છે;

કારણ કે તેઓએ પોતાના સવર્
દુ માગોર્ તજીને મારા તરફ પાછા ફયાર્ નથી.

8 અસં ીઓને મેં વધવા બનાવી છે.
મેં તેમના જુવાનોને ભર ુવાનીમાં માર ના ા છે;

અને તેમની માતાઓને વલાપ કરા ા છે;
મેં તેમને એકાએક દ:ુખ અને ભયના ભોગ બના ા છે.

9 સાત સાત ુત્રોની માતા ૂછાર્ ખાઇને પડ છે,
ાસ લેવા માટે હવા તયાં મારે છે.

તે દવસે તેને અંધારાં દેખાય છે,
તેની શરમ અને નામોશીનો પાર નથી.

તમારામાંથી જઓે હજુ પણ જીવતાં હશ,ે
તેઓનો હુ તમારા શ ુઓ દ્વારા સંહાર કરાવીશ.”

આ યહોવાના વચન છે.
ય મયાર્એ ફર દેવને ફ રયાદ કર

10 પછ ય મયાર્એ ક ું, “હે માર મા, તેં આ દ:ુખીયારાને શા
માટે જન્મ આપ્યો!

મારે દેશમાં બધા સાથે ઝગડો
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તથા તકરાર કરવાં પડે છે!
મેં નથી કોઇની પાસે ઊછ ું લી ું કે,

નથી કોઇને ઉછ ું આપ્ ુ,ં
તેમ છતાં બધાં મને શાપ શા માટે આપે છે?

11 હે યહોવા, સાચે જ મેં તાર હૃદય ૂવર્ક સેવા કર નથી?
મારા દશુ્મનો ારે આફતમાં આવી પડ્યા,
દ:ુખમાં આવી પડ્યા ત્યારે તેમના તરફથી તને મેં પ્રાથર્ના
નથી કર ?”

દેવે ય મયાર્ને જવાબ આપ્યો
12 “ ું કોઇ માણસ સળ યા

એટલે ઉ રના દેશનાં લોખંડ
તથા કાં ુ ભેળવીને

બનાવેલા સળ યા ભાંગી શકે?
13 હુ તમાર મલકતોને

અને ખજાનાઓને ૂંટાવી દઇશ.
લોકોએ આના માટે ક ું ભર ું નહ પડ.ે

આ ુ કારણ એ છે કે આખા દેશમાં
તમે બધાયે માર વરુદ્ધ આચરેલા પાપ.

14 હુ તમને અજાણ્યા દેશમાં
તમારા દશુ્મનોના ુલામ બનાવી દઇશ,

કારણ મારો ક્રોધ તમાર પર ભ ૂક ઊઠયો છે
અને મારો ક્રોધ જનેે ઓલવી ન શકાય
તેવો ભડભડતા અ જવેો છે.”

15 ય મયાર્એ ક ું, “હે યહોવા, તમે બ ું જાણો છો,
મને યાદ કરો ને મદદ કરો,

મને સતાવનારા પર વૈર લો.
ારે તમે તેમની સાથે ધીરજ રાખો છો,

ત્યારે તેઓ મને દૂર લઇ ન જાય. જરા,
જુઓ તો ખરા,

તમારે ખાતર
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હુ કેટકેટલાં અપમાન સહન કરુ છુ!
16 તમારા વચનો મને ટકાવી રા ો છે;

મારા ૂ ા આત્મા ું તે ભોજન છે,
તે મારા દ:ુખી હૃદયને આનં દત અને હ ષતર્ કરે છે.

હે સૈન્યોના દેવ યહોવા, તમારુ નામ ધારણ કર ને હુ કેટલો
ગવર્ અ ુભ ું છુ.

17 મેં કદ નરથર્ક મોજમજા કરનારાઓના સંગમાં આનંદ માણ્યો
નથી.

તમે મને બના ો છે
અને એમના પ્રત્યે મારામાં ુણ્યપ્રકોપ જગાડ્યો છે

તેથી હુ અળગો ર ો છુ.
18 મારાં દ:ુખોનો કોઇ પાર નથી,

મારો ઘા અસાધ્ય કેમ છે,
રુઝાતો કેમ નથી?

તમાર મદદ ચોમાસામાં વહેતાં ઝરણાં જવેી અચો સ છે.
કોઇ વાર ૂર આવે અને પછ હાડકાં જે ું એકદમ ૂકુ
હોય.”

19 યહોવાએ પ્રત્ ુ ર આપ્યો, “જો ું માર પાસે પાછો આવીશ
તો હુ તને માર સેવામાં પાછો રાખીશ.

ું જે કહે તે નરથર્ક નહોતાં,
યથાયોગ્ય હોય તો હુ તને મારાવતી બોલનારો બનાવીશ.

લોકો વળ ને તાર પાસે આવવા જોઇએ,
પણ તારે તેમની પાસે જવા ું નથી.

20 હુ તને એ લોકો સામે પ ળની
ભીંત જવેો બનાવી દઇશ,

તેઓ તાર સામે લડશે
પણ તને હરાવી ન હ શકે.

કારણ, તારુ રક્ષણ કરવા
અને તને બચાવવા

હુ તાર સાથે જ છુ.”
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આ યહોવા વચન છે.
21 “હા, આ દુ માણસોના હાથમાંથી હુ તને જરૂર બચાવીશ

અને જુલમગારોના પંજામાંથી ુકત કરાવીશ.”
આ યહોવાના વચન છે.

16
સવર્નાશ વષે ું ભા વકથન

1 બીજા એક પ્રસંગે મને યહોવાની વાણી સંભળાઇ; 2 “તારે
આ જગ્યાએ લ કરવા ન હ, કે છોકરાં વાળા ન થ ુ.ં”

3 કારણ, આ જગ્યાએ જન્મેલા બાળકો વષે અને તેમને જન્મ
આપનાર માતા પતા વષે હુ કહુ છુ કે, 4 “તેઓ ભયંકર રોગોને
લીધે ૃત્ ુ પામશે, કોઇ તેઓને માટે ચતા કરશે ન હ કે તેઓને
દફનાવશે ન હ, પર ુ તેઓના ૃતદેહો ુલ્લા મેદાનમાં પડ્યા રહેશે
અને ભોંય પર સડ જઇ ખાતરરૂપ થશે. તેઓ ુદ્ધ કે દકુાળમાં
ૃત્ ુ પામશે અને તેઓના ૃતદેહોને પંખીઓ અને પ ુઓ ફાડ

ખાશ.ે”
5 “જે ઘર શોકમાં હોય ત્યાં જઇશ ન હ. તેમના શોકમાં ભાગ

લેવા કે, તેમને આ ાસન આપવા જઇશ ન હ.” આ યહોવાના
વચન છે.

6 “કારણ કે આ લોકો પાસેથી મેં માર શાં ત પાછ ખેંચી
લીધી છે, મેં મારો પ્રેમ અને માર દયા પાછા ખેંચી લીધા છે.
આ દેશમાં ઊંચ કે નીચ જે કોઇ મરશ,ે તેને ન હ કોઇ દફનાવે કે
તેનો ન હ કોઇ શોક કરે: તેમને માટે ન હ કોઇ પોતાના શર ર પર
ઘા કરે કે ન હ કોઇ મા ું ુંડાવ.ે 7 કોઇ તેને સાંત્વન આપવા
શોક કરનારની સાથે ખાશે ન હ કે પીશે ન હ, પછ ભલે ને તેનાં
માબાપ ૃત્ ુ પામ્યા હોય.

8 “જે ઘરમાં ખાવાપીવાની ઉજાણી ચાલતી હોય ત્યાં જઇને
ખાવાપીવા બેસી જઇશ ન હ. 9 કારણ, મેં ઇસ્રાએલના દેવ
સૈન્યોનો દેવ યહોવાએ ક ું છે કે, ‘હુ અહ આ દેશનાં સવર્
હાસ્યનો, આનંદના ગીતોનો, લ ઉત્સવોનો તથા વર-કન્યાનાં
ગીતોનો અંત લાવીશ.’
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10 “ ારે ું આ લોકોને આ બ ું કહેશે ત્યારે એ લોકો
તને ૂછશે કે, ‘યહોવાએ આ બધી ઘોર આફતો આપણે માથે
નાખવા ું શાથી ન ક ુ છે? આપણો શો અપરાધ છે? આપણે
આપણા દેવ યહોવાનો શો ુનો કય છે?’ 11 ત્યારે તારે જવાબ
આપવો; ‘કારણ, તમારા પ ૃઓએ મારો ત્યાગ કય હતો,’ આ
હુ યહોવા બો ું છુ. ‘અને બીજા દેવોને માની તેમની ૂજા કર
હતી; તેમણે મારો ત્યાગ કય હતો અને મારા નયમશા ું પાલન
ક ુર્ નહો ું. 12 અને તમે તમારાં પ ૃઓનાં કરતાં પણ વધારે
દુ તા આચરો છો! તમારા હૃદયની ઇચ્છાઓ સંતોષાય ત્યાં ુધી
તમે દુ તાની પાછળ જાઓ છો અને મને આધીન થવાનો ઇન્કાર
કરો છો. 13 આથી હુ તમને આ દેશમાંથી ઉખાડ ; તમને અને
તમારાં પ ૃઓને અજાણ્યા દેશમાં ફગાવી દેનાર છુ. ત્યાં તમે
રાત દવસ વદેશી દેવોને ભ ા કરજો. કારણ, હુ તમારા પર
દયા રાખવાનો નથી.’ ”

14 યહોવા કહે છે, “જુઓ, હવે એ સમય આવે છે ારે
લોકો સોગંદ લેતી વખતે ારેય ન હ કહે કે જવેી ર તે ચો સ
પણે યહોવા જીવે છે ઇસ્રાએલના લોકોને મસરમાંથી બહાર લઇ
આ ો હતો. 15 પણ તેઓ કહેશે જમે ચો સ પણે યહોવા
જીવીત છે તેમ ઇસ્રાએલીઓને ઉ રના પ્રદેશમાંથી અને પોતે
તેઓને ાં હાંક કાઢયા હતા તે બધા દેશોમાંથી પાછા લાવનાર
યહોવાના સમ! કારણકે, મેં તેમના ૂવર્જોને ૂ મ આપી હતી
તેમાં જ હુ તેમને પાછા લાવીશ.”

16 યહોવા કહે છે, “હવે હુ અનેક માછ મારોને મોકલીશ અને
તેઓ તે લોકોને જાળમાં પકડ પાડશ.ે ત્યાર પછ હુ અનેક
શકાર ઓને મોકલીશ અને તેઓ તેમને એકેએક પવર્ત પરથી અને
એકેએક ુફામાંથી શોધી કાઢ ને તેમનો શકાર કરશે. 17 કારણ કે
હુ આખો વખત તેમ ું અને તેમના પાપો ું નર ક્ષણ કરુ છુ. તેથી
મારાથી ક ું છુ ું રહે ુ નથી. 18 હુ તેમની પાસે તેમનાં પાપોનો
અને દુ તાનો બમણો બદલો લઇશ, કારણ, તેમણે મારા દેશની
ૂ મને ુડદાં જવેી ૃણાસ્પદ ૂ તઓથી ભર દઇને અભડાવી
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છે.”
19 હે યહોવા, સંકટના સમયમાં મને બચાવનાર,

મારુ સામર્થ્ય તથા મારો ગઢ,
સમગ્ર જગતમાંથી પ્રજાઓ તમાર પાસે આવશે અને કહેશે,

“અમારા વડ લો ૂખર્ હતા,
કારણ કે તેઓએ જૂઠા દેવોની

તથા નરથર્ક ૂ તઓની ૂજા કર હતી.
20 માણસ કદ પોતાના દેવને બનાવી શકતો હશ?ે

માણસના બનાવેલા હોય તે દેવ હોઇ જ ન શકે.”
21 યહોવા કહે છે, “તેઓ આવી ક ૂલાત કરતા આવશ,ે

તો હુ મારુ સામર્થ્ય અને પરાક્રમ તેઓને દેખાડ શ
અને હુ એકલો જ દેવ છુ ને મારુ નામ જ ‘યહોવા છે’

તે ું તેઓને સમજાવીશ.”

17
હૃદય પર લખેલ પાપ

1 યહોવા કહે છે, “યહૂ દયા ું પાપ લોઢાના ઢાંકણાથી
તથા હ રાકણીથી લખે ું છે;

તે તેઓના હૃદયની પાટ પર કોતરે ું છે
અને તમાર વેદ ઓનાં શગો પર કોતરે ું છે;

2 કારણ કે તેઓના ુત્રો ઊંચા
પવર્તો પરનાં લીલાં ઝાડની પાસે

તેઓની વેદ ઓ તથા જુઠ્ઠા દેવો
અને તેઓની અશેરાદેવી ું સ્મરણ કરે છે.

3 અરે, ખેતરમાંના મારા પવર્ત,
તમારાં સવર્ પાપોની કમત રૂપે

હુ તમાર સવર્ સંપ
તમારા શ ુઓને આપી દઇશ.
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4 મે તમને મા લક માટે વારસો આપ્યો હતો તે તમે ુમાવી દેશો.
દેશમાં તમારા દશુ્મનોના ુલામો તર કે,

જનેા વષે તમે ક ું જાણતા નથી એ દેશમાં
હુ તમને મોકલી આપીશ.

તમે મારા ક્રોધના અ ને સળગા ો છે
અને તે સદાકાળ સળગતો રહેશે.”
લોકોમાં શ્રદ્ધા અને દેવમાં શ્રદ્ધા

5 આ યહોવાના વચન છે,
“એને શા પત જાણજો જે મારાથી

વ ુખ થઇને માણસ પર વ ાસ રાખે છે,
જે માટ ના માનવીને પોતાનો આધાર માને છે!

6 તે રાનમાંની ૂક ઝાડ ના જવેો છે.
જે ઉજ્જડ મરુ ૂ મમાં ાં કોઇ વસી શકે
એવી ખાર જમીનમાં ઊભો છે

અને તે જોઇ ન હ શકે કે ારે સાર વસ્ ુઓ આવશ.ે
7 પર ુ જે મારા પર વ ાસ રાખે છે

અને મને પોતાનો આધાર માને છે તેના પર મારા આશીવાર્દ
વરસશ.ે

8 તે ઝરણાની ધારે રોપેલા ઝાડ જવેો છે,
જનેા ૂ ળયા પાણી તરફ ફેલાયેલાં છે;

તાપ પડે તોય એને ક ું ડરવા જે ું નથી;
એનાં પાંદડા લીલાછમ રહે છે.

દકુાળના વષર્માં તેને કશી ચતા નથી,
તે ફળ આપ ું જ રહે છે.

9 “માણસના મન જે ું કઇં કપટ નથી;
તે એ ું તો કુ ટલ છે કે
તેને સાચે જ કોઇ જાણી શક ું નથી.

10 માત્ર યહોવા તે જાણે છે,
યહોવા સવર્ હૃદયોની તપાસ કરે છે.

અને તેના અભ્યંતરની પર ક્ષા કરે છે.
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જથેી પ્રત્યેકના આચરણ પ્રમાણે એટલે
તેણે કે ું જીવન વીતા ું છે

તેના આધારે તેને તે યોગ્ય બદલો આપે છે.
11 અન્યાયને માગેર્ ધન એકઠુ કરનાર માણસ તો કોયલ જણેે

પોતે જન્મ આપ્યો નથી તેવા ઇડાને સેવી રહ છે તેના જવેો
છે.

અડધી ઉંમર થતાં એ ધન એને છોડ જશે;
આખરે તે ૂરખ ઠરશ.ે”

12 પર ુ આપણું મં દર,
આપણો આશ્રય તો અના દ કાળથી
ઉચ્ચ ાને ૂકે ું મ હમાવંત સહાસન છે.

13 હે યહોવા, ું ઇસ્રાએલની આશા છે,
જઓે તારો ત્યાગ કરશે તે બધા ફજતે થશ,ે

ૂળમાં લખેલા નામની જમે તે ૂંસાઇ જશ,ે
કારણ કે તેમણે તમારો, જીવનના પાણીના ઝરાનો ત્યાગ
કય છે.

ય મયાર્ની ત્રીજી ફ રયાદ
14 હે યહોવા, તમે જો મને સાજો કરો,

તો હુ સાચે જ સાજો થઇ જઇશ.
મને ઉગારો અને મારુ ખરેખરુ તારણ કરો કારણ કે તમે
જ તે છો જનેી હુ સ્ ુ ત કરુ છુ.

15 લોકો માર મશ્કર કર ને મને ૂછયા કરે છે,
“યહોવાના વચનો ાં ગયા?
જોઇએ તો ખરા કેવાં સાચાં પડે છે!”

16 યહોવા, મેં તમને એમ ું ૂંડુ કરવાં
આગ્રહ કય નથી,
મેં આ આફતની આંધીનો દવસ માગ્યો નથી,

એ તમે જાણો છો;
મારે મોઢેથી ું નીક ું
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હ ું એની તને ખબર છે.
17 મને ભયભીત ન કરશો.

તમે તો સંકટ સમયના મારા આશ્રય છે.
18 મારા જુલમગારો પર તમે ૂંઝવણો
તથા ુશ્કેલીઓ લાવો,

પર ુ મને શાં ત આપો,
હા, તેઓ પર તમે બમણો વનાશ લાવો.

સાબ્બાથ દવસને પ વત્ર ગણવો
19 યહોવાએ મને આ પ્રમાણે ક ું, “જા, જે દરવાજે થઇને

યહૂ દયાના રાજાઓ આવજા કરે છે તે ‘જનતાના દરવાજા’ આગળ
અને યરૂશાલેમના બધા દરવાજા આગળ ઊભો રહે.

20 “અને કહે: ‘આ દરવાજામાંથી પસાર થનાર હે યહૂ દયાના
રાજાઓ, યહૂ દયાના બધા લોકો અને યરૂશાલેમના વાસીઓ!
તમે યહોવાની વાણી સાંભળો. 21 આ યહોવાના હુકમો છે:
ધ્યાન રાખજો કે વશ્રામવારને દવસે કોઇ બોજો ઉપાડશો
ન હ કે યરૂશાલેમના દરવાજામાં થઇને અંદર લાવશો ન હ.
22 વશ્રામવારના દવસે ઘરમાંથી બોજો ઉપાડ બહાર જશો
ન હ અને કોઇ કામ કરશો ન હ! તમારા પ ૃઓને મેં આજ્ઞા
આપી હતી તેમ વશ્રામવારના દવસને પ વત્ર માનો. 23 તમારા
ૂવર્જોએ મારા હુકમોં માન્યાં ન હ, તેઓએ તે ધ્યાન પર પણ

લીધાં ન હ, અને હઠે ચડ ને ન તો સાંભ ું કે ન તો શખામણ
લીધી.’ ”

24 યહોવા કહે છે, “ ‘હવે જો તમે મને આધીન થશો અને
વશ્રામવારને દવસે કોઇ કામ ન હ કરો તેને અલગ કરાયેલો-
વ શ અને પ વત્ર દવસ માની તેની પ વત્રતા જાળવો.
25 “ ‘તો રાજાઓ જે દાઉદના સહાસન પર બેઠા છે તેઓ

આ શહેરના દરવાજામાંથી, રથો અને ઘોડાઓ પર સવાર લશ્કરના
સરદારો સાથ,ે અને યહૂ દયાના લોકો અને યરૂશાલેમના વતનીઓ
સાથે આવજા કરશે અને આ નગર યરૂશાલેમ સદાકાળ હ ુર્ભ ુર્
વસે ું રહેશે. 26 યહૂ દયાના નગરોમાંથી, યરૂશાલેમની આસપાસના
ગામોમાંથી, બન્યામીનના, નીચાણના તેમજ પહાડ પ્રદેશમાંથી અને
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દ ક્ષણમાંથી લોકો દહનાપર્ણ, બ લઓ, ખાદ્યાપર્ણ અને ૂપ તથા
ઉપકારાથાર્પર્ણ લઇને મં દરે આવશ.ે

27 “ ‘પર ુ જો તમે મારુ સાંભળશો ન હ અને વશ્રામવાર
દવસને પ વત્ર માનવાની ના પાડશો, તથા અન્ય દવસોની જમે
વશ્રામવારને દવસે પણ તમે યરૂશાલેમના દરવાજાઓમાંથી વેપારની
ચીજ-વસ્ ુઓ લાવશો, તો હુ આ દરવાજાઓને આગ ચાંપીશ.
તે અ રાજમહેલ ુધી ફેલાશે અને તેનો સં ૂણર્ નાશ થશે અને
અ ની ભ ૂકતી જવાળાઓને કોઇ હોલવી શકશે ન હ.’ ”

18
કુભાર અને માટ

1 યહોવા ું જે વચન ય મયાર્ની પાસે આ ું તે એ છે કે, 2 “ ું
એકદમ કુભારને ઘેર જા અને ત્યાં હુ તને મારે જે કહેવા ું છે તે
કહ શ.”

3 પછ હુ કુભારને ઘેર ગયો. અને જો ું તો તે ચાક પર કામ
કરતો હતો. 4 પર ુ તે જે વાસણ ઘડતો હતો તે તેની ઇચ્છા
ુજબ તૈયાર થ ું ન હ, તેથી તેણે તેને તોડ ને ફર થી માટ નો પડ

પોતાને સારુ લાગ્ ું તેવા ઘાટ ું બના ું અને બીજીવાર વાસણ
બનાવવાની શરૂઆત કર .

5 પછ યહોવાની વાણી મને સંભળાઇ: 6 “હે ઇસ્રાએલ, આ
કુભારે જમે માટ ના પડ ું જે ક ુ તે ું ું હુ તમાર સાથે ન
કર શકુ? જમે માટ નો પડ કુભારના હાથમાં છે તેમ તમે મારા
હાથમાં છો. 7 કોઇ વાર હુ કોઇ પ્રજાને કે રાજયને ઉખેડ
નાખવાની, તોડ પાડવાની કે ખેદાનમેદાન કર નાખવાની ધમક
આ ુ,ં 8 અને તે પ્રજા જો દુ માગેથ પાછ વળે તો તેના પર
આફત ઉતારવાનો મેં કરેલો વચાર માંડ વા ું; 9 અથવા કોઇવાર
હુ કોઇ પ્રજાને કે રા ને મજ ૂત અને ર કરવા ું વચારુ.
10 પણ પછ તે પ્રજા પોતાના વચારો બદલી નાખે અને દુ તા
તરફ ફરે તથા મને આધીન થવાની ના કહે તો હુ પણ મારા
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વચારો ફેરવીશ અને મેં ક ું હ ું તે પ્રમાણે હુ તેઓને આશીવાર્દ
આપીશ ન હ.

11 “હવે જા અને યહૂ દયાના લોકોને અને યરૂશાલેમના
વતનીઓને કહે કે, ‘આ યહોવાના વચન છે: સાંભળો, હુ
તમારે માટે આફતની તૈયાર કર ર ો છુ. હુ તમાર વરુદ્ધ
યોજના ઘડ ર ો છુ. માટે હવે તમારામાંનો એકેએક માણસ
દુ માગેથ પાછો વળે, પોતાનાં આચરણ અને કમોર્ ુધારે.’
12 પણ તેઓ કહે છે કે, ‘તારો સમય વેડફ શ ન હ. યહોવા કહે
છે તે પ્રમાણે આચરણ કરવાનો અમારો કોઇ જ વચાર નથી.
અમે અમાર ઇચ્છા પ્રમાણે જ સવર્ પ્રકારના બંધનોથી ુકત અને
સં ૂણર્ હઠ લાઇથી તથા દુ તામાં જીવવા ું ચા ુ રાખી ું!’ ”

13 તેથી યહોવા કહે છે,

“બધી પ્રજાઓમાં જઇને ૂછો,
‘કોઇએ કદ આ ું સાંભ ું છે?’

માર પ્રજા ઇસ્રાએલે ભયંકર કૃત્ય ક ુ છે.
14 લબાનોન પવર્તોની ટોચ પરનો બરફ કદ જ ઓગળ જતો

નથી.
હેમોનર્ પવર્તના ખડકોમાંથી વહેતાં ઠડા
પાણીના ઝરાઓ કદ ુકાઇ જતા નથી.

15 પણ મારા લોકો મને ૂલી ગયા છે.
તેઓ નરથર્ક ુચ્છ ૂ તને ૂપ ચઢાવે છે.

તેઓએ તેમના ૂવર્જોના સારા માગોન ત્યાગ કય છે
અને પગદડ વગરના ગંદા રસ્તાઓ પર ચાલ્યા છે.

16 તેમણે પોતાના દેશના એવા ભયંકર હાલ કયાર્ છે
કે લોકો સદા તેનો તરસ્કાર કરશે.

જતા આવતા સૌ કોઇ એની દશા
જોઇને આભા બની મા ું ુણાવશ.ે

17 મારા લોકોને હુ ૂવર્ના વાયરાની જમે
દશુ્મનો આગળ વેર વખેર કર નાખીશ.
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તેમની આફતને વખતે
હુ તેમના તરફ પીઠ ફેરવીશ, જોઇશ ુદ્ધાં ન હ.”

ય મયાર્ની ચોથી ફ રયાદ
18 પછ લોકોએ ક ું, “આવો આપણે ય મયાર્ને દૂર કર એ,

આપણી પાસે આપણા પોતાના યાજકો આપણને શીખવવા માટે,
શાણા ુરુષો આપણને સલાહ આપવા માટે, તથા પ્રબોધકો
આપણે ું કર ું તે આપણને કહેવા માટે છે. આપણને ય મયાર્ની
સલાહની જરાય જરૂર નથી. આપણે તેને ૂપ કર દઇએ. જથેી
તે આપણી વરુદ્ધ કાઇં પણ વધારે બોલી શકે ન હ અને આપણને
ફર થી હેરાન કરે ન હ.”

19 ય મયાર્એ પ્રાથર્ના કર , “હે યહોવા, મને ધ્યાનથી સાંભળ!
મારા દશુ્મનો માર વરુદ્ધ જે કહે છે તે સાંભળ!

20 ભલાઇનો બદલો ૂરાઇથી કરાય તેમ છતા,ં
એ લોકો મારે માટે ખાડો ખોદ ર ા છે.

તારો રોષ તેમના પરથી ઊતરે એટલા
માટે તાર સમક્ષ ઊભા રહ ને
મેં એમની વક લાત કર હતી તે યાદ કર.

21 તો હવે ું એમના બાળકોને દકુાળને હવાલે કર.
તેમને તરવારની ધારે મરવા દે.

તેમની ીઓને ુત્ર વહોણી અને પ ત વહોણી થવા દે.
ુરુષોને રોગથી અને જવાનો

લડાઇમાં તરવારથી માયાર્ જાય.
22 અચાનક લશ્કર ટૂકડ ઓ તેઓ પર આવી ચઢે

અને તેઓનાં ઘરોમાંથી ચીસો સાંભળશ,ે
ારે ું તારુ લશ્કર લઇને તેમની પર ચઢ આવ,ે
કારણ કે મને ખાડામાં પાડ નાખવા માટે તેઓએ ખાડો
ખોદ્યો છે.

અને મારા રસ્તામાં તેઓએ
છૂપાં છટકાં ગોઠવી રા ા છે.
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23 પણ, હે યહોવા, મારો જીવ લેવા માટેનાં એમના તમામ ૂની
કાવત્રાઓ તમે જાણો છો.

તમે તેઓને માફ કરશો ન હ, એમનાં પાપકમોર્ ૂલશો ન હ,
તેઓ તમાર સમક્ષ ઠોકર ખાઇને પછડાઇ પડો.

તમારો રોષ ભ ૂક ઊઠયો હોય ત્યારે જ એમને સજા
કરજો.”

19
ૂટેલ બરણી

1 ત્યારબાદ યહોવાએ ય મયાર્ને ક ું, “જા, અને એક માટ ની
બરણી ખર દ લાવ, ત્યાર પછ લોકોના કેટલાક આગેવાનોને અને
કેટલાક યાજકોને તાર સાથે લઇ લે. 2 નગરનાં ૂવર્ દરવાજાએથી
તેઓને બેન- હ ોમની ખીણમાં લઇ જા, અને હુ તને જે વચનો
આ ું તે ું ત્યાં તેઓને કહ સંભળાવ. 3 ું એમ કહેજ,ે
‘સાંભળો, હે યહૂ દયાના રાજાઓ અને યરૂશાલેમના વતનીઓ!
ઇસ્રાએલના દેવ સૈન્યોના દેવ યહોવાના આ વચનો છે; હુ આ
જગ્યા પર એવી વપ ઉતારનાર છુ કે જે કોઇ સાંભળશે તેનાં
કાનમાં ું ા કરશે. 4 રણ કે ઇસ્રાએલે મારો ત્યાગ કય છે અને
તેમણે વદેશી દેવોને દહનાપર્ણો ધરાવીને આ ાનને ક ુર્ છે.
એ વદેશી દેવો જનેા વષે તેમણે તેમના ૂવર્જોએ તથા યહૂ દયાના
રાજાએ પણ ારેય સાંભ ું નથી. તેમણે આ ાનને નદોષ ના
લોહ થી ભર દ ું છે. 5 તેમણે બઆલ દેવને માટે યજ્ઞવેદ ઓ
ઊભી કર છે. ાં તેઓ પોતાનાં બાળકોની આહુ ત આપે
છે. મેં કદ એવી આજ્ઞા કર જ નથી. એવો કોઇ વચાર પણ
મારા મનમાં કદ આ ો જ નથી!’ ” 6 યહોવા કહે છે, “ ‘એવો
દવસ આવશે ારે આ ખીણ “તોફેથ” અથવા “બેન- હ ોમ”
થી ઓળખાશે ન હ પર ુ તેઓ તેને કતલની ખીણ કહેશે. 7 આ
જગ્યાએ હુ યહૂ દયા અને યરૂશાલેમના લોકોની બધી યોજનાઓના
માટ ની બરણીની જમે ૂ ે ૂ ા ઉડાવી દઇશ! હુ તેમનો તેમના
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દશુ્મનોને હાથે તરવારથી નાશ કરાવીશ, તેમના ૃતદેહ હુ પંખીઓને
અને જગલી પ ુઓને ખાવા સોંપી દઇશ. 8 હુ યરૂશાલેમને સં ૂણર્
તારાજ કર નાખીશ. ત્યાંથી પસાર થનાર દરેક જોશે કે મેં તેને
કેટ ું ભારે ુકશાન પહોંચા ું છે! અને તે આ જોઇને આ યર્
પામશે, કે મે તેનો કેવો નાશ કય . 9 તેઓના શ ુઓ, જઓે
તેઓનો જીવ શોધે છે તેઓ ઘેરો ઘાલીને તે બધાને સંકડામણમાં
લાવશે, તે વખતે તેઓ પોતાના ુત્રો ું તથા પોતાની ુત્રીઓ ું
માંસ ખાય એ ું હુ કર શ. તેઓ બધા એકબીજા ું માંસ ખાશ.ે’

10 “અને હવ,ે ય મયાર્, તાર સાથે લાવેલી બરણીને ું આ
માણસોના દેખતા તોડ નાખ. 11 તેઓને કહે, ‘યહોવા સૈન્યોનો
દેવ તરફથી તમને આ સંદેશો છે; તેવી જ ર તે હુ યરૂશાલેમ
શહેરને તોડ નાખીશ જમે કુભાર એક વાસણને તોડ નાખે છે
જથેી તે ું સમારકામ ારેય ન થાય. તોફેથમાં ઘણા બધા લોકોને
દફનાવવામાં આવશે કારણ કે તેઓને દફનાવવા માટે બીજી કોઇ
જગ્યા નથી. 12 આ ખીણમાં જે ું હશે તે ું જ યરૂશાલેમમાં
પણ હશે, કારણ કે હુ યરૂશાલેમને પણ ૃતદેહોથી ભર દઇશ.
13 યરૂશાલેમનાં મકાનો, યહૂ દયાના રાજાઓનાં મકાનો અને જે જે
ઘરનાં છાપરાં પર લોકોએ આકાશનાં નક્ષત્રોને બ લદાન ચઢા ાં
છે અને બીજા દેવોને પેયાપર્ણો આપ્યા છે તે બધા મકાનો “તોફેથ”
જવેાં ન બની જશે.’ ”

14 યહોવાએ દેવી વાણી ભાખવા ય મયાર્ને તોફેથ મોકલ્યો હતો,
ત્યાંથી પાછા ફયાર્ બાદ તે યહોવાના મં દરના ચોકમાં ઊભો ર ો
અને બધા લોકોને ઉદે્દશીને બોલ્યો, 15 “સૈન્યોનો દેવ યહોવા,
ઇસ્રાએલનો દેવ કહે છે; ‘મેં વચન આપ્ ું છે તે ુજબ આ નગર
તેમજ તેની આસપાસના નગરો પર સવર્ વપ ઓ હુ લાવીશ,
કારણ કે તમે લોકો હઠ લા છો અને મારુ ક ું માનતા નથી.’ ”

20
ય મયાર્ અને પાશહૂર
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1 ઈમ્મેરનો ુત્ર યાજક પાશહૂર યહોવાના મં દરના રક્ષકોનો ઉપર
હતો. તેણે ય મયાર્ને આવી ભ વષ્યવાણી ભાખતો સાંભ ો,
2 તેથી તેણે ય મયાર્ની ધરપકડ કર અને તેને કોરડાથી ફટકાય ,
પછ તેણે તેને મં દરના બન્યામીન દરવાજા આગળ સાંકળોથી
બાધ્યો. 3 બીજા દવસે સવારે પાશહૂરે ય મયાર્ને હેડમાંથી છૂટો
કય ત્યારે ય મયાર્એ તેને ક ું, “યહોવા તને પાશહૂર ન હ કહે,
‘પણ માગોર- મસ્સાબીબ (સવર્ત્ર ત્રાસ) કહેશે. 4 કારણ કે યહોવા
તારા પર તથા તારા સવર્ મત્રો પર ભય મોકલશે અને તેઓના
શ ુઓની તરવારોથી તેઓને ું ૃત્ ુ પામતાં જોશે. આખો
યહૂ દયા હુ બા બલના રાજાને સોંપી દઇશ. તે તેમને કેદ કર ને
બા બલ લઇ જશે અને ત્યાં તરવારથી માર નાખશે. 5 આ
શહેરની સવર્ સંપ , એના બધા ભંડારો અને કમતી વસ્ ુઓ,
યહૂ દયાના રાજાનો બધો ખજાનો હુ તેમના શ ુઓને સોંપી દઇશ,
શ ુઓ ૂંટમાર કર ને એનો કબજો લેશે અને બા બલ લઇ
જવામાં આવશે. 6 ુ,ં પાશહૂર, અને તારુ કુટુબ કેદ પકડાશો,
તમને બા બલ લઇ જવામાં આવશ,ે અને ત્યાં તમારુ મોત થશે
અને ત્યાં તમે દટાશો. ું અને તારા બધા મત્રો, જમેને તેં ખોટ
ભ વષ્યવાણી સંભળાવેલી છે.’ ”

ય મયાર્ની પાંચમી ફ રયાદ
7 પછ મેં ક ું, “હે યહોવા, તમે મને ુ કત ૂવર્ક છેતય છે.

તમારા સંદેશાઓ આપવા માટે તમે મને દબાણ ક ુર્.
કારણ કે મારા કરતાં તમે અ ત બળવાન છો.

પર ુ હવે હુ બધા દવસો હાંસીપાત્ર થયો છુ અને સવર્
લોકો માર મશ્કર કરે છે.

8 કેમ કે ારે ારે હુ બો ું છુ ત્યારે ત્યારે ઘાટાં પાડ ને એક
જ વાત કહેવાની છે,

‘ હસા અને વનાશ!’ હે યહોવા,
તાર વાણી સંભળાવવાને કારણે આખો દવસ મારે હાંસી

અને નામોશી સહન કરવી પડે છે.”
9 હુ જો એમ કહુ કે, “હવે હુ યહોવાને સંભાર શ ન હ,



ય મયા 20:10 lxxi ય મયા 20:13

એને નામે બો ું જ ન હ.”
તો તાર એ વાણી મારા અંગે અંગમાં ભંડારાયેલી આગની જમે

મારા અંતરમાં ભડભડ ઊઠે છે;
અને હુ તેને કા ૂમાં રાખવા મ ું છુ,

પણ નથી રાખી શકતો.
10 ચારે બાજુથી હુ તેઓની ધમક ઓ

ઉચ્ચારાતી સાંભ ું છુ
અને મને ડર લાગે છે,

તેઓ કહે છે, “આપણે ફ રયાદ કર ું.
જઓે મારા મત્રો હતા તેઓ સાવધાનીથી મને નહાળે છે કે,

ારે ભયંકર ૂલ કર બે ુ.ં
તે પોતે જ ફસાઇ જશે અને ત્યારે આપણે

તેના પર આપણું વૈર વાળ ું.
તેઓ આ પ્રમાણે કહે છે.”

11 પર ુ મહાન યોદ્ધાની જમે યહોવા માર પડખે ઊભા છે.
તે પરાક્રમી તથા ભયાવહ છે.

મારા જુલમગારો ઠોકર ખાશ,ે
તેઓ ન હ ફાવ,ે તેઓ નષ્ફળ જતાં ભારે ફજતે થશે;

તેઓ બધી ર તે અપમા નત થશે
અને સદાને માટે તેઓ પર કલંક લાગશે.

12 હે સૈન્યોના દેવ યહોવા,
તમે સત ું પાર ું કરો છો,

મારા મનનો અને હૃદયનો તાગ લો છો;
અને હુ ઇચ્છુ છુ કે હુ તમને એમના પર બદલો વાળતા
જોવા પા ુ,ં

કારણ કે મેં મારો દાવો ફકત તમને સોંપ્યો છે.
13 યહોવાના ગીત ગાઓ,

એમનાં ુણગાન કરો.
કારણ, તેણે દુ ોના હાથમાંથી

દ રદ્ર ઓ ું જીવન ઉગાર લી ુ છે.
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ય મયાર્ની છઠ્ઠ ફ રયાદ
14 તેમ છતાં મારા જન્મનો

દવસ શા પત થાઓ!
15 તને ુત્ર થયો છે એવી વધામણી

મારા પતાને આપનાર માણસ શા પત થાઓ.
16 તે માણસના હાલ એ ુરાતન નગરોના જવેા થાવ.

જનેો યહોવાએ દયા રા ા વગર નાશ કય છે,
ભલે તેને આખો દવસ રણનાદ સંભળાય;

સવારમાં આતર્નાદ અને બપોરે ુદ્ધનાદ સંભળાય,
17 કારણ કે, તેણે મને ગભર્માં

જ માર ન ના ો,
તો માર માતા

જ માર કબર બની હોત,
તે ું ઉદર સદા માટે મોટુ ર ું હોત.

18 હુ ક ો અને દ:ુખ સહન કરવા માટે,
શરમાળ જીવન જીવવા માટે
ું કામ ગભર્માંથી બહાર આ ો?

21
યરૂશાલેમની હારની ભ વષ્યવાણી

1 પછ ારે સદ કયા રાજાએ મા લ્કયાના ુત્ર પાશહૂરને
તથા માઅસેયા યાજકના ુત્ર સફાન્યાને ય મયાર્ની પાસે મોકલીને
કહેવડા ું કે, 2 “બા બલનો રાજા ન ૂખાદનેસ્સાર અમાર સામે
ુદ્ધે ચઢયો છે માટે તમે અમારા તરફથી યહોવાને અરજ કરો,

કદાચ તે અમારે ખાતર કોઇ ચમત્કાર કરે, જથેી ન ૂખાદનેસ્સારને
પાછા જ ું પડ.ે”

3 ત્યારે ય મયાર્ને યહોવાની વાણી સંભળાઇ, અને તેમણે તે
લોકોને ક ું, “ સદ કયાને જઇને કહેજો કે, 4 ઇસ્રાએલનો દેવ
યહોવા આ પ્રમાણે કહે છે; ‘કોટની બહાર ઘેરો ઘાલીને પડલેા
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બા બલના રાજા અને તેની સૈના સામે તમારા જે યોદ્ધાઓ લડ
ર ા છે, તેમણે પાછા હઠ શહેરની મધ્યમાં આવ ું પડશે.

5 “ ‘કારણ, હુ જાતે ભારે રોષ અને ક્રોધ ૂવર્ક ૂરા બળ અને
પરાક્રમથી તમાર સામે ઝઝુમીશ. 6 આ નગરમાં હુ ભયંકર મરક
મોકલીશ અને માણસો તથા પ ુઓ ૃત્ ુ પામશે. 7 અંતે હુ
રાજા સદ કયાને તથા નગરમાં બચી ગયેલાઓને બા બલના રાજા
ન ૂખાદનેસ્સારના હાથમાં સોંપી દઇશ. અને તે તેમની કત્લેઆમ
ચલાવશે અને તેમના પર જરાપણ દયા કે કરૂણા દશાર્વશે ન હ.’

8 “તે તારે કહે ું પડશે તે ું યહોવા કહે છે: ‘હુ તમને જીવનના
માગર્ અને ૃત્ ુના માગર્ વચ્ચે પસંદગી કરવાની તક આ ું છુ.
9 જે કોઇ આ શહેરમાં રહેશે તે ુદ્ધથી, દકુાળથી કે રોગથી ૃત્ ુ
પામશે, પણ જે કોઇ તમને ઘેરો ઘાલીને પડલેી બા બલની સૈનાને
શરણે જશે તે બચવા પામશે, કઇં ન હ તો યે તે જીવતો તો રહેશે
જ. 10 કારણ કે આ નગર ું ભ ું ન હ પણ વનાશ કરવાનો
મેં નરધાર કય છે, તેને બા બલના રાજાના હાથમાં સોપી દેવામાં
આવશે અને બાળ ને રાખ કર દેવામાં આવશ.ે’ ” આ યહોવાના
વચન છે.
11 “વળ યહૂ દયાના રાજા દાઉદના વંશજને યહોવા કહે છે:

‘ધ્યાનથી સાંભળ!
12 હે દાઉદના ઘર, હમેશા ન્યાય કરો,
જે માણસ જુલ્મીઓના હાથે ૂંટાઇ ગયો છે

તેને તેના હાથમાંથી છોડાવ,
ન હ તો તારાં દુ કૃત્યોને કારણે
મારો રોષ ભ ૂક ઊઠશે

અને મારો ુસ્સો જે અ જવેો છે
તે હોલ ા વગર ભડભડયા કરશે.’
13 “અરે, હે યરૂશાલેમ

હુ તાર વરુદ્ધ થઇ ગયો છુ.
ખીણ પર ઝઝૂમતા ખડકની ધારે બેઠે ું
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ું એમ કહે છે કે,
‘કોણ મારા પર હુમલો કર શકે એમ છે,
કોણ મારા ગઢમાં પ્રવેશી શકે એમ છે’ ”

આ યહોવાના વચન છે.
14 “પર ુ તારા પાપી કૃત્યોની ઘટતી સજા હુ તને કર શ.

એમ યહોવા કહે છે:
હુ જગલમાં અ સળગાવીશ અને તે પોતાના માગર્માં
આવનાર

સવર્ને મહેલ સ હત બાળ ને ભ સ્મ ૂત કર નાખશે.”

22
દેવ ું દુ રાજાઓ વષે ન્યાયાસન

1 પછ યહોવાએ મને યહૂ દયાના રાજાના મહેલમાં જઇને આ
પ્રમાણે સીધી વાત કરવા ક ું: 2 “ ‘દાઉદના રા ાસન પર બેઠેલા
હે યહૂ દયાના રાજા, ું અને તારા અમલદારો તથા યરૂશાલેમના
બધાં વતનીઓ હુ જે કહુ છુ તે ધ્યાનથી સાંભળો. 3 હુ,
યહોવા આ પ્રમાણે તમને કહુ છુ; ન્યાયથી અને સદાચારથી
વતોર્, જે કત તેના જુલ્મીના હાથે ૂંટાઇ ગઇ છે તેને બચાવો;
પરદેશીઓ, અનાથો અને વધવાઓ પ્રત્યે હસા આચરો ન હ,
આ ાને નદોષર્ ું લોહ રેડશો ન હ. 4 જે હુ તને કહુ છુ જો
ું સાચે જ કરે તો, હુ ખાતર કર શ કે તે રાજાઓ જે દાઉદના

રા ાસન પર બેસે છે. તેઓ આ દ્વાર તરફથી જશે. તેઓ
રથોમાં અને ઘોડા પર સવાર કરશે અને તેઓના ચાકરો અને
તેઓના લોકો પણ. 5 પણ જો તમે માર ચેતવણી તરફ ધ્યાન
ન હ આપો, ને મારુ ક ું નહ કરો તો હુ મારા પોતાના સમ
ખાઇને કહુ છુ કે, આ મહેલ ખંડરે બની જશે. આ હુ યહોવા
બો ું છુ.’ ”

6 યહૂ દયાના રાજમહેલ વષે યહોવાએ ક ું છે કે,
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“ ું મારે મન ગલયાદ જવેો,
લબાનોન પવર્તના શખર જવેો છે.

તેમ છતાં હુ સમ ખાઉ છુ,
તને વેરાન અને વસ્તી હન ળ જે ું બનાવી દઇશ.

7 હુ તારો વનાશ કરવા માટે માણસો ન કર શ.
તેઓ દરેક જણ હાથમાં કુહાડો લઇને

તારા ગંધતરૂના ુંદરમાં ુંદર ૃક્ષોને
કાપી નાખશે અને અ માં હોમી દેશે.

8 “તારાજ થયેલા આ નગરની પાસેથી પસાર થતાં, ઘણી
પ્રજાઓના લોકો એકબીજાને કહેશે, ‘યહોવાએ શા માટે આ
નગરનાં આવા હાલ કયાર્? શા માટે તેમણે આવા મહાન નગરનો
વનાશ કય ?’ 9 ત્યારે પ્રત્ ુ ર મળશે, ‘કારણ કે એ લોકોએ
પોતાના દેવ યહોવા સાથેના કરારને ફગાવી દઇ બીજા દેવોની ૂજા
કર .’ ”

રાજા યહોઆહાઝ વરુદ્ધ ન્યાય
10 યહૂ દયાના લોકો, જે ૃત્ ુ પામ્યા છે

તેને માટે ચતા કરશો ન હ,
તેમ તેનો શોક પણ ન કરશો;

પણ જે ચાલ્યો ગયો છે તેને માટે હૈયાફાટ રૂદન કરજો,
કારણ તે કદ પાછો આવવાનો નથી.

તે કદ ફર જન્મ ૂ મના દશર્ન કરવાનો નથી.

11 તેના પતા યો શયા રાજાની જગ્યાએ ગાદ એ આવનાર
શાલ્ ૂમને બંદ વાસમાં લઈ જવામાં આ ો છે. તેના વષે યહોવા
કહે છે: 12 “તેને ાં કેદ પકડ ને લઇ જવામાં આ ો છે તે
દેશમાં જ તે ૃત્ ુ પામશે અને આ ૂ મને કદ જોવા પામશે
ન હ.”

રાજા યહોયાક મ વરુદ્ધ ન્યાય
13 “યહોયાક મ રાજા તાર પર શરમ છે,
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કારણ કે તેં પ્રામા ણકતાથી અને અન્યાયથી લોકો પર દબાણ
ુ ું છે,

કે તાર માટે તેઓ સખત કામ કરે અને જનેી ઉપરની તરફ ઓરડા
હોય તેવો મહેલ બનાવે.

તેં જ તારા સાથી માણસોને તેમને
તેમનો પગાર આપ્યા વગર કામ કરવા માટે દબાણ ક ુર્ હ ું.

14 “તે કહે છે,
‘હુ મારા માટે જમેાં વશાળ ઉપર ઓરડાઓ હોય તેવો
એક ભ મહેલ બંધાવીશ,’

પછ તેમાં બાર ઓ ૂકાવીશ,
ુગંધીદાર એરેજકા થી તેને મઢાવીશ

તથા મનમોહક કરમજી રગથી તેને રગાવીશ.”

15 “પર ુ ભ મહેલ બના ા તેથી કાઇં મહાન રાજા થઇ શકા ું
નથી!

તારા પતા યો શયાએ શા માટે ઘણાં વષોર્ ુધી રાજ ક ુ?
કારણ કે તે ન્યાયી હતો

અને સવર્ વહારમાં પ્રામા ણક હતો.
તેથી દેવે તેને આશીવાર્દ આપ્યો હતો.

16 ગર બો તથા જરૂરતમંદોને ન્યાય તથા સહાય ૂર પાડવામાં
તેણે કાળજી રાખી,

તેથી તે બધી વાતે ુખી હતો.
આમ કરવાથી માણસ દેવની નજીક રહ શકે છે.

આ યહોવાના વચન છે.
17 “પણ તને તો સ્વાથર્ સવાય બીજુ

ક ું જોવાને આંખો જ નથી,
નથી તને નદોષર્ ું લોહ રેડવા

અને ઘાતક અત્યાચારો કરવા સવાય બીજા કશા વચાર
આવતા.”

આ યહોવાના વચન છે.
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18 તે માટે યહૂ દયાના રાજા યો શયાના ુત્ર યહોયાક મ વષે
યહોવા કહે છે કે,

“તે ૃત્ ુ પામશે ત્યારે તે ું કુટુબ તેને માટે શોક કરશે ન હ,
ઓ મારા ભાઇ!
અથવા ઓ માર બહેન!

એ ું બોલીને રડશે ન હ.
તેની પ્રજા પણ તેના ૃત્ ુની નોંધ લેશે ન હ.
‘મારા મા લક! મારા રાજા!’

એમ કહ ને કોઇ રડશે ન હ.
19 એક ગધેડાંના જવેી તેની અં તમ યાત્રા થશે,

તેને ઘસડ ને યરૂશાલેમના દરવાજા બહાર નાખી આવશ.ે

20 “હે યરૂશાલેમની પ્રજા, લબાનોનના પહાડ પર જઇને હાંક માર!
બાશાનમાં જઇને પોકાર કર!

અબાર મ પવર્ત પરથી હાંક માર!
કારણ, તારા બધા મત્રો પાયમાલ થઇ ગયા છે.

21 “ ારે ુ સ ૃદ્ધ થતો હતો;
ત્યારે મેં તાર સાથે વાત કર હતી, પણ તેં ક ું,

હુ ન હ સાંભ .ુ
તાર ુવાનીથી માંડ ને ું આ ર તે વતર્તી આવી છે,
તેં કદ મારુ ક ું ક ુ નથી.

22 તારા સવર્ આગેવાનો પવન દ્વારા ઘસડાઇ જશ.ે
તારા સવર્ મત્રોને ુલામો

તર કે દેશવટે લઇ જવામાં આવશ,ે
આખરે તાર દુ તાને કારણે

તાર બદનામી થશે,
ને ું શરમ અ ુભવશે.

23 “લબાનોનના એરેજ ૃક્ષો મધ્યે ભ
મહેલમાં ુખચેનથી રહે ું ઘણું સારુ છે.

પર ુ પ્ર ૂતાની વેદનાની જમે તારા પર આફત આવશે
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ત્યારે તાર દશા, કેવી દયાજનક હશ!ે”
રાજા કોન્યાહ વરુદ્ધ ન્યાય

24 જમે સાચે જ હુ જી ું છુ, એ ું યહોવા કહે છે, “જો
યહૂ દયાના રાજા, યહોયાક ન રાજા યહોયાક મના ુત્ર, જો ું
મારા જમણા હાથ પરની વીંટ હોત, તો મેં તેને મારા હાથમાંથી
દૂર કય હોત. 25 ું જનેાથી ડરે છે અને જે તારો જીવ લેવા તાકે
છે તે બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સાર અને તેના સૈન્યના હાથમાં
સોંપી દઇશ. 26 હુ તને તથા તાર માતાને આ દેશમાંથી બહાર
ફેંક દઇશ. અને તમે પરદેશી ૂ મમાં ૃત્ ુ પામશો. 27 અને તમે

ાં પાછાં જવા માટે ઝૂરતાં હશો તે ૂ મમાં કદ જવા પામશો
ન હ.”
28 મેં ક ું, આ માણસ કોન્યા,

એટલે ટેલા અને ફેંક દ ધેલા ઘડા જવેો છે.
તેને તથા તેનાં બાળકોને દૂરના અજાણ્યા પ્રદેશમાં ફેંક દેવામાં

આ ા છે.
અને એક એવી ૂ મમા નાંખી દેવામાં આ ા છે જનેે તેઓ
જાણતા પણ નથી.

29 હે ૂ મ, ૂ મ, ૂ મ!
ું યહોવાના વચન સાંભળ!

30 યહોવા કહે છે: “ ‘લખી રાખોકે આ માણસને સંતાન નહ
થાય.

જીવનમાં એ કદ સફળ ન હ થાય.
એ કોઇ વંશજ ન હ ૂક જાય,

જે દાઉદના રા ાસન પર
બેસે અથવા ફર થી યહૂદ ઓ પર રાજ કરે.’ ”

23
1 “ઇસ્રાએલના દેવ યહોવા તેમની પ્રજાના રખેવાળો વષે આ

પ્રમાણે કહે છે, જે ધેટાંપાળકો મારા બીડના ઘેટાંનો નાશ કરે છે,
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તથા તેઓને વખેર નાખે છે. તેઓને હાય હાય!” આ યહોવાના
વચન છે.

2 તેની પ્રજા ું ધ્યાન રાખવાની જમેની ફરજ હતી તે ઘેટાંપાળકો
માટે યહોવા આમ કહે છે, “એ તમે છો જણેે મારા ટોળાને
વખેર ને ભગાડ ૂ ાં છે, તમે ારેય તેમની પર ધ્યાન નથી
આપ્ ુ,ં હવે હુ તમે કરેલા દષુ્કૃત્યો માટે તમને સજા કર શ” એ ું
યહોવા કહે છે. 3 “પર ુ મારા લોકોમાંના બચેલાઓને હુ જાતે
જે દેશોમાં મેં તેમને હાંક કાઢયા છે ત્યાંથી પાછા એકત્ર કર ને,
તેમના વાડામાં પાછા લાવીશ. ત્યાં તેઓનો વંશવેલો લશે-ફાલશે
અને ૃ દ્ધ પામશે. 4 હુ એવા પાળકોની નમ ૂંક કર શ જઓે
તેમની સંભાળ રાખ.ે એટલે પછ તેમને બીવા ું કે ડરવા ું રહેશે
ન હ. તેમની સતત ગણતર કરવામાં આવશે જથેી કોઇ ૂ ું
પણ ન હ પડ.ે” આ યહોવાના વચન છે.

પ્રામા ણક “અંકુર”
5 યહોવા કહે છે,
“એવો સમય આવી ર ો છે

ારે હુ દાઉદના વંશમાં એક ન્યાયી ‘અંકુર’ ઉગાવીશ,
તેને રાજા તર કે પસંદ કર શ.

જે ડહાપણ ૂવર્ક રા શાસન કરશે
અને દેશમાં ન્યાય અને ની તમ ાની આણ વતાર્વશ.ે
6 તેની કાર કદ ર્ દરમ્યાન યહૂ દયાનો

અને ઇસ્રાએલનો ઉદ્ધાર થશે
અને તેઓ ુર ક્ષત રહેશે લોકો

તેમને યહોવા અમારુ ન્યાયીપણું છે.
એ નામે બોલાવશ.ે”

7 યહોવા કહે છે, “હવે એવો સમય આવશ,ે ારે લોકો સમ
ખાતી વખતે એમ ન હ કહે કે, ‘હુ ઇસ્રાએલીઓને મસરમાંથી
બહાર લાવનાર યહોવાના નામે સોગંદ લઉં છુ!’ 8 પણ એમ કહેશે
કે, ‘ઇસ્રાએલના વંશજોને ઉ રના પ્રદેશમાંથી અને પોતે તેમને ાં
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હાંક કાઢયા હતા તે બધા દેશોમાંથી ફર પાછા લાવનાર જીવતા
યહોવાના સમ!’ તેઓ તેમની પોતાની ૂ મમાં વસશે.”

જૂઠા પ્રબોધકો વરુદ્ધ ન્યાય
9 અ ત કપટ જૂઠા પ્રબોધકોથી મારુ હૃદય થત થ ું છે.
હુ ભયથી જાગી જાઉં છુ

અને દ્રાક્ષારસ પીધેલાં માણસની જમે લથડ યાં ખાઉં છુ,
કારણ કે તેઓ માટે ભયંકર શક્ષા રાહ જુએ છે,

અને તેઓની વરુદ્ધ યહોવાએ ન્યાયાસનનાં પ વત્ર વચનો
ઉચ્ચાયા છે.

10 કારણ કે દેશ ભચાર ઓથી ભરાઇ ગયો છે;
આ શાપને કારણે દેશ ઘેર થામાં છે

અને દકુાળ પડ્યો છે.
લોકો ખોટા માગેર્ છે

અને તેઓ પોતાની સ ાનો
યોગ્ય ઉપયોગ કરતા નથી.

11 યહોવા કહે છે,
“પ્રબોધકો અને યાજકો બંને થઇ ગયા છે.

મેં તેમને મારા મં દરમાં પણ દુ તા આચરતા જોયા છે.
12 તેને લીધે તેઓના રસ્તાઓ અંધકારમય

તથા લપસણા થઇ ગયા છે.
અંધકારમય જોખમી માગર્ પર

તેઓનો પીછો પકડવામાં આવશે અને તેઓ પછડાશે.
કારણ કે હુ તેમના પર વપ લાવવાનો છુ.

ારે તેઓનો સમય આવશે
ત્યારે તેઓને તેમનાં સવર્ પાપોની સજા કરવામાં આવશ.ે

13 “મેં સમરૂનના પ્રબોધકોમાં ૃણાજનક વસ્ ુઓ જોઇ છે;
તેઓએ બઆલ દેવને નામે પ્રબોધ કય છે
અને ઇસ્રાએલીઓને ખોટે માગેર્ દોયાર્ છે.

14 પર ુ યરૂશાલેમના પ્રબોધકોમાં તો મેં આનાથી પણ ભયંકર
કૃત્યો જોયાં છે;

તેઓ ભચાર કરે છે,
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અને અન્યોને છેતરે છે,
દુ માણસોને સાથસહકાર આપે છે

જથેી દુ તામાંથી કોઇ પાછુ વળ ું નથી;
મારે મન તેઓ બધા સદોમ અને ગમોરાના લોકો જવેા છે,

જઓે સં ૂણર્ ર તે થઇ ગયા છે.”

15 તેથી સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે,
“હુ તેઓને કડવી વેલ ખવડાવીશ

અને ઝેર પાઇશ કારણ કે તેઓને લીધે
આ દેશ દુ તાથી ભરાઇ ગયો છે.”

16 સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે,
“મારા લોકોને માર આ ચેતવણી છે.

ારે આ જૂઠા પ્રબોધકો તમને પ્રબોધ કરે છે
અને તમને જૂઠ આશાઓ આપે ત્યારે તમે સાંભળશો ન હ.

તેઓ ધડમાથા વગરની વાતો કરે છે,
તેઓ મારાં ુખનાં વચનો નથી કહેતા.ં

17 જઓે માર વાણીનો તરસ્કાર કરે છે
તેમને કહેવાય છે કે,

‘તમાર સાથે બ ું સારુ થશે,’
જઓે પોતાની ઇરછા ુજબ વતેર્ છે

તેમને કહે છે, કોઇ પણ આફતથી
તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી,

18 હા, ાં યહોવાએ પોતાનો સંદેશો જાહેર કય હતો
ત્યાં આ બધા પ્રબોધકોમાંથી કોણ ત્યાં ઊ ું હ ું અને તેને
ધ્યાનથી સાંભ ો હતો?

કોઇ પણ પ્રબોધકે ધ્યાનથી સાંભળવાની કાળજી રાખી છે
ખર ?

19 આ યહોવાના ક્રોધનો વંટોળ ચડ્યો છે;
એ ૂમર લેતો લેતો
દુ ોને માથે અફળાશે.
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20 તેઓની વરુદ્ધ જે શક્ષા યહોવાએ ઉચ્ચાર છે તેનો સં ૂણર્
અમલ થશે ન હ,

ત્યાં ુધી તેમનો ક્રોધ શાંત થશે ન હ.
પાછળથી ારે યરૂશાલેમ ું પતન થશે

ત્યારે મેં જે ક ું છે તે તમે સમજી શકશો.”
21 યહોવાએ ક ું, “આ પ્રબોધકોને મેં મોકલ્યા નથી.

છતાં તેઓ દોડાદોડ કરે છે;
મેં આ લોકોને કઇં ક ું નથી.

છતાં તેઓ મારે નામે બોલે છે.
22 તેઓ જો માર મંત્રણામાં ઉપ ત ર ા હોત

તો મારા લોકોને માર વાણી સંભળાવી હોત
અને તેમને ખોટે માગેથ

અને ખોટાં કાય થી પાછા વા ા હોત.”
23 “ ું હુ એ દેવ છુ કે જે દૂરના ળે રહે છે?
અથવા ું હુ એ દેવ છુ

જે પોતાના લોકોની નજીક રહે છે?
24 ું કોઇ મારાથી પોતાને સંતાડ શકે?

ું હુ આકાશ તથા ૃથ્વીમાં સવર્ત્ર હાજર નથી?”
આ યહોવાના વચન છે.

25 તેઓ કહે છે, “ગઇ રાત્રે યહોવા તરફથી મને એક સ્વપ્નદશર્ન
થ ું. તે સાંભળો, ‘અને પછ તેઓ મારા નામે જૂઠ વાતો કરે
છે.’ 26 આ ું કયાં ુધી ચાલશ?ે જો તેઓ ‘પ્રબોધકો’ છે તો
તેઓ જૂઠા પ્રબોધકો છે અને તેઓ જે કહે છે તે સવર્ ઉપજાવી
કાઢે ું છે. 27 તેઓ એકબીજાને સ્વપ્નોની વાત કહ ને મારુ નામ
ૂલાવી દેવાની કો શશ કરે છે. બરાબર એવી જ ર તે-જમે તેમના

પ ૃઓ મારુ નામ ૂલીને બઆલદેવ ું નામ લેતા થયા હતા.
28 આ જૂઠાં પ્રબોધકોને પોતાનાં સ્વપ્નો કહેવા દો અને મારા
સંદેશાવાહકોને પણ વ ાસ ૂવર્ક મારુ પ્રત્યેક વચન કહેવા દો.
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ઘઉંની ુલનામાં તેનાં ફોતરાની શી કમત? 29 મારુ વચન આગ
જે ુ નથી? ખડકના ૂરે ૂરા કરનાર હથોડા જે ુ નથી?

30 “એટલે મારો વરોધ એકબીજાના શ ો ચોર લઇ એને
મારે નામે ખપાવનાર પ્રબોધકો સામે છે. 31 જે પ્રબોધકો પોતાની
વાણીને માર વાણી તર કે ખપાવે છે. તેમની સામે મારો વરોધ
છે. 32 જુઓ હુ તે બધા પ્રબોધકોની વરુદ્ધમાં છુ જમેના સ્વપ્નો
કેવળ નલર્જ્જ જૂઠાણાં છે અને જઓે મારા લોકોને જૂઠાણાં
દ્વારા અને મોટ મોટ વાતો દ્વારા પાપમાં દોર જાય છે. મેં
તેઓને મોકલ્યા નથી. અને મારા લોકને માટે તેઓની પાસે કોઇ
સંદેશો નથી, જઓે તેમના માટે કઇક છે.” એમ યહોવા કહે છે.

યહોવાથી દ:ુખના સંદેશ
33 પછ યહોવાએ મને ક ુ,ં “ ારે લોકોમાંથી કોઇ એક યાજક

અથવા કોઇ પ્રબોધક તેમનામાંથી કોઇ તને ૂછે કે, ‘યહોવાએ
કયા સંદેશા દ્વારા તાર પર બોજો* ના ો છે?’ તો તારે જવાબ
દેવો કે, ‘તમે જ યહોવા પર બોજારુપ છો અને તે તમને ફગાવી
દેશે.’ ” એમ યહોવા કહે છે.

34 “જો કોઇ પ્રબોધક કે યાજક કે કોઇ બીજો ‘યહોવાની
વાણી ભારરૂપ છે.’ એમ કહેશે તો હુ તેને અને તેનાં કુટુબને
ભારે પડ શ. 35 તમે અંદરોઅંદર એકબીજાને ૂછ શકો છો,
‘યહોવાનો સંદેશો શો છે? યહોવા ું કહે છે?’ એવો જ પ્રયોગ
કરવો. 36 આજ પછ , તમારે ારે પણ ‘યહોવાનો બોજો’ એમ
બોલ ું નહ , જે કોઇ તેનો ઉપયોગ કરશે તે ખરેખર ુશ્કેલીમાં
ુકાઇ જશે કારણ કે તેઓ, મેં જે ક ું છે તેનો અવળો અથર્ કરે

છે અને લોકોન,ે એમ કહ છેતરે છે કે આ એ છે જે જીવતા
જાગતા દેવ, આપણા યહોવા દેવ જે દરેક વસ્ ુ પર શાસન કરે
છે. કહે છે.

37 “તમે આદર ૂવર્ક પ્રબોધકને ૂછ શકો, ‘યહોવાનો સંદેશ
શો છે? તેણે તમને ું ક ું છે?’ 38 મેં તમને આ શ ો ન હ

* 23:33: બોજો હ ૂ બાષામાં “બોજો” આ હ ૂ શ રમત છે. “બોજો” એટેલે
ભાર અને “બોજો” સંદેશ તર કે વપરાય છે.
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વાપરવા માટે ચેતવણી આપી છે છતાં જો તમે ય મયાર્ને ૂછો
છો, ‘યહોવા તરફથી આજે ું બોજ છે? 39 પછ જે તમે મને
ભારરૂપ છો, તે ભાર હુ ફેંક દઇશ. તમને તથા આ નગરને જે
મેં તમને અને તમારા પ ૃઓને આપ્ ું હ ુ.ં માર નજરથી બહાર
કર દઇશ. 40 અને હુ તમારાથી કદ ૂલાય ન હ એવી નામોશી
અને નરતર નદા તથા સતત અપમાન હુ તમારા પર આણીશ.’ ”

24
અંજીર સંબંધી ય મયાર્ ું દશર્ન

1 યહૂ દયાના રાજા યહોયાક મના ુત્ર કોન્યાહને બા બલના
રાજા ન ૂખાદનેસ્સારે દેશ નકાલ કય અને તેને યહૂ દયાના
સરદારો તથા ુથાર અને ુહાર કામનાં ન ૂણ કાર ગરોને
બા બલમાં બંદ વાસમાં મોકલી દ ધા, પછ યહોવાના મં દરની
સામે બહાર ૂકેલી અંજીરની બે ટોપલીઓ યહોવાએ મને દેખાડ .
2 યરૂશાલેમમાં મં દરની સામે અંજીરની ભરેલી બે ટોપલીઓ મેં
જોઇ, એક ટોપલીમાં તાજાં અને હમણાંજ પાકેલા અંજીર હતા.
પર ુ બીજી ટોપલીમાં બગડ ગયેલા અને ખાવાને લાયક ન હ
એવાં અંજીર હતા.ં

3 પછ યહોવાએ મને ક ું, “ય મયાર્ ું ું જુએ છે?”
મેં ઉ ર આપ્યો, “અંજીર, તેમાનાં કેટલાક બહુ સારા છે અને

કેટલાંક ૂબજ બગડ ગયા છે, તે એટલાં ખરાબ છે કે ખવાય
પણ ન હ.”

4 ત્યારે યહોવાએ મને ક ું, 5 આ ઇસ્રાએલના દેવ યહોવાના
વચન છે. “યહૂ દયામાંથી જે લોકો દેશવટે ગયા છે. જમેને
મેં અહ થી બા બલમાં દેશવટે મોકલી આપ્યા છે તેમને હુ આ
સારાં અંજીર જવેા સારા મા ું છુ. 6 તેઓ સાથે સારો વહાર
કરવામાં આવે તે ું હુ કર શ અને તેઓને ફર થી આ દેશમાં પાછા
લાવીશ. તેઓને સહાય કર શ અને તેઓને હાની થશે ન હ, હુ
તેઓને રોપીશ અને તેઓને ઉખેડ નાખીશ ન હ. 7 હુ તેમને
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ુ દ્ધ આપીશ, જથેી તેઓ મને ઓળખે કે હુ યહોવા છુ. પછ
તેઓ મારા લોકો થશે અને હુ તેમનો દેવ થઇશ; કારણ, તેઓ
ૂરા દલથી માર પાસે પાછા આવશ.ે
8 “પણ યહૂ દયાના રાજા સદ કયા તો ખાઇ ન શકાય તેવા

સડલેા અંજીર જવેો હશ.ે સદ કયા, અને તેના ઉચ્ચ અમલદારો
અને યરૂશાલેમમાંના બાક ના લોકોન,ે જઓે આ દેશમાં જ ર ાં
હોય કે યહૂ દયાના તે બધાં લોકો જઓે મસરમાં રહેતા હોય,
એ બધા ખવાય પણ ન હ એવા ખરાબ અંજીર જવેા હશ.ે 9 હુ
તે લોકોને સજા કર શ તેમને થયેલી સજા જોઇને ૃથ્વીના બધા
લોકો થથર જશે, લોકો યહૂ દયાના લોકોની ઠેકડ ઉડાવશે, લોકો
તેમના વષે મજાક મશ્કર કરશે અને મેં તેમને ાં ાં વખેર
ના ાં છે ત્યાં લોકો તેમને શાપ આપશે. 10 હુ તેમના પર તરવાર,
ૂખમરો અને રોગચાળો મોકલીશ. તેઓ ાં ુધી ન ન થઇ

જાય ત્યાં ુધી હુ તેમના પર ત્રાટક શ પછ તેઓ ું અ સ્તત્વ
ૂ મ પરથી મટ જશે જે મેં તેમને અને તેમના પ ૃઓને આપી

હતી.”

25
બંદ વાસ માટે ય મયાર્નો પ્રબોધ

1 યો શયાનો ુત્ર રાજા યહોયાક મ યહૂ દયા પર રા કરતો
હતો. તેના ચોથા વષેર્ યહૂ દયાના સવર્ લોકો માટે યહોવા તરફથી
ય મયાર્ પાસે આ સંદેશો આ ો. બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારે
તે વષેર્ રાજ કરવા ું શરુ ક ુ. 2 અને ય મયાર્ પ્રબોધકે યહૂ દયાના
બધા લોકોને તથા યરૂશાલેમના બધા વતનીઓને ક ું,

3 છેલ્લા ત્રેવીસ વષર્થી, યહૂ દયાના રાજા આમ્મોનના ુત્ર
યો શયાના શાસનનાં 13 માં વષર્થી તે આજ પયત યહોવા પોતાના
સંદેશાઓ મને મોકલતો ર ો છે. મેં વ ા ુપણે તે તમાર આગળ
પ્રગટ કયાર્ છે, છતાં તમે તે પર ધ્યાન આપ્ ું નથી. 4 વળ વષોનાર્
વષોર્ ુધી યહોવાએ તમાર પાસે પોતાના પ્રબોધકો મોકલ્યા હતા;
છતાં પણ તમે તેઓ ું સાંભ ું ન હ.
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5 તેમનો સંદેશો એ હતો કે, “તમે બધા તમારા દુ વહાર
અને દુ કૃત્યોમાંથી પાછા ફરો, તો તમે જે ૂ મ યહોવાએ લાંબા
સમય પહેલાં તમને અને તમારા પ ૃઓને સદાને માટે આપી હતી
તેમાં રહ શકશો. 6 તમે લોકો ૂ તઓની ૂજા અને સેવા કરશો
ન હ. તમારા પોતાના માટે બનાવેલી વસ્ ુઓથી મને ક્રો ધત કરશો
નહ . તો હુ તમને હા ન પહોંચાડ શ ન હ.

7 “પર ુ તમે મારુ સાંભ ું ન હ, તમે તમારે માગેર્ આગળ
વધ્યા અને તમાર ૂ તઓ વડે મને ક્રો ધત કય છે. તેથી તમારા
પર આવી પડલેી સવર્ વપ ને માટે તમે પોતે જ જવાબદાર છો.”

8 અને હવે સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે, “તમે મારુ ક ું માન્ ું
નથી. 9 તેથી હુ ઉ રના બધા કુળસ ૂહોને અને બા બલના મારા
સેવક ન ૂખાદનેસ્સારને તેડાવી મંગાવીશ તેમને હુ આ દેશ સામે,
એના વતનીઓ સામે અને આસપાસની બધી પ્રજાઓ સામે ુદ્ધ
કરવા લઇ આવીશ. હુ તેમ ું નકદન કાઢ નાખીશ અને તેમની
એવી હાલત કર શ જે જોઇને લોકો હેબતાઇ જશે. તેમની હાંસી
ઉડાવશે અને હમેશને માટે તેમની નામોશી થશે. 10 હુ તમાર
ુશી અને લ ના ઉલ્લાસને છનવી લઇશ અને તમારા નોકર ધંધા

પડ ભાંગશે અને હુ તમારા ઘરોમાં પ્રકાશતા દ વાઓને હોલવી
નાખીશ. 11 આ સમગ્ર દેશ ખેદાન-મેદાન અને વેરાન થઇ જશે.
અને એ લોકો સ ેર વષર્ બા બલના રાજાની ુલામીમાં ગાળશે.

12 “અને જટેલા જલ્દ 70 વષર્ ૂરાં થાય કે તરત જ હુ
બા બલના રાજા તથા તેના લોકોને તેનાં પાપોને લીધે શક્ષા કર શ;
તેમની ૂ મને હુ હમેશને માટે ઉજ્જડ કર શ. 13 મેં જે જે કહે ું
છે, આ ગ્રંથમાં લખે ું છે, અને ય મયાર્એ એ લોકોની વરુદ્ધ જે
જે આગાહ કર છે, તે બ ું હુ એ દેશ પર ુજાર શ. 14 તેઓ
પોતે બળવાન પ્રજાઓ અને મહાન રાજાઓના ુલામ બનશે અને
હુ તેમને તેમના હાથનાં કયાર્ કૃત્યોનો બદલો આપીશ.”

વ ના રા ો સાથે ન્યાય
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15 ઇસ્રાએલના દેવ યહોવાએ મને આ પ્રમાણે ક ું, “મારા
ક્રોધથી છલોછલ ભરેલો દ્રાક્ષારસનો આ પ્યાલો મારા હાથમાંથી
લે. જે સવર્ પ્રજાઓની પાસે હુ તને મોક ું તે સવર્ને તેમાંથી
પીવડાવજ.ે 16 તેઓ બધા એ પીધા પછ લથડ યાં ખાશ.ે અને
તેમની વચ્ચે મેં મોકલેલા ુદ્ધથી ભાન ૂલી જશ.ે”

17 આથી મેં યહોવાના હાથમાંથી તે પ્યાલો લીધો. અને
યહોવાએ મને જે જે પ્રજાઓમાં મોકલ્યો તેમને મેં પાયો. 18 હુ
યરૂશાલેમ તથા યહૂ દયાના નગરોમાં ગયો અને તે પ્યાલામાંથી
તેઓના રાજાઓએ તથા સરદારોએ પી ું. પ રણામે તે દવસથી
આજ ુધી તેઓ ઉજ્જડ, ધ ાર પામેલા તથા શાપરૂપ થયેલા
છે.

19 મસરના રાજા ફારુનને, તેના અમલદારોને તેના દરબાર ઓને
અને બીજા બધા લોકોને મેં આ પીણું પા ું હ ુ.ં

20 તેમ જ મસરમાં વસતા બધા વદેશીઓને, ઉસના બધા
રાજાઓને, પ લસ્તીઓનાં શહેરો આશ્કલોન, ગાઝા અને એક્રોનના
રાજાઓને અને આશ્દોદના બચી ગયેલા વતનીઓન,ે

21 અદોમ, મોઆબ અને આમ્મોનના લોકોને,
22 ૂરના અને સદોનના બધા રાજાઓને ૂમધ્ય કાંઠાના

બધા રાજાઓન,ે 23 દદાન, તેમા અને ૂઝના શહેરોન,ે અને એ
બધાં જઓેએ તેમના વાળ પોતાના માથાની બાજુ પરથી કાપ્યાં
હતા,ં 24 અરબસ્તાનના રણમાં વસતી જા તઓમાં વસતા બધા
રાજાઓને, 25 ઝમ્રીના, એલામના તથા માદ ઓના સવર્ રાજાઓ;
26 એક પછ એક નજીકના અને દૂરના, ઉ રના બધા રાજાઓને
અને ૃથ્વીના પડ પરના બધાં રા ોને સૌથી છેલ્લો બા બલનો
રાજા પણ એ પીશ.ે

27 “પછ ું તેઓને કહેજે કે, સૈન્યોનો દેવ યહોવા, ઇસ્રાએલના
દેવ કહે છે કે, ‘પીધા જ કરો મદમસ્ત થઇને ઊલટ કરો અને
એવા પડ જાઓ કે ફર થી ઊઠ ન શકો. કારણ કે હુ તમારા
પર ભયાવહ ુદ્ધો મોકલી ર ો છુ.’

28 “જો તેઓ તારા હાથમાંથી પ્યાલો લઇને પીવાની ના પાડે
તો તારે તેમને કહે ું. ‘આ સૈન્યોનો દેવ યહોવાની આજ્ઞા છે;
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તમારે એ પીવો જ પડશે! આ યહોવાના વચન છે. 29 તારે
આ ું કર ું જ પડશે કારણ કે આ શહેર મારા નામથી ઓળખાય
છે. હુ તેની પર આફત લાવવાનો જ છુ. અને એવી અપેક્ષા
રાખતો ન હ કે તને સજા નહ મળે. કારણ કે હુ આ ૃ ના
બધા લોકો પર ુદ્ધ મોકલાવીશ.’ ” આ સૈન્યોના દેવ યહોવાના
વચન છે.
30 “તારે તેઓની વરુદ્ધ પ્રબોધ કરવો જ પડશ.ે તેઓને કહે કે,
‘યહોવા તેના પોતાના લોકોની વરુદ્ધ

તથા ૃથ્વી પર વસનારા સવર્ની
વરુદ્ધ પોતાના પ વત્ર મં દરમાંથી ગજના કરશે.

રસ બનાવવા માટે દ્રાક્ષ છુદનારા લોકોની જમે તે ઘાંટા
પાડશ.ે

31 એમનો હોકારો ૃથ્વીના છેડા ુધી પહોંચશે.
યહોવા બધી પ્રજાઓ સામે આરોપ ૂકે છે,

તે બધા માણસોનો ન્યાય કરે છે.
તે દુ ોનો તરવારથી સંહાર કરશે.’ ”

આ યહોવાના વચન છે.
32 સૈન્યોના દેવ યહોવા જાહેર કરે છે,
“જુઓ, આફત એક દેશમાંથી બીજા દેશમા,ં

એક પ્રજામાંથી બીજી પ્રજામાં ફેલાઇ રહ છે,
ૃથ્વીના દૂર દૂરને છેડથેી

પ્રચંડ વાવાઝોડુ કાય છે.”

33 તે દવસે યહોવાએ જમેને માર ના ા હશ,ે તેમના ૃતદેહો
ૃથ્વીના એક છેડાથી બીજા છેડા ુધી પડ્યા રહ ખાતરરૂપ થઇ

જશે; કોઇ તેમને માટે શોક ન હ કરે કે કોઇ તેમને ઉપાડ ને દાટશે
ન હ.
34 હે દુ આગેવાનો!

રડો, પોક ૂક ને રડો,
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હે લોકોના ઘેટાં પાળકો!
તમાર કતલનો સમય આવી પહોંચ્યો છે.

ુટેલા માટલાના ટુકડાની જમે તમે ચારેબાજુ વખેરાઇ જશો.
35 તમને હવે સંતાવાની જગ્યા મળશે ન હ,

નાસી જવાને રસ્તો પણ ન હ મળે.
હવે લોકોના ગોવાળને ઉગારવાનો કોઇ આરો નથી.

36 સાંભળો, આગેવાનો આક્રદ કરે છે,
ઘેટાંપાળકો પોક ૂક ને રૂદન કરે છે,
કારણ કે યહોવા તેમના દેશનો નાશ કર ર ાં છે.

37 તેમના ભયંકર રોષને કારણે
તેમના શાંત નવાસો ખંડરે થઇ ર ા છે.

38 શકારની શોધમાં ુફામાંથી બહાર જતા
સહની જમે યહોવા બહાર આવે છે.

યહોવાના ભયંકર ક્રોધને લીધે સૈન્યો વારવાર ચઢ આ ાં,
પ રણામે તેમની ૂ મ વેરાન વગડો થઇ ગઇ છે.

26
મં દર પર ય મયાર્નો બોધ

1 યહૂ દયાના રાજા યો શયાના ુત્ર યહોયાક મના રા ની
શરૂઆતમાં યહોવાએ ય મયાર્ને આ પ્રમાણે ક ું, 2 “આ યહોવાના
વચન છે: મં દરના પ્રાંગણમાં ઊભા રહ ન,ે યહૂ દયાના ગામોમાંથી
જે લોકો મં દરમાં ઉપાસના કરવા આવે છે, તે બધાને મેં તને જે
કહેવા ક ું છે તે એક પણ શ ૂલ્યા વગર કહેજ.ે 3 કારણ કે
કદાચ તેઓ તે સાંભળે અને પોતાના દુ માગોથ પાછા ફરે અને
તેઓનાં દુ કાય ને લીધે જે સવર્ શક્ષા હુ તેઓ પર રેડ દેવાને
તૈયાર છુ. તે હુ તેઓ પર ન મોક ુ.ં 4 વળ યહોવાએ મને ક ું,
‘ ું એમને કહેજ,ે આ યહોવાના વચન છે. જો તમે મારુ ક ું
ન હ કરો, અને તમારા માટે ઠરાવેલ નયમશા ું પાલન ન હ
કરો, 5 તથા મેં વારવાર મોકલેલા મારા જે સેવકો, પ્રબોધકોને
તમે કદ સાંભ ા નથી. તેમનાં વચનો ન હ સાંભળો. 6 તો



ય મયા 26:7 xc ય મયા 26:16

આ મં દરના હુ શીલોહ જવેા હાલ કર શ અને દુ નયાની પ્રત્યેક
પ્રજામાં યરૂશાલેમને હુ શાપરૂપ કહ શ.’ ”

7 યાજકો, પ્રબોધકો અને સવર્ લોકોએ ય મયાર્ને યહોવાના
મં દરમાં આ બધા વચનો કહેતા સાંભ ો. 8 યહોવાએ તેને જે
પ્રમાણે હુકમ કય હતો તે ુજબ કહેવા ું ય મયાર્એ ારે ૂરંૂ
ક ુર્ કે તરતજ યાજકોએ, પ્રબોધકોએ અને બધા લોકોએ, તેને
પકડ્યો અને ક ું, “ ું હમણા જે બોલ્યો છે તેના કારણે ું ૃત્ ુ
પામીશ. 9 તેં શા માટે યહોવાના નામે એવી ભ વષ્યવાણી ઉચ્ચાર
કે, આ મં દરની હાલત શીલોહ જવેી થશે અને આ શહેર વેરાન
અને વસ્તી વગર ું થઇ જશે?” બધા લોકો યહોવાના મં દરમાં
ય મયાર્ને ઘેર વ ા.

10 આ સાંભળ ને યહૂ દયાના ઉચ્ચ અ ધકાર ઓ રાજમહેલમાંથી
મં દરમાં પહોંચી ગયા અને યહોવાના મં દરના નવા પ્રવેશદ્વાર
આગળ ગોઠવાઇ ગયા. 11 પછ યાજકોએ અને પ્રબોધકોએ,
અ ધકાર ઓ અને લોકોને સંબોધીને ક ું, “આ માણસને ૃત્ ુદડની
સજા થવી જોઇએ, કારણ, તેણે આ નગરની વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી
ઉચ્ચાર છે તે તમે બધાએ તમારા પોતાના કાને સાંભળ છે.”

12 ત્યારે ય મયાર્એ પોતાના બચાવમાં ક ું, “આ નગર તથા
મં દરની વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી ઉચ્ચારવા માટે યહોવાએ મને
મોકલ્યો છે. મેં જે ક ું છે તેનો પ્રત્યેક શ તેમણે મને
આપ્યો છે. 13 માટે હવે તમારાં આચરણ અને કમોર્ ુધારો
અને તમારા દેવ યહોવા ું ક ું સાંભળો, તો કદાચ તે તમારા
પર જે આફત ઉતારવાની પોતે ધમક આપી હતી તે ઉતારવા ું
માંડ વાળે. 14 ાં ુધી આ બાબત મને લા ુ પડે છે, હુ
તો તમારા હાથમાં છુ. તમને જે યોગ્ય અને તા કક લાગે તે મને
કરો. 15 પણ એટ ું ખાતર થી માનજો કે જો તમે મને માર
નાખશો, તો તમે આ શહેર અને એના બધા વતનીઓ એક નદોષર્
માણસના પ્રાણ લીધાના અપરાધી ઠરશો. કારણ યહોવાએ મને
ખરેખર આ બ ું તમને કહ સંભળાવવા મોકલ્યો છે.”

16 ત્યારે અ ધકાર ઓએ અને લોકોએ યાજકોને અને પ્રબોધકોને
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ક ું, “આ માણસ ૃત્ ુદડને પાત્ર નથી. એણે આપણા દેવ
યહોવાને નામે આપણને સંભળા ું છે.”

17 પછ દેશના કેટલાક વડ લો અને જ્ઞાની માણસો ઊભા
થયા અને આજુબાજુ ઊભા રહેલા સવર્ લોકોને સંબોધીને ક ું,
18 “યહૂ દયાના રાજા હ ઝ ાના વખતમાં મોરાશ્તી મીખાહ દેવી
વાણી ભાખતો હતો અને તેણે યહૂ દયાના બધા લોકોને આ પ્રમાણે
ક ું હ ુ.ં

‘સૈન્યોના દેવ યહોવાના વચન છે,
સયોન ખેતરની જમે ખેડાઇ જશે,

યરૂશાલેમ ખંડરેનો ઢગલો થઇ જશ,ે
અને હાલમાં જે જગ્યાએ મં દર આવે ું છે

ત્યાં જગલ ઊગી નીકળશે!’ Micah 3:12

19 “ ું યહૂ દયાના રાજા હ ઝ ા અને યહૂ દયાના બધાં લોકોએ
આ માટે મીખાહને માર ના ો હતો? તેને બદલ,ે હ ઝ ાએ
યહોવાનો ડર રાખીને તેની પાસે માફ નહોતી માગી? આને કારણે
યહોવાએ તેમના પર જે આફત ઉતારવાની ધમક આપી હતી તે
ઉતારવા ું માંડ વા ુ.ં આ ર તે તો આપણે જ આપણા પર
મોટ આફત નોતર ુ.ં”

20 વળ શમાયાનો ુત્ર ઊ રયા કયાર્થ-યઆર મનો વતની હતો
અને યહોવાનો બીજો સાચો પ્રબોધક હતો. ય મયાર્ના સમયમાં
તે પણ આ નગર તથા દેશની વરુદ્ધ ભ વષ્યવચન કહેતો હતો.
21 રાજા યહોયાક મે પોતાના બધા અમલદારો અને અંગરક્ષકો
સ હત તેણે જે ક ું તે સાંભ ું હ ુ.ં અને તેને માર નાખવાનો
પ્રયત્ન કય હતો ારે ઊ રયાને એની ખબર પડ ત્યારે ભયભીત
થઇ મસર ભાગી ગયો. 22 ત્યારે યહોયાક મ રાજાએ ઊ રયાને
બંદ વાન કરવા માટે આખ્બોરના ુત્ર એલ્નાથાનને અને તેની સાથે
કેટલાંક માણસોને મસરમાં મોકલ્યા. 23 તેઓ તેને બંદ વાન
બનાવીને યહોયાક મ રાજાની હજૂરમાં લઇ આ ા, ત્યારે રાજાએ
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તેનો તરવારથી વધ કરા ો, અને તેના ૃતદેહને હલકા લોકોના
કબ્રસ્તાનમાં દાટયો.

24 પર ુ શાફાનના ુત્ર અને રાજવી મંત્રી અહ કામે ય મયાર્નો
પક્ષ લીધો અને ન્યાયસભાને સમજા ું કે યાજકો, પ્રબોધકો,
લોકોના હાથમાં ય મયાર્ને સોંપવો ન હ, કે તેઓ તેને માર નાખ.ે

27
યહોવાએ ન ૂખાદનેસ્સારને શાસનકતાર્ બના ો

1 યહૂ દયાના રાજા યો શયાના ુત્ર સદ કયાની કાર કદ નાર્
આરભમાં ય મયાર્ની પાસે આ વચન યહોવાની પાસેથી આ ું,
2 “યહોવાએ મને ક ું, ું તારે માટે ઝંૂસર જોડતર બનાવ અને
તે તાર ડોક પર ૂક, જમે ખેતર ખેડતા બળદની ડોક પર હોય
છે. 3 ત્યારબાદ અદોમ, મોઆબ, આમ્મોન, ૂર અને સદોનના
રાજાઓને યહૂ દયાના રાજા સદ કયાના દરબારમાં આવેલા તેના
એલચીઓ મારફતે સંદેશા મોકલ: 4 તેઓને કહે કે, ‘તમે જઇને
તમારા મા લકોને કહો કે, સૈન્યોનો દેવ યહોવા ઇસ્રાએલના દેવે
આ સંદેશો તમને મોકલા ો છે, 5 મેં પોતે જ મહાન સામર્થ્ય અને
શ કતથી ૃથ્વીને અને એના પર વસતાં માણસો અને પ ુઓને
સર્ ા છે, અને હુ ચાહુ તેને તે આપી દઇ શકુ છુ. 6 તેથી હવે
તમારા સવર્ દેશો મેં બા બલના રાજા, મારા સેવક, ન ૂખાદનેસ્સારને
સોંપ્યા છે. વળ જગલી પ ુઓ પણ તેની સેવા કરે તે ું મેં ઠરા ું
છે. 7 બધી પ્રજાઓ તેના અને તેના ુત્રના અને પૌત્રના તાબામાં
રહેશ,ે અને અંતે ારે તેના દેશનો વારો આવશે ત્યારે બળવાન
પ્રજાઓ અને મહાન રાજાઓ તેને તાબે કરશે; તેને આધીન થાઓ
અને તેની સેવા કરો.

8 “ ‘બળવાન પ્રજા અને રા , બા બલની ઝંૂસર નીચે તમાર
ગરદન ૂકો! જે કોઇ પ્રજા તેના ુલામ બનવા ના પાડશે તેને હુ
શક્ષા કર શ. તે પ્રજા પર હુ ુદ્ધ, દકુાળ અને મરક મોકલીશ
જથેી અંતે તે બા બલના હાથમાં સોંપાઇ જાય. 9 માટે તમારા
પ્રબોધકો, જોશીઓ, ૂવાઓ અને જાદટુોણા કરનારાઓ જઓે
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તમને કહે કે, તમે બા બલના રાજાની સેવા કરશો ન હ, તો તેની
તરફ ધ્યાન ના આપશો. 10 કેમકે તેઓએ તમને જૂઠુ ક ું છે, જો
તમે તેમની સલાહ માનશો અને બા બલના રાજાના શરણે ન હ
જાવ તો તમને તમાર ૂ મમાથી હાંક કાઢવામાં આવશ.ે હા, હુ
તમારો પીછો પકડ શ. અને તમે નાશ પામશો.

11 “ ‘પણ જો કોઇ પ્રજા બા બલના રાજાની ઝંૂસર આગળ
ગરદન ઝુકાવી દેશે, તો હુ તેને પોતાની ૂ મમાં ુખથી રહેવા
દઇશ. તેઓ ત્યાં ખેતી કરશે અને વસસે.’ ” આ યહોવાના વચન
છે.

12 યહૂ દયાના રાજા સદ કયાને આ બધી બાબતો મે કહ ,
મેં ક ું, “તમે બા બલના રાજાને શરણે જાવ, જથેી તમે જીવતા
રહેશો. 13 તારે તથા તાર પ્રજાએ ુદ્ધ, દકુાળ અને રોગચાળાથી
શા માટે મર ું જોઇએ? જે કોઇ પ્રજા બા બલના રાજાની
તાબેદાર ન સ્વીકારે તેની યહોવાએ આ દશા કરવાની ધમક
આપેલી છે.

14 “તેણે ક ું છે, ‘પ્રબોધકોની વાત ના સાંભળશો, જઓેએ
તમને ક ું છે કે, તમારે બા બલના રાજાની સેવા ન કરવી, કારણ
કે તેઓ જૂઠા છે. 15 મેં તેમને મોકલ્યા નહોતા. તેઓ મારા
નામે તમને જૂઠાણા કહે છે. જો તમે તેઓ ું સાંભ ા કરશો તો
હુ તમને આ દેશમાંથી હાંક કાઢ શ, અને તમે આ ખોટુ ભ વષ્ય
ભાખનારા પ્રબોધકો સાથે નાશ પામશો.’ ”

16 ત્યારબાદ મેં યાજકોને અને બધા લોકોને આ પ્રમાણે ક ું,
“આ યહોવાના વચન છે: જે પ્રબોધકો તમને એમ કહે છે
કે, ‘જુઓ, યહોવાના મં દરની સાધનસામગ્રી થોડા જ વખતમાં
બા બલમાંથી પાછ લાવવામાં આવશે તેમની વાત સાંભળશો ન હ.’
તેઓ તમને જૂઠુ કહે છે; 17 તે લોકો ું કહે ું તમે સાંભળશો ન હ.
બા બલના રાજાની શરણાગ ત સ્વીકારો જથેી તમે જીવતા રહેશો,
શા માટે આ ું શહેર નાશ પામ?ે 18 જો તેઓ સાચા યહોવાના
પ્રબોધકો હોય, જો તેઓ માર વાણી ઉચ્ચારતા હોય, તો તેમણે
અત્યારે માર સૈન્યોના દેવ યહોવાની એવી પ્રાથર્ના કરવી કે,
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મં દરમાં અને યહૂ દયાના રાજમહેલમાં અને યરૂશાલેમમાં બાક
રહેલી સાધનસામગ્રી બા બલ ચાલી ન જાય.

19 “બા બલનો રાજા ન ૂખાદનેસ્સાર યહૂ દયાના રાજા
યહોયાક મના ુત્ર યકોન્યાને તથા યહૂ દયાના તેમ જ યરૂશાલેમના
સવર્ કુલીન લોકોને યરૂશાલેમમાંથી બા બલમાં બંદ વાસમાં લઇ
ગયો. 20 ત્યારે મં દરની સામેનો સ્તંભ, મં દરના આંગણામાંનો
પ ળનો મોટો હોજ, ધા ુના પાયા અને ક્રયાકાંડ માટેના પાત્રો
તે લઇ ગયો નહોતો. 21 જે પાત્રો યહોવાના મં દરમા,ં યહૂ દયાના
રાજાના મહેલમાં તથા યરૂશાલેમમાં હજુ રહેલા છે, તેના વષે હુ,
ઇસ્રાએલનો દેવ, સૈન્યોનો દેવ યહોવા, આમ કહુ છુ; 22 તે સવર્
ખજાનો બા બલ લઇ જવામાં આવશે અને હુ ાં ુધી તેઓ
પર ધ્યાન ન હ આ ું ત્યાં ુધી તેઓ ત્યાં જ રહેશ.ે ત્યાર પછ
હુ તે સવર્ ખજાનાને ફર થી યરૂશાલેમ લાવીશ.”

28
જુઠો પ્રબોધક હનાન્યા

1 તે જ વષેર્ યહૂ દયાના રાજા સદ કયાના શાસનની શરૂઆતમાં
ચોથા વષર્નાં પાંચમા મ હનામાં ગબયોનના વતની આઝઝુરના ુત્ર
પ્રબોધક હનાન્યાએ યહોવાના મં દરમાં, યાજકો અને બધા લોકોની
હાજર માં ક ું, 2 “સૈન્યોનો દેવ યહોવા, ઇસ્રાએલના દેવ કહે
છે; ‘બા બલના રાજાની ઝંૂસર મેં તારા પરથી હઠાવી લીધી છે.
3 બે વષર્ની અંદર હુ બા બલનો રાજા ન ૂખાદનેસ્સાર યહોવાના
મં દરની જે સાધન-સામગ્રી બા બલ લઇ ગયો હતો તે બધી અહ
પાછ લાવીશ. 4 તેમ જ હુ યહૂ દયાના રાજા યહોયાક મના
ુત્ર યકોન્યાને તેમ જ બા બલમાં દેશવટે ગયેલા યહૂ દયાના બધા

લોકોને પાછા લાવીશ, કારણ, હુ બા બલના રાજાની સ ા તોડ
નાખીશ.’ ” આ યહોવાના વચન છે.

5 ત્યારબાદ પ્રબોધક ય મયાર્એ મં દરમાં યાજકો અને બધા લોકો
સમક્ષ પ્રબોધક હનાન્યાને જવાબ આપ્યો: 6 “આમીન! યહોવા
એ પ્રમાણે કરો. તમે જે વચનો ઉચ્ચાયાર્ છે તેને તો તમે સાચાં
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પાડો અને મં દરની બધી સાધન-સામગ્રી અને દેશવટે ગયેલા બધા
લોકોને તે બા બલથી ફર અહ લઇ આવો.

7 “તેમ છતાં મારે તને અને આ સૌ લોકોને જે કહેવા ું છે તે
સાંભળો. 8 તારા અને મારા પહેલાં થઇ ગયેલા પ્રાચીન પ્રબોધકોએ
અનેક દેશો વરુદ્ધ પ્રબોધ કય હતો. અને હમેશા ુદ્ધ, દકુાળ
તથા મરક વષે ચેતવણી આપી હતી. 9 ારે પણ કોઇ પ્રબોધક
ુખશાં તની આગાહ કરે છે અને તેનાં શ ો સાચાં પડે છે, ત્યારે

ખાતર થાય છે કે યહોવાએ તેને મોકલ્યો છે.”
10 પછ પ્રબોધક હનાન્યાએ ય મયાર્ની ડોક પર ૂકેલી ઝંૂસર

લઇ લીધી અને તેને ભાંગી નાખી. 11 તેણે બધા લોકો સમક્ષ ક ું,
“આ યહોવાના વચન છે; ‘આ જ ર તે આજથી બે વષર્ પછ હુ
બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારની ઝંૂસર બધી પ્રજાઓની ડોક
પરથી ઉઠાવી લઈને ભાંગી નાખીશ.’ ”
એ પછ ય મયાર્ મં દરમાંથી ચાલ્યો ગયો.
12 ત્યારબાદ તરત જ યહોવાનો આ સંદેશો ય મયાર્ પાસે આ ો.

13 “ ું હનાન્યા પાસે જઇને તેને કહે કે, ‘યહોવા કહે છે, તેં
લાકડાની ઝંૂસર ભાંગી નાખી છે, પર ુ હુ એની જગ્યાએ લોઢાની
ઝંૂસર ઓ ુક શ. 14 હા મેં આ બધી પ્રજાઓની ડોક પર લોઢાની
ઝંૂસર ૂક છે અને તેઓ બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારના
તાબામાં છે. તેઓ તેની આજ્ઞા માનશે. આ હુકમને કોઇ બદલી
શકશે ન હ, એમ ઇસ્રાએલના દેવ સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે,
જગલી પ ુઓ પણ ન ૂખાદનેસ્સાર ું દાસત્વ સ્વીકારશ.ે’ ”

15 ત્યારબાદ ય મયાર્એ પ્રબોધકને ક ું, “સાંભળ હનાન્યા,
યહોવાએ તને મોકલ્યો નથી, અને તારે કારણે આ લોકો જૂઠાણામાં
માને છે, 16 તેથી આ એ છે, જે યહોવા કહે છે, ‘હુ ૃથ્વીના
નકશા પરથી તારુ નામો નશાન મીટાવી દઇશ. આ વષર્ના અંત
પહેલા ું ૃત્ ુ પામીશ. કારણ કે તે જ લોકો પાસે દેવની આજ્ઞાનો
અનાદર કરા ો છે.’ ”

17 અને સાચે બન્ ું પણ એમ જ. પ્રબોધક હનાન્યા તે જ
વષેર્ સાતમા મ હનામાં ૃત્ ુ પામ્યો.
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29
બા બલમાં નવાર્ સતો પર ય મયાર્નો પત્ર

1 યકોન્યા રાજા, રાજમાતા, રા ના અ ધકાર ઓ, કુળોના
આગેવાનો અને કુશળ કાર ગરોને બા બલમાં બંદ વાન તર કે
ન ૂખાદનેસ્સાર લઇ ગયો. 2 ત્યારે બંદ વાસમાં ગયેલાઓમાંના
બાક રહેલા વડ લો, ત્યાંના યાજકો, પ્રબોધકો તથા જે લોકોને
ન ૂખાદનેસ્સાર યરૂશાલેમમાંથી બા બલમાં લઇ ગયો હતો. 3 તે
બધાની પાસે ય મયાર્ પ્રબોધકે, શાફાનનો ુત્ર એલઆસાહ તથા
જનેે યહૂ દયાના રાજા સદ કયાએ બા બલમાં, બા બલના રાજા
ન ૂખાદનેસ્સારની પાસે મોકલ્યો હતો, તે હ લ્કયાનો ુત્ર ગમાયાર્,
તે બંનેની સાથે જે પત્ર મોકલ્યો, તેમાં આ પ્રમાણે લખે ું છે:

4 યરૂશાલેમમાંથી બા બલના બંદ વાસમાં તેમણે મોકલેલા સવર્
પર સૈન્યોનો દેવ યહોવા, ઇસ્રાએલના દેવ તરફથી આ સંદેશો
છે: 5 “તમે ઘર બાંધો અને ઠર ઠામ થઇને રહો, દ્રાક્ષાનીવાડ ઓ
રોપો અને તેનાં ફળો ખાઓ, કારણ કે તમે ત્યાં ઘણાં વષોર્
ુધી રહેવાના છો. 6 તમે પરણો અને પ્રજા પેદા કરો.

પછ તમારાં છોકરાં-છોકર ઓને પરણાવો. જથેી તેઓ પણ
પ્રજા પેદા કરે. તમારે તમાર સં ા વધારવાની છે, ઘટવા
દેવાની નથી. 7 તે શહેરની શાં ત અને સ ૃ દ્ધ માટે કાયર્ કરો.

ાં મેં તમારો દેશ નકાલ કય છે. તેના માટે પ્રાથર્ના કરો.
કારણ કે ારે તે સ ૃદ્ધ થશે ત્યારે તમે પણ આબાદ થશો.”
8 હુ ઇસ્રાએલનો દેવ, સૈન્યોનો દેવ યહોવા, તમને કહુ છુ કે,
“તમારામાંના પ્રબોધકોથી કે જોશીઓથી છેતરાશો ન હ, તેઓનાં
સ્વપ્નો પર ધ્યાન આપશો ન હ, 9 કારણ, એ લોકો મારે નામે
જૂઠુ ભ વષ્ય ભાખે છે. મેં તેમને મોકલ્યા નથી,” એમ યહોવા
કહે છે.

10 સત્ય તો આ છે: “તમે 70 વષર્ બા બલમાં રહેશો,
પર ુ ત્યાર પછ હુ યહોવા આવીશ અને મેં આપેલા વચન
પ્રમાણે સવર્ સાર બાબતો હુ તમારે માટે કર શ અને તમને
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ફર થી યરૂશાલેમમાં પાછા લાવીશ. 11 તમારા માટે માર જે
યોજનાઓ છે તે હુ જાણું છુ,” એમ યહોવા કહે છે. “તે
યોજનાઓ છે તમારા સારા માટે, ન હ કે તમારુ ૂંડુ થાય તે
માટે. તે તો તમને ઊજ ું ભા વ અને આશા આપવા માટે છે.
12 તે સમય દર મયાન તમે માર પાસે આવીને પ્રાથર્ના કરશો તો
હુ તમારુ સાંભળ શ. 13 તમે માર શોધ કરશો તો મને પામશો,
કારણ, તમાર શોધ પ્રામા ણક હૃદયની હશે.” 14 યહોવા કહે
છે, “હા, હુ તમને જરૂર મળ શ અને તમાર ુલામીનો અંત
લાવીશ અને તમાર સ ૃ દ્ધ તમને પાછ આપીશ, અને જે જે
પ્રજાઓમાં અને દેશોમાં મેં તમને વેર વખેર કર ના ા હશ,ે
ત્યાંથી હુ તમને પાછા એકઠા કર શ; ાંથી મેં તમને દેશવટે
મોકલ્યા હતાં ત્યાંથી હુ તમને પાછા લાવીશ.” આ હુ યહોવા
બો ું છુ.

15 “પણ જે જૂઠાં પ્રબોધકો તમાર મધ્યે છે, તેઓનો તમે
સ્વીકાર કરો છો અને કહો છો કે યહોવાએ તેમને મોકલ્યા
છે.” 16 દાઉદની ગાદ પર બેસનાર રાજાને વષે અને આ
શહેરમાં વસતાં સૌ લોકો વષે, તમારા જે દેશબં ુઓ તમાર
સાથે દેશવટે નહોતા આ ા તેમને વષે સૈન્યોનો દેવ યહોવાએ
આ પ્રમાણે કહે ું છે: 17 સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે, “એ
લોકોને હુ ુદ્ધ, દકુાળ અને રોગચાળાનો ભોગ બનાવીશ; હુ
એમને ખાઇ ન શકાય એવાં સડલેાં અંજીર જવેા બનાવી દઇશ.
18 હુ, ુદ્ધ, દકુાળ અને મરક થી તેઓનો પીછો કર શ અને
તેઓની એવી દશા કર શ કે, સમગ્ર દુ નયાના લોકો તે જોઇને
ૂજી ઊઠશે. અને મેં તેમને જે જે પ્રજાઓમાં વેર વખેર કર

ના ા છે તે પ્રજાઓમાં એ લોકોની નામોશી અને હાંસી થશે
અને તેમ ું નામ શાપરૂપ લેખાશ.ે 19 આ બ ું એટલા માટે
બન્ ું છે કે મારા પ્રબોધકો મારફતે મેં વારવાર તેઓની સાથે
વાત કર પણ તેઓએ મારુ સાંભળવાની ના પાડ દ ધી.” આ
યહોવાના વચન છે. 20 “અને તમે બધાં યહૂ દયાના બંધકો-જનેે
મેં યરૂશાલેમથી બા બલ મોકલ્યાં હતા,ં દેવના વચનો સાંભળો
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તેથી બા બલમાં બંદ વાન થયેલા તમે સવર્ યહૂદ ઓ, યહોવાના
વચનો સાંભળો.”

21 સૈન્યોનો દેવ યહોવા, ઇસ્રાએલનો દેવ, કહે છે:
“કોલાયાનો ુત્ર આહાબ, અને માઅસેયાનો ુત્ર સદ કયા
જણેે તમને મારા નામે ખોટ ર તે પ્રબોધ્યા હતાં તેમના માટે
આમ કહે છે. જુઓ, તેઓનો જાહેરમાં શરચ્છેદ થાય માટે હુ
તેઓને ન ૂખાદનેસ્સારના હાથમાં ુપ્રત કરુ છુ. 22 યહૂ દયાથી
બા બલ દેશવટે ગયેલા બધા માણસો કોઇ શાપ આપવા માગતા
હશે ત્યારે એમ કહ ને આપશે કે, ‘યહોવા તારા હાલ સદ કયા
અને આહાબ જવેા કરો, જમેને બા બલના રાજાએ જીવતા
બાળ ૂ ા હતા.’ 23 કારણ કે આ માણસોએ મારા લોકો
મધ્યે ભયંકર કૃત્યો કયાર્ છે. તેઓએ પોતાના પડોશીઓની
પત્નીઓ સાથે ભચાર કય છે, અને મારા નામે જૂઠાણું
પ્રગટ ક ુ જે મેં તેમને કહેવા માટે હુકમ કય નહોતો. હુ જાણું
છુ કેમ કે તેઓનાં સવર્ કૃત્યો મેં જોયાં છે.” આ યહોવાના
વચન છે.

શમાયાને દેવનો સંદેશ
24 ઇસ્રાએલના દેવ સૈન્યોનો દેવ યહોવાએ નેહેલામીના શમાયા

વષે ય મયાર્ને એક સંદેશો આપ્યો. 25 “ ારે તમે પોતે
જ યરૂશાલેમના બધાં લોકોને આ પત્ર તમારા પોતાના નામે
મોકલ્યા, અને માઅસેયાના ુત્ર સફાન્યા અને બધા યાજકોને
ક ું, 26 ‘યહોવાએ તમને યાજક તર કે યાજક યહોયાદાને ાને
નીમ્યા છે, અને મં દરના અ ધકાર તર કે જે કોઇ ગાંડો માણસ
પોતાને પ્રબોધક તર કે ખપાવતો હોય તેને સજા કરવાના માંચડામાં
ૂકવાની ફરજ આવી છે. 27 તો પછ અનાથોથના ય મયાર્ જે

તમાર આગળ પોતાને પ્રબોધક તર કે ખપાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે,
તેને ઠપકો કેમ નથી આપતા? 28 કારણ કે બા બલમાં અહ
તેણે અમારા પર લ ું છે કે, અમારો બંદ વાસ લાંબા સમય
ુધી ચાલશ.ે એણે અમને ઘર બનાવી અહ રહેવા ું ક ું અને

વાડ ઓ રોપીને તેના ફળોનો આનંદ માણવા ક ુ.’ ”
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29 યાજક સફાન્યા તે પત્ર લઇને ય મયાર્ પાસે આ ો અને
તેને તે વાંચી સંભળા ો. 30 ત્યારે યહોવાએ ય મયાર્ને આ વાણી
સંભળાવી: 31 “બધા લોકોને જમેનો દેશ નકાલ કય છે એમને
આ સંદેશો મોકલજ:ે નેહેલામીના શમાયા વષે યહોવા આ પ્રમાણે
કહે છે: ‘શમાયાએ મારા મોકલ્યા વગર તમને વાણી સંભળાવી
છે અને તમે બધાં તેના જૂઠાણાને માનવા લાગ્યા છો. 32 માટે હુ
તેને તથા તેના પ રવારને શક્ષા કર શ, મારા લોકો માટે જે સાર
બાબતો મેં રાખી ૂક છે, તે તેના વંશજો જોવા પામશે ન હ,
કારણ કે તેણે તમને યહોવાની વરુદ્ધ બંડ કરવા ું શીખ ું છે.’ ”
આ હુ યહોવા બો ું છુ.

30
શક્ષા પછ ુન: ાપન ું વચન

1 યહોવા પાસેથી ય મયાર્ને બીજો સંદેશો મ ો. 2 ઇસ્રાએલના
દેવ યહોવાના આ વચન છે. “મેં તને જે જે ક ું છે તે બ ું એક
પોથીમાં નોંધી લે. 3 કારણ કે ધ્યાનથી સાંભળ, તે દવસ આવી
ર ો છે કે, ારે હુ મારા લોકોના ઇસ્રાએલના અને યહૂ દયાના
લોકોની સ ૃ દ્ધને ફર થી ાપીશ, તેઓના પ ૃઓને જે ૂ મ
આપી હતી, એમાં હુ તેઓને પાછા લાવીશ. તેઓ તેનો કબ્જો
મેળવશે અને ફર થી ત્યાં વસવા ું શરૂ કરશ.ે”

4 ઇસ્રાએલ અને યહૂ દયાના લોકોને યહોવા કહે છે: 5 આ
યહોવાના વચન છે:

“મેં ભયની એક ચીસ સાંભળ છે,
ન હ કે શાં તની.

6 “તમાર જાતને ૂછો,
વચાર કરો કે કોઇ ુરુષ બાળકને જન્મ આપી શકે?

તો પછ હુ કેમ દરેક માણસને
પ્ર ૂ તએ આવેલી ીની જમે કમરે હાથ દેતો જોઉં છુ?

બધાના ચહેરા કેમ બદલાઇ ગયા છે,
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ધોળા ૂણી જવેા થઇ ગયા છે?

7 “અરેરે! એ ભયંકર દવસ આવી ર ો છે!
એના જવેો દવસ કદ ઊગ્યો નથી,

યાકૂબના વંશજો માટે દ:ુખના દહાડા આવે છે.
પણ તેઓ સાજાસમા પાર ઊતરશે.”

8 સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે, “તે દવસે હુ તેમની ડોક
ઉપરની ઝંૂસર ભાંગી નાખીશ, અને તેમના બંધન તોડ નાખીશ.
વદેશીઓ ફર કદ એમને ુલામ ન હ બનાવે, 9 તેઓ પોતાના
દેવ યહોવાની અને દાઉદની જનેા એક વંશજને હુ તેમનો રાજા
બનાવનાર છુ. તેની સેવા કરશે. એમ યહોવા કહે છે.

10 “અને તમ,ે યાકૂબના વંશજો,
મારા સેવકો ગભરાશો ન હ.

રે ઇસ્રાએલીઓ, તમારે ભય રાખવાની જરૂર નથી.
હુ તમને અને તમારા વંશજોને તમે ાં બંદ છો

તે દૂરના દેશમાંથી છોડાવી લાવીશ,
અને તમે પાછા ુખશાં ત ૂવર્ક રહેવા પામશો,
કોઇ તમને ડરાવશે ન હ,

11 કારણ કે હુ તમાર સાથે છુ અને હુ તમારો બચાવ કર શ,”
એમ યહોવા જણાવે છે.

“તમને જે પ્રજાઓમાં મેં વખેર ના ા હતા
તે લોકોનો પણ જો
હુ સં ૂણર્ ર તે વનાશ કરુ

તોપણ હુ તમારો વનાશ કર શ ન હ,
હુ તમને તેવી જ ર તે અ ુશા શત કર શ

અને તમે સાચે જ સજાથી ભાગી ન હ શકો.”
12 યહોવા પોતાની પ્રજાને કહે છે,
“હે માર પ્રજા, તારો ઘા રૂઝાય એવો નથી,
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તારો ઘા જીવલેણ છે;
13 તમારુ અહ યા કોઇ નથી જે તમારા બાબતે ન્યાય કર શકે,

તમારા ઘા ની કોઇ દવા નથી.
તેથી તમે સ્વ ન હ થઇ શકો.

14 તારા બધા પ્રેમીઓ તને ૂલી ગયા છે.
હવે તેઓ તાર સંભાળ રાખતા નથી.
કારણ કે મેં તને કોઇ શ ુની જમે ઘાયલ કય છે.

હા, નદય માણસની જમે
મેં તને ઇજા પહોંચાડ છે.

કારણ કે તારાં પાપ ઘણા વધી ગયા છે
અને તે તારો ઘણો મોટો અપરાધ છે.

15 તારા ઘા વષે રો ળ કરવાથી ુ?ં
તે ઘા રૂજાય એવો નથી,

તારા અપરાધો ૂબ જ નદાત્મક છે જનેે લીધે તારા દ:ુખનો અંત
આવશે ન હ!

તારા પાપો ઘણા મોટા છે માટે તને વ ુ શક્ષા કરવાની મને
ફરજ પડ .

16 પણ હવે એ દવસ આવી ર ો છે,
તે દવસે તને કો ળયો કર
જનારાઓ જ કો ળયો થઇ જશે.

તારા બધા શ ુઓને કેદ કરવામાં આવશે,
તારા પર જુલમ ુજારનારાઓ જ જુલમનો ભોગ બનશ,ે

તને ૂંટનારાઓ જ ૂંટાઇ જશ.ે
17 હાં હુ તને તાર તંદરુસ્તી પાછ આપીશ

અને તારા ઘાને રૂજાવીશ, કારણ કે તારા શ ુઓ કહેતા કે,
‘ સયોન તો ખંડરે બની ગ ું છે,

કોઇને તેની પડ નથી.’ ”
આ હુ યહોવા બો ું છુ.

18 યહોવા કહે છે,
“ ારે યાકૂબના વંશજોને બંદ વાસમાંથી ુકત કરાશે

અને તેમની ૂ મ તેમને પાછ અપાશે
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અને પ્રત્યેક કુટુબ પર કરૂણા દશાર્વાશે;
યરૂશાલેમને પોતાના ખંઢેર પર ફર બાંધવામાં આવશે

અને કલ્લાને તેના યોગ્ય ાને ઊભો કરવામાં આવશ.ે
19 બધા નગરો આનંદ તથા આભારસ્ ુ તના

અવાજોથી ૂંજી ઊઠશ.ે
હુ મારા લોકોની ૃ દ્ધ કર શ

અને તેઓને મહાન તથા મ હમાવંત પ્રજા બનાવીશ.
20 તેમનો સમાજ પાછો પહેલાના જવેો થશે;

તે માર નજર સમક્ષ વ ત થશ,ે
અને એમના બધા અન્યાયીઓને હુ સજા કર શ.

21 તેઓને ફર થી પોતાનો રાજા મળશ,ે
જે પરદેશી ન હ હોય,

હુ તેને માર પાસે બોલાવીશ,
અને તે માર પાસે આવશ.ે

કારણ કે વગર આમંત્રણે
માર પાસે આવવાની કોની હમત છે?

22 તમે મારા લોક થશો
અને હુ તમારો દેવ થઇશ.”

23 “જુઓ યહોવાનો ક્રોધ,
દુ ોના માથાને અથડાઇન,ે

ઝંજાવાતથી ુમરાતા વંટોળની
માફક ગજના કરતો ધસી ર ો છે.

24 યહોવાની યોજના પ્રમાણે ભયંકર વનાશ પ્રવતર્શે ન હ,
ત્યાં ુધી તેમનો ક્રોધ શાંત થાય તેમ નથી,

હુ જે તમને કહ ર ો છુ
તે ભ વષ્યમાં તમને સમજાશે.”

31
ન ું ઇસ્રાએલ
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1 યહોવા કહે છે, “એવો સમય આવી ર ો છે ારે
ઇસ્રાએલના સવર્ કુળસ ૂહો મને દેવ માનશે અને માર પ્રજા
થશે.”
2 અને યહોવા કહે છે,
“ ારે ઇસ્રાએલે રાહત શોધી ત્યારે જે લોકો તરવારથી બચી

ગયા છે,
તેઓને અરણ્યમાં કૃપા મળ .”

3 ઇસ્રાએલી પ્રજા વસામાની શોધમાં ફરતી હતી,
ત્યારે મેં તેને દૂરથી દશર્ન દ ધાં હતા.ં

હે ઇસ્રાએલી પ્રજા, “હુ અનંત પ્રેમથી તને ચાહુ છુ,
એટલે માર કૃપા તારા પર વરસા ા કરુ છુ.

4 હુ તને ફર થી પર ઉઠાવીશ
અને ું પાછ ઊભી થશ.ે

ફર થી ું કુમા રકાની જમે ઝાંઝરથી શણગારાઇશ
અને આનંદથી નાચવા લાગીશ.

5 ું ફર થી સમરૂનના ડુગરા પર દ્રાક્ષનીવાડ ઓ રોપશ,ે
ને રોપનારાઓ એનાં ફળ ખાવા પામશે.

6 એવો દવસ જરૂર આવી ર ો છે.
ારે એફ્રાઇમના પવર્તો પરથી પહેરેગીરો પોકાર કરશે,

‘ચાલો આપણે સયોનની યાત્રાએ જઇએ,
આપણા દેવ યહોવાને દશર્ને જઇએ.’ ”

7 યહોવા કહે છે,
“યાકૂબને માટે આનંદ ૂવર્ક ગાઓ,

મહાન કોમ માટે જયજયકાર કરો.
તેથી ુકતકઠે સ્ ુ તગાન કર ને કહો,

‘દેવ યહોવા તારા લોકોને
ઇસ્રાએલના અવશેષને બચાવ.’

8 હુ તેઓને ઉ રમાંથી લાવીશ,
ને ૃથ્વીના છેડાઓથી તેઓને એકત્ર કર શ.
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હુ તેઓનાં અંધજનોને અને લંગડાઓન,ે
ગભર્વતી તથા નાનાં બાળકોવાળ

ીઓને રઝળતા ન હ ૂકુ.
તેઓ એક મોટા સ ુદાયની
જમે અહ પાછા ફરશ.ે

9 હુ તેમને પાછા લાવીશ ત્યારે તેઓ
રડતાં રડતાં અરજ કરતાં કરતાં આવશ.ે

હુ તેમને ઠોકર ન વાગે એવા સપાટ રસ્તે
થઇને વહેતાં ઝરણાં આગળ લઇ જઇશ,

કારણ કે હુ ઇસ્રાએલનો પતા છુ
અને એફ્રાઇમ મારો જયે ુત્ર છે.

10 “હે વ ની પ્રજાઓ, તમે યહોવાના વચન સાંભળો,
અને દૂર દૂરના દ્વ પોને તે જાણ કરો.

‘જણેે ઇસ્રાએલના લોકોને વેર વખેર કર ના ા હતા
તે પોતે જ તેમને એકત્ર કરશે
અને તેમની ઘેટાંપાળકની જમે સંભાળ લેશે.’

11 કારણ કે યહોવાએ યાકૂબને બચા ો છે,
ને તેનાં કરતાં બળવાનના હાથમાંથી તેને છોડા ો છે.

12 તેઓ આનંદના પોકાર કરતા સયોનના પવર્ત પર આવશ,ે
અને યહોવાએ આપેલા ધાન્ય,

દ્રાક્ષારસ, તેલ અને ઢોરઢાંખરરૂપી
સ ૃ દ્ધથી ુશ ુશાલ થશ.ે

તેમ ું જીવન સચેલી વાડ જે ું થશે
અને તેઓનાં સવર્ દ:ુખો દૂર થઇ ગયા હશ.ે

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

કારણ કે હુ તેઓના શોકને હષર્માં ફેરવી નાખીશ,
હુ તેઓને ખાતર આપીશ અને તેઓને હ ષતર્ કર શ,

કારણ કે તેઓનાં બંદ વાસનાં સવર્ દ:ુખો દૂર થઇ ગયા હશ.ે
14 હુ યાજકોને ુષ્કળ ખોરાક આપીશ.
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અને માર પ્રજા મેં આપેલી ઉ મ વસ્ ુઓથી ભરાઇ જશે.”

15 યહોવાએ ફર થી માર સાથે વાત કર ને ક ું,
“રામાહમાં ભારે રૂદનનો અવાજ સંભળાય છે,

રાહેલ પોતાનાં સંતાનો માટે ઝૂરે કરે છે.
તેને સાંત્વન આપી શકાય તેમ નથી.

કારણ કે તેનાં સંતાનો ૃત્ ુ પામ્યા છે.”

16 પર ુ યહોવા કહે છે: “રૂદન બંધ કરો,
આં ુ ૂછ નાખો,

તારાં ક ો થર્ ન હ જાય,
તારા બાળકો દશુ્મનના દેશમાંથી પાછા આવશે.

17 તારા ભ વષ્ય માટે આશા છે;
તારાં સંતાનો પોતાના શહેરમાં પાછાં આવશે,”
એમ યહોવા કહે છે.

18 “મેં સ્પ ર તે એફ્રાઇમના નસાસા સાંભ ા છે,
‘તમે મને સખત સજા કર છે;
પણ જમે વાછરડાને ઝંૂસર માટે પલોટવો પડે છે

તેમ મને પણ સજાની જરૂર હતી,
મને તમાર તરફ પાછો વાળો અને ુન: ા પત કરો,
કારણ કે ફકત તમે જ મારા યહોવા દેવ છો.

19 મને ારે સમજા ુ કે મેં ું ક ુ છે,
ત્યારે મેં માર જાંઘપર થબડાકો માર ;
હુ લ જ્જત અને અપમા નત થયો છુ,

કારણ કે, ારે હુ જુવાન હતો
ત્યારે મેં બંદનામીવાળા કામો કયાર્ હતા.’ ”

20 યહોવા કહે છે,
“હે ઇસ્રાએલ, ું ખરેખર મારો લાડકો દ કરો છે!

ું મને વહાલો છે!
હુ તને ગમે તેટલી વાર ધમકા ું તોય પાછો તને યાદ કરુ છુ,

અને મારુ હૃદય તને ઝંખે છે.
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હુ ચો સ તારા પર અ ુકપા બતાવીશ.

21 “ ારે ું બંદ વાસમાં જાય ત્યારે રસ્તામાં ઇસ્રાએલનો માગર્
ૂચવતાં નશાન કર.

અને માગર્દશર્ક સ્તંભો બનાવ.
ું જે રસ્તે ગઇ હતી

તે બરાબર ધ્યાનમાં રાખ.
કારણ કે હે ઇસ્રાએલની કુમાર ,

ું ફર થી તારાં નગરોમાં અહ પાછ ફરશે.
22 હે જ ભટક ગયેલી દ કર ,

ું ાં ુધી અવઢવમાં રહ શ?

“કેમકે યહોવાએ ૃથ્વી પર એક નવી વાત પેદા કર છે.
કોઇ ી ુરુષ ું રક્ષણ કરે તેવી તે અ દ્વતીય વાત છે.”

23 આ ઇસ્રાએલના દેવ, સૈન્યોનો દેવ યહોવાના વચન છે:
“હુ યહૂ દયાં અને તેના નગરો ું ભાગ્ય ફેરવી નાખીશ અને તેથી
તેઓ ફર થી આ વચનો ઉચ્ચારશે કે, ‘ની તવંતો ું રહેઠાણ એવો
પ વત્રપવર્ત, યહોવા તમને આશીવાર્ દત કરો!’

24 “અને યહૂ દયા તથા તેના બધા ગામોમાં ખેડૂતો અને ભરવાડો
ભેગા રહેશે. 25 હા,ં હુ થાકેલા જીવને વશ્રામ આપીશ અને
જઓે નબળા થઇ ગયા છે તેમને મજ ૂત બનાવીશ.”

26 ત્યારબાદ ય મયાર્ જાગ્યો, તેણે ક ું, “આ ઊંઘ મને મીઠ
લાગી.”

27 યહોવા કહે છે, “એ દવસો આવી ર ા છે કે ારે હુ
ઇસ્રાએલને અને યહૂ દયાને માણસોને તથા તેના પ ુધનને ુષ્કળ
વધાર શ. 28 ૂતકાળમાં જમે હુ તેમને ઉખેડ નાખવા, તોડ
પાડવા, ઉથલાવી પાડવા, નાશ કરવા, અને હા ન કરવા માટે
નજર રાખતો હતો તેમ હવે તેમના પર કાળજી રાખીને તેઓને
સં ા પત કર શ.” આ યહોવાના વચન છે.

29 “તે દવસે પછ કોઇ એમ ન હ કહે કે,
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‘ પ ૃઓના પાપની કમત
તેઓનાં બાળકો ૂકવે છે.’

30 કારણ કે દરેક માણસ પોતાના પાપને લીધે મરશ.ે જે ખાટ
દ્રાક્ષ ખાશે તેના દાંત ખટાઇ જશે.”

નવો કરાર
31 યહોવા કહે છે, “એ દવસો આવી ર ા છે કે ારે હુ

ઇસ્રાએલ અને યહૂ દયા સાથે નવો કરાર કર શ. 32 મેં ારે
એમના પ ૃઓને હાથ પકડ ને મસરમાંથી બહાર કાઢયા હતા
ત્યારે તેમની સાથે જે કરાર કય હતો તેવો આ કરાર ન હ હોય.
હુ તેમનો વ ા ુ મા લક હોવા છતાં પણ તેમણે મારા કરાર ું
ઉલ્લંઘન ક ુર્ છે.

33 “પર ુ હવે ઇસ્રાએલના લોકો સાથે જે કરાર કર શ તે આવો
હશ:ે હુ મારા નયમો તેમના અંતરમાં ઠસાવીશ અને તેમનાં હૃદય
પર લખીશ. હુ તેમનો દેવ થઇશ. અને તેઓ માર પ્રજા થશ.ે
34 તે સમયે યહોવાને ઓળખવા માટે એકબીજાને શીખવવાની
જરૂર રહેશે ન હ, કારણ કે ત્યારે નાનાથી મોટા ુધી સૌ કોઇ
મને ઓળખશ.ે હુ તેમના દષુ્કૃત્યો માફ કર શ અને તેમના પાપને
ફર સંભાર શ ન હ.” આ યહોવાના વચન છે.

યહોવા ઇસ્રાએલને કદ નહ છોડે
35 “જણેે દવસે પ્રકાશ આપવા માટે ૂયર્

અને રાત્રે પ્રકાશ આપવા માટે ચંદ્ર અને તારાઓ આપ્યા છે,
જે સાગરને એવો ખળભળાવે છે કે તેનાં તરગો ગજના કર ઊઠે,

જે ું નામ સૈન્યોનો દેવ યહોવા છે.”

તે કહે છે:
36 “જો મેં કુદરતમાં ાપેલી વ ા લોપ પામે તો જ

ઇસ્રાએલનો વંશ
પણ માર પ્રજા તર કે લોપ પામી શકે છે.

37 “જો ઉપર ું આકાશ માપી શકાય
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અને નીચેની ધરતીના તળ યાનો તાગ માપી શકાય,
તો જ હુ ઇસ્રાએલની સમગ્ર પ્રજાનો તેમણે જે કઇં ક ુ છે

તે માટે તરસ્કાર કર શકુ.”
આ યહોવાના વચન છે.
ન ું યરૂશાલેમ

38 યહોવા કહે છે, “સમય આવી ર ો છે કે ારે યરૂશાલેમ
મારા નગર તર કે હનામએલના ુરજથી તે ૂણાના દરવાજા ુધી
ફર બાંધવામાં આવશ.ે 39 તે સરહદ પસાર કર ને આગળ જશે.
તે ઠેઠ ગોરેબની ટેકર ુધી જશે અને ત્યાથી દ ક્ષણ તરફ વળ ને
ગોઆહ જશે. 40 કદ્રોનથી ઠેઠ ઘોડાના દરવાજા ુધી, સમગ્ર
ખીણ અને દરેકે દરેક ખેતરને આ શહેરમાં સામેલ કરવામાં આવશ.ે
જે યહોવા માટે પ વત્ર છે. અને આને ફર થી કયારેય ઉખેડવામાં
કે નાશ કરવામાં ન હ આવે.”

32
જમીન ખર દવા પાછળનો સંકેત

1 યહૂ દયાના રાજા સદ કયાના અમલના દશમાં વષર્માં,
ન ૂખાદનેસ્સારના અઢારમાં વષર્માં ય મયાર્ને યહોવાની વાણી
સંભળાઇ. 2 તે વખતે બા બલના રાજાની સૈના યરૂશાલેમને ઘેરો
ઘાલીને પડ હતી અને પ્રબોધક ય મયાર્ યહૂ દયાના રાજમહેલના
રક્ષકઘરના ચોકમાં કેદમાં પડલેો હતો; 3 સદ કયા રાજાએ ય મયાર્ને
કેદ કય હતો, કારણ કે તેણે ભ વષ્યવચન કહેવા ું સતત ચા ું
રા ું હ ું કે, “ ‘બા બલનો રાજા નગરને જીતી લેશ.ે 4 અને
રાજા સદ કયા બચવા ન હ પામ,ે તેને ચો સપણે બા બલના
રાજાના હાથમાં સોંપી દેવામાં આવશ,ે તે તેને રૂબરૂ મળશે અને
તેની સાથે વાત કરશે. 5 તે સદ કયાને બા બલ લઇ જશે અને
હુ તેને સંભારુ ન હ ત્યાં ુધી તેણે ત્યાં રહે ું પડશે. તમે
બા બલવાસીઓ સામે લડશો તો યે વજય ન હ પામો!’ ” આ
તો યહોવા ું વચન છે.

6 પછ યહોવાનો આ સંદેશો ય મયાર્ પાસે આ ો: 7 “તારા
કાકા શાલ્ ૂમનો ુત્ર હનામએલ તાર પાસે આવીને તને કહેશે કે,



ય મયા 32:8 cix ય મયા 32:19

‘અનાથોથ ું મારુ ખેતર ું ખર દ લે, કારણ નજીકના સગા તર કે
તારો એ હ છે.’

8 “અને યહોવાના ક ા પ્રમાણે મારો પતરાઇ ભાઇ હનામએલ
રક્ષકઘરમાં ચોકમાં માર પાસે આ ો અને બોલ્યો, ‘ બન્યામીનના
કુળસ ુહના દેશમાંના અનાથોથમાં મારુ જે ખેતર છે તે ું વેચા ું
લે; કારણ કે વારસાનો તથા ૂલ્ય આપીને છોડાવવાનો હ તારો
છે.’ ”
તે તારે પોતાને માટે વેચા ું લે, ત્યારે મેં જાણ્ ું કે આ તો

યહોવા ું વચન છે. 9 તેથી 17 શેકેલ ચાંદ ૂકવીને મેં હનામએલ
પાસેથી તે ખેતર વેચા ું લી ું. 10 મેં વેચાણખત કર તેના પર
સહ સ ા અને સાક્ષી કરાવી અને કાંટા પર કમત ૂકવી દ ધી.
11 ત્યાર પછ મેં મહોર મારે ું બંધ ખર દખત લી ું જે નયમો
અને શરતો ધરાવ ું હ ું અને તેની એક ઉઘાડ પ્રત પણ લીધી.
12 અને જાહેરમાં મારા પતરાઇ ભાઇ હનામએલ, વેચાણખત પર
સહ કરનારા સાક્ષીઓની અને રક્ષકઘરના ચોકમાં તે વખતે હાજર
હતા તે બધા યહૂદ ઓની સાક્ષીમાં ને રયાના ુત્ર માઅસેયાના પૌત્ર
બારૂખના હાથમાં ુપ્રત કર .

13 તેમનાં દેખતા જ મેં બારૂખને આ પ્રમાણે ૂચના આપી:
14 “આ બ ે દસ્તાવેજ, મહોર મારે ું બંધ ખર દખત અને તેની
ઉઘાડ પ્રત લઇ લે અને તેને લાંબા વખત ુધી સાચવવા માટે
એક માટ ના ઘડામાં ૂકજ.ે 15 કારણ કે ઇસ્રાએલના સૈન્યોનો
દેવ યહોવાએ ક ું છે કે, ‘લોકો આ દેશમાં ફર થી ઘરો, ખેતરો
અને દ્રાક્ષનીવાડ ઓ ખર દશે.’ ”

16 દસ્તાવેજી નકલ બારૂખને આપ્યા પછ મેં પ્રાથર્ના કર :

17 “હે સૈન્યોનો દેવ યહોવા, તમેં તમાર પ્રચંડ શ કતથી
આકાશ અને ૃથ્વી સર્ ા છે. તમારે માટે ક ું અશકય નથી.
18 હજારો પ્રત્યે ું કરૂણા બતાવે છે, પણ ૂવર્જોનાં પાપની
સજા તેમનાં સંતાનોને કરે છે. ું મહાન અને બળવાન છે.
તારુ નામ સૈન્યોનો દેવ યહોવા છે. 19 તાર યોજના મહાન છે,
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તારાં કાય પ્રચંડ છે, તાર આંખો માણસો ું બ ું જ હલનચલન
જુએ છે, અને ું દરેકને તેનાં કાય ને અ ુરૂપ બદલો આપે છે.
20 તેં મસરમાં ચમત્કારો અને અદ ૂત કાય કર નામના મેળવી
હતી અને ઇસ્રાએલમાં અને બીજી પ્રજાઓમાં આજ ુધી ું
એમ કરતો ર ો છે. 21 મહાન ચમત્કારો અને મહાપરાક્રમ
દશાર્વીને તથા શ ુને ભયભીત કર ને તમે ઇસ્રાએલને મસરની
બહાર લઇ આ ા હતા.

22 “ત્યારબાદ તેમના પ ૃઓને વચન આપ્યા પ્રમાણે તેં આ
ૂ મ ાં દૂધ અને મધની રેલછેલ છે તેમને આપી હતી.

23 તેમણે આવીને એનો કબજો લીધો. પણ તેમણે તારુ ક ું
ન ક ુ કે, ન તારા નયમશા ું પાલન ક ુર્. તેમણે તાર બધી
ૂચનાઓની અવગણના કર અને તેથી તે આ બધી આફત

તેમની પર ઉતાર .
24 “શ ુએ નગરનાં સામે મજ ૂત મોરચાઓ બાંધ્યા છે.

બા બલ ું સૈન્ય તરવાર વડે તથા નગરમાં પ્રવતર્તા દકુાળ અને
મરક ને કારણે નગરને જીતી લેશે. તમે ક ું હ ું અને તમે
ન ક ુ હ ું તે જ પ્રમાણે બની ર ું છે, તમે તમાર જાતે
જોઇ શકો છો.

25 “અને છતા,ં સૈન્યોનો દેવ યહોવા મારા પ્ર ુ, તેં મને
આજ્ઞા કર કે, સાક્ષીઓના દેખતાં પૈસા ૂકવીને ખેતર ખર દ
લે; જો કે શહેર તો અત્યારે બા બલ વાસીઓના હાથમાં જઇ
ર ું છે.”

26 પછ ય મયાર્ને યહોવાની વાણી સંભળાઇ; 27 “હુ, યહોવા,
માનવ માત્રનો દેવ છુ, ું મારા માટે કાઇં અશ હોઇ શકે
ખરુ?” 28 તેથી આ યહોવા કહે છે, “જુઓ, હુ આ નગર
ન ૂખાદનેસ્સારને સોપી ર ો છુ. 29 જે ખાલદ ઓ લડ ર ાં
છે, તેઓ આવીને તેને આગ લગાડ દેશે. તે તેમના ઘરની સાથે
સળગાવી દેશે, જનેા છાપરા પર બઆલ દેવના બ લદાન અપર્ણો
અને બીજા દેવોને ધરેલા પેયાપર્ણો હતા. આ બાબતે મને ૂબ
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ક્રો ધત કર દ ધો. 30 હા ઇસ્રાએલના અને યહૂ દયાના લોકોએ
તેમના ઇ તહાસના પ્રારભથી જ માર નજરમાં અયોગ્ય ગણાય
એવાં કાય કયાર્ છે, અને પોતાના એ કાય થી મારો રોષ વહોર
લીધો છે. 31 આ નગર બાંધવામાં આ ું ત્યારથી આજ દન ુધી
તેઓએ હુ ક્રો ધત થાઉં તેવા જ કાય કયાર્ છે. તેથી તેઓને
દૂર કરવાનો મેં નરધાર કય છે. 32 ઇસ્રાએલના અને યહૂ દયાના
બધા લોકોએ તથા તેમના રાજાઓ યાજકો અને પ્રબોધકોએ અને
યહૂ દયાના માણસો અને યરૂશાલેમના લોકોએ દષુ્કૃત્યો કયાર્ છે,
અને તેને કારણે હુ એને માર નજર આગળથી દૂર કરવા માં ુ
છુ.

33 “તેમણે મારા તરફ મોઢુ ન હ, પીઠ ફેરવી છે, અને જો કે
હુ તેમને સતત ઉપદેશ આપતો ર ો છુ, છતાંય તેઓ સાંભળતા
નથી કે શીખતા નથી. 34 તેઓએ મારા પોતાના મં દરમાં તેઓની
ધ ારપાત્ર ૂ તઓની ૂજા કર ને તેને પણ અપ વત્ર ક ુ છે.
35 “તેમણે હ ોમની ખીણમાં બઆલ દેવ માટે ઉચ્ચ ાનકો

બાંધ્યા છે. ત્યાં તેઓએ મોલેખની સામે પોતાનાં સંતાનોને અ માં
હોમીને બ લદાન આપ્યાં છે. મેં એવી ૂચના તેઓને કદ આપી
જ નથી. તેઓ આવા ૃણાજનક કાયર્ કરશે અને યહૂ દયાના
લોકોને પાપમાં નાખશે. એવો વચાર મારા મનમાં આ ો જ
નથી.

36 “તેથી હવે ઇસ્રાએલના દેવ યહોવા આ નગર વષે કહે છે કે
‘તેને તરવાર, દકુાળ અને મરક દ્વારા બા બલના રાજાના હાથમાં
ુપ્રત કરવામાં આવશ.ે’ 37 ‘મારા ુણ્યપ્રકોપ અને ભયંકર રોષને

લીધે એ લોકોને મેં જે જે દેશોમાં વેર વખેર કર નાખેલા છે,
ત્યાંથી એમને પાછા એકત્ર કર શ, આ જગ્યાએ પાછા લાવીશ
અને શાં ત અને સલામતી ૂવર્ક અહ વસાવીશ. 38 તેઓ મારા
લોકો થશે અને હુ તેઓનો દેવ થઇશ. 39 હુ તેમને બધાંને સમાન
અ ભગમ અને જીવનનો માગર્ આપીશ જથેી તેઓને હર સમય
મારો ભય રહેશે. આ તેઓના પોતાના ભલા માટે જ અને ત્યાર
પછ તેઓના સંતાનોના ભલા માટે છે.
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40 “ ‘હુ તેઓની સાથે એક કાયમી કરાર કર શ, હુ સદાય
તેમની ભલાઇ કરતા અટક શ ન હ, અને તેમના હૃદયમાં મારે વષે
એ ું દૈવત્વ ઉત્પન કર શ કે, તેઓ કદ મારાથી વ ુખ ન થઇ
જાય. 41 એમ ું કલ્યાણ કરવામાં મને આનંદ આવશે અને હુ
તેમને ૂણર્ હૃદયથી આ ૂ મ પર ફર થી ુ ા પત કર શ.’ ”

42 હા, આ યહોવા કહે છે, “જમે તેઓ પર આ બધા દ:ુખ
અને સમસ્યાઓ હુ લા ો હતો, તે જ ર તે હુ તેઓને આપેલાં
વચન ુજબ તેઓ ું સવર્ ર તે ભ ું કર શ. 43 તમે જે ૂ મને વષે
એમ કહો છો કે, ‘એ તો વેરાન થઇ જાણો, એમાં ન હ માણસ
વસે કે ન હ એમાં પ ુ વસ.ે’ એ તો બા બલવાસીઓના હાથમાં
જ પડ જાણો. તેમાં લોકો ફર ખેતર ખર દશે. 44 બન્યામીન
કુળસ ૂહના પ્રદેશમાં, યરૂશાલેમની આસપાસ, યહૂ દયાના ગામોમાં,
પહાડ દેશોમાં, શફેલાહની તળેટ માં અને નેગેબમાં લોકો ખેતરો
ખર દશે, કમત ૂકવશ,ે અને સહ સી ા કર ને કરારો બનાવશ,ે
કારણ કે હુ તેમ ું ભાગ્ય ફેરવી તેઓને ુખ-સ ૃ દ્ધ આપીશ.”

33
શાં ત અને સ ૃ દ્ધ માટે દેવ ું વચન

1 ય મયાર્ હજી કેદ તર કે રક્ષકઘરના ચોકમાં હતો ત્યાં જ તેને
બીજી વાર યહોવાની વાણી સંભળાઇ. 2 આ પ્રમાણે યહોવા કહે
છે જે જગતનો ઉત્પન કરનાર છે, જે યહોવાએ તેને ા પત થાય
તે માટે બના ું છે, યહોવા તે ુ નામ છે. 3 “ ું મને હાંક માર
અને હુ તને જવાબ આપીશ. આ ળે જે બનવા ું છે તે વષે
કેટલાક ગાઢ રહસ્યો હુ તને જણાવીશ. 4 આથી જ ઇસ્રાએલના
દેવ યહોવા આ નગરના ઘરો અને યહૂ દયાના રાજાઓના ઘરો
માટે કહે છે, જનેે બા બલના હુમલાઓથી રક્ષણ મેળવવા માટે
તોડ નંખાયાં હતા.ં

5 “તેઓ બા બલની વરુદ્ધ લડાઇ કરશે, પણ પછ તેઓ એ
લોકોના ૃત દેહથી પોતાના ઘરોને ભર દેશે. જઓેને મે ુસ્સાથી
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માર ના ા છે. આ ું બનશે કારણકે, તેમણે આચરેલા દષુ્કૃત્યોને
લીધે મેં આ નગર છોડ દ ું છે.

6 “છતાં એવો સમય આવશે ત્યારે હુ તેના ઘા રૂઝાવીશ અને
આરોગ્ય બક્ષીસ. હુ તેના વતનીઓને સાજા કર ૂણર્ શાં તને
સલામતીનો અ ુભવ કરાવીશ. 7 હુ યહૂ દયા અને ઇસ્રાએલને
ફર થી બાંધીશ અને તેઓ ું ભાગ્ય ફેરવીને તેમને ઉજ્જવળ
ભ વષ્ય આપીશ. 8 તેમણે માર વરુદ્ધ જે બધાં પાપો અને
દષુ્કૃત્યો કયાર્ છે તે હુ ધોઇ નાખીશ, તથા તેઓને ક્ષમા આપીશ.
9 પછ આ યરૂશાલેમ માટે ૃથ્વી પરની બધી પ્રજાઓ સમક્ષ
આનંદ ુ,ં સ્ ુ ત ું અને ગૌરવ ું કારણ થઇ પડશે. હુ એને જે
બધી સંપ બક્ષવાનો છુ તેની વાત ારે એ પ્રજાઓ જાણશ,ે
ત્યારે મેં એને બક્ષેલી સંપ અને ુખશાં તથી ભયભીત થઇને
કપી ઉઠશે.”

10 યહોવા કહે છે તે આ પ્રમાણે છે: “આ દેશમા,ં જ,ે ું કહે
છે કે નાશ પામ્ ું છે, માણસો અને પ્રાણીઓ વગરના યહૂ દયાના
શહેરોમાંથી અને યરૂશાલેમની શેર ઓમાંથી જે હવે નજન છે,
ત્યાં ફર એક વખત અવાજો સંભળાશ.ે 11 વરવ ૂના કલ્લોલ
કરતાં અવાજો અને યહોવા માટેના આભારઅપર્ણોના આનં દત
ગીતો ફર સંભળાશ.ે તે લોકો કહેશે, ‘સૈન્યોનો દેવ યહોવાનો સૌ
માનો આભાર, એ છે ભલાઇનો ભંડાર, એની કરૂણા અપરપાર’
લોકો આ પ્રમાણે કહેશે. કારણ કે હુ ફર થી યહૂ દયા માટે સાર
વસ્ ુઓ કર શ.” આ યહોવાના વચન છે.

12 સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે, “આ જગ્યામાં એનાં
માનવ કે પ ુની વસ્તી વગરનાં ખંડરે ગામોં ફર થી ઘેટાંબકરાંને
આરામ કરાવતા ભરવાડો ું આશ્રય ાન થશે. 13 પહાડ
દેશમા,ં શફેલાહના ગામોમાં અને નેગેબ અને બન્યામીન પ્રદેશમાં,
યહૂ દયાના ગામોમાં અને યરૂશાલેમની નજીકના ળોએ ફર વાર
ઘેટાં ગણતા ઘેટાંપાળકોના હાથ નીચેથી ઘેટાં પસાર થશે.”

સાર શાખા
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14 યહોવા કહે છે કે, “એવો દવસ આવશે કે ઇસ્રાએલ તથા
યહૂ દયાના હકમાં સવર્ સારુ કરવા ું મેં આપે ું વચન હુ ૂણર્
કર શ. 15 તે સમયે હુ દાઉદના કુળનો એક સાચો જ વંશજ પેદા
કર શ. જે ની ત અને ન્યાયીપણાથી રાજ કરશે. 16 તે સમયે
યહૂ દયા તથા યરૂશાલેમના લોકો સ ૃદ્ધ થશે અને તેઓ ુરક્ષામાં
જીવશ.ે ‘યહોવા આપણું ન્યાયીપણુ’ં એ તેઓ ું નામ હશ.ે”

17 કારણ કે યહોવા આ પ્રમાણે કહે છે, “ઇસ્રાએલની ગાદ એ
બેસવા માટે દાઉદના કુટુબમાં કદ વારસની ખોટ ન હ પડ,ે 18 અને
ત્યાં અપર્ણ એવા બ લદાન, પ્રાણીઓના બ લદાન વગેરે માટે હવે
લેવી વંશી યાજકનો અભાવ ન હ હોય.”

19 ત્યારબાદ યહોવાનો આ સંદેશો ય મયાર્ પાસે આ ો: 20 મેં
દવસ તથા રાત સાથે મારો કરાર કય છે: “ દવસ અને રાત
પોતાના નધાર્ રત સમયે જ આવે છે. આ કરારનો કદ ભંગ
થઇ શકતો નથી. 21 એ જ પ્રમાણે મેં મારા સેવક દાઉદ સાથે
કરાર કય છે કે, રા શાસન પર હમેશા તેનો વંશજ રાજ
કરશે. વળ લેવી કુળના યાજકો સાથે મેં કરાર કય છે કે, તેઓ
હમેશા માર સેવા કરશે અને આ કરારોનો પણ ભંગ થઇ શકે
ન હ. 22 આકાશમાંના અસં તારાઓની જમે અથવા સ ુદ્રની
અગ ણત રેતીની જમે હુ મારા સેવક દાઉદના અને માર સેવા
કરનાર લેવીવંશી યાજકના કુળસ ૂહોની ૃ દ્ધ કર શ.”

23 યહોવાએ ય મયાર્ સાથે ફર થી વાત કર અને ક ું, 24 “લોકો
ું કહે છે તે તેં સાંભ ું છે? ‘યહોવાએ યહૂ દયા તથા ઇસ્રાએલને

પસંદ કયાર્ર્ અને પછ ફર તેઓનો ત્યાગ કય ! તેઓ હાંસી કરે
છે અને કહે છે કે, દેવની પ્રજા તર કે ઇસ્રાએલની ગણના કર
શકાય તેમ નથી.’ ”

25 પર ુ યહોવાનો ઉ ર આ છે: “ દવસ તથા રાત અને ૃથ્વી
તથા આકાશના પ રમણનો સમય નધાર્ રત કરેલો છે; 26 એટલી
ખાતર છે કે યાકૂબના વંશજો અને મારા સેવક દાઉદ સાથેનો કરાર
એ પણ એટલો જ ચો સ છે. હુ જરુર ઇબ્રા હમ, ઇસહાક
અને યાકૂબના વંશજો પર રાજ કરવા માટે દાઉદના કોઇ વંશજને
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પસંદ કર શ. હુ તેઓ પર દયા દશાર્વીશ અને તેઓના ભાગ્યને
બદલી નાખીશ.”

34
યહૂદાના રાજા સદ કયાને ચેતવણી

1 બા બલનો રાજા ન ૂખાદનેસ્સાર જે દેશો પર રા કરતો હતો
તે સવર્ સૈન્યો સાથે ચઢ આ ો અને યરૂશાલેમ તથા યહૂ દયાના
નગરો સાથે ુદ્ધ ક ુ. તે સમયે ય મયાર્ પાસે યહોવાનો આ સંદેશો
આ ો:

2 “ઇસ્રાએલના દેવ યહોવાના આ વચનો છે: જા અને
યહૂ દયાના રાજા સદ કયાને કહે કે, આ મારાં વચન છે: ‘હુ આ
યરૂશાલેમ શહેર બા બલના રાજાના હાથમાં સોંપી દેનાર છુ અને
તે તેને બાળ ૂકશ.ે 3 ું જાતે ભાગી શકશે ન હ. પણ તને બંદ
બનાવી લઇ જવાશે અને બા બલના રાજાને ુપ્રત કર દેવામાં
આવશ.ે તારે તેને મોઢામોઢ મળવા ું થશે અને તે તાર સાથે વાત
કરશે. તે તને બા બલમાં બંધક તર કે લઇ જશે. 4 તેમ છતા,ં
હે યહૂ દયાના રાજા સદ કયા, હુ યહોવા કહુ છુ કે, ું ુદ્ધમાં
ૃત્ ુ પામીશ ન હ. 5 પર ુ ું તારા લોકો મધ્યે શાં તથી ૃત્ ુ

પામશે. જમે તેમણે તારા પ ૃઓ માટે ક ુ હ ું તેમ તાર યાદમાં
તારા લોકો ૂપસળ બાળશે, અને તેઓ તને દલાસો આપશે અને
ગાશે કે, “અરેરે, ઓ રાજા!” ’ ” આ યહોવાના વચન છે.

6 તેથી પ્રબોધક ય મયાર્એ આ બ ું શ ે શ યહૂ દયાના
રાજા સદ કયાને કહ સંભળા ુ.ં 7 તે સમયે બા બલ ું સૈન્ય
યહૂ દયાના બાક રહેલા કલ્લેબંદ વાળા નગરો યરૂશાલેમ, લાખીશ
અને અઝેકાહની આસપાસ ઘેરો ઘાલ ું હ ું.

લોકોએ એક કરાર તોડ્યો
8 યહૂ દયાના રાજા સદ કયાએ યરૂશાલેમના સવર્ ુલામોને
ુકત કરવાને લગતા કરાર કયાર્ પછ ય મયાર્ને યહોવાની વાણી

સંભળાઇ. 9 કારણ કે રાજા સદ કયાએ ફરમાન બહાર પા ું
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હ ું કે, દરેક જણે પોતાનાં ી કે ુરુષ હ ૂ ુલામને છોડ
દેવાના હતા.ં અને કોઇએ પછ કોઇ જાતભાઇને ુલામ રાખવાનો
નહોતો. 10 કરાર કરનાર બધા જ અમલદારો અને લોકો પોતાનાં

ી ુરુષ ુલામોને ુકત કરવા તથા તેમને હવે ુલામ તર કે ન
રાખવા ક ૂલ થયાં હતાં અને તેમણે એ ું પાલન કર તેમને છોડ
ૂ ા.ં 11 પાછળથી તેઓનાં મન બદલાઇ ગયાં અને તેઓએ

ફર થી પોતાના ચાકરોને ુલામ બના ા.ં
12 એ વખતે યરૂશાલેમમાં ય મયાર્ને યહોવાની વાણી સંભળાઇ;

13 ઇસ્રાએલના દેવ યહોવાના આ વચન છે: “હુ તમારા પ ૃઓને
ુલામીના દેશ મસરની બહાર લઇ આ ો ત્યારે મેં તેમની સાથે

કરાર કય હતો કે, 14 ‘તમે જે જાતભાઇને ુલામ તર કે ખર દેલો
હોય અને જણેે છ વષર્ તમાર ુલામી કર હોય, તેને તમારે
સાતમે વષેર્ છોડ ૂકવો.’ પર ુ તમારા પ ૃઓેએ મારુ ક ું
સાંભ ું ન હ અને તેના પર ધ્યાન પણ આપ્ ું ન હ. 15 મેં
તમને ફરમા ું હ ું તે પ્રમાણે માર માં જે યોગ્ય છે તે તમે
તાજતેરમાં ક ુ છે અને તમારા ુલામોને ુકત કયાર્ છે. અને જે
મં દર મારા નામથી ઓળખાય છે તેમા તમે માર આગળ કરાર
કય હતો. 16 પર ુ હવે તમે ફર ગયા, તમે ના પાડ ને મારા
નામ ું અપમાન ક ુ, અને તમે છોડ ૂકેલાં ી ુરુષ ુલામને
તમે પાછા લા ાં અને ફર ુલામ બના ા.ં

17 “ ‘તમે મારુ સાંભ ું નથી અને ુલામોને ુકત કયાર્ નથી.
તેથી હુ તમને ુદ્ધ, દકુાળ અને મરક , તરવાર, રોગચાળો દ્વારા
ૃત્ ુને હવાલે કર શ. બીજા શહેરના લોકો ારે તાર સાથે
ું થ ું છે એ સાંભળશે ત્યારે ભયભીત થઇ જશે. યહોવા

આમ કહે છે. 18 જમેણે મારા કરાર ું ઉલ્લંઘન ક ુર્ છે તેમને
હુ વાછરડા જવેા બનાવીશ, જનેે તેઓએ બે ટુકાડામાં કાપ્યાં
હતાં અને કરાર બનાવતી વખતે તેની વચ્ચેથી પસાર થયા હતા.ં
19 તે લોકોને એટલે યહૂ દયાના તથા યરૂશાલેમના સરદારોન,ે ત્યાંના
અ ધકાર ઓને, યાજકોને, તથા વાછરડાના બે ભાગો વચ્ચે થઇને
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ગયેલી દેશની સવર્ પ્રજાન.ે 20 હુ તેમનો જીવ લેવા ટાંપી રહેલા
તેમના શ ુઓના હાથમાં તેમને સોંપી દઇશ. અને તેમનાં શબ
આકાશનાં પંખી અને જમીનનાં પ ુઓ ખાશે. 21 યહૂ દયાના રાજા
સદ કયાને તથા તેના સરદારોને પણ હુ તેઓના શ ુઓના હાથમા,ં
એટલે એ જઓે તેઓનો સંહાર કરવા માંગે છે તેઓના હાથમા,ં
ને બા બલના રાજા ું જે સૈન્ય તમાર પાસેથી પાછુ ગ ું છે તેના
હાથમાં ુપ્રત કર શ. 22 હુ હુકમ કર શ, અને બા બલના સૈન્યોને
પાછા બોલાવીશ, તેઓ આ નગર પર હુમલો કરશ,ે એને જીતી
લઇને બાળ ૂકશ.ે એ ર તે હુ યહૂ દયાના નગરોને વસ્તીહ ન
ઉજ્જડ જગ્યા બનાવીશ.’ ” આ યહોવાના વચન છે.

35
ન ાવાન રેખાબીઓ

1 યહૂ દયાના રાજા યો શયાના ુત્ર યહોયાક મના રા કાળ
દરમ્યાન યહોવાનો આ સંદેશો ય મયાર્ પાસે આ ો: 2 “રેખાબીઓ
પાસે જઇને તેમને વાત કર, તેમને મં દરના એક ઓરડામાં લઇ
આવ અને તેઓને પીવા માટે દ્રાક્ષારસ આપ.”

3 આથી હુ હબાસીન્યાના ુત્ર ય મયાર્ના ુત્ર યાઅઝાન્યાને તથા
તેના સવર્ ભાઇઓ અને ુત્રોને એટલે કે રેખાબીના સવર્ કુટુબોના
પ્ર ત ન ધઓને મળવા ગયો. 4 મં દરમાં તેઓને ગદાલ્યાના ુત્ર
હનાન પ્રબોધકના ુત્રોને આપવામાં આવેલા ઓરડામાં લઇ આ ો.
આ ઓરડો મહેલના અ ધકાર ના ઓરડા પાસે તથા મં દરના દરવાન
શાલ્ ૂમના ુત્ર માઅસેયાના ઓરડાની બરોબર પર હતો. 5 પછ
મેં તેઓની આગળ પ્યાલા તથા દ્રાક્ષારસ ભરેલા જગ ૂ ા અને
તેઓને તે પીવા માટે આમંત્રણ આપ્ ુ.ં

6 પર ુ તેઓએ ક ું, “ના, અમે દ્રાક્ષારસ પીતા નથી. કારણ
કે અમારા પ ૃઓ રેખાબના ુત્ર યોનાદાબે અમને આજ્ઞા કર છે
કે, ‘તમે તેમ જ તમારા ુત્રો કોઇ કાળે દ્રાક્ષારસ પીશો ન હ;
7 વળ તેમણે અમને એમ પણ ક ું કે, અમારે કદ ઘર બાંધવા
ન હ, કે અનાજ ઉગાડ ું ન હ, તેમજ દ્રાક્ષાવાડ ઓ રોપવી ન હ,
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તમારે એવી કોઇ મલકત રાખવી ન હ એને બદલે તમારે જીવનભર
તં ુઓમાં જ રહે ું; તે પછ તમે આ ૂ મમાં ાં તમે વદેશીઓ
તર કે રહો છો, લાંબા સમય ુધી જીવશો.’ 8 અમે આ સવર્
અમારા પ ૃઓ રેખાબના ુત્ર યોનાદાબે ક ા પ્રમાણે ક ુર્ છે.
ત્યારથી અમે, અમાર પત્નીઓએ, અમારા ુત્રો કે ુત્રીઓ અને
અમે પોતે કદ દ્રાક્ષારસ પીતા નથી. 9 અમે ઘરો બાંધ્યા નથી કે
નથી રા ા પોતાનાં ખેતરો કે નથી કર અમે અનાજની વાવણી.
10 અમે તં ુઓમાં રહ એ છ એ અને અમારા પતા યોનાદાબે
અમને જે સવર્ આજ્ઞાઓ ફરમાવી હતી તે અમે સં ૂણર્પણે પાળ
છે, 11 પણ ારે બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારે આ દેશ પર
ચઢાઇ કર ત્યારે અમે ન ક ુ કે, ‘બા બલવાસીઓના અને
અરામના સૈન્યથી બચવા માટે અમારે યરૂશાલેમ ભાગી જ ુ.ં’
અને આમ અમે યરૂશાલેમમાં વસીએ છ એ.”

12 ત્યારબાદ યહોવા ું વચન ય મયાર્ની પાસે આ પ્રમાણે આ ું:
13 ઇસ્રાએલના દેવ યહોવા કહે છે કે: “યહૂ દયા અને યરૂશાલેમમાં
જઇને કહે કે, ું તમે મારાં વચનો સાંભળ ને શખામણ ન હ લો?”
આ યહોવાના વચન છે. 14 “રેખાબીઓ દ્રાક્ષારસ પીતા નથી,
કારણ કે તેઓના પતા યોનાદાબે તેઓને તેમ કરવાની મનાઇ કર
છે. પણ હુ તમાર સાથે વારવાર બોલ્યો છુ છતાં તમે મારુ
સાંભળતા નથી કે આધીન પણ થતાં નથી. 15 મેં એક પછ એક
પ્રબોધકોને તમાર પાસે મોકલીને કહેવડા ું કે, તમારા દુ માગોથ
પાછા ફરો તથા અન્ય દેવોની ૂજા કરવા ું બંધ કરો. તો જે દેશ
મેં તમને તથા તમારા પ ૃઓને આપ્યો છે તેમાં તમે વસશો; પણ
તમે કાન ધયાર્ ન હ, ને મારુ સાંભ ું ન હ. 16 રેખાબના ુત્ર
યોનાદાબના ુત્રોએ પોતાના પ ૃઓએ જે આજ્ઞા તેઓને આપી,
તે માની લીધી છે, પર ુ આ લોકોએ મારુ સાંભ ું નથીં.”

17 અને તેથી હુ કહુ છુ: “મેં જે જે આફતોની ધમક આપી
છે તે બધી હુ યહૂ દયા અને યરૂશાલેમના વતનીઓ પર ઉતાર શ.
કારણ, મેં તેમને ક ું ત્યારે તેમણે સાંભ ું ન હ, અને મેં તેમને
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હાંકલ કર ત્યારે તેમણે મને જવાબ ન આપ્યો.” આ ઇસ્રાએલના
દેવ, સૈન્યોનો દેવ યહોવાના વચન છે.

18 પછ ય મયાર્એ રેખાબીઓના કુળને ક ું, “સૈન્યોનો દેવ
યહોવા, ઇસ્રાએલનો દેવ, કહે છે કે, ‘તમે તમારા પ ૃઓ
યોનાદાબની આજ્ઞા માની છે, તથા તેની સવર્ આજ્ઞાઓ ું પાલન
ક ુ છે, અને તમને જે કરવા ક ું તે પ્રમાણે જ તમે બ ું ક ુ
છે;’ 19 માટે સૈન્યોનો દેવ યહોવા, ઇસ્રાએલના દેવ કહે છે કે,
‘રેખાબના ુત્ર યોનાદાબના વંશમાં માર સેવા કરનારની ખોટ તને
કદ પડશે ન હ.’ ”

36
રાજા યહોયાક મે ય મયાર્ના ઓ ળયાને બા ું

1 યહૂ દયાના રાજા યો શયાના ુત્ર યહોયાક મના ચોથા વષર્માં
યહોવા ું આ વચન ય મયાર્ની પાસે આ ુ.ં 2 “યો શયાના શાસનમાં

ારે હુ તાર સાથે પહેલી વાર બોલ્યો હતો ત્યારથી માંડ ને
આજ ુધી મેં તને ઇસ્રાએલ અને યહૂ દયા તેમજ બીજી પ્રજાઓ
વષે જે જે કઇં ક ું હ ું તે બ ું એક ઓ ળ ું લઇને તેના પર
લખી નાંખ. 3 કદાચ હુ યહૂ દયાના લોકો પર જે આફતો ઉતારવા ું
વચારુ છુ તે તેઓ જાણવા પામે અને ખોટે રસ્તે જવા ું છોડ
દે, તો હુ તેમનાં દષુ્કૃત્યો અને પાપ માફ કરુ.”

4 તેથી ય મયાર્એ ને રયાના ુત્ર બારૂખને બોલા ો અને
ય મયાર્એ લખા ું તે પ્રમાણે બારૂખે બધા ભ વષ્યવચનો લ ાં.
5 ત્યારબાદ ય મયાર્એ બારૂખને આ પ્રમાણે ક ું, “મને યહોવાના
મં દરમાં જવાનો નષેધ છે. 6 માટે, ું ચો સ જા અને મે તને જે
યહોવાના વચનો લખા ા છે તેને ુ,ં એ બધા લોકોની સામે જે
ઉપવાસના દવસે મં દરમાં આ ાં છે. તેની સામે વાંચ, ઉપરાંત
તારે યહૂ દયાના સવર્ લોકો જઓે પોતાના ગામમાંથી આ ા છે
તેમની સામે પણ જરૂર વાંચ ું. 7 કદાચ તે લોકો યહોવાને
આજીજી કરે અને ખોટે માગેથ પાછા વળે; કારણ, યહોવાએ એ
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લોકોને ભારે રોષ ને ક્રોધ ૂવર્ક ધમક આપેલી છે.” 8 ય મયાર્એ
ક ું હ ું તે ુજબ ને રયાના ુત્ર બારૂખે ક ુ અને મં દરમાં લોકોની
આગળ સવર્ સંદેશાઓ વાંચી સંભળા ાં.

9-10 યો શયાના ુત્ર યહોયાક મ રાજાના અમલ દર મયાન
પાંચમા વષેર્ નવમા મ હનામાં યરૂશાલેમના બધા લોકોએ તેમજ
યહૂ દયાનાં ગામોમાંથી ત્યાં આવેલા બધા માણસોએ યહોવા સમક્ષ
ઉપવાસ પા ો. એ વખતે યહોવાના મં દરમાં બધા લોકોના
સાંભળતા બારૂખે ય મયાર્ના વચનો વાંચી સંભળા ાં. શાફાન
ચટનીસના ુત્ર ગમાયાર્ના ઓરડામાંથી તેણે આ વચનો વાંચી
સંભળા ાં, એ ઓરડો મં દરના નવા દરવાજાના ઓટલા આગળ
ઉપલા ચોકમાં આવેલો હતો.

11 શાફાનના ુત્ર ગમાયાર્ના ુત્ર મીખાયાએ યહોવા તરફથી
આવેલા આ સંદેશાઓ સાંભ ા.ં 12 ત્યારે તે નીચે ઊતર ને
મહેલનાં વહ વટ સભાખંડમાં ગયો. અલીશામા મંત્રી ત્યાં હાજર
હતો. અને તેની સાથે શમાયાનો ુત્ર દલાયા, આખ્બોરનો ુત્ર
એલ્નાથાન શાફાનનો ુત્ર ગમાયાર્, હનાન્યાનો ુત્ર સદ કયા તથા
બીજા બધા અમલદારો પણ ત્યાં હાજર હતા.ં 13 બારૂખ લોકોની
સમક્ષ વાંચતો હતો તે સંદેશાઓ વષે મીખાયાએ તેઓને કહ
સંભળા ું.

14 પછ અમલદારોએ કૂશીના ુત્ર, શેલેમ્યાના ુત્ર, નથાન્યાના
ુત્ર યેહૂદ ને મોકલી બારૂખને કહેવડા ું કે, “જે ઓ ળયામાંથી તે

લોકોને વાંચી સંભળા ું છે, તે ઓ ળ ું લઇને અહ આવ.”
15 તેથી બારૂખ ઓ ળ ું લઇને તેમની પાસે આ ો. તેમણે

ક ું, “મહેરબાની કર ને બેસ અને એ ઓ ળ ું અમને વાંચી
સંભળાવ.”
આથી બારૂખે તેમને તે વાંચી સંભળા ુ.ં
16 બારૂખે તેમની સામે જે વાંચન ક ુર્, તે જે ું તેઓએ સાંભ ું

કે, તેઓ એકબીજાની સામે ભયથી જોવા લાગ્યા અને બારૂખને
ક ું, “તેં જે બ ું વાંચ્ ું છે તેના વષે આપણે જરૂર રાજાને
જણાવ ું જોઇએ.” 17 પર ુ પહેલા ું અમને જણાવ કે, આ
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સંદેશાઓ તાર પાસે કેવી ર તે આ ા: “ ું ય મયાર્એ પોતે આ
સંદેશાઓ તને લખા ા હતા?”

18 તેથી બારૂખે ુલાસો કય , “ય મયાર્એ મને શ ે શ
લખા ો અને મેં તે ઓ ળયામાં શાહ થી લખી લીધો.”

19 પછ અ ધકાર ઓએ બારૂખને ક ું, “ ું અને ય મયાર્ ાંક
છુપાઇ જાઓ. તમે ાં છો તે વષે કોઇને પણ જાણ કરશો
ન હ!”

20 ત્યારબાદ અ ધકાર ઓએ મંત્રી અલીશામાની ઓરડ માં તે
ઓ ળયાને સંતાડ દ ું અને તેઓ રાજાને તેની વાત કરવા ગયા.

21 રાજાએ યેહૂદ ને ઓ ળ ું લઇ આવવા મોકલ્યો, યેહૂદ
તે ઓ ળ ું મંત્રી અલીશામાની ઓરડ માંથી લઇ આ ો અને
રાજાને તે વાંચીને સંભળા ું. તે વખતે બધા અમલદારો રાજાની
આજુબાજુ ઊભેલા હતા. 22 તે સમયે રાજા તેના મહેલના શયા ું
ખંડમાં બેઠા હતા. નવમો મ હનો ચાલતો હતો. તેની આગળ
સગડ માં લાકડા બળતાં હતા.ં 23 યેહૂદ ત્રણચાર ફકરા વાંચી
રહે એટલે રાજા લ હયાની છર થી તેટલો ભાગ કાપી લઇ બળતા
લાકડામાં નાખી દેતો. આમને આમ આ ું ઓ ળ ું સગડ માં
હોમાઇ ગ ુ.ં 24 આ બ ું જ સાંભ ા પછ પણ રાજાએ કે
તેના અમલદારોએ ન તો ગભરાટ કત કય કે ન તો પ ાતાપમાં
કપડાં ફાડ્યાં;

25 જો કે એલ્નાથાન, દલાયા અને ગમાયાર્એ રાજાને ટઓ ળ ું
ન બાળવા ક ું હ ુ,ં પણ તેના પર ધ્યાન આપ્ ું નહો ુ.ં
26 પછ રાજાએ બારૂખ તથા ય મયાર્ને પકડવા માટે યરાહમએલન,ે
આઝ એલના ુત્ર સરાયાને તથા આ એલના ુત્ર શેલેમ્યાને
મોકલ્યા. પર ુ યહોવાએ તેઓને સંતાડ રા ા હતા.

27 રાજાએ ઓ ળયાને બાળ ના ું, પછ યહોવાએ ય મયાર્ને
ક ું:

28 “બીજુ ઓ ળ ું લઇને તેના પર યહૂ દયાના રાજા યહોયાક મે
બાળ ૂકેલા પહેલાના ઓ ળયામાં જે લ ું હ ું તે બ ું લખી કાઢ.
29 અને યહૂ દયાના રાજા યહોયાક મને કહે કે, ‘આ યહોવાના
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વચન છે: “તે પોતે આ ઓ ળ ું બાળ ને ય મયાર્ને એમ કહ ને
ઠપકો આપ્યો છે કે, ું આ ું તો કેવી ર તે કહ શકે કે, બા બલનો
રાજા આ દેશમાં ચો સપણે આવી જે અહ ના માણસોનો અને
પ ુઓનો સંહાર કર નાખશે?” 30 આથી હુ યહોવા તને કહુ છુ
કે તારા પછ દાઉદની ગાદ એ બેસનાર કોઇ વંશજ તારો રહેશે
ન હ, અને તારુ શબ દવસના બળબળતા તાપમાં અને રાત્રીની
કડકડતી ઠડ માં બહાર ફેક દેવામા આવશ.ે 31 હુ તને, તારા
વંશજોને તથા તારા અમલદારોને તેમનાં દષુ્કૃત્યો માટે સજા કર શ,
અને તમારા પર, યરૂશાલેમના વતનીઓ પર અને યહૂ દયાના લોકો
પર મેં જે જે અ ન લાવવાની ધમક આપી હતી તે તમાર
પર અવશ્ય ત્રાટકશ,ે મેં તેઓને ધમક આપી હતી પણ તેમણે
સાંભ ું ન હ.’ ”

32 ત્યારબાદ ય મયાર્એ બીજુ ઓ ળ ું લી ું અને ને રયાના ુત્ર
બારૂખ લ હયાને લખવા આપ્ ુ.ં પછ પહેલાં લખા ું હ ું તે સવર્
તેણે બારૂખને ફર થી લખા ું, પર ુ આ વખતે યહોવાએ તેમાં
ઘણાં વચનો ઉમેયાર્.

37
ય મયાર્ને કારાવાસ

1 બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારે યહૂ દયાના નવા રાજા તર કે
યહોયાક મ રાજાના ુત્ર કોન્યાની નમ ૂંક કર ન હ, પણ તેને
બદલે તેણે યો શયાના ુત્ર સદ કયાની પસંદગી કર . 2 યહોવાએ
ય મયાર્ દ્વારા જે વચનો કહેવડા ા હતાં તે રાજા સદ કયાએ તથા
તેના અ ધકાર ઓએ તથા દેશમાં બાક રહેલા લોકોએ સાંભ ાં
ન હ.

3 તેમ છતાં સદ કયાએ શેલેમ્યાના ુત્ર યહૂકાલને તથા
માઅસેયાના ુત્ર યાજક સફાન્યાને ય મયાર્ પાસે મોકલીને કહેવડા ું
કે, “ ું અમારે માટે યહોવા આપણા દેવ પાસે પ્રાથર્ના કર.”

4 એ વખતે ય મયાર્ને લોકોમાં જવા આવવાની છૂટ હતી,
હજી તેને કેદમાં નાખવામાં આ ો નહોતો; 5 દરમ્યાન ફારુનના
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લશ્કરે મસરમાંથી કૂચ કર , અને યરૂશાલેમને ઘેરો ઘાલીને પડલેા
બા બલવાસીઓએ, એની જાણ થતા જ ઘેરો ઉઠાવી લીધો.

6 પછ યહોવા ું વચન ય મયાર્ પ્રબોધકની પાસે આ પ્રમાણે
આ ું: 7 “ઇસ્રાએલના દેવ યહોવા આ પ્રમાણે કહે છે કે,
‘યહૂ દયાના જે રાજાએ તમને માર પાસે ૂછવા મોકલ્યા, તેને
કહો કે, જુઓ, તમને સહાય કરવાને ફારુન ું જે સૈન્ય મોકલ્ ું છે,
તે પોતાના મસર દેશમાં પાછુ જશ.ે 8 અને બા બલવાસીઓ ફર
હુમલો કરશે. ઓ આ યરૂશાલેમ શહેર ને કબજે કર એને બાળ
ૂકશ.ે’ 9 આ હુ યહોવા બો ું છુ. ‘તમે પોતાની જાતને છેતરશો

ન હ, એમ ન માનશો કે બા બલવાસીઓ તમારા દેશમાંથી કાયમ
માટે પાછા જશે. 10 જો તમે બા બલના સમગ્ર સૈન્યનો નાશ કરો
અને તેઓમાંના ુઠ્ઠ ભર માણસો બચી જાય અને ઘાયલ થઇને
પોતાના તં ુઓમાં રહે તોપણ તેઓ ઊઠશે અને તમને પરાજીત
કરશે, અને આ નગરને બાળ નાખશે.’ ”

11 અને ત્યારે, ફારુન ું સૈન્ય ત્યાં પહોચવાના કારણે બા બલના
સૈન્યે યરૂશાલેમને છોડ દ .ુ 12 ય મયાર્ યરૂશાલેમ છોડ ને પોતાના
કુટુબીઓની મલકતમાંથી પોતાના ભાગ લેવા બન્યામીનના પ્રદેશમાં
જવા ઊપડ્યો. 13 પર ુ બન્યામીનના દરવાજામાંથી ય મયાર્ પસાર
થતો હતો, ત્યારે હનાન્યાના ુત્ર શેલેમ્યાના ુત્ર ઇ રયા સંત્રીએ
તેની ધરપકડ કર અને ક ું કે, “તે બા બલના પક્ષમાં જતો રહે
છે અને તે રાજદ્રોહ છે.”

14 ય મયાર્એ ક ું, “ખોટ વાત છે, બા બલવાસીઓ સાથે ભળ
જવા માટે હુ નથી જતો. આમ કરવાનો મારો કોઇ ઇરાદો નથી.”
પર ુ ઇ રયાએ તે ું ક ું માન્ ું ન હ અને તેને પકડ ને અમલદાર
આગળ રજૂ કય , અમલદારો ય મયાર્ પર ક્રોધે ભરાયા. 15 તેમણે
તેને ચા ુક મરાવી તેને મંત્રી યહોનાથાનના ઘરમાં કેદ ૂર દ ધો.
16 તેમણે તેના ઘરને કેદખાનામાં ફેરવી ના ું હ ું. તેમણે ય મયાર્ને
એક ધા ુના ટાંકામાં ૂર દ ધો અને લાંબા સમય ુધી તે ત્યાં જ
ર ો.
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17 સમય જતાં સદ કયા રાજાએ ુપ્ત ર તે મહેલમાં તેડ
મંગા ો. રાજાએ તેને ૂછ ું કે, “આજના દવસોમાં ું યહોવા
તરફથી તને કોઇ સંદેશો મ ો છે?”
ય મયાર્એ ક ું, “હા, સંદેશો મ ો છે. બા બલના રાજાથી ું

હાર પામશે.” 18 ત્યારબાદ ય મયાર્એ રાજા સદ કયાને ૂછ ું,
“મેં તમારુ કે તમારા અમલદારો ું કે આ લોકો ું ું બગા ું છે
કે તમે મને કેદ કય છે. 19 જે પ્રબોધકોએ તમને ક ું હ ું કે,
‘બા બલનો રાજા તમારા પર કે તમારા દેશ પર હુમલો ન હ કરે,
તેઓ ાં ગયા?’ 20 તેથી, મારા ધણી મારા રાજા, મહેરબાની
કર ને મને સાંભળો, માર નમ્ર વનં ત ધ્યાનમાં લો. મને પાછો
મંત્રી યહોનાથાનને ઘેર ન મોકલશો, ન હ તો હુ ત્યાં મર જઇશ.”

21 ારે રાજા સદ કયાએ આજ્ઞા કર કે, ય મયાર્ને કેદમાં
ન મોકલવામાં આવે, પર ુ તેને રાજમહેલની જલેમાં રાખવામાં
આવે અને નગરમાં રોટલી ખલાસ થઇ જાય ત્યાં ુધી તેને રોજ
તાજી બનાવેલી રોટલી આપવામાં આવે. આમ થવાથી ય મયાર્
રાજમહેલની જલેમાં ર ો.

38
ય મયાર્નો પાણીના ટાંકામાંથી બચાવ

1 પર ુ ારે મા ાનનો ુત્ર શફાટયા, પાશહૂરનો ુત્ર ગદાલ્યા,
શેલેમ્યાનો ુત્ર ુકાલ અને મા લ્ખયાનો ુત્ર પાશહૂરે ય મયાર્ લોકોને
જે કહેતો હતો તે સાંભ ુ:ં 2 “આ યહોવાના વચન છે: ‘જે કોઇ
આ નગરમાં રહેશે તે ુદ્ધ, દકુાળ કે રોગચાળાથી ૃત્ ુ પામશે,
પણ જે કોઇ બા બલવાસીઓને શરણે જવા બહાર ચાલ્યો જશે
તે બચવા પામશ,ે કઇંં ન હ તો તે જીવતો તો રહેશે જ.’ 3 ‘અને
આ નગર બા બલના રાજાના લશ્કરના હાથમાં જશે, અને તેઓ
તેનો કબજો લેશ.ે’ ”

4 ત્યારબાદ પેલા અમલદારોએ રાજાને ક ું, “આ માણસને
માર નાખવો જોઇએ. આવી વાતો કર ને એ આપણા યોદ્ધાઓને
અને નગરમાં બાક રહેલા લોકોને ના હમત બનાવી દે છે. એ
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આ લોકો ું હત કરવા નથી માગતો પણ વનાશ કરવા માંગે છે.
તે દેશદ્રોહ છે.”

5 રાજા સદ કયાએ ક ું, “સારુ તમને યોગ્ય લાગે તેમ કરો.
હુ તમને રોક શકતો નથી.”

6 આથી એ લોકોએ ય મયાર્ને લઇ જઇને રક્ષકઘરના પ્રાંગણમાં
આવેલા રાજકુમાર મા લ્ખયાના ધા ુંના ટાંકામાં તેને ઉતાય .
તેઓએ તેને દોરડા વડે નીચે ઉતાય . ધા ુના ટાંકામાં પાણી
નહો ું, પણ ફકત કાદવ હતો અને ય મયાર્ એ કાદવમાં ૂંપી
ગયો.

7 કૂશનો એબેદ-મેલેખ એ રાજમહેલમાં એક ખોજો હતો. તેણે
સાંભ ું કે તેઓએ ય મયાર્ને ધા ુના ટાંકામાં નાખવામાં આ ો
છે. 8 રાજા બન્યામીન દરવાજા આગળ બેઠો હતો એવામાં
એબેદ-મેલેખે આવીને તેને ક ું, 9 “મારા ધણી, મારા રાજા, આ
લોકોએ પ્રબોધક ય મયાર્ સાથે જે બ ું ક ુર્ છે તે ઘણું અ ન
થ ું છે; એ લોકોએ તેને પાણીનાં ટાંકામાં ના ો છે અને નગરમાં
ખોરાક તો છે ન હ એટલે તે કદાચ ૂખે મર જશ.ે”

10 આ સાંભળ ને રાજાએ એબેદ-મેલેખેને આજ્ઞા કર કે ું
અહ થી ત્રીસ માણસને તાર સાથે લઇને પ્રબોધક ય મયાર્ ૃત્ ુ
પામે તે પહેલાં તેને બહાર ખેંચી કાઢ.

11 એબેદ-મેલેખે પોતાની સાથે ત્રીણ માણસો લઇને મહેલના
ભંડારમાં ગયો. અને પોતાની સાથે કેટલાંક ફાટેલાં ચીથરાં લઇને
દોરડા વડે ટાંકાંમાં ય મયાર્ને પહોંચાડ્યા અને ક ું, 12 “દોરડાથી
તને હા ન પહોંચે ન હ માટે આ જૂના ફાટેલાં કપડાને તાર
બગલમાં ૂક.” 13 ય મયાર્એ તે પ્રમાણે ક ુ. અને તેને દોરડા
વડે ધા ુના ટાંકામાંથી બહાર ખેંચી કાઢયો અને પહેલા ાં હતો
ત્યાં રક્ષકઘરમાં મોકલી અપાયો.

સદ કયાએ ય મયાર્ને પ્ર ન ૂછયો
14 પછ રાજા સદ કયાએ પ્રબોધક ય મયાર્ને યહોવાના મં દરમાં

ત્રીજા દરવાજે તેડાવી મંગા ો અને તેને ક ું, “મારે તને એક
વાત ૂછવી છે; મારાથી ક ું છુપાવીશ ન હ.”
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15 ય મયાર્એ સદ કયાને ક ું, “હુ તમને સત્ય હક કત જણાવીશ
તો ું મને માર નાખશે અને જો હુ સલાહ આ ુ તો પણ ું
મારુ સાંભળવાનો નથી.”

16 ત્યારે રાજા સદ કયાએ ખાનગીમાં ય મયાર્ને એ ું વચન
આપ્ ું કે, “આપણને જીવન બક્ષનાર સૈન્યોનો દેવ યહોવાના સમ
ખાઇને કહુ છુ કે, હુ તને માર નાખવા ઇચ્છતા લોકોના હાથમાં
સોંપી દઇશ ન હ કે તને માર નાખવા દઇશ ન હ.”

17 એટલે ય મયાર્એ સદ કયાને ક ું, “ઇસ્રાએલના દેવ સૈન્યોનો
દેવ યહોવાનાં આ વચન છે: ‘જો તમે બહાર જઇને બા બલના
રાજાના શરણે જશો, તો તમે તથા તમારુ કુટુબ જીવતાં રહેશો
અને આ નગરને અ થી બાળ નાખવામાં આવશે ન હ. 18 પર ુ
જો તમે બહાર જઇ તેને શરણે ન હ જાઓ, તો તેઓ ું સૈન્ય
આ નગરને આગ લગાડશે અને તમે તેઓનાં હાથમાંથી બચવા
ન હ પામો.’ ”

19 એટલે રાજા સદ કયાએ ય મયાર્ને ક ું, “મને યહૂ દયાના
લોકોથી ડર લાગે છે, જમેણે બા બલના સૈન્યની શરણાગ ત
સ્વીકાર છે, મને તેમની બીક લાગે છે. કદાચ મને તેમનાં
હાથમાં સોંપી દેવામાં આવે, તેઓ માર સાથે કેવી ર તે વતર્શે
તેની કોને ખબર?”

20 ય મયાર્એ પ્રત્ ુ ર આપ્યો, “તને તેમના હાથમાં સોંપવામાં
ન હ આવે. જો ું કેવળ યહોવાને આધીન થશે તો તારુ જીવન
બચી જશે અને બધા સારા વાનાં થશ.ે 21 પર ુ જો તમે બહાર
જઇને તાબે થવાની ના પાડશો, તો યહોવાએ મને આ ું દ દશર્ન
આપ્ ું છે: 22 યહૂ દયાના મહેલમાં રહેતી સવર્ ીઓને બહાર
લાવવામાં આવશે. અને તેઓને બા બલના સૈન્યના અ ધકાર ઓને
વહેંચી દેવામાં આવશ;ે તેઓ જતાં જતાં ગાય છે:

“તમારાં પરમ મત્રોએ તમને ખોટે રસ્તે દોયાર્ છે,
તેમણે તમાર પાસે પોતા ું ધા ુ કરા ું છે.

તમારા પગ કાદવમાં ફસાઇ ગયા છે.
અને તેઓ તમને છોડ ને ભાગી ગયા છે.
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23 “તમાર બધી ીઓને અને તમારા બધાં બાળકોને
બા બલવાસીઓ સમક્ષ લઇ જવામાં આવશ,ે અને તમે પોતે
પણ બચવા ન હ પામો; તમે પણ બા બલના રાજાના કેદ બનશો
અને આ નગરને બાળ ને ભ સ્મ ૂત કર દેવામાં આવશ.ે”

24 એટલે સદ કયાએ ય મયાર્ને ક ું, “આ વચનોની કોઇને ખબર
ન પડ,ે ન હ તો તારુ આવી જ બન્ ું જાણજ.ે 25 જો અમલદારોને
ખબર પડે કે, હુ તાર સાથે વાત કરતો હતો તો આપણે ું ચચાર્
કર છે તે જાણવા માટે તેઓ તને માર નાખવાની ધમક પણ
આપ.ે 26 છતાં ું કેવળ એટ ું જ કહેજે કે, યહોનાથાનના ઘરમાં
આવેલી કેદમાં મને પાછો મોકલે ન હ, હુ ત્યાં મર જઇશ, તેવી
વનંતી મેં રાજાને કર હતી.”
27 બધા અમલદારોએ ય મયાર્ પાસે આવીને તેને ૂછ ુ,ં અને

તેણે રાજાએ તેને ક ું હ ું તે પ્રમાણે જ બરાબર તેમને ક ું.
તેઓ છાનામાના ચાલ્યા ગયા, કારણ તેમણે વાતચીત સાંભળ
નહોતી.

28 યરૂશાલેમને જીતી લેવામાં આ ું ત્યાં ુધી ય મયાર્ રક્ષકઘરના
ચોકમાં જ ર ો.

39
યરૂશાલેમ ું પતન

1 યહૂ દયાના રાજા સદ કયાના અમલના નવમાં વષર્ના દશમાં
મ હનામાં ન ૂખાદનેસ્સારે પોતાની આખી સૈના સાથે યરૂશાલેમ
પર ચઢાઇ કર ને તેને ઘેરો ઘાલ્યો. 2 સદ કયાના શાસનના
અ ગયારમા વષર્ના ચોથા મ હનાના નવમા દવસે તેઓએ નગરની
બધી દ વાલોને તોડ નાખીને ભંગાણ પા ુ.ં 3 બા બલના સૈન્યના
સવર્ અ ધકાર ઓ નગરમાં આ ાં અને વજય પ્રાપ્ત કર ને નગરનાં
વચલા દરવાજામાં બેઠા,ં સામ્ગારન ,ૂ સાસર્ખીમ, રાબ-સાર સ અને
રાજાનો ુ મદદનીશ નેગર્લ-શારએસેર તથા અન્ય ત્યાં હાજર
હતા.ં

4 સદ કયા રાજાને તથા તેના સૈન્યને તેની ખબર પડ કે નગર
જીતી લેવા ું છે, ત્યારે તેઓ રાજાના બગીચાના રસ્તા પરથી ભાગી
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ગયા. તેઓએ બે દ વાલો વચ્ચેના દરવાજામાંથી નગર છો ું
અને યરદન નદ તરફ આગળ વધ્યા.ં 5 પર ુ બા બલવાસીઓના
લશ્કરે તેમનો પીછો કય અને યર ખોના મેદાનમાં સદ કયાને
પકડ પાડ્યો. તેઓ તેને કેદ પકડ હમાથના પ્રદેશમાં રબ્લાહ
ખાતે બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સાર સમક્ષ લઇ ગયા અને
તેના પર કામ ચલાવવામાં આ ું. 6 પછ બા બલના રાજાએ
સદ કયાની નજર સામે તેના ુત્રોનો વધ કય તથા બા બલના
રાજાએ યહૂ દયાના સવર્ રાજવી અ ધકાર ઓને પણ માર ના ા.
7 ત્યારબાદ તેણે સદ કયાની આંખો ફોડ નાખી, તેને સાંકળે બાંધી
બા બલ મોકલી આપ્યો.

8 બા બલવાસીઓએ રાજમહેલને અને લોકોના ઘરોને બાળ
ૂ ા અને યરૂશાલેમની દ વાલ તોડ નાખી. 9 બાક રહેલા

લોકોને અને જઓે બા બલના લોકોને શરણે જતા ર ાં હતાં
તેમને રક્ષકોના નાયક ન ૂઝારઅદાને બા બલમાં દેશવટો દ ધો.
10 તેણે વસ્તીમાંના ગર બ લોકોને યહૂ દયામાં રહેવા દ ધા, જમેની
પાસે ક ું જ નહો ું, તેમને દ્રાક્ષનીવાડ ઓ અને ખેતરો આપ્યા.ં

11 હવે ન ૂખાદનેસ્સાર રાજાએ ન ૂઝારઅદાનને હુકમ કય કે
તે ય મયાર્ને શોધી કાઢે. 12 તેણે ક ું, “તેને સહેજ પણ ઇજા
થવી જોઇએ ન હ, તેની સંભાળ રાખજ,ે અને તેને જે જોઇએ
તે બ ું ૂરુ પાડજ.ે”

13 તેથી ન ૂઝારઅદાનને ુ દરબાર ન ૂશાઝબાનને વડા
અ ધકાર નેગાર્લ-શારએસેરને અને બા બલના રાજાના બધા ુ
અમલદારોને મોકલ્યા. 14 ય મયાર્ને કેદખાનામાંથી કાઢ લાવવા માટે
તેઓએ સૈ નકોને મોકલ્યા, ય મયાર્ને ચોક માંથી બહાર કાઢયો, તે
તેને ઘેર લઇ જવા સારુ શાફાનના ુત્ર અહ કામના ુત્ર ગદાલ્યાને
સ્વાધીન કય ; આમ તે પોતાના લોકો સાથે જ ર ો.

અબેદ મેલેખને યહોવાનો સંદેશ
15 ય મયાર્ કેદખાનામાં જ હતો અને બા બલ ું સૈન્ય યરૂશાલેમ

પર ચઢ આ ું તે પહેલાં યહોવાનો આ સંદેશો તેની પાસે આ ો
હતો: 16 “ ુ જઇને કૂશના એબેદ-મેલેખને કહે કે, ‘આ ઇસ્રાએલના
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દેવ સૈન્યોનો દેવ યહોવાના વચન છે: મેં ક ા પ્રમાણે આ શહેર
પર આફત ઉતારનાર છુ, હુ એ ું ભ ું કરનાર નથી. જે વખતે
આ બનશે ત્યારે ું એ જોવા હાજર હોઇશ: 17 પણ તે દવસે
હુ તને ઉગાર લઇશ, ું જમેનાથી ડરે છે તે માણસોના હાથમાં
તને ન હ સોંપી દઉં. 18 કારણ કે હુ તને ચો સ બચાવી લઇશ,
ું મરણ ન હ પામ.ે હુ તારુ જીવન બચાવીશ કારણ કે, તેં મારા

પર વ ાસ રા ો હતો,’ ” આ યહોવાના વચન છે.

40
વારસામાં પ્રાપ્ત ૂ મમાં ય મયાર્નો નવાસ

1 રક્ષકોની ટુકડ ના નાયક ન ૂઝારઅદાને ય મયાર્ને રામામાંથી
મોકલી દ ધો, તે પછ તેને યહોવાની વાણી સંભળાઇ, યરૂશાલેમ
અને યહૂ દયાના બીજા જે લોકોને કેદ તર કે બા બલ દેશવટે લઇ
જતા હતા તેમની ભેગો ય મયાર્ને પણ ત્યાં લઇ જવાયો. 2 સરદારે
ય મયાર્ને બોલા ો અને ક ું, “યહોવા તમારા દેવ તેમણે આપેલા
વચન પ્રમાણે આ વપ દેશ પર લા ા છે. 3 અને હવે તેણે એ
આફત ઉતાર છે; તેણે જે કરવાની ધમક આપી હતી તે કર છે,
કારણ, તમે યહોવા સામે પાપ ક ુ છે અને તે ું ક ું ક ુ નથી.
4 જો હવે હુ તારા બંધનો છોડ નાખીશ અને તને ુકત કર શ.
તારે જો માર સાથે બા બલ આવ ું હોય તો આવ, હુ તાર
સંભાળ રાખીશ. પર ુ જો તારે માર સાથે બા બલ ન આવ ું
હોય તો તેનો ય વાંધો નથી, જો, તાર સમક્ષ પસંદગી કરવા માટે
આખો દેશ પડલેો છે. તારે ાં જ ું હોય ત્યાં ું જઇ શકે છે.”
5 પર ુ ય મયાર્ જવાબ આપે તે પહેલાં જ ન ૂઝારઅદાને ક ું,
“ ું જો અહ વસવાનો નણર્ય કરે તો પછ યહૂ દયા પાછો જા,
કારણ કે બા બલના રાજાએ ત્યાં ના લોકો પર ગદાલ્યાને હાકેમ
તર કે નીમેલો છે, અને તેની હકૂમત હેઠળના લોકો સાથે ું રહે.
પર ુ તેનો નણર્ય તારે કરવાનો છે; ું ઇચ્છે ત્યાં જઇ શકે છે.”
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ત્યારબાદ ન ૂઝારઅદાને થોડો ખોરાક અને નાણાં ય મયાર્ને
આપ્યાં અને તેને વદાય કય . 6 પછ ય મયાર્ ગદાલ્યા પાસે
પાછો આ ો અને યહૂ દયા પ્રાંતમાં રહેલા લોકો સાથે આવીને
ર ો.

ગદાલ્યા ું ટુકુ શાસન
7 હવે ારે વગડામાંના સૈ નકોના નેતાઓને અને તેના

માણસોએ સાંભ ું કે, જમેને બંદ વાન તર કે લઇ જવામાં આ ા
નથી એવા દેશમાં બાક રહેલા ગર બ લોકો પર બા બલના રાજાએ
ગદાલ્યાને હાકેમ તર કે નીમ્યો છે. 8 તેઓ મસ્પાહ ખાતે ગદાલ્યા
પાસે આ ા, ત્યારે નથાન્યાનો ુત્ર ઇશ્માએલ, કારેઆહના ુત્રો
યોહાનાન અને યોનાથાન તાન્હુમેથના ુત્ર સરાયા, નટોફાથીને
એફાયના ુત્રો માઅખાથીનો ુત્ર યઝાન્યા તથા તેઓની ટૂકડ ઓ
મસ્પાહમાં ગદાલ્યાની પાસે આ ા.
9 ગદાલ્યાએ તેમને અને તેમના માણસોને વચન આપ્ ું કે,

“બા બલવાસીઓને તાબે થતાં ડરશો ન હ. આ દેશમાં ઠર ઠામ
થઇને રહો અને બા બલના રાજાની સેવા કરો. સૌ સારાવાના
થશે. 10 ાં ુધી મારો સવાલ છે, હુ મસ્પાહમાં વસીશ. અને

ારે ારે બા બલવાસીઓ આવશે ત્યારે હુ તમને તેમની સામે
રજુ કર શ. પણ તમે દ્રાક્ષારસ, ફળ અને તેલ ભેગા કર શકો
છો અને તમે જે ગામો કબજે કયાર્ છે તેમાં વસી શકો છો.”

11 તે ઉપરાંત મોઆબ, આમ્મોન તથા અદોમમાં અને તેની
પાસેના પ્રદેશોમાં વસતા યહૂ દયાના લોકોએ સાંભ ું કે હજુ પણ
થોડા લોકો વસવાટ કરે છે, યહૂ દયામાં ગદાલ્યાને તે બધાં લોકોનો
નેતા તર કે નીમવામાં આ ો જમેને તે બા બલ લઇ ગયો નથી.
12 ત્યાર પછ તેઓ બધાં જુદા જુદા ળોએથી ગદાલ્યા પાસે
આ ા. તેમણે ુષ્કળ ફળ અને દ્રાક્ષારસ ભેગાં કયા.

13 પછ કારેઆહનો ુત્ર યોહાનાન તથા જે સૈન્યોના સરદારો
સીમમાં હતા,ં તેઓ બધા મસ્પાહમાં ગદાલ્યા પાસે આ ા અને
14 તેઓએ તેને ક ું, “ ું તમને ખબર છે કે આમ્મોનીઓના રાજા
બાઅલીસે નથાન્યાના ુત્ર ઇશ્માએલને તમારુ ૂન કરવા માટે
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મોકલ્યો છે?” પર ુ અહ કામના ુત્ર ગદાલ્યાએ તેમની વાત પર
વ ાસ ૂકયો ન હ.
15 કારેઆહના ુત્ર યોહાનાને મસ્પાહમાં ગદાલ્યાને ખાનગીમાં

ક ું, “નથાન્યાના ુત્ર ઇશ્માએલને માર નાખવા માટે મને જવા
દે, ને તે વાતની કોઇને ખબર પડશે ન હ; તે શા માટે તને માર
નાખ?ે જે યહૂ દયાઓ પાછા ફયાર્ છે તેઓ ું ું થશે? શેષ
યહૂ દયાના લોક તાર પાસે ભેગા થયા છે તે શા માટે વખેરાઇ
જાય અને નાશ પામ?ે”

16 પર ુ અહ કામના ુત્ર ગદાલ્યાએ યોહાનાનને ક ું, “ ું આ
પ્રમાણે ના કર શ, હુ તને આમ કરવા માટે મનાઇ ફરમા ું છુ,
કારણ કે ઇશ્માએલ વષે ું જૂઠુ બોલે છે.”

41
શાસનકતાર્ ગદાલ્યા ું ૂન

1 અલીશામાનો ુત્ર નથાન્યાનો ુત્ર ઇશ્માએલ રાજવી કુટુબનો
સભ્ય અને રાજાના ુ અ ધકાર ઓમાંનો એક હતો. તે
દશ માણસો સાથે મસ્પાહ ખાતે અહ કામના ુત્ર ગદાલ્યાને
મળવા આ ો. ગદાલ્યાએ તેઓને ભોજન માટે આમંત્રણ આપ્ ુ.ં
2 ારે તેઓ ભોજન લઇ ર ા હતાં ત્યારે ઇશ્માએલ તથા તેની
સાથેના દશ માણસો એકદમ ઊઠયા અને પોતાની તરવાર ખેંચીને
ગદાલ્યાને માર ના ો. 3 ઇશ્માએલે ત્યાં મસ્પાહમાં ગદાલ્યા
સાથે હાજર રહેલા યહૂ દયાના બધાં માણસોને અને ખાલ્દ ઓના
યોદ્ધાઓને પણ માર ના ા.

4 બીજા દવસે, આ વાતની કોઇને ખબર પડે તે પહેલાં, 5 શખેમ,
શીલોહ તથા સમરૂનમાંથી એંસી માણસો યહોવાની ભ કત કરવા
માટે મં દરમાં આ ા. તેઓએ પોતાની દાઢ ૂંડાવેલી હતી તથા
પોતાનાં કપડા ફાડ્યાં હતા,ં અને પોતાના શર રો પર ઘા કયાર્
હતા. તેઓ અપર્ણો તથા ૂપ લઇને આ ા હતા. 6 નથાન્યાનો
ુત્ર ઇશ્માએલ રડતો રડતો તેમને મળવા મસ્પાહથી નીક ો,
ારે તેઓને મ ો ત્યારે ક ું, “અરે, આવો, અહ કામના ુત્ર
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ગદાલ્યાને મળવા ચાલો, અને ું થ ું છે તે જુઓ!” 7 તેઓ બધા
શહેરની મધ્યમાં પહોંચ્યા પછ ઇશ્માએલ તથા તેના માણસોએ
દશ માણસો સવાય સવર્ને માર ના ા અને તેઓના ૃતદેહોને
ટાંકામાં ફેંક દ ધા. 8 પર ુ તેઓમાંના દશ માણસોએ ઇશ્માએલને
ક ું, “અમને માર ન નાખશો. અમાર પાસે ઘઉં, જવ, તેલ અને
મધ ખેતરોમાં સંતાડલેા છે.” આથી તેણે તેમને જીવતા રહેવા
દ ધા અને તેમના સાથીઓ ભેગા માર ન ના ા. 9 ઇશ્માએલે
ૃતદેહોને જે ટાંકામાં નાખી દ ધા તે ઘણું મોટુ હ ુ.ં આસા

રાજાએ ઇસ્રાએલના રાજા બાઅશાથી રક્ષણ મેળવવા મસ્પાહના
નગરને કલ્લેબંધ ક ુ ત્યારે તે બંધા ું હ ુ.ં

10 ત્યારબાદ ઇશ્માએલ રાજકુમાર ઓને તથા બાક રહેલા
લોકોને બંધકો તર કે લઇ ગયો. જઓેને રક્ષક ટૂકડ ના સરદાર
ન ૂઝારઅદાને અહ કામના ુત્ર ગદાલ્યાના તાબામાં સોપ્યાં હતા.ં
એ સવર્ને લઇને તે આમ્મોન તરફ આગળ વધ્યો.

11 પર ુ નથાન્યાનો ુત્ર ઇશ્માએલે જે સવર્ ૂંડા કાય કયાર્ હતા,ં
તે વષે કારેઆહના ુત્ર યોહાનાન અને સૈન્યના સવર્ અ ધકાર ઓ,
જે તેની સાથે હતા તેઓએ સાંભ ુ.ં 12 તેઓ પોતાના સવર્
માણસોને લઇને ઇશ્માએલની પાછળ તેની સાથે ુદ્ધ કરવા માટે
ગયા. તેઓએ ગબયોન પાસેના મોટા જળસ ૂહ પાસે તેને પકડ
પાડ્યો. 13 ઇશ્માએલે જમેને મસ્પાહ ખાતે કેદ પકડ્યા હતા તે
બધા માણસો યોહાનાન અને તેની સાથેના સૈનાનાયકોને જોઇને
પ્રસ થયા. 14 ઇશ્માએલ જે બધા લોકોને મસ્પાહ પાસે બંધક
બનાવીને લઇ ગયો હતો તેઓ પાછા ફર ને યોહાનાનની સાથે
ગયા. 15 પર ુ ઇસ્માએલ આઠ માણસો સાથે છટક ગયો અને
આમ્મોનના પ્રદેશમાં ભાગી ગયો.

16 ગદાલ્યાને માર ના ાં પછ ઇશ્માએલ જે ુરુષો, ીઓ,
બાળકો અને અ ધકાર ઓને, ગબયોનથી લઇ આ ો હતો તે સવર્
બાક રહેલા લોકોને પછ યોહાનાન અને તેના સૈન્યના અ ધકાર ઓ
પોતાની સાથે લઇ ગયા.

મસરમાં બચી નીકળ ું
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17 તેઓ ત્યાંથી બા બલવાસીઓથી બચવા મસર જવા નીક ાં
અને માગર્માં તેમણે બેથલેહેમ પાસે કમ્હામ આગળ ુકામ કય .
18 તેઓને ડર લાગતો હતો કે હવે તે સમાચાર બા બલ પહોંચશે
ત્યારે તેઓ ું કરશે. કારણ કે બા બલના રાજાએ ગદાલ્યાને
પસંદ કર ને નીમ્યો હતો અને ઇશ્માએલે ગદાલ્યાને માર ના ો.

42
1 પછ કારેઆહનો ુત્ર યોહાનાન અને હોશાયાનો ુત્ર યઝાન્યા

પણ બધા સૈનાનાયકો; નાના મોટા બધા લોકો સાથે પ્રબોધક
ય મયાર્ પાસે ગયા અને કહેવા લાગ્યા. 2 “કૃપા કર ને અમાર
અરજ સાંભળો, અમારા તરફથી અને બાક રહેલા આ લોકો
તરફથી તમારા દેવ યહોવાને પ્રાથર્ના કરો. 3 તમે જુઓ છો કે
અમે કેટલા બધા હતા અને કેટલા ઓછા થઇ ગયા છ એ. તમે
એવી પ્રાથર્ના કરો જથેી અમારા દેવ યહોવા અમારે ાં જ ું અને
ું કર ું તે કહે.”
4 પ્રબોધક ય મયાર્એ ક ું, “ઠ ક, મેં તમાર અરજ સાંભળ

છે. હુ તમાર ઇચ્છા ુજબ તમારા દેવ યહોવાને પ્રાથર્ના કર શ
અને તે જે જવાબ આપશે તે તમને જણાવીશ. ક ું છુપાવીશ
ન હ.”

5 ત્યારે તેમણે ય મયાર્ને ક ું, “જો તમાર મારફતે યહોવાએ
આપેલી બધી ૂચનાઓ ું અમે પાલન ન કર એ તો ભલે યહોવા
અમાર વરુદ્ધ મજ ૂત અને વ ા ુ સાક્ષી બની રહે. 6 અમને
પસંદ પડ,ે ન પડે પણ અમે અમારા દેવ યહોવા ું ક ું કર ું,
જનેી પ્રાથર્ના કરવા અમે તમને મોકલીએ છ એ. અમે જો અમારા
દેવ યહોવા ું ક ું કર ું તો સૌ સારા વાનાં થશે.”

7 દશ દવસ વીતી ગયા પછ ય મયાર્ને યહોવાએ પોતાનો
જવાબ આપ્યો. 8 તે સાંભળ તેણે યહોવાને તથા તેની સાથેના
બધા સૈનાનાયકોને તેમજ નાનામોટા બધા લોકોને તેડાવી મંગા ા.
9 અને ક ું, “તમે મને ઇસ્રાએલના દેવ યહોવા પાસે તમાર અરજ
રજૂ કરવા મોકલ્યો હતો. તે કહે છે; 10 ‘જો તમે ફર આ દેશમાં
જ નવાસ કરશો તો હુ તમને આશીવાર્દ આપીશ, તોડ પાડ શ
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ન હ, તમારા ૂળ યાં રોપીશ, ઉખેડ નાખીશ ન હ, કારણ તમારા
પર મેં આફત ઉતાર તેનો મને પસ્તાવો થાય છે. 11 બા બલના
રાજાથી હવે તમે જરાય ડરશો ન હ, કારણ કે તમારો બચાવ
કરવા તથા તેના હાથમાંથી તમને ુકત કરવા હુ તમાર સાથે જ
છુ. 12 હુ તમારા પર દયા લાવીને તેના હૃદયમાં તમારે માટે દયા
જગાડ શ, અને તે તમને તમારાં વતનમાં પાછા જવા દેશે.’ આ
યહોવાના વચન છે. 13 ‘પર ુ જો તમે યહૂ દયામાં બાક રહેલા
લોકો, એમ કહેવા ુ ચા ુ રાખશો, કે ના, અમે આ શહેરમાં ન હ
રહ એ, તો તમે તમારા દેવ યહોવાની આજ્ઞા ું ઉલ્લંધન કરશો.’
14 અને એમ કહેશો કે, ‘અમે આ દેશમાં રહેવા માગતા નથી.
અમારે તો મસર જ ું છે, ાં અમારે ુદ્ધ જો ું ન પડે કે
રણ શગડાનો નાદ સાંભળવો ન પડ,ે તેમ ખાવા માટે અનાજની
પણ ખોટ ન પડ.ે અમારે તો ત્યાં રહે ું છે.’ 15 તો યહોવાના
વચન ધ્યાનથી સાંભળો. ઇસ્રાએલના દેવ સવર્સમથર્ર્ યહોવાના
આ વચન છે, ‘જો મસર જવાનો અને ત્યાં ભાગી જવાનો તમારો
નણર્ય હોય; 16 તો તમે જે ુદ્ધથી ડરો છો તે મસરમાં પણ
તમારો પીછો ન હ છોડ,ે જે દકુાળથી તમે ડરો છો તે મસરમાં પણ
તમારો પીછો પકડશે, અને ત્યાં તમે મર જશો. 17 તમારામાંથી
જે લોકો મસરમાં જઇને ત્યાં વસવાનો આગ્રહ રાખે છે તે પ્રત્યેક
માટે આ વપ ઓ રાહ જોઇ રહ છે. હા, તમે તરવાર, દકુાળ
અને મરક થી ૃત્ ુ પામશો. ત્યાં હુ તમારા પર જે સવર્ વપ ઓ
લાવીશ તેમાંથી કોઇ પણ બચવા પામશે ન હ.’

18 “કારણ કે આ ઇસ્રાએલના દેવ સૈન્યોનો દેવ યહોવાના વચન
છે: ‘જમે મારો ક્રોધ અને રોષ યરૂશાલેમના વતનીઓ પર વરસ્યો
હતો તેમ તે તમારા પર વરસશે જો તમે મસર જશો તો. તમને
જોઇને તે લોકો ભયભીત અને સ્તબ્ધ બની જશે; લોકો તમાર
હાંસી ઉડાવશે અને તમારુ નામ શાપરૂપ બની જશે. તમે ફર
કદ આ જગ્યા જોવા ન હ પામો.’ ”

19 ય મયાર્એ વ ુમાં ક ું, “યહૂ દયામાં બાક રહેલા લોકો, તમને
યહોવા કહે છે, ‘તમે મસર જશો ન હ.’ આ બરાબર સમજી
લેજો. મેં આજે તમને ચેતવણી આપી દ ધી છે. 20 જો તમે
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જશો તો તમારો જીવ ુમાવશો, કારણ કે તમે તમાર જાતે જ
મને તમારા માટે વનં ત કરવા મોકલ્યો હતો અને મને ક ું હ ુ,ં
‘તમારા યહોવા દેવ તને જે કહે તે ું અમને કહેજે અને અમે તેને
આધીન થઇ ુ.ં’ 21 યહોવાએ મને જે ક ું તે સવર્ મેં આજે તમને
જણા ું છે. પર ુ અગાઉ ઘણી વખત ક ુ હ ું તેમ હમણાં પણ
તમે આધીન થવાના નથી, 22 અને તેથી તમે ખચીત સમજી લેો
કે, તમે ાં જવાનો આગ્રહ રાખો છો, તે મસરમાં તમે ુદ્ધથી,
દકુાળથી અને રોગચાળાથી ૃત્ ુ પામશો.”

43
1 અને પછ જવેો ય મયાર્એ યહોવા તેમના દેવ તરફથી આવેલો

સંદેશો લોકોને કહેવા ું ુરુ ક ુર્.
2 હોશાયાના ુત્ર અઝાયાર્એ અને કારેઆહના ુત્ર યોહાનાને

તથા બીજા અ ભમાની માણસોએ ય મયાર્ને ક ું, “ ‘ ું જૂઠુ બોલે
છે! અમે મસરમાં જઇએ તે ું અમારા દેવ યહોવાએ તને ક ું
નથી!’ 3 ને રયાના ુત્ર બારૂખે અમાર વરુદ્ધ કાવતરુ ક ુ છે
અને આ પ્રમાણે અમને કહેવા તને જણા ું છે, જથેી અમે અહ
વસવાટ કર એ અને બા બલ ું સૈન્ય આવે ત્યારે તે અમને માર
નાખે અથવા ુલામો તર કે અમને બા બલ લઇ જાય.”

4 તેથી યોહાનાન,ે સૈનાનાયકોએ અને સવર્ લોકોએ યહોવા ું ક ું
કરવાની અને યહૂ દયામાં રહેવાની ના પાડ . 5 આથી યોહાનાન
અને સૈનાનાયકોએ યહૂ દયાના બાક રહેલા લોકોને, 6 એ બધી

ીઓ, ુરુષો અને બાળકો અને રાજકુમાર ઓ જનેે રક્ષકોના
નાયક ન ૂઝારઅદાને ગદાલ્યાને સોંપ્યાં હતા,ં અને પ્રબોધક ય મયાર્,
ને રયાના ુત્ર બારૂખને પણ. 7 તેઓ યહોવાની આજ્ઞા ું ઉલ્લંધન
કર ને મસર ગયા અને ત્યાં તાહપાન્હેસ પહોંચ્યા.

8 તાહપાન્હેસમાં યહોવાએ ફર થી ય મયાર્ સાથે વાત કર , અને
ક ું: 9 “ ું મોટા પથ્થરો લે, પછ યહૂ દયાના માણસોને ભેગા
કર અને તેઓના દેખતા અહ તાહપાન્હેસમાં ફારુનના મહેલના
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પ્રવેશદ્વાર આગળના ફરસબંધીવાળા માગર્માં એ મોટા પથ્થરને દાટ
દે. 10 પછ યહૂ દયાના માણસોને આ પ્રમાણે કહે, ‘સૈન્યોનો દેવ
યહોવા, ઇસ્રાએલના દેવ કહે છે, બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારને
હુ ચો સ અહ મસરમાં લાવીશ. કારણ કે તે મારો સેવક
છે. આ જે પથ્થરો મેં જડલેાં છે તેના પર હુ તે ું સહાસન

ાપન કર શ. તેના પર તે પોતાનો રાજવી મંડપ ઊભો કરશે.
11 તે આવીને મસર પર હુમલો કરશ;ે જઓે રોગચાળાથી મરવા
નમાર્યેલા છે તેઓ રોગચાળાથી ૃત્ ુ પામશે, જઓે કેદ પકડાવા
નમાર્યા છે તેઓ કેદ થશે અને જઓે ુદ્ધમાં મરવા સજાયાર્ છે
તેઓ ુદ્ધમાં ૃત્ ુ પામશે. 12 તે મસરના દેવોનાં મં દરોને અ થી
બાળ ને ભસ્મ કરશ,ે તે લોકોને બંદ વાન બનાવી લઇ જશે. જમે
કોઇ ભરવાડ પોતાની ચાદરમાંની જૂ વીણીને સાફ કર નાખે છે
તેમ તે મસરને વીણીને સાફ કર નાખશે અને વજયી બનીને
પાછો જશ.ે 13 તે મસરમાંના બેથ-શેમેશના ૂજાસ્તંભો તોડ
પાડશે; અને મસરના દેવોના મં દરો બાળ ૂકશ.ે’ ”

44
યહૂદા અને મસરના લોકોને યહોવાનો સંદેશ

1 મસરના ઉ ર ભાગમાં મગ્દોલ, તાહપાન્હેસ, નોફ અને
પાથોસના પ્રદેશમાં વસતા યહૂ દયાવાસીઓ વષે યહોવાનો સંદેશો
ય મયાર્ પાસે આ ો. 2 “ઇસ્રાએલના દેવ સૈન્યોનો દેવ યહોવાના
આ વચન છે: યરૂશાલેમ અને યહૂ દયાના બધા નગરો પર મેં જે
આફત ઉતાર છે તે તમે જોઇ છે. આજે પણ એ નગરો ખંડરે
હાલતમાં અને વસ્તી વગરના છે. 3 જે ‘દેવો’ ને તેઓએ કે તમે
તમારા પ ૃઓમાંથી પણ કોઇએ જાણ્યા નથી, તે દેવોની તેઓએ
ૂજા કર ; તેથી હુ તેઓ પર અ ત કોપાયમાન થયો. 4 મેં સતત

મારા સેવકો, પ્રબોધકો, મોકલીને તેમને ચેત ા હતા કે, ‘આ
અધમ કૃત્ય કરશો ન હ; હુ તરસ્કાર કરુ છુ.’ 5 પર ુ તમારા
વડવાઓએ સાંભ ું ન હ, અને પોતાના દુ માગોથ પાછા ફયાર્
ન હ; તેઓએ તો આ ‘દેવો’ આગળ પોતાના બ લદાનો ચઢાવવા ું
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ચા ું જ રા ુ.ં 6 આથી મારો કોપ યહૂ દયાના નગરોમાં અને
યરૂશાલેમના મહોલ્લાઓમાં અ ની જમે પ્રગટ ઊઠયો અને તે
શહેરો ખંડરે અને વેરાન થઇ ગયા,ં આજે પણ તેમની એ જ દશા
છે, ઉજ્જડ પડલેાં છે.”

7 અને હવે હુ ઇસ્રાએલનો દેવ, સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહુ
છુ: “આવી સમસ્યાઓ તમે તમારે માથે શા માટે નોતરો છો?
તમે શા માટે યહૂ દયાના ીઓ, ુરુષો, બાળકો અને ધાવણાં
બાળકોનો વનાશ થવા દો છો? તમે શા માટે તમાર પાછળ
કોઇને બાક રહેવા દેતા નથી? 8 તમે ૂ તઓ બનાવી છે અને
અહ મસરમાં તેઓની ૂજા કર ને તેઓની આગળ બ લ ચઢાવી
ૂપ બા ો છે. તેમ કર ને તમે મને વ ુ કોપાયમાન કય છે

અને તમારો સં ૂણર્ વનાશ કરવા તથા તમને ૃથ્વીના સવર્ દેશોમાં
શાપરૂપ તથા નદારૂપ કરવા તમે મને ફરજ પાડ છે. 9 તમારા
પ ૃઓના પાપ, યહૂ દયાના રાજાઓ તથા રાણીઓનાં પાપ, અને
તમારા પોતાના દ્વારા તથા તમાર પત્નીઓ દ્વારા યહૂ દયા તથા
યરૂશાલેમની શેર ઓમાં આચરવામાં આવેલા પાપ ું તમે ૂલી
ગયા? 10 આજપયત તમે તે માટે પ ાતાપ કય નથી, કે મેં
તમાર અને તમારા પ ૃઓની આગળ રજૂ કરેલા નયમો અને
કાયદાઓ ું પાલન ક ુ નથી.”

11 તેથી ઇસ્રાએલના દેવ, સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે: “જુઓ,
હુ તમાર પર ભયાનક ુસીબતો મોકલવા માટે અને યહૂ દયાના
લોકોનો જડ ૂળથી નાશ કરવા માટે કૃત ન યી છુ. 12 યહૂ દયાના
બાક રહેલા લોકો જમેણે મસર જઇને વસવાનો નધાર્ર કય છે,
તેમને હુ હતા ન હતા કર નાખીશ. તેઓ બધા જ મસર દેશમાં
નાશ પામશે; કોઇ ુદ્ધમાં મરશે તો કોઇ દકુાળમાં મરશ.ે નાનામોટા
સૌ ુદ્ધમાં કે દકુાળમાં મર પરવારશે. તેમની દશા જોઇને લોકો
ભયભીત અને સ્તબ્ધ બની જશે. સૌ તેમની હાંસી અને નાલેશી
કરશે, અને તેમ ું નામ શાપરૂપ લેખાશ.ે 13 યરૂશાલેમની જમે
જ મસરમાં વસનારાઓને પણ હુ ુદ્ધ, દકુાળ અને રોગચાળાથી
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સજા કર શ. 14 તેથી યહૂ દયાના બાક રહેલા જે ફર યહૂ દયા
જઇને વસવાની આશાએ મસરમાં જઇને વસ્યા છે તેમાંથી કોઇ
પણ જીવતો રહેવાનો નથી કે પાછો યહૂ દયા જવા પામવાનો
નથી, કારણ, થોડા ભાગી છૂટેલા સવાય કોઇ મારા કોપમાંથી
બચી શકવાના નથી.”

15 આ સાંભળ ને જઓે જાણતા હતા કે તેમની પત્નીઓ બીજા
દેવોને બલી ચઢાવે છે તે બધાએ અને ત્યાં ઊભેલી બધી ીઓ
જઓે મોટા સ ૂહમાં હતી તેમને તેમ જ મસરમાં પાથોસમાં
વસતાં બધા માણસોને ય મયાર્એ ક ું, 16 “ ું અમારા માટે દેવનો
સંદેશ લાવે છે, પણ અમે એ સાંભળવાનાં નથી. 17 અમે જે જે
કરવાની પ્ર તજ્ઞા કર છે તે જ અમે ચો સ કર ું. અમે અને
અમારા વડ લો, અમારા રાજાઓ અને અમારા આગેવાનો જમે
યહૂ દયાના ગામોમાં અને યરૂશાલેમમાં થાય છે, તેમ આકાશની
સમ્રાજ્ઞીને બ લદાન, અપર્ણો અને પેયાપર્ણો ચઢાવતા રહ ું. તે
વખતે અમને જોઇએ તેટ ું ખાવા મળ ું હ ું, અમે ઘણા ુખી
અને સ ૃદ્ધ હતા. 18 પર ુ ારથી અમે આકાશની સામ્રાજ્ઞીને
આહુ ત આપવા ું અને પેયાપર્ણો ચઢાવવા ું બંધ ક ુ, ત્યારથી
અમે ભારે ુશ્કેલીઓ ભોગવીએ છ એ, ુદ્ધનો કે દકુાળનો અમે
ભોગ થઇ પડ્યા છ એ.”

19 ીઓ બોલી ઊઠ , “ ું ું એ ું ધારે છે કે અમારા
પ તઓની સંમ ત વગર, તેઓની મદદ વના ‘આકાશની સામ્રાજ્ઞી’
ની ૂજા કરતા હતાં અને તેને પેયાપર્ણ ચઢાવતા હતાં તેમ જ
તેની ુદ્રાવાળ રોટલીઓ તૈયાર કર તેને અપર્ણ કરતા હતા?ં ના,
એ ું નથી.”

20 પછ ય મયાર્એ એવો ઉ ર આપનારા સૌ કોઇન,ે ીઓને
અને ુરુષોને ક ું, 21 “તમે તથા તમારા વડ લો તથા તમારા
રાજાઓ અને સરદારો તેમજ દેશના બધા લોકો યહૂ દયાના નગરોમાં
અને યરૂશાલેમના મહોલ્લાઓમાં ૂ તઓ આગળ ૂપ બાળતા
હતા,ં તને લાગે છે કે તેને તે યાદ નથી? ચો સ, તે આ બ ું
તેના મનમાં રાખે છે. 22 તમે જે દષુ્કમોર્ કરતા હતા તે યહોવા
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વ ુ વખત સહન કર શ ા ન હ; તેથી તેમણે તમારો દેશ જમે
આજે છે તેમ ઉજ્જડ, વેરાન, શ્રાપરૂપ અને નજન કર ના ો.
23 તમારા પર આ આફત આવી છે અને આજે પણ કાયમ છે
તે ું કારણ, તમે એ અપીન યહોવાનો અપરાધ કય , તે ું ક ું ક ુર્
ન હ કે તેના નયમો, કાયદાઓ અને આજ્ઞાઓ ું પાલન પણ ન
ક ુ.”

24 પછ ય મયાર્એ તે ીઓને તથા સવર્ લોકોને ક ું, “ મસરમાં
વસતા યહૂ દયાના નાગ રકો તમે સવર્ યહોવા ું વચન ધ્યાનથી
સાંભળો! 25 સૈન્યોનો દેવ યહોવા, ઇસ્રાએલના દેવ કહે છે,
‘ ા ુધી આ બાબત તને અને તાર પત્નીને લા ુ પડે છે,
તેં એ જ ક ુર્ છે જે તે ક ું હ ુ,ં “તે ક ું હ ુ,ં અમે સ્વગર્ની
રાણીને બ લદાન, અપર્ણો અને પેયાપર્ણો ચઢાવીને અમાર પ્ર તજ્ઞા
ચો સ પાળ ું તેથી કોઇ પણ ભોગે તમે તમાર પ્ર તજ્ઞાઓ ૂર
કરો.” ’ 26 પણ મસરમાં વસતા બધાં યહૂદ ઓ, તમે મારા વચન
ધ્યાનથી સાંભળો; હુ મારા મોટા નામનાં સમ ખાઇને કહુ છુ.
‘આ હુ યહોવા બો ું છુ, કે આખા મસરમાં હવે કોઇ પણ
યહૂદ મારુ નામ લઇ શકશે ન હ. કોઇ પણ યહૂદ “યહોવાના
સમ કહ ને સમ લઇ શકશે ન હ.” 27 સાવધાન, હુ તમારા પર
માર નજર રાખીશ પણ તમારા ભલા માટે ન હ! તમારા પર
આફત આવે તે ું હુ કર શ, અને તમે બધાં ુદ્ધ અને દકુાળથી
સમાપ્ત થઇ જશો. કોઇ પણ બચવા ન હ પામ.ે 28 તેમ છતાં
મસરમાં વસતાં થોડા યહૂદ ઓ મોતમાંથી ઊગર જશે અને તેઓ
યહૂ દયા પાછાં જશે. ત્યારે બચવા પામેલા લોકોને ખબર પડશે
કે કોના વચન સાચાં છે, મારાં કે તેમના. 29 હુ તને આ પ્રમાણે
નશાની આપીશ કે, તેથી હુ તને મસરમાં શક્ષા કર શ, કે જથેી
તને ખબર પડે કે હુ તાર પર ખરેખર ભયાનક વપ લાવીશ.’
30 યહોવા કહે છે: ‘જુઓ, જમે મેં યહૂ દયાના રાજા સદ કયાને
બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારના હાથમાં સોંપી દ ધો, તેમ હુ
મસરના રાજા ફારુન હોફ્રાને તેના દશુ્મનના હાથમાં, તેનો જીવ
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લેવાની શ કત લોકોના હાથમાં સોંપીશ.’ ”

45
બારૂખને યહોવાનો સંદેશ

1 યહૂ દયાના રાજા યો શયાના ુત્ર યહોયાક મના અમલમાં ચોથા
વષર્ દરમ્યાન ને રયાના ુત્ર બારૂખે પ્રબોધક ય મયાર્એ લખા ા
પ્રમાણે આ શ ો એક પોથીમાંથી લખી લીધા. 2 ત્યારબાદ
ય મયાર્એ તેને ક ું, “બારૂખ, તાર બાબતમાં ઇસ્રાએલના દેવ
યહોવા આ પ્રમાણે કહે છે: 3 તેં ક ું, ‘મને હાય હાય! મારા
જીવનમાં ુશ્કેલીઓની ખોટ છે ું? અને હવે યહોવાએ તેમાં
વધારો કય છે! હુ નસાસા નાખીને થાક ગયો છુ. હુ આરામ
અ ુભવતો નથી.’ ” 4 યહોવા કહે છે, “બારૂખને આ પ્રમાણે કહે:
‘આ દેશને મેં બાંધ્યો છે, હવે હુ તેનો નાશ કર શ. જે મેં ાપન
ક ુ છે તેને હુ દૂર કર શ. 5 ું ું પોતાને માટે મહાન બાબતો
શોધે છે? તે ું કર શ ન હ, જો કે આ સવર્ લોકો પર હુ ભારે
વપ લાવીશ. પણ ું ાં જશે ત્યાં હુ તારુ રક્ષણ કર શ,
એ જ તારો બદલો છે.’ ”

46
રા ો વષે યહોવાનો સંદેશ

1 જુદા જુદા રા ો વષે ય મયાર્ને આ સંદેશા આપવામાં આ ા
હતા.

મસર વષે સંદેશ
2 મસર વષે મસરના રાજા ફારુનની સૈનાને બા બલના રાજા

ન ૂખાદનેસ્સારે ફ્રાંત નદ ને કાંઠે આવેલા કાકમીશ ખાતે યહૂ દયાના
રાજા યહોયાક મના અમલના ચોથા વષર્ દરમ્યાન હરાવી હતી તે
પ્રસંગે મસરની વરુદ્ધ આ સંદેશો આપવામાં આ ો હતો.
3 “હે મસરના લોકો, તમે તમારાં શ ો સજીને ુદ્ધ કરવા

માટે આગળ વધો.
4 ઘોડાઓ પર જીન બાંધો અને તેના પર સવાર થઇ જાઓ!
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તમે ટોપ પહેર ને સજ્જ થાઓ!
ભાલાઓની ધાર તીણી કરો!

બખતર ધારણ કરો!
5 પર ુ હુ આ ું જોઉં છુ?

તેઓ ભયભીત થઇ ભાગે છે,
તેમના ૂરવીરોને માર હઠાવવામાં આ ા છે.

તેઓ પાછુ જોયા વગર ઊભી ૂંછડ એ ભાગે છે.
ચારેકોર ભય ાપી ગયો છે.”

આ હુ યહોવા બો ું છુ.

6 “ ૂબ અ ત ઝડપથી દોડનાર
કે અ ત ૂરવીર સૈ નકો પણ બચી શકે ન હ,

ઉ ર તરફ ુફે્રતીસ નદ પાસે
તેઓ ઘવાઇને પડ્યા છે.

7 નીલ નદ ના ૂરની જમે સમગ્ર
દેશમાં ફેલાઇ જ ું આ ૂરવીર સૈન્ય કોણ છે?

8 મસર નીલ નદ ની જમે ઉભરાય છે,
જમે નદ ઓ તેમના કાંઠા પર ૂરથી ફર વળે છે.

તે કહે છે, ‘હુ ઉપર ચઢ શ અને આખી ૃથ્વીને ઢાક દઇશ,
હુ શહેરોને અને તેના વતનીઓને તાણી જઇશ.’

9 તો હે મસરના ઘોડસેવારો, રથસવારો,
અને ૂરવીર યોદ્ધાઓ, આવો!

કૂ્રશના અને ુરના
અને ૂદોના ઢાલ ધારણ કરેલા ધ ુધાર્ર ઓ,
તમે સવર્ આવો!”

10 “કારણ કે આજે અમારા પ્ર ુ યહોવાનો દવસ છે,
આજે તેનો વૈર લેવાનો,

પોતાના દશુ્મનો ઉપર વૈર લેવાનો દવસ છે.
આજે તેની તરવાર ધરાઇ ધરાઇને તેમને ખાઇ જશે

અને ૃપ્ત થતા ુધી તેમ ું લોહ પીશ.ે
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અમારા પ્ર ુ યહોવાએ ઉ રમાં ફાંત નદ ને કનારે યજ્ઞ માંડ્યો
છે.

11 “હે મસરની કુમા રકાઓ, ગલયાદ જાઓ અને થોડ ઔષધી
લો.

તમે ઘણી ઔષધી લીધી
પણ તમે સ્વ ન હ થાઓે.

12 સવર્ પ્રજાઓમાં તાર અપક તર્ સાંભળ છે.
નરાશા અને પરાજયનો તારો વલાપ સમગ્ર ૃથ્વી પર
સંભળાય છે;

તારા ‘ ૂરવીર યોદ્ધાઓ’ અંદર અંદર અથડાય છે
અને બંને સાથે ભોંય પર પછડાય છે.”

13 યહોવાએ ય મયાર્ પ્રબોધકને ન ૂખાદનેસ્સાર માટે આમ ક ું,
બા બલના રાજા મસરની ૂ મ પર હુમલો કર.

14 “ મસરમાં જાહેર કરો,
મગ્દોલમાં અને નોફમાં
તેમજ તાહપાન્હેસમાં ઢઢેરો પટાવો, જણાવો કે,

‘હો શયાર! તૈયાર!
તમાર આસપાસ તરવાર

વનાશ સર્જી રહ છે.’
15 શા માટે તારા બહાદરુ યોદ્ધા ભાગી ગયા?

તેઓ સામનો ન કર શ ા,
કારણ કે યહોવાએ તેમને તેમના શ ુઓની સામે ચ ાપાટ
કર દ ધા હતા.ં

16 તેણે તેઓને લથડતા કર દ ધા છે.
આથી ુ વધારે છે,

તેઓ એક બીજા પર પડ ને કહેવા લાગ્યા કે,
‘ચાલો, ઘરે જઇએ, કારણ કે તરવાર આપણને માર નાખશ.ે’

17 મસરના ફારુન ું નામ આપો,
‘શ કતહ ન, જે ડફાસ તો બહુ મારે છે;
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પણ અણીને વખતે કરતો ક ું નથી.’ ”
18 હુ રાજાનો રાજા સૈન્યોનો દેવ યહોવા,

“મારા જીવના સમ ખાઇને કહુ છુ;
પવર્તોમાં જવેો તાબોર,

સાગર સમીપે જવેો કામેલર્ તે ું બનશ.ે
19 હે મસરના પ્રજાજનો,

તમારો સામાન બાંધો
અને બંદ વાસ જવાને તૈયાર થાઓ.

કારણ કે મે મ્ફસ નગરનો સં ૂણર્ નાશ થશ.ે
અને તે વસ ત વહ ન તથા ઉજ્જડ થશે.

20 “ મસર તો રૂડ રૂપાળ વાછરડ હતી.
પણ ઉ રમાંથી એક અ માખ આવીને તેને ડખ મારશે અને
તેને દોડાવશે!

21 તેના ભાડૂતી યોદ્ધાઓ પણ પાળેલા વાછરડા જવેા હતા,
પણ તેઓ પણ બધા નાસી છૂટયા,
કોઇ ટક ન ર ો, કારણ,

તેમની સજાનો દવસ આવી પહોંચ્યો હતો,
તેમના સવર્નાશનો ઘડો ભરાઇ ૂ ો હતો.

22 સાંભળો, નાસી જતા સપર્ જવેો
મસર અવાજ કરે છે;

કારણ કે એના દશુ્મન જોરશોરથી ધસતા
તેની સામે આવે છે,

તેઓ ૃક્ષો તોડ પાડનારા લોકોની જમે કુહાડા લઇ
તેના પર આવે છે.”

આ યહોવાના વચન છે.
23 “જાણે કઠ યારા ઝાડ કાપતા ના હોય!

તેમ તેઓ તેના ગાઢા જગલો કાપી નાખે છે.
કારણ કે તેઓ તીડોની જમે અસં છે,

તેઓ ગણ્યાં ગણાય એમ નથી.
24 મસરના લોકોએ તેમની આબરૂ ુમાવી છે,
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ઉ રના લોકોએ તેમને તેમના ુલામ બના ા છે.”

25 સૈન્યોનો દેવ યહોવા, ઇસ્રાએલનો દેવ, કહે છે, “હવે હુ
નોશહેરના દેવ આમોનન,ે મસરન,ે તેના દેવોને અને રાજાઓને
તથા ફારુનને અને તેના પર વ ાસ રાખનારાઓને સજા કરનાર
છુ. 26 હુ તેમને તેમનો જીવ લેવા તાક રહેલા બા બલના રાજા
ન ૂખાદનેસ્સારને ુપ્રત કર દઇશ. અને પછ મસરમાં પાછ
પહેલાંની માફક વસ્તી થશ.ે” આ હુ યહોવા બો ું છુ.

ઉ ર ય ઇસ્રાએલ માટે સંદેશ
27 “હે મારા સેવક યાકૂબના વંશજો, હે ઇસ્રાએલીઓ!

તમારે ડરવાની જરૂર નથી. કારણ કે,
હુ તમને અને તમારા વંશજોને તમે ાં બંદ છો

તે દૂરના દેશમાંથી છોડાવી લાવીશ,
અને તમે પાછા ુખશાં ત ૂવર્ક રહેવા પામશો.

કોઇ તમને ડરાવશે ન હ.”
28 યહોવા કહે છે કે,
“હે યાકૂબ, મારા સેવક, ગભરાઇશ ન હ,

કારણ, હુ તમાર પડખે છુ.
જુદ જુદ પ્રજાઓની વચ્ચેં

મેં તમને દેશવટો દ ધો છે
તે બધાનો હુ અંત લાવનાર છુ.

પણ હુ તમને માર શ ન હ
પણ હુ ચો સ તમને શક્ષા કયાર્
વના છોડવાનો નથી.”

આ યહોવાના વચન છે.

47
પ લસ્તીઓ માટે યહોવાનો સંદેશ

1 ારે ફારૂન અને મસર ું સૈન્ય ગાઝા પર ચઢ આ ું તે
પહેલા, યહોવાએ પ્રબોધક ય મયાર્ દ્વારા પ લસ્તીઓ માટે આ
સંદેશો મોકલ્યો.
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2 આ યહોવાના વચન છે,
“ઉ રમાંથી ૂર આવી ર ું છે

અને પ લસ્તીઓના સમગ્ર દેશ પર તે ફર વળશ.ે
તે તેઓનાં નગરો તથા

તેમાનાં સવર્સ્વનો નાશ કરશે.
ૂરવીર ુરુષો ભયથી ૂમો પાડશે

અને સવર્ પ્રજાજનો પોક ૂક ને રડશ.ે
3 ઘોડાઓના દાબડાનો અવાજ

અને રથના પૈડાની ઘરઘરાટ તીવર્ વેગથી દોડતાં રથોને
કારણે પતાઓ એટલાં ન:સહાય હશે

કે તેઓ પોતાના સંતાનો તરફ પાછા ફર ને જોયા વગર નાસી
જશ.ે

4 કારણ કે, એ દવસ આવી પહોંચ્યો છે,
ારે બધા જ પ લસ્તીઓનો સંહાર થવાનો છે,

ારે ૂર અને સદોનની સાથે થનારા કોઇ રહેશે ન હ.
યહોવા બધા પ લસ્તીઓનો-કાફતોરના ટા ુમાંથી આવી
વસેલા સૌનો સંહાર કરનાર છે.

5 ગાઝા અને આશ્કલોનના નગરો ૂળભેંગા કરવામાં આવશે,
અને ખંડરે બની જશે.
અનાક મના વંશજો તમે કેવી ર તે પસ્તાવો અને રૂદન કરશો!

6 “હે યહોવાની તરવાર,
ું ારે શાંત થઇશ?

ફર ું મ્યાનમાં પાછ જા
અને આરામ કર અને શાંત રહે!

7 પણ યહોવાએ એને આજ્ઞા કર હોય પછ
એ આરામ શી ર તે કરે?

કારણ કે આશ્કલોન તથા સ ુદ્રને કાંઠે વસનારાઓનો વનાશ
કરવાની

તેણે તેને આજ્ઞા કર ને મેં દ રયાકાંઠાને સાફ કરવા ું સોંપ્ ું
છે.”
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48
મોઆબના લોકો ું ભા વ

1 ઇસ્રાએલના દેવ યહોવા મોઆબ વષે આ પ્રમાણે કહે છે કે,

“નબો ું આવી બન્ ુ!ં
તે ભોંય ભેં ુ થઇ ગ ું છે,

કયાર્થાઇમને લાંછન લાગ્ ું છે,
તે જીતાઇ ગ ું છે.

તેનો કલ્લો તોડ પાડવામાં આ ો છે!
હવે મોઆબ ું ગૌરવ નથી ર ું!

2 મોઆબ ું ગૌરવ હવે ર ું નથી,
હેશ્બોનમાં મોઆબના શ ુઓએ એના પતનની યોજના ઘડ
છે.

તેઓ કહે છે ‘ચાલો, આપણે એને રા તર કે ૂંસી
નાખીએ.’

માદમેન નગરને પણ ૂપ કરવામાં આવશ;ે
શ ુઓની તરવાર તારો પીછો કરશે.

3 સાંભળો, હોરોના યમમાંથી પોકાર સંભળાય છે;
‘ હસા, વનાશ.’

4 મોઆબ ન થઇ ગ ું છે,
સોઆર ુધી તેનાં બાળકો ું આક્રદ સંભળાય છે.

5 કારણ કે તેઓ રડતાં રડતાં
ૂહ થના ઢોળાવો પર ચઢે છે.

અને તેઓ દ:ુખથી વલાપ કરતાં કરતાં
હોરોના યમના ઢોળાવો ઉતરે છે.

6 નાસો, તમારો જીવ લઇને નાસો!
વગડાનાં જગલી ગધેડા જવેા થાઓ.

7 “હા, તમે પોતાની સંપ
અને આવડત પર નભર્ર ર ાં છો,

તમે પણ નાશ પામશો, તમારા ૂંગા દેવ કમોશ દેશવટે જશ,ે
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તેના યાજકો અને અમલદારો તેની સાથે જશે.
8 દરેક નગર પર વનાશ ઊતરશ,ે

એક પણ શહેર બચવા પામશે ન હ.”
આ હુ યહોવા બો ું છુ.
9 “મોઆબ માટે મીઠુ અલગ

રાખો કારણકે તે ચો સ પડશે.
તેના નગરો વસ્તી વનાના

ઉજ્જડ ખંડરે થઇ જવાના છે.
10 જે યહોવા ું કામ ૂરા દલથી કરતા નથી તે શા પત થાઓ!

જે માણસ તરવારથી રકતપાત કરતા નથી તેને ધ ાર હો!”
11 યહોવાએ ક ું, “પ્રાચીનકાળથી મોઆબ પર આક્રમણો થયા

નથી,
ને તેને હેરાન કરવામાં આ ું નથી,

તેનો દેશ નકાલ કરવામાં આ ો નથી,
મોઆબ એવા દ્રાક્ષારસ જવેો છે

કે જનેે એક પાત્રમાંથી બીજા
પાત્રમાં રેડવામાં આ ો નથી.

તેનો સ્વાદ જવેો ને તેવો ર ો છે,
ને તેની ુગંધ બદલાઇ નથી.”

12 યહોવાએ ક ું છે કે,
“આ લોકો મોઆબ શહેરને ખાલી કર

નાખશે જમે લોકો દ્રાક્ષારસની બરણી ખાલી કરે છે.
જમે લોકો માટ ના ઘડાના ટૂકડે ટૂકડા કર નાખે છે

તેમ તેના નગરોનો નાશ કરવામાં આવશે.”
13 ત્યારે મોઆબનો કમોશદેવ વષેનો મ ભાંગી જશે, જમે

ઇસ્રાએલનો બેથેલના દેવ વષે મ ભાંગી ગયો હતો જનેા પર તેણે
વ ાસ રા ો હતો.
14 “હે મોઆબના લોકો, આ રાજાઓના રાજા

એવા સૈન્યોનો દેવ યહોવાના વચન છે.
‘તમાર હમ્મત કઇ ર તે થઇ આ ુ કહેવાની.
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કે અમે બહાદરુ છ એ, કેળવાયેલા યોદ્ધાઓ છ એ?’
15 મોઆબ અને તેના નગરોનો નાશ થયો છે,

તેના ુનંદા જુવાનો રહેંસાઇ ગયા છે.”
આ સૈન્યોનો દેવ યહોવાના વચન છે.
16 “હવે મોઆબનો વનાશ હાથવેંતમાં છે,

એ ું પતન વા ુવેગે આવી ર ું છે.
17 હે મોઆબના મત્રો, તેના માટે વલાપ તથા રૂદન કરો.

જુઓ, બળવાનો અને સ્વરૂપવાનો કેવા
ૂળધાણી થઇ ગયા છે!

18 “હે દ બોનના લોકો,
તમારા સન્માનજનક ાન ઉપરથી નીચે ઊતરો

અને ભોંય પર ૂળમાં બેસો.
કારણ કે મોઆબનો વનાશ કરનાર આવી પહોંચ્યો છે.

અને તેણે તમારા કલ્લાઓનો નાશ કય છે.
19 “હે અરોએરના લોકો,

રસ્તે ઊભા રહ ને ચોક કરો,
ભાગી જતા લોકોને ૂછો.

ું થ ું છે?

20 “તેઓ તને જવાબ આપશે,
મોઆબ ખંડરે થઇ ગ ું છે;

રૂદન અને શોક કરો.
આનોનર્ના કનારાઓ પરથી જાહેર કરો કે,
મોઆબ ખેદાન મેદાન થઇ ગ ું છે!

21 મોઆબના ઉચ્ચ મેદાન પરના નગરો તે હોલોન,
યાહસાહ, મેફાઆથને સજા કરવામાં આવશ,ે

22 દ બોન, નબો, બેથ દબ્લાથાઇમ છે.
23 ક્રયા-થાઇમ, બેથ-ગા ૂલ, બેથ-મેઓન,

24 કર ઓથ, બોસ્રાહ, અને મોઆબના
સવર્ નગરો જે નજીકમાં છે
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તે તથા જે દૂર આવેલા છે,
આ બધાને સજા થઇ છે.

25 મોઆબ ું બળ તોડ નાખવામાં આ ું છે,
અને તેની સ ા ભાંગી નાખવામાં આવી છે.”

આ યહોવાના વચન છે.
26 “મોઆબને છાકટો પીધેલો બનાવી દો! એણે યહોવાનો વરોધ

કય છે.
એ એની ઊલટ માં આળોટશે
અને લોકોની હાંસી ું પાત્ર થશ,ે

સવર્ કોઇ તેનો તરસ્કાર કરશે.
27 “ ું તેં ઇસ્રાએલની હાંસી કર નહોતી?

ું તેં તેઓને ચોરોની ટોળ માની નહોતી?
હા, ારે પણ તે તેમના વષે વાત કર છે,

ત્યારે તેં ુચ્છકારથી તારુડોકુ હલા ુ છે.
28 હે મોઆબના લોકો, તમારા નગરોમાંથી ભાગી જાઓ

અને ઊંડ સાંકડ ખીણોમાં
પોતાના માળા બાંધીને રહેતા

ક ૂતરોની માફક તમે ુફાઓમાં રહો.

29 “મોઆબ અ ત ગ વ છે.
અમે તેના અ ભમાન,

ઉદ્ધતાઇ અને ુમાખી વષે સાંભ ું છે.”

30 યહોવા કહે છે, “મને પોતાને એની ઉદ્ધતાઇની ખબર છે.
તેની ડફાસો બધી ખોટ છે,
અને તેનાં કાય બધા પોકળ છે.

31 અને તેથી હુ મોઆબને માટે ચતા કરુ છુ.
સમગ્ર મોઆબ માટે હુ પોકે પોકે રડુ છુ
અને ક રહેરેસના માણસો માટે હુ શોક કરુ છુ.

32 દ્રાક્ષાવાડ ઓથી ભર ૂર સબ્માહના લોકો,
હુ યાઝેરના કરતાં પણ તમારા માટે વ ુ વલાપ કરુ છુ.
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કારણ કે વનાશે તમાર ફેલાયેલી ડાળ ઓને કાપી નાખી છે
અને તમાર દ્રાક્ષાઓ તથા ઉનાળાનાં ફળોની ફસલને લઇ
લીધી છે.

તેણે તમને ઉજ્જડ કર ૂ ા છે!
33 મોઆબની રસાળ ૂ મમાંથી ુશી

અને આનંદ અદ્રશ્ય થઇ ગયાં છે,
દ્રાક્ષારસના કો ુમાંથી દ્રાક્ષારસ વહેતો નથી.

દ્રાક્ષ ૂંદતા ૂંદતાં હવે કોઇ આનંદના પોકારો કર ું નથી.”

34 “તેના બદલે બધી જગ્યાએથી; હેશ્બોનથી એલઆલેહ ુધી;
સોઆરથી હોરોના યમ ુધી, અને ત્યાંથી એગ્લાથ શલી-શીયા
ુધી ભય અને વેદનાના પોકારો સંભળાય છે. નમ્રીમનાં પાણી

પણ ુકાઇ ગયા છે. 35 યહોવા કહે છે: મોઆબ જૂઠા દેવોની
ૂજા કર ું હ ું અને ૂ તઓ આગળ ૂપ બાળ ું હ ુ.ં તે સવર્

મેં બંધ કરાવી દ ું છે.” આ યહોવાના વચન છે.
36 “આથી મારુ હૃદય મોઆબ અને ક ર-હેરેસ માટે મારા

હૃદયમાં શોક છે. કારણ કે તેઓની સવર્ સંપ નાશ પામી છે.
37 હા, હરેક માણસ ું મા ું ૂડા ું છે અને બધા માણસની દાઢ
બોડવામાં આવી છે. તેઓના હાથ કાપાઓથી ભરેલા છે. અને
તેઓ સૌએ શણના વસ્રો પહેયાર્ છે. 38 મોઆબને ઘેરઘેર અને
ચોરેચૌટે પસ્તાવા સવાય ક ું નથી, કારણ, મેં મોઆબને જૂની
અને નકામી બાટલીની જમે તેના ૂરે ૂરા કયાર્ છે.” આ યહોવાના
વચન છે.

39 “મોઆબ ભાંગી ગ ુ!ં રડો! મોઆબ શરમજનક ર તે
પીછેહઠ કરે છે! મોઆબના બધા પડોશીઓ એની હાંસી ઉડાવે
છે!” આ યહોવાના વચન છે.
40 કારણ કે આ યહોવા કહે છે, “જો, તેના શ ુઓ એક ગરૂડની

જમે મોઆબ પર ચકરાવો લે છે,
અને તેની પર આક્રમણ કરે છે.

41 તેનાં નગરોનો નાશ થશે,
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તેના મજ ૂત કલ્લાઓને કબજે કરવામાં આવશ.ે
પ્ર ૂ તની વેદનાથી પીડાતી ીઓની જમે

તેના ૂરવીર યોદ્ધાઓ ભયથી ૂજશે.
42 પછ મોઆબ ું નામો નશાન મટાઇ જશે.

તેની પ્રજા નાશ પામશે, કારણ કે, તેમણે મારો યહોવાનો
વરોધ કય છે.”

43 યહોવા કહે છે કે,
“અરે મોઆબ, તારા માગર્માં ભય, ફાંદો અને ખાડા તાર
રાહ જોઇ ર ા છે.

44 જે કોઇ માણસ ભયનો માય ભાગી જશે તે ખાડામાં પડશે,
જે ખાડામાંથી ઊભો થઇને બહાર આવશે તે પકડાઇ જશે,

મોઆબને સજા કરવાનો સમય આવશે
ત્યારે તેણે આ બધાંનો સામનો કરવો પડશે.”
આ યહોવાના વચન છે.

45 “નાસી ગયેલા અસહાય નવાર્ સતો
હેશ્બોનની છાયા તળે વસામો લે છે,

પણ હેશ્બોનમાંથી આગ ભ ૂક નીકળે છે.
સીહોનના રાજમહેલમાંથી જવાળાઓ લપકારા મારે છે,

અને એ તોફાનીઓની ૂ મન,ે
મોઆબના સીમાડા અને પવર્તોને ભરખી જાય છે.

46 હે મોઆબ, આ તે તમાર કેવી દશા!
હે મોઆબના લોકો!

હે કમોશદેવના ભકતો, તમારુ આવી બન્ ુ!ં કારણ,
તમારાં ુત્રો અને ુત્રીઓને કેદ પકડ ને દેશવટે લઇ જવામાં
આ ા છે.”

47 પર ુ યહોવા કહે છે, “ભ વષ્યમાં હુ મોઆબ ું ભાગ્ય પલટ
નાખીશ, હુ મોઆબને સં ા પત કર શ.”
અહ મોઆબ અંગેનો ુકાદો ૂરો થાય છે.
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49
આમ્મોનના લોકો ું ભા વ

1 આમ્મોનના લોકો વષે યહોવા આ પ્રમાણે કહે છે,

“ઇસ્રાએલ ું રક્ષણ કરનાર
કોઇ વારસ નથી?

ું તેને કોઇ ુત્રો નથી?
તો પછ મલ્કોમદેવના ૂજકોને ગાદનો

પ્રદેશ શા માટે કબજે કરવા દે અને ત્યાં વસવા દે?
2 “તેથી એવો સમય આવી ર ો છે,

ારે આમ્મોનના પાટનગર રાબ્બાહમાં
ુદ્ધનો રણનાદ ગાજી રહેશે

અને એ વેરાન ખંડરેોનો ઢગ બની જશે,
એની શેર ઓ બળ ને ભસ્મ થઇ જશે,

અને ઇસ્રાએલ પોતાની ૂ મ કબજે
કરનારાઓની ૂ મ કબજે કરશે.”

આ હુ યહોવા બો ું છુ.

3 “હે હેશ્બોન, વલાપ કર.
આમ્મોનમાં ું આયનગર નાશ પામ્ ું છે!

રાબ્બાહની ીઓ રૂદન કરો,
શોકના વ ો પહેરો,

વાડામાં સંતાઇને રડો
અને પ્ર ાતાપ કરો.

કારણ કે તમારા દેવ મલ્કોમ,
તેના યાજકો અને અમલદારોનો દેશ નકાલ કરવામાં આવશ.ે

4 તમાર ખીણો ું તમને અ ભમાન છે,
પર ુ ટૂક સમયમાં જ તે નાશ પામશ.ે

હે આમ્મોનના બંડખોર લોકો તમારા ભંડાર પર આધાર રાખી કહો
છો કે,

કોણ અમારા પર હુમલો કર શકે એમ છે?”
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5 પર ુ સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે કે,
“હુ દરેક બાજુએથી તારા પર વપ ઓ લાવીશ,

તને આખી દુ નયામાં ચારેબાજુ દેશ નકાલ માટે હાંક કાઢવામાં
આવશ.ે

અને તારા શરણાથીઅ ની સંભાળ રાખનારુ કોઇ ન હ હોય.”
6 “પર ુ પાછળથી હુ આમ્મોનીઓ ું ભાગ્ય ફેરવી નાખીશ.”

આ યહોવાના વચન છે.
અદોમના લોકો ું ભા વ

7 અદોમના લોકો વષે યહોવા કહે છે,

“તેમાનમાં કશી અ લ જ રહ નથી?
તેમના સમજુ ુરુષો શમજણ ખોઇ બેઠા છે?

8 તેમની અ લ બહેર માર ગઇ છે?
દદાનના રહેવાસીઓ, પા ુ ફર ને દોડો.

સંતાઇ જાઓ!
કારણ, એસાવના વંશજોની સજાનો સમય આ ો છે
અને હુ તેમના પર વનાશ ઉતારનાર છુ,

9 “ ારે દ્રાક્ષ ઉતારનાર આવે છે
ત્યારે તેઓ થોડ દ્રાક્ષ વેલ પર રહેવા દે છે,

રાતે ચોર આવે છે
તો તે જોઇએ એટ ું જ લઇ જાય છે.

10 પર ુ હુ એસાવના વતનને સં ૂણર્ ખાલી કર નાખીશ.
સંતાવાની કોઇ જગ્યા રહેશે ન હ,

તેના બાળકો, તેના ભાઇઓ, તેના પડોશીઓ,
સવર્ નાશ પામશે અને જાતે જ તેઓ બધા સમાપ્ત થઇ
જશ.ે

11 એમ કહેનાર કોઇ ન હ હોય કે,
તારાં અનાથ બાળકોને અહ ૂક જા,

હુ તેમને સંભાળ શ.
તાર વધવાઓ મારે વ ાસે રહ શકે છે.”



ય મયા 49:12 cliv ય મયા 49:18

12 યહોવા કહે છે, “જણેે સજાનો પ્યાલો પીવો ન જોઇએ તેને
પણ તે પીવો પડ્યો તો, ું તને સજા થયા વગર રહેશે? તારે
સજા ચો સ ભોગવવી જ પડશ,ે તારે એ પ્યાલો ચો સ પીવો
જ પડશે,” 13 કારણ, હુ મારા જીવના સમ ખાઇને કહુ છુ કે
“બોસ્રાહની દશા જોઇને લોકો હબકાઇ જશે, તેની હાંસી ઉડાવશ;ે
તે વેરાન થઇ જશે અને લોકોમાં તે ું નામ શાપરૂપ લેખાશ.ે એના
બધાં ગામો કાયમ માટે ખંડરે થઇ જશ.ે”
14 મેં યહોવા પાસેથી

આ સંદેશો સાંભ ો છે,
“તેમણે બધાં રા ોમાં સંદેશાવાહક

મોકલીને કહેવડા ું છે કે,
અદોમની વરુદ્ધ સવર્ એકત્રીત થાઓ

અને તેનો નાશ કરો.”
15 યહોવા કહે છે કે, “જો, હુ તને રા ો વચ્ચે ુચ્છ બનાવીશ

અને માનવજાત દ્વારા તરસ્કૃત બનાવીશ.
16 ું ઊંચા શખરો પર કરાડોની ધારે વસે છે,

તેથી, તાર માથાભારે ુમાખીએ
અને તારા અંતરના અ ભમાને તને ખોટે રસ્તે દોર ો છે,

પર ુ ગરૂડની સાથે ું શખરો પર વસવાટ કરે,
તોપણ હુ તને ત્યાંથી નીચો પાડ શ.”

એમ યહોવા કહે છે.
17 “તેથી અદોમ માનને પાત્ર બનશ.ે

ત્યાં જઇને જતા આવતા સૌ કોઇ એની દશા જોઇને હબકાઇ
જશે

અને ારે લોકો જોશે કે તેને કે ું ઘાયલ કરવામાં આ ું
છે તો તેઓ સસકારા બોલાવશ.ે

18 સદોમ અને ગમોરાનો તથા તેમની આસપાસના ગામોનો નાશ
થયો હતો તે ું જ અદોમ ું પણ થશે;

પછ ત્યાં કોઇ રહેશે ન હ, ત્યાં કોઇ માણસ ફર ઘર ન હ
કરે.”

આ યહોવાના વચન છે.
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19 “જુઓ, પેલો સહ કેવો યદનની ઝાડ માંથી સદાય લીલાછમ
ચરાણમાં ચઢ આવે છે! એ જ ર તે હુ પણ અચાનક એ લોકોની
પાછળ પડ એમને હાંક કાઢ શ અને મને ગમતા રાજકતાર્ને ત્યાં
ગોઠવી દઇશ. કારણ, મારા સમાન બીજુ કોણ છે? કોણ માર
બરોબર કર શકે એમ છે?”
20 માટે, અદોમ અને તેના લોકો વષે માર યોજના શી છે,

તે સાંભળ લો; અને જઓે તેમાનમાં રહે છે
તેમની વરુદ્ધ મેં ઘડલેી યોજના વષ.ે

નાનામાં નાના ઘેટાંને પણ ઘસડ જવાશે
અને તેમાન નસીબે તેમના ઘેટાંના વાડાને પણ ભયત્રસ્ત
કરવામાં આવશ.ે

21 અદોમના પતનના અવાજથી ૃથ્વી થથરશ;ે
તેમના આક્રદના અવાજના પડઘા રાતા સ ુદ્ર ુધી ગાજશ.ે

22 સમડ જવેી ર તે ઝડપ માર ૂટ પડે છે
તેમ દશુ્મન બોસ્રાહ પર ૂટ પડશે.

અને તે દવસે અદોમના યોદ્ધાઓ પ્ર ૂ ત
વેદનાથી પીડાતી ીની જમે ગભરાઇ જશે.
દમસ્કના લોકો ું ભા વ

23 દમસ્ક વષે યહોવાની વાણી:

“હમાથ અને આપાર્દ નગરો ભયથી ૂંજાઇ ગયા છે,
તેમણે માઠા સમાચાર સાંભ ા છે.

ચતાથી તેઓ સાગરની જમે ખળભળ ઊઠયા છે.
તેમને નરાંત વળતી નથી.

24 દમસ્ક લાચાર બની ગ ું છે.
તેના સવર્ લોકો પાછા ફર ને નાસે છે.

પ્ર ૂ તની વેદનાથી પીડાતી ીની જમે ભય,
પીડા તથા દ:ુખોએ તેના પર પ ડ જમાવી છે.

25 “આ ‘આનંદ ું નગર’ જે એક સમયે ૂબ ગૌરવવ ું હ ું
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તે કે ું ત્યાગી દેવામાં આ ું છે.”
26 સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે,

“તે દવસે તેના જુવાન માણસો નગર ચોકમાં ૃત્ ુ પામશે.
અને એના બધા યોદ્ધાઓ હાર જશે.

27 અને હુ દમસ્કની દ વાલો પર આગ લગાડ શ
અને તે બેનહદાદના મહેલોને બાળ ને ભસ્મ કરશે.”
કેદાર અને હાસોરના લોકો ું ભા વ

28 બા બલના રાજા ન ૂખાદરેસ્સારે જીતી લીધેલાં કેદાર અને
હાસોરના વષે યહોવાની આ ભ વષ્યવાણી છે; તેઓનો નાશ કરવા
માટે બા બલના રાજા ન ૂખાદરેસ્સારને યહોવા મોકલી આપશે અને
કહેશે,

“ચાલો, કેદારના કુળસ ૂહો પર હલ્લો કરો;
ૂવર્ના એ લોકોનો સંહાર કરો.

29 તેઓનાં ઘેટાંબકરાં, તં ુઓ તથા ઘરનો સવર્ સામાન કબજે
કરવામાં આવશ,ે

તેઓનાં ઊંટોને લઇ જવામાં આવશ;ે
ચારેબાજુ ભયની ચીસો પડશ,ે

આપણે ચારેબાજુથી ઘેરાઇ ગયા છ એ
અને આપણું પતન થ ું છે.”

30 યહોવા કહે છે: “ભાગો ભાગો,
તમારો જીવ બચાવવા નાસી જાઓ.
હાસોરના વતનીઓ, અરણ્યમાં દૂર દૂર સંતાઇ જાઓ!

કારણ કે બા બલના રાજા ન ૂખાદરેસ્સારે
તમાર વરુદ્ધ તમારો નાશ કરવા માટે કાવ ું રચ્ ું છે.

31 “યહોવાએ ન ૂખાદરેસ્સાર રાજાને ક ું, ‘ઊઠો,
અને એ પ્રજા જે ન ત છે અને વચારે છે કે તેના પર
કોઇ હુમલો ન હ કરે,

તેમના નગરોને દરવાજા કે સ ળયા નથી
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અને તેઓ બધાં પોતાનામાં જ વસે છે.’
32 તેઓનાં ઊંટો અને તેઓનાં અસં ઘેટાં ૂંટ લો!

હુ એ ૂંડલેા થો ભયાવાળાઓને ચારેકોર વખેર નાખીશ
અને દરેક બાજુએથી તેઓના પર આફત ઉતાર શ.”

આ યહોવાના વચન છે.
33 “હાસોર શયાળવાંની બોડ બની જશે,
કાયમ માટે તે વેરાન પ્રદેશ બની જશે,

કોઇ ત્યાં વસશે ન હ કે કોઇ ત્યાં ઘર ન હ બનાવે.”
આ યહોવાના વચન છે.

એલામના લોકો ું ભા વ
34 યહૂ દયાના રાજા સદ કયાના અમલની શરૂઆતમાં પ્રબોધક

ય મયાર્ને એલામ વષે યહોવાની વાણી દ્વારા સંદેશો આ ો.
35 “આ સૈન્યોનો દેવ યહોવાના વચન છે.
એલામ ું બળ એ ું ધ ુષ્ય છે,

હુ એ ધ ુષ્ય જ ભાંગી નાખનાર છુ.
36 અને એલામના લોકોને

હુ ચારે દશામાં વખેર નાખીશ.
તેઓ દેશ નકાલ થઇ વ ના

સવર્ દેશોમાં ફેલાઇ જશે.”
37 યહોવા કહે છે કે, “એલામનો નાશ કરવા

તાકતા એના દશુ્મનોથી
એને હુ ભયભીત બનાવી દઈશ.

હુ ભયંકર રોષે ભરાઇ તેમના પર આફત ઉતાર શ,
તેઓ જડ ૂળથી ઊખડ જાય ત્યાં ુધી

હુ તેમના પર ુદ્ધ મોકલ્યા કર શ.”
આ યહોવાના વચન છે.

38 યહોવા કહે છે કે, “હુ એલામમાં મારુ સહાસન ાપીશ.
અને ત્યાંના રાજાનો અને અમલદારોનો સંહાર કર નાખીશ.”
આ યહોવાના વચન છે.

39 “પણ ભ વષ્યમાં હુ એલામ ું ભાગ્ય ફેરવી નાખીશ.
હુ તે લોકોને પાછા લાવીશ.”
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એમ યહોવા કહે છે.

50
બા બલના લોકો ું ભા વ

1 યહોવાએ ય મયાર્ પ્રબોધક મારફતે બા બલ અને ખાલદ ઓ
વરુદ્ધ આ સંદેશો મોકલા ો,
2 “સવર્ પ્રજાઓને આ સંદેશો કહો!

ઢઢેરો પટાવો, બધી પ્રજાઓને જાહેર કરો,
છુપાવશો ન હ, ખબર આપો કે,

‘બા બલ જીતા ું છે,
બઆલ દેવની બેઆબરુ થઇ છે,

મેરોદાખ દેવના રચા ઉડાવી દેવામાં આ ાં છે;
બા બલની ૂ તઓને શરમજનક કરવામાં આવી છે,

તેના ૂતળાંને ભાંગી નાખવામાં આ ાં છે.’
3 કારણ કે, ઉ રમાંથી એક પ્રજા તેના પર ચઢ આવે છે;

તેઓ એ દેશને વેરાન બનાવી દેશે,
ાં કોઇ રહેશે ન હ, ાંથી માણસો
અને પ ુઓ ભાગી જશે.”

4 યહોવા કહે છે, “તે દવસોમા,ં
તે સમયે, તેઓ સાથે મળ ને આવશે,

તેઓ રડતાં રડતાં આવશે અને તેમના દેવ યહોવાની શોધ કરશે.
તેમને ફકત તેઓ જ અને બીજુ કોઇ ન હ જોઇએ.

5 તેઓ સયોનના માગર્ ૂછશે
અને તેની તરફ આગળ વધશ.ે

તેઓ કહેશે, ‘આવો, કદ ૂલી
ન જવાય તેવો સનાતન કરાર
કર ને આપણે યહોવા સાથેના સંબંધમાં જોડાઇએ.’

6 “મારા લોકો ખોવાયેલાં ઘેટાં જવેાં હતા,
તેઓના ઘેટાં પાળકોએ તેમને ૂલા પડવા દ ધા,
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અને પવર્તો પર ગમે તેમ ભટકવા દ ધા,
તેઓ પોતાના માગર્ ૂલી ગયા
અને વાડામાં કઇ ર તે પાછા આવ ું તે તેઓને યાદ ર ું
ન હ.

7 જે કોઇએ તેમને જોયા,
તેઓને મ ા તે સવર્ તેઓને ખાઇ ગયા,

અને ક ું, તેઓ પર આક્રમણ કરવા અમે ુકત છ એ,
કારણ કે તેમણે યહોવા

તેમના ખરેખરા પોષક (ચરાણ) વરુદ્ધ જમેનો
તેમના ૂવર્જોએ વ ાસ કય હતો પાપ આચ ુર્ છે.

8 “ઇસ્રાએલના લોકો બા બલમાંથી ભાગી જાઓ!
ટોળાને દોરતા બકરાની
જમે આગળ થાઓ.

9 કારણ કે, હુ બળવાન પ્રજાઓના જૂથને
બા બલ વરુદ્ધ ઉશ્કેરવાનો છુ.

તેઓ ઉ રમાંથી આવી
એની સામે મોરચો માંડશે અને એને કબજે કરશે.

તેમના બાણાવળ ઓ કસાયેલા શકાર ની
જમે કદ ખાલી હાથે પાછા ન હ ફરે.

10 બા બલ ૂંટ લેવામાં આવશે
અને એને ૂંટનારા ધરાઇ જાય ત્યાં ુધી ૂંટ ચલાવશ.ે”

આ યહોવાના વચન છે.
11 યહોવા કહે છે, “હે બા બલવાસીઓ,

તમે માર પોતાની ૂ મને ૂંટ છે;
તમે ભલે આનંદ માણો અને મોજ કરો,

ગોચરમાં ઠેકડા મારતા વાછરડાની જમે દોડો અને ઘોડાની
જમે હણહણો;

12 તેમ છતાં તમાર મા ૃ ૂ મ બા બલને બેઆબરૂ કરવામાં આવશ.ે
તમારા જન્મદાતાઓની નામોશી કરવામાં આવશ;ે
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બીજી બધી સ ૂહની પ્રજાઓમાં બા બલ ું ાન સૌથી છેલ્ ું
રહેશે.

તમાર ૂ મ વેરાન ૂકુ રણ બની જશે.
13 મારા ક્રોધને કારણે

તે નજન બની જશે,
તે વેરાન વગડો બની જશે.

બા બલ થઇને જતા સૌ કોઇ તેની હાલત જોઇને ભયભીત થઇ
જશે

અને તેના સવર્નાશને કારણે તેઓ સસકારા બોલાવશે.
14 “બા બલની આસપાસ રહેનાર પ્રજાઓ બા બલ સામે ુદ્ધ

માટે ગોઠવાઇ જાઓ,
તેને ઘેર લો, ઓ બાણાવળ ઓ!

તીર વરસાવો, અચકાશો ન હ,
કારણ, તેણે માર વરુદ્ધ અપરાધ કય છે.

15 તેની ચારે બાજુએથી રણનાદ જગાવો,
જુઓ, તે શરણાગ ત સ્વીકારે છે!
તેનો કોટ પડ ગયો છે,

યહોવાએ બદલો લીધો છે,
તેણે ક ુ હ ું તે ું જ તેને કરો!

16 બા બલમાં કોઇને વાવવા કે લણવા દેશો ન હ.
લોહ તરસી તરવારથી ભાગીને

ત્યાંના બધા વદેશીઓ પોતાના વતનમાં પાછા જશે.
17 “ઇસ્રાએલની પ્રજા તો એવાં ઘેટાં જવેી છે

કે જનેી પાછળ સહ પડ્યો હોય,
પ્રથમતો આશ્ ૂરનો રાજા તેઓને ખાઇ ગયો.

પછ બા બલના રાજા ન ૂખાદરેસ્સારે તેઓનાં હાડકા
ચા ા.ં”

18 તેથી ઇસ્રાએલના દેવ, સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે,
“મેં જે ર તે આશ્ ૂરના રાજાને સજા કર હતી તે ર તે બા બલના

રાજાને
અને તેના દેશને પણ સજા કર શ.
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19 “ ‘હુ ઇસ્રાએલને પાછો એના ચરાણમાં લઇ આવીશ,
તે કામેલર્ પવર્ત અને બાશાન પર ચઢશે.

તેની ૂખ એફ્રાઇમ
અને ગલ્યાદના ડુગરો પર સંતોષાશ.ે’ ”

20 “ ારે એ સમય આવશે
ત્યારે ઇસ્રાએલમાં અધમર્ શોધ્યો ન હ જડ,ે

યહૂ દયામાં કોઇ પાપ શોધ્ ું ન હ જડ,ે
કારણ કે, જમેને હુ જીવતા

રહેવા દઇશ તેમને માફ કર શ.”
આ યહોવાના વચન છે.

21 યહોવા કહે છે, “મેરાથાઇમના અને પેકોદના વતનીઓ પીછો
પકડો,

ચઢાઇ કરો,
બંડખોર દેશ બા બલનો હુ ન્યાય કરવાનો છુ;

મેં તમને આજ્ઞા કર છે
તે પ્રમાણે તેઓનો સંહાર કરો.

22 “દેશમાં રણનાદ ગાજે છે
અને ભયંકર વનાશ થઇ ર ો છે.

23 બા બલને હથોડા સમાન બનીને જગતના
દેશોના ૂ ા બોલાવી દ ધા હતા.

હવે તે હથોડો ભાંગી ગયો છે.
બા બલની તારાજી જોઇને લોકો આંચકો અ ૂભવે છે.

24 હે બા બલ! મેં તારા માટે
જાળ બછાવી હતી

અને ું તેમાં સપડાઇ ગયો છે.
કારણ કે તેં યહોવાની વરુદ્ધ ુદ્ધ ક .ુ

25 યહોવાએ પોતાનો શ ભંડાર ખોલ્યો છે
અને પોતાના શ ુઓ પર પોતાનો ક્રોધા પ્રગટાવવા માટે
શ ો બહાર કાઢયા છે.

બા બલ પર જે આફત આવી પડશે
તે યહોવા દેવ સૈન્યોનો દેવ તરફથી હશ.ે
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26 “હા, દૂરના દેશોમાંથી સૌ કોઇ તેના પર ચઢ આવો;
તેના અનાજના ભંડારો ખોલી નાખો,

ૂંટના માલનો અનાજની જમે ઢગલો કરો,
એનો નાશ કરો;

ક ું જ બચવા ન દેશો તેના બધા રહસ્યનો નાશ કરો,
કોઇ બાક ન રહે,

27 તેના સવર્ ઢોરઢાંખરને પણ માર નાખો,
તેઓની હત્યા થવા માટે નીચે ઊતર જવા દો!

એમના દવસો ભરાઇ ૂ ા છે!
તેમની સજાનો દવસ આવી પહોંચ્યો છે.

28 ધ્યાનથી સાંભળો, બા બલમાંથી જઓે ભાગી છૂટયા હતા તે
શરણાથીઅ ,

દેવે બા બલના લોકો પર બદલો લીધો છે
એ ું જાહેર કરવા માટે સયોન આ ા.

જઓેએ તેના મં દરનો નાશ કય છે
તેના પર દેવે વૈર વા ું છે.

29 “બા બલની સામે બાણાવળ ઓનો જમાવ કરો,
ધ ુષ્યબાણ ચલાવનારા સૌ કોઇ

નગરને ચારે તરફથી ઘેર લો.
જથેી કોઇ ભાગી જવા પામે ન હ,

તેના કૃત્યોનો તેને બદલો આપો,
એણે બીજાની જે દશા કર છે
તે એની કરો. કારણ કે,

એ મારા પ્રત્યે ઇસ્રાએલના પરમપ વત્ર
યહોવા પ્રત્યે તોછડાઇથી વ યો છે.

30 તેથી ુવાન માણસો ચોકમાં માયાર્ જશે.
તેના તે જ દવસ,ે તેના સવર્ યોદ્ધાઓ માયાર્ જશે.”

આ યહોવાના વચન છે.
31 આપણા પ્ર ુ સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે,

“હે અ ભમાની લોકો!
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હુ તમાર વરુદ્ધ છુ.
હવે તમને શક્ષા કરવાનો

સમય આવી ગયો છે.
32 હે અ ભમાની પ્રજા, ું ઠોકર ખાઇને પડશે,

કોઇ તને મદદ ન હ કરે!
હુ તારા ગામોમાં આગ લગાડ શ

અને તે આસપાસ ું બ ું બાળ ને ભસ્મ કર નાખશે.”

33 આ સૈન્યોનો દેવ યહોવાના વચન છે,
“ઇસ્રાએલના અને યહૂ દયાના લોકો પર સતમ ુજારાઇ ર ો છે;

તેમને કેદ પકડનારાઓ તેમને છટકવા દેતા નથી.
34 પર ુ તેઓનો ઉદ્ધારક મહાન છે.

તે ું નામ ‘યહોવા સવર્સમથર્’ છે.
તે અસરકારક ર તે તેઓના ુકદમાની વક લાત કરશે

અને ઇસ્રાએલમાં અને જગતમાં શાં ત લાવશ.ે
પર ુ બા બલમાં અંધા ૂંધી પેદા કરશે.”

35 યહોવા કહે છે,
“બા બલવાસીઓને માથે, બા બલના વતનીઓને માથ,ે

તેના આગેવાનો અને સમજણા ુરુષોને
માથે તરવાર ઝઝૂમે છે.

36 તેના જૂઠા યાજકોને માથે પણ તરવાર ઝઝૂમે છે.
તેમની અ લ બહેર માર જશે.

તેના યોદ્ધાઓને માથે પણ તરવાર ઝઝૂમે છે.
તેમના હાથ હેઠા પડશ.ે

37 તેના ઘોડાઓ તથા રથો ુદ્ધમાં નાશ પામશે.
બીજા મત્ર દેશોમાંથી આવેલા

યોદ્ધાઓ ીઓ જવેા નબર્ળ થશે,
તેની સવર્ સંપ ૂંટાઇ જશે.

38 તેનાં જળાશયો ુકાઇ જશે, શા માટે?
કારણ કે સમગ્ર દેશ ૂ તઓથી ભર ૂર છે

અને લોકો તે ૂ તઓ પ્રત્યેના
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પ્રેમમાં પાગલ થઇ ગયા છે.
39 આથી ત્યાં બા બલ નગરમાં વગડાના જાનવરો

અને જગલી વરુઓ વાસો કરશે, શાહ ૃગો ત્યાં વસશે.
ત્યાં ફર કદ માણસો વસશે ન હ અને ુગોના ુગો ુધી
તે આમ જ રહેશે.”

40 યહોવા કહે છે કે, “જમે સદોમ તથા ગમોરા
અને તેઓની આસપાસના નગરોનો નાશ કય

તેવી જ ર તે હુ બા બલનો નાશ કર શ.
તે સમયથી તે નગરોમાં કોઇ વસવાટ કર ું નથી,

એવી જ ર તે ફર થી કોઇ બા બલમાં વસશે ન હ.

41 “જુઓ, ઉ રમાંથી એક પ્રજા,
એક બળવાન પ્રજા આવી રહ છે;
ૃથ્વીને દૂરને છેડે મોટા મોટા રાજાઓ ુદ્ધની તૈયાર કર
ર ા છે.

42 લોકોએ ધ ુષ્ય અને તરવાર ધારણ કર છે;
તેઓ કૂ્રર અને ઘાતક છે.
ઘોડે ચઢ ને સાગરની જમે ગજના કરતા આવે છે.

એકેએક માણસ, હે બા બલ,
તાર સામે ુદ્ધ માટે સજ્જ છે.

43 ારે બા બલના રાજાએ આ સમાચાર સાંભ ાં
ત્યારે તેના હાથ લાચાર થઇને હેઠા પડ્યા.

પ્ર ૂ તની વેદનાથી પીડાતી ીની જમે એકાએક આવી પડલેા
ભયને

કારણે તે તીવ્ર વેદનાથી પીડાવા લાગ્યો.”

44 યહોવા કહે છે, “જવેી ર તે ચારો ચરતાં
ઘેટાં પર સહ તરાપ મારે,

તે જ પ્રમાણે હુ બા બલની પર ત્રાટક શ
મને જે કોઇ ગમશે તેને
હુ તેમની પર નીમીશ.

મારા સમાન કોણ છે?
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અને કોણ મને પડકાર શકે છે?
ો ઘેટાપાળક માર વરુદ્ધ
ઊભો રહ શકે છે?”

45 માટે હવે બા બલ વષે મારા મનમાં શી યોજના છે;
તે સાંભળ લો;

“અને ખાલ્દ ઓ માટે મેં ઘડલેી
યોજનાઓ વષે નાનામાં નાના ઘેટાંને

પણ ઘસડ લઇ જશે અને તેમના નસીબે
તેમના ઘેટાંના વાડાને ભયગ્રસ્ત કરાશે.

46 બા બલના પતનથી સમગ્ર
ૃથ્વી થથર ઉઠશે

અને તેનો આતર્નાદ બધી
પ્રજાઓમાં વ ભરમાં સંભળાશ.ે”

51
1 યહોવા કહે છે કે,
“જુઓ, હુ બા બલની વરુદ્ધ,

તથા ખાલદ ઓના સમગ્ર દેશની વરુદ્ધ
હુ વનાશક વા ુ લાવીશ અને તે તેઓનો નાશ કરશે.

2 હુ વદેશીઓને બા બલમાં મોકલીશ;
તેઓ તેને ઊપણશે અને દૂર ુધી ઉડાડ ૂકશ,ે

વપ ના દવસે તેઓ ચારે તરફથી તેના પર ચઢ આવશે
અને દેશને ચારેબાજુથી ઘેર લઇ ઉજ્જડ કર નાખશ.ે

3 ભલે તેમના ધ ુર્ધાર માણસો પોતાના હ થયાર વાપરવા માટે
તૈયાર ન હોય.

તેમના સૈ નકોને બખતર પહેરવા દેશો ન હ.
તેઓના સૈ નકો પર દયા ન બતાવશો,

તેમના સૈન્યનો નાશ કરો.
4 ખાલદ ઓના દેશમાં તેઓની હત્યા થઇને પડશે

અને તેની શેર ઓમાં તેઓના ૃતદેહો પડ્યા રહેશે.”

5 કારણ કે, ઇસ્રાએલને તેમના સૈન્યોનો
દેવ યહોવા ની ું ન હ પાડ.ે
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બા બલની ૂ મ ઇસ્રાએલના સૈન્યોનો
યહોવા દેવની વરુદ્ધ અપરાધોથી ભરેલી છે.

6 બા બલમાંથી ભાગી જાઓ!
સૌ પોત પોતાના જીવ બચાવવા નાસી જાઓ!

બા બલના પાપે તમે મરશો ન હ,
કારણ કે બદલો લેવાનો આ યહોવાનો સમય છે.
તે તેને ઘટતી સજા કર ર ા છે.

7 બા બલ તો યહોવાના હાથમાં સોનાના પ્યાલા સ ું હ ું.
તેણે સમગ્ર ૃ ને તેનો દ્રાક્ષારસ પીવડા ો છે.

પ્રજાઓએ તે પીધો
અને તેઓ ઘેલા થયા.

8 પર ુ હવે બા બલ ું અચાનક પતન થ ું છે.
તે ભાંગ્ ું છે.

તેને માટે ચતા કરો,
તેના ઘા માટે ઔષધી લઇ આવો.
કદાચ તે સાજુ થાય પણ ખરુ.

9 બા બલના ઘા રૂઝવવા અમારાથી શ તેટલો પ્રયત્ન અમે કય ,
પર ુ તે સ્વ ન થ ું. એને છોડ દઇન,ે

ચાલો આપણે સહુ પોતપોતાના દેશમાં પાછા ફર એ,
કારણ કે તે અમાપ સજાને પાત્ર છે.

10 યહોવાએ ક ું કે આપણે ન્યાયી છ એ.
ચાલો, આપણા યહોવાએ જે સવર્ ક ુ છે

તે આપણે યરૂશાલેમમાં જઇને કહ સંભળાવીએ.

11 તમારાં બાણને ધારદાર બનાવો!
તમારા ભાથાં ભર લો!

ઢાલ ઊંચી કરો!
કારણ કે બા બલ પર ચઢાઇ કર તેનો વનાશ કરવા યહોવાએ
માદ ઓના રાજાઓને ક ું છે.

અ ન આચરણ કરનાર મં દરને અપ વત્ર કરનાર લોકો પર
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આ ર તે યહોવા વૈર વાળ ર ાં છે.
12 બા બલની દ વાલો પર આક્રમણ કરવા માટે સંકેત આપો,

સંરક્ષણ મજ ૂત કરો અને ચો કયાતોને શહેરની આસપાસ
ગોઠવો.

ઓ ચતો છાપો મારવા માટે છુપાઇને પડ્યા રહો,
કારણ કે યહોવાએ જે ક ું છે તે સવર્ તે સં ૂણર્ કરશે.

13 તમે બા બલની નદ ઓને કાંઠે વસવાટ કરો
અને તેની વ ુલ સ ૃ દ્ધને માણો.

તારો અંત આ ો છે;
તાર જીવનદોર કપાઇ જશ.ે

14 સૈન્યોનો દેવ યહોવાએ પોતાના નામના સમ ખાઇને પ્ર તજ્ઞા કર
છે કે,

“હુ તીડોના ટોળાંની જમે ગણ્યા ગણાય ન હ તેટલા માણસોને
તાર સામે લાવીશ
અને તેઓ તારો પરાજય કર વજયનાદ કરશે.”

15 યહોવાએ પોતાની શ કત અને ુ દ્ધથી ૃથ્વી ું સજન ક ુ છે,
પોતાના જ્ઞાનથી તેને ર કર ને ાપી છે,
પોતાના કૌશલથી આકાશને ફેલા ું છે.

16 ારે તે બોલે છે, ત્યારે આકાશમાં ગજના થાય છે.
દુ નયાના દૂર દૂરના ૂણેથી તે વાદળોને ઉપર ચઢાવે છે.

તે વરસાદ લાવે છે અને સાથે વીજળ ચમકાવે છે,
અને પવનને મોકલે છે.

17 તેમની સરખામણીમાં સવર્ માણસો ૂખર્ છે,
તેમને કશી ખબર નથી.

દરેક પોતે બનાવેલી ૂ ત
જોઇને લ જ્જત થાય છે,

કારણ કે તે બધી ૂ તઓ તો ખોટ છે.
પ્રાણ વગરની છે.

18 ૂ તઓ થર્ છે, હાંસીપાત્ર છે,
તે ખોટ છે;

દેવ તેમને સજા કરશે
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ત્યારે તે સવર્નો નાશ કરશે.
19 પર ુ યાકૂબનો દેવ એવો નથી;

તે તો સમગ્ર ૃ નો સજક છે,
અને ઇસ્રાએલીઓને તે પોતાની પ્રજા ગણે છે,

તે ું નામ સૈન્યોનો દેવ યહોવા છે.

20 યહોવા કહે છે, “હે બા બલ નગર ,
ું માર ફરશી તથા ુદ્ધશ ો છે;

તારા વડે હુ સવર્ પ્રજાઓ ું ખંડન કર શ;
અને તારા વડે હુ રા ોનો નાશ કર શ;

21 તારા વડે હુ સૈન્યોને, ઘોડા તથા તેના સવારોને
અને રથ તથા રથસવારોને કચડ નાખીશ,

22 અને હા, સામાન્ય લોકોને પણ,
એટલે ૃદ્ધોને તથા જુવાનોને,
છોકરાઓને તથા કન્યાઓન,ે

23 ઘેટાંપાળકોને તથા ઘેટાબકરાનાં ટોળાંન,ે
ખેડૂતોને તથા બળદોન,ે કપ્તાનોને
તથા અ ધકાર ઓને હુ કચડ નાખીશ.

24 બા બલે તથા ખાલદ આના બધાં લોકોને,
તેમણે સયોનમાં આચરેલા કુકમોન લીધે હુ સજા કર શ.

તે હુ તમાર નજર સામે જ કર શ.”
એમ યહોવા કહે છે.
25 યહોવા કહે છે,
“હે બળવાન પવર્ત બા બલ, ૃથ્વીનો નાશ કરનાર,

હુ તાર વરુદ્ધ મારો હાથ ઉગામીશ
અને તાર ઊંચાઇઓ પરથી તને નીચે ગબડાવીશ,

અને અ થી ભસ્મ થયેલા પવર્ત જવેો કર તને છોડ દઇશ.
26 તારો કોઇ પણ પથ્થર બાંધકામ માટે કે

પાયાના પથ્થર તર કે પણ ન હ વપરાય.
ું સદાને માટે ખંડરે રહેશે.”
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આ હુ યહોવા બો ું છુ.

27 “ ૃથ્વી પર ઝંડો ફરકાવો,
બધી પ્રજાઓમાં રણ શગડા કાવો,

બા બલ સામે જહેાદ જગાવવાને પ્રજાને આહવાન આપો,
અરારાટ, મ ી અને આશ્કેનાઝના રા ોને
તેની સામે લડવા બોલાવો,

તેની સામે હુમલો લઇ જવાને સેનાપ ત નીમો.
તીડોના ટોળાંની જમે ઘોડસેવારોને ભેગા કરો.

28 તેની વરુદ્ધ માદ ઓના રાજાઓ વરુદ્ધ,
અને તેના અ ધકાર ઓ અને અમલદારો સાથે

તે સવર્ દેશોના લોકો જે તે તેના રા નો ભાગ છે
તેની વરુદ્ધ લડાઇને માટે તૈયાર કર.

29 ૃથ્વી ધણધણી અને ુજી ઊઠે છે,
કારણ કે યહોવા બા બલને નજન

વગડાઉ ળ બનાવવાની
તેની યોજના પાર પાડે છે.

30 બા બલના અ ત પરાક્રમી યોદ્ધાઓ
હવે ુદ્ધ કરતા નથી.

તેઓ કલ્લાઓમાં ભરાઇ ગયા છે,
તેઓ હમત હાર ગયા છે.

અને ીઓ જવેા થઇ ગયા છે.
આક્રમણ કરનારાઓએ તેઓનાં ઘરો બાળ ના ા છે
અને નગરના દરવાજાઓ તોડ ના ાં છે.

31 આ ું શહેર કબ્જે થઇ ગ ું છે.
તે ું કહેવાને ચારેબાજુથી સંદેશાવાહકો

એક પાછળ એક રાજા પાસે દોડ આ ા છે!
32 નદ પાર કરવાના દરેક રસ્તાઓ કબ્જે કરાયા છે.

બરૂની ઝાડ ઓને આગ લગાડવામાં આવી છે,
અને સૈ નકો ગભરાઇ ગયા છે.”

33 ઇસ્રાએલના દેવ, સૈન્યોનો દેવ યહોવાના આ વચન છે:
“બા બલની તી તો ઘઉ ઝૂડવાની
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ખળ જવેી છે ાં ઘઉં ઝૂડવાના છે.
થોડ વાર પછ ત્યાં લણણીની ઉપજને ધોકાવા ું શરુ થશે.”

34 યરૂશાલેમ કહે છે, “બા બલનો રાજા ન ૂખાદરેસ્સાર
મને ખાઇ ગયો છે,

મને ૂસી લીધો છે,
તેણે મને ખાલી પ્યાલાની જમે

એક બાજુએ ફગાવી દ ું છે.
તે મને એક અજગરની જમે આખે આ ું ગળ ગયો છે,

અમાર સંપ થી તેણે પોતા ું પેટ ભ ુ છે
અને અમારા પોતાના શહેરમાંથી અમને હાંક કાઢયા છે.

35 યરૂશાલેમના લોકો બોલી ઊઠશે,
અમાર પર કરેલા દષુ્કૃત્યો બદલ બા બલને સજા મળો!”

“અમારુ જે લોહ વહેવડાવવામાં આ ું છે
તેની ૂર કમત તેને ૂકવવા દો!”

36 આથી યહોવા પોતાના લોકોને કહે છે,
“હુ જાતે તમારો પક્ષ લઇશ

અને તમારુ વૈર વાળ શ.
હુ બા બલની નદ ને ૂકવી નાખીશ

અને તેના ઝરણાંને વહેતા બંધ કર દઇશ,
37 અને બા બલને ખંડરેનો ઢગલો બાનવી દઇશ.

ાં શયાળવાં આવીને વસશ.ે
લોકો તેની હાંસી અને નાલેશી કરશે

અને કોઇ ત્યાં વાસો કરશે ન હ.
38 “બા બલવાસીઓ બધા ભેગા થઇને સહની જમે ગજના કરે

છે.
સહના બચ્ચાંની જમે ૂર ૂરાટ કરે છે.

39 ારે તેઓ પોતાના દ્રાક્ષારસથી મસ્ત બનશે
ત્યારે હુ તેઓને માટે અલગ પ્રકારની ઉજાણી તૈયાર કર શ,

તેઓ બેભાન થઇને ભોંય પર પછડાય ત્યાં ુધી
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તેઓ પીયા જ કરે, એ ું હુ કર શ.
તેઓ સદાને માટે ઊંઘી જશે

અને ફર થી કદ જાગશે ન હ,”

એમ યહોવા કહે છે.
40 “હુ તેઓને કતલ માટે લઇ જવાતા

ઘેટાંઓની જમે લઇ જઇશ.”
41 બા બલ વષે યહોવા કહે છે; “જે નગરની પ્રસંશા સમગ્ર દુ નયા

કરતી હતી
તે નગર ું પતન થ ું છે.

બા બલની આવી બહામણી તી
જોઇ દુ નયાની પ્રજાઓ આઘાત અ ુભવે છે.

42 બા બલ પર સ ુદ્ર ફર વ ો છે.
તેના મોજાઓએ તેને ઢાંક દ ું છે.

43 તેના નગરો ખંડરે તીમાં પડ્યાં છે.
સમગ્ર દેશ ૂકા અરણ્ય સમાન થઇ ગયો છે.

ત્યાં કોઇ રહે ું નથી અને તેમાં થઇને યાત્રીઓ
પણ પસાર થતા નથી.”

44 યહોવા કહે છે, “હુ બા બલમાં બઆલ દેવને સજા કર શ
અને તે જે ગળ ગયો છે તે તેના ુખમાંથી પાછુ કાઢ શ.

પ્રજાઓ તેની પાસે આવશે ન હ અને તેની ૂજા કરશે ન હ.
અને બા બલની ફરતે આવેલી દ વાલો પડ જશે.

45 ઓ માર પ્રજા, બા બલમાંથી નાસી જાઓ;
યહોવાના ભયંકર રોષમાંથી
જીવ બચાવવા સૌ ભાગી જાઓ!

46 “ હમત હારશો ન હ,
દેશમાં ફેલાતી અફવાઓથી ગભરાઇ જશો ન હ,

એક વરસે એક અફવા ફેલાય છે,
અને બીજે વરસે બીજી-

દેશમાં બધે આંત રક ુદ્ધો
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અને જુલમ ચાલી ર ો છે.
47 તેથી, જુઓ એવા દવસો આવી ર ા છે,

ારે બા બલની ૂ તઓને હુ સજા કરનાર છુ.
આખો દેશ લ જ્જત થશ,ે

અને તેના બધા માણસો કપાઇને પડ્યા હશ.ે
48 ઉ રમાંથી લોકો આવીને તેનો નાશ કરશ,ે

અને ત્યારે આકાશ અને ૃથ્વી તેમજ
તેમાં ું સવર્ કઇં બા બલના

પતનથી હષર્ના પોકારો કરશે.”
આ યહોવાના વચન છે.
49 “બા બલને કારણે સમગ્ર ૃથ્વીમાં માણસો કપાઇને પડ્યા છે

અને હવે ઇસ્રાએલમાં હત્યા થયેલાઓને
કારણ કે બા બલને પડ્યા વગર છૂટકો નથી.

50 તમે જઓે તેની તરવારનો ભોગ બનતા બચી ગયા છો,
તે ભાગી જાઓ!
રોકાશો ન હ!

દૂર દેશમાં યહોવાને સંભારજો,
અને યરૂશાલેમને ૂલશો ન હ.”

51 લોકો કહે છે, “તે અત્યાચારોની વાતો
સાંભળ ને આપણે સૌ લજવાઇ મર એ છ એ,

આપણે લ જ્જત થયા છ એ,
કારણ કે, વદેશીઓ યહોવાના મં દરના પ વત્ર ાનોમાં પેસી
ગયા છે.”

52 તેથી યહોવા કહે છે, “જુઓ, એવો સમય આવી ર ો છે
ારે હુ બા બલની ૂ તઓને સજા કર શ

અને સમગ્ર દેશમાં ઘવાયેલાઓનો
આતર્નાદ સંભળાતો હશ.ે

53 જો કે બા બલ આકાશે પહોંચે તોપણ
અને તે પોતાના ઉંચા કોટોની કલ્લેબંધી કરે

તોપણ હુ તેને હ ું ન હ ું કર
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નાખવા માણસો મોકલીશ.”
આ યહોવાના વચન છે.
54 “સાંભળો, બા બલમાંથી આવતા રૂદનસ્વર,

અને ાં ખાલદ ઓ શાસન કરે છે ત્યાંથી આવતા ભયંકર
વનાશના અવાજો.

55 યહોવા બા બલનો વનાશ કર ર ા છે.
અને તેના કોલાહલને શમાવી ર ા છે.

શ ુઓ ું સૈન્ય મહાસાગરના તરગોની જમે ગજના
અને ૂઘવાટા કર ું ધસી ર ું છે.

56 હા, સંહાર કરનારાઓ બા બલ પર ૂટ પડ્યા છે;
તેના યોદ્ધાઓ કેદ પકડાયા છે

અને તેમનાં ધ ુષ્ય તોડ પડાયા છે,
યહોવા તે યહોવા છે જે દષુ્કૃત્યો માટે સજા કરે છે;
તે ૂરો બદલો લેશે.”

57 સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે,
“હુ તેના સરદારોન,ે

જ્ઞાની માણસોન,ે રાજકતાર્ઓન,ે કપ્તાનીઓન,ે
તથા ૂરવીર યોદ્ધાઓને ચક ૂર કર શ,

તેઓ અનંત નદ્રામાં પોઢ જશે,
ફર કદ જાગશે જ ન હ.

58 “બા બલની મજ ૂત દ વાલો ભોંયભેગી થઇ જશે,
તેના ઊંચા દરવાજાને આગ ચાંપવામાં આવશ,ે

જે બાંધવા માટે ઘણાં લોકોએ
પોતાની જાતને ધસી નાખી હતી

તે બ ું ભસ્મ થઇ જશ,ે
લોકોએ કરેલી બધી મહેનત ૂળમાં મળ જશે.”

બા બલ માટે ય મયાર્નો સંદેશ
59 યહૂ દયાના રાજા સદ કયાના શાસનના ચોથા વષર્માં ારે

તેની સાથે યહૂ દયાનો રાજા માહસેયાના ુત્ર ને રયાનો ુત્ર સરાયા
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બા બલ ગયો, ત્યારે જે ૂચનાઓ ય મયાર્ પ્રબોધકે સરાયાને આપી
તે આ: સરાયા તો લશ્કરનો અફસર હતો. 60 ય મયાર્એ એક
પોથીમાં બા બલ પર આવનાર આફત ું ૂરુ વણર્ન અહ જે બ ું
નોંધવામાં આવે ું છે તે લખી કાઢ ું હ ુ.ં

61 તેણે સરાયાને ક ું, “ ારે ું બા બલ પહોંચે ત્યારે આમાંના
શ ે શ અ ૂક વાંચી સંભળાવજે અને પછ કહેજે કે, 62 ‘હે
યહોવા, તે જાતે જાહેર ક ુ છે કે, આ જગ્યાનો નાશ કરવામાં
આવશ,ે અહ ફર કોઇ વાસો કરશે ન હ. માણસ કે પ ુ કોઇ
ન હ; તે સદાકાળ ઉજ્જડ રહેશ.ે’ 63 ારે ું આ પોથી વાંચી
રહે ત્યારે તેને પથ્થરો બાંધીને ફ્રાંત નદ ની વચ્ચોવચ્ચ એમ કહ ને
નાખી દેજે કે, 64 ‘આવા જ હાલ બા બલના થશે, યહોવા બા બલ
પર એવી આફત ઉતારનાર છે જથેી તે ડૂબી જાય અને ફર કદ
પર આવે ન હ.’ ”
અહ ય મયાર્ના વચન ૂરા થાય છે.

52
યરૂશાલેમ ું પતન

1 સદ કયા ગાદ એ આ ો ત્યારે તેની ઉંમર 21 વષર્ની હતી,
તેણે યરૂશાલેમમાં અ ગયાર વષર્ રા ક .ુ તેની માતા ું
નામ હ ૂટાલ હ ું અને તે લબ્નાહના ય મયાર્ની ુત્રી હતી.
2 સદ કયાએ યહોયાક મની જમે જ યહોવાની એ અયોગ્ય
ગણાય એ ું આચરણ ક .ુ 3 હક કત એ છે કે, યરૂશાલેમે અને
યહૂ દયાએ યહોવાનો એટલો બધો રોષ વહોર લીધો કે આખરે
તેણે તેમને પોતાના સા ધ્યમાંથી હાંક કાઢયા,ં અને સદ કયાએ
બા બલ સામે છળકપટ ક ુ.

4 સદ કયાના રા કાળમાં નવમે વષેર્ દશમાં મ હનાના દશમાં
દવસે બા બલના રાજા ન ૂખાદરેસ્સારે પોતાની આખી સૈના સ હત
આવીને યરૂશાલેમ પર હુમલો કય . 5 તેણે એ શહેરને કબજે
ક ુર્ અને તેની ફરતે ઘેરો બાંધવા માટેની દ વાલો બાંધી, રાજા
સદ કયાના શાસનમાં અ ગયારમા વષર્ ુધી આમ ચાલ્ ુ.ં 6 ચોથા
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મ હનાના નવમે દવસે નગરમાં અ ની ભારે તંગી વતાર્તી હતી
અને લોકોને ખાવા ું મળ ું નહો ું. 7 પછ નગરની દ વાલમાં એક
બાકોરુ પાડવામાં આ ું, અને રાતોરાત રાજા પોતાના આખા સૈન્ય
સાથે રાજાના બગીચા પાસે આવેલા બે દ વાલો વચ્ચેના દરવાજથેી
ભાગી ગયો, આમ બન્ ું તે દરમ્યાન ખાલદ ઓએ નગરને ઘેર
લી ું હ ું તેમ છતાં તેઓ યદનની ખીણ તરફ આગળ વધ્યા.

8 પર ુ ખાલદ ઓની સૈનાએ તેનો પીછો પકડ્યો અને યર ખોના
મેદાનમાં તેને પકડ પાડ્યો, અને તેની આખી સૈના તેને છોડ ને
વેર વખેર થઇ ગઇ. 9 બા બલનો રાજા હમાથ રા ના રબ્લાહ
નગરમાં હતો. તેઓ સદ કયાને ત્યાં લઇ ગયા અને રાજા આગળ
રજૂ કય , અને તેણે તેના પર કામ ચલા ુ.ં 10 બા બલના
રાજાએ રબ્લાહ ખાતે સદ કયાની નજર આગળ તેના ુત્રોને
માર ના ા અને યહૂ દયાના બધા અમલદારોને પણ માર ના ા.ં
11 ત્યારબાદ રાજા સદ કયાની આંખો ફોડ નાખવામાં આવી અને
તેને સાંકળોથી બાંધીને બા બલ લઇ જવામાં આ ો અને તેને
આજીવન કેદ કરવામાં આ ો.

12 બા બલના રાજા ન ૂખાદરેસ્સારના શાસનના ઓગણીસમા
વષર્ના પાંચમા મ હનાના દશમાં દવસે રક્ષક ટુકડ નો સરદાર
ન ૂઝારઅદાને યરૂશાલેમમાં પ્રવેશ કય . 13 તેણે યહોવાના મં દરન,ે
રાજાના મહેલને અને શહેરના દરેક મોટા મકાનોને આગ ચાંપીં.
14 તેના લશ્કરે યરૂશાલેમની ફરતેની દ વાલોને તોડ પાડ . 15 તેણે
શહેરની બાક રહેલી વસ્તીન,ે જઓે બા બલના રાજાના પક્ષમાં
ચાલ્યા ગયા હતા તેમને અને ર ાસ ા કાર ગરોને દેશવટો દ ધો,
16 પર ુ ફકત વસ્તીના ગર બમાં ગર બ વગર્ને છોડ્યો. તેઓએ
તેમને મજૂર કરવા માટે ખેતરો અને દ્રાક્ષનીવાડ ઓ આપી.

17 ખાલદ ઓ મં દરમાંના પ્રવેશદ્વાર પાસે ઊભા કરેલા કાંસાના બે
મોટા સ્તંભોન,ે કાંસાના હોજને અને પૈડાવાળ ઘોડ ઓને ઉપાડ ને
બા બલ લઇ ગયા. 18 વળ મં દરમાં વપરાતા કૂડાં, પાવડ ઓ,
ુજારાં, ડોયા,ં વાટકાં અને બધા જ વાસણો અને સાધનો પણ

લઇ ગયા. 19 રાજાના અંગ રક્ષકોનો નાયક સોના ચાંદ ની બધી
વસ્ ુઓ લઇ ગયો જવેી કે: કટોરાઓ, ૂપદાનીઓ, કૂડાઓ,
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ઘડાઓ, દ વીઓ, તપેલાઓ, વાટકાઓ વગેરે જે બ ું પેયાપર્ણો
ચઢાવવા માટે વપરા ું હ ું. 20 આ બધી વસ્ ુઓ જે ુલેમાને
બનાવડાવી હતી (બે સ્તંભો “સ ુદ્ર” નામે ઓળખાતો કાંસાનો
હોજ, તેની નીચેના વીસ બળદો અને પૈડાંવાળ ઘોડ ) તે બધી
વજનમાં ૂબ ભારે હતી.

21 એક સ્તંભ 18 હાથ ઊંચો અને 12 હાથના પ રઘવાળો
હતો; તે પોલો હતો અને તેની જાડાઇ ચાર આંગળ હતી. 22 દરેક
સ્તંભની ટોચે પાંચ હાથનો ( શખર તર કે ઓળખાતો) પ ળનો
કળશ હતો. તેની બાર હાથની પહોળાઇની ચારે બાજુ તે પ ળના
દાડમ વડે શણગારાયેલો હતો તે અંદરથી પોલો હતો અને એક
હાથ જાડો હતો. 23 દરેક સ્તંભ પર સો દાડમ હતા, પણ તેમાંથી
છ ું જ નજરે જોઇ શકાતા હતા.ં

24 રક્ષકટુકડ ના સરદાર ન ૂઝારઅદાને ુ યાજક સરાયાન,ે
તેના મદદનીશ સફાન્યાને અને મં દરના ત્રણ ુ રક્ષકોને પોતાની
સાથે લઇ ગયો. 25 તદપુરાંત તે લશ્કરના વડા અમલદારન,ે રાજાના
સાત સલાહકારોને બંધક બનાવીને લઇ ગયો, તે ઉપરાંત તે લ હયો
જે સૈન્યમાં લોકોની ભરતી કરવા માટેનો ુ અ ધકાર હતો તેને
અને નગરના બીજા સાઠ મોભાદાર માણસોને પોતાની સાથે લઇ
ગયો. 26 અને એ બધાને તે હમાથના પ્રદેશમાં આવેલા રબ્લાહ
ખાતે બા બલના રાજા આગળ લઇ ગયો. 27 અને હામાથના દેશ
રબ્લાહમાં બા બલના રાજાએ તેમને ફટકા મરાવીને માર નંખા ા.ં
આમ યહૂ દયાને પોતાના દેશમાંથી દેશવટે લઇ જવામાં આ ા.

28 ન ૂખાદરેસ્સારના રા કાળના 7 વષેર્ બા બલના
બંદ વાસમાં લઇ જવાયેલાઓની સં ા 3,023 હતી.

29 અને અઢારમાં વષર્માં 832 યરૂશાલેમવાસીઓને તે દેશવટે
લઇ ગયો.

30 ફર થી 5 વષર્ બાદ 23 વષેર્ અંગરક્ષકોનો નાયક
ન ૂઝારઅદાન 745 યહૂદ ઓને દેશવટે લઇ ગયો હતો.

આમ કુલ 4,600 માણસોને બંદ વાસમાં લઇ જવાયા.
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યહોયાક નને ુકત કરવામાં આ ો
31 બા બલમાં યહૂ દયાના રાજા યહોયાક નના દેશવટાના

સાડત્રીસમા વષર્ના બારમાં મ હનાના પચીસમે દવસે બા બલના
રાજા એવીલ-મેરોદાખે પોતે ગાદ એ આ ો તે જ વરસે યહૂ દયાના
રાજા યહોયાક મને માફ આપી અને તેને કારાવાસમાંથી ુકત કય .
32 તેણે તેના પ્રત્યે માયા ુ વતાર્વ રા ો અને તેને બા બલમાં
પોતાની સાથેના બીજા રાજાઓ કરતાં ઊંચે આસને બેસાડ્યો.
33 આથી યહોયાક મએ કારાવાસનાં કપડાં ઉતાર નાખી, એમણે
આપેલાં નવાં વ ો પહેયાર્, અને શેષજીવન રાજાના આ શ્રત તર કે
ગા ુ.ં 34 અને તે જી ો ત્યાં ુધી રાજાએ તેના નભાવ માટે
કાયમી ભથ્ ું બાંધી આપ્ ુ.ં જે તેને ૃત્ ુ ુધી નય મત ર તે તેને
આપવામાં આ ુ.ં
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