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ઝખાયાર્

યહોવા પોતાના લોકોને પાછા લાવવા ઇચ્છે છે
1 દાયાર્વેશના અમલના બીજા વષર્ના આઠમા મ હનામાં પ્રબોધક

ઇદૃોના ુત્ર બેરે ાના ુત્ર ઝખાયાર્ દ્વારા યહોવાનો સંદેશો મ ો
હતો.

2 ું એ લોકોને કહે કે, યહોવા તમારા પ ૃઓ પર રોષે ભરાયો
હતો; 3 તેથી ું તેઓને કહે કે, સૈન્યોના દેવ યહોવા કહે છે કે,
જો તમે પાછા મારે શરણે આવો તો હુ તમાર પાસે આવીશ.

4 તમે તમારા વડ લો જવેા ન થશો, જઓેને પહેલાના પ્રબોધકોએ
સાદ પાડ ને ક ું હ ું કે, “સૈન્યોનો દેવ યહોવા તમને તમારાં ખોટા
માગોથ અને દષુ્કૃત્યોથી પાછા વાળવા માગે છે. પણ તેમણે ન
તો મારુ સાંભ ું કે ન તો મારા કહેવા પર ધ્યાન આપ્ ુ.ં

5 “તમારા એ પ ૃઓ આજે ાં છે? અને એ પ્રબોધકો કઇં
અમર થોડા જ છે? 6 પર ુ મેં મારા સેવકો પ્રબોધકો મારફતે
આપેલી આજ્ઞાઓ અને ચેતવણીઓની અવગણના કરવાથી તમારા
પ ૃઓએ અચાનક તેની સજા ભોગવવી પડ . આથી તેઓ નરમ
પડ્યા અને ક ું, ‘સૈન્યોનો દેવ યહોવાએ આપણને શક્ષા કર
આપણા વતાર્વ અને કૃત્યોને કારણે આપણી સાથે જે ર તે વતર્વા
ધા ુ હ ું તે ર તે તે વર્ત્યા છે.’ ”

ચાર ઘોડાઓ
7 દાયાર્વેશના બીજા વષર્ના અ ગયારમા મ હનાની, એટલે શબાટ

મ હનાની, ચોવીસમી તાર ખે ઇદ્દોના ુત્ર બેરે ાના ુત્ર ઝખાયાર્
પ્રબોધકની પાસે યહોવાએ બીજો સંદેશો આપ્યો.

8 તે એ કે મને રાત્રે સંદશર્ન થ ું, એક માણસ રાતા ઘોડા પર
સવાર થયેલો હતો. તે એક ખીણમાં મેંદ ના છોડ વચ્ચે ઊભો
હતો, અને તેની પાછળ બીજા રાતા; કાબરચીતરા અને સફેદ
ઘોડાઓ હતા, હુ બોલી ઊઠયો. 9 “આ ું છે, મારા યહોવા?”
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એટલે તે દેવદૂતે મને ક ું, “એ ું છે એ હુ તને જણાવીશ.”
10 ત્યારબાદ મેંદ વચ્ચે ઊભેલા માણસે ઉ ર આપ્યો, “એમને

તો યહોવાએ ૃથ્વી પર ફર ને ું ચાલે છે તે જોવા મોકલેલા છે.”
11 અને તેણે મેંદ ના છોડ વચ્ચે ઊભેલા યહોવાના દેવદૂતને

ક ું, “અમે આખી ૃથ્વીની ચારેતરફ ફર આ ાં છ એ અને
સાચે જ આખી દુ નયા શાં તમાં છે.”

12 ત્યારે યહોવાનો દેવદૂત બોલ્યો, “હે સૈન્યોનો દેવ યહોવા,
સ ેર વષર્થી તમે યરૂશાલેમ અને યહૂ દયાના શહેરો ઉપર રોષે
ભરાયેલા છો. ાં ુધી તમે એમના પર દયા ન હ કરો?”

13 ત્યારે માર સાથે વાત કરનાર દૂતને યહોવાએ મમતા અને
આ ાસનભયાર્ શ ોમાં જવાબ આપ્યો,

14 અને તે દેવદૂતે મને ક ું: ું જાહેર કર કે, સૈન્યોનો દેવ
યહોવા એમ કહે છે કે,

“મને યરૂશાલેમ અને સયોન ઉપર એક ન પ્રેમ છે.
15 જે બીજી પ્રજાઓ ુર ક્ષત પડલેી છે

તેઓના પર હુ ૂબ રોષે ભરાયો છુ,
મેં મારા લોકો પર થોડો ક્રોધ કય
અને એનો લાભ ઉઠાવી તે પ્રજાઓએ ૂબજ અત્યાચારો
કયાર્.”

16 તેથી યહોવા કહે છે કે, “હુ ફર થી યરૂશાલેમ પર
દયા દશાર્વીશ અને મારુ મં દર ત્યાં જરૂર બંધાશે,
અને યરૂશાલેમમાં ત્યાં ફર બાંધકામ શરૂ થશ.ે”

17 ફર થી પોકાર ને સૈન્યોનો દેવ યહોવા જાહેર કરે છે,
“મારા નગરો ફર થી પ્રગ ત કરશે અને ચોતરફ ૃ દ્ધ પામશે;

અને હજી પણ યહોવા સયોનને દલાસો આપશે,
ને હજી પણ તે યરૂશાલેમને પસંદ કરશે.”

ચાર શગડાં અને ચાર કામદાર
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18 પછ મેં માર આંખો ઊંચી કર ને જો ું, તો, મને પ્રાણીઓના
ચાર શગડાં દેખાયા!ં 19 એટલે માર સાથે વાત કર રહેલા દેવદૂતને
મેં ૂછ ું, “આ ું છે?”
તેણે મને જવાબ આપ્યો, “એ તો યહૂ દયા, ઇસ્રાએલ અને

યરૂશાલેમના લોકોને વેર વખેર કર નાંખનાર શગડાં છે.”
20 ત્યારબાદ યહોવાએ મને ચાર ુહારો બતા ાં; 21 મેં ૂછ ું,

“આ લોકો ું કરવા આ ા છે?”
યહોવાએ ક ું, “આ શગડાઓએ યહૂ દયાને એવી ર તે

વેર વખેર કર ના ું હ ું કે કોઇ માણસ પોતા ું મા ું ન ઊંચક
શકે; અને આ લોકો યહૂ દયાની ૂ મને અને પોતા ું મા ું ઊં ુ
કરનાર પ્રજાઓને ત્રાસ આપવા અને નાશ કરવા આ ા છે.”

2
યરૂશાલેમની માપણી

1 મેં ઊંચે નજર કર ને જો ું, તો હાથમાં માપવાની દોર લઇને
એક માણસ ઊભો હતો. 2 મેં તેને ૂછ ું, “ ું ાં જાય છે?”
ત્યારે તેણે મને ક ું, “યરૂશાલેમને માપવા; તેની પહોળાઇ કેટલી

છે અને તેની લંબાઇ કેટલી છે, તે જાણવા સાંરુ.”
3 પછ માર સાથે જે દેવદૂત વાતો કરતો હતો તેણે મને છોડ

દ ધો અને બીજો દેવદૂત તેને મળવા ગયો. 4 બીજા દૂતે ક ું,
“દોડતો જઇને પેલા જુવાનને કહે કે,

‘યરૂશાલેમમાં માણસો અને ઢોરોની એટલી વસ્તી હશે કે
તેની ફરતે કોટ ન હ બાંધી શકાય.’

5 કારણ, યહોવા કહે છે કે,
‘હુ પોતે જ તેની ફરતે અ નો કોટ બનીને રહ શ અને હુ

મ હમા ૂવર્ક તેમાં વાસ કર શ.’ ”
દેવ પોતાના લોકોને ઘેર બોલાવે છે

6 યહોવા કહે છે;
“જાઓ, ઉ રના પ્રદેશમાંથી નાસી છૂટો.
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આકાશના ચાર વા ુની દશાઓમાં મેં તમને ફેલાવી દ ધા છે.
7 બા બલમાં વસનારા સયોનના લોકો નાસી જાઓ.”
8 સૈન્યોનો દેવ યહોવાએ મને સન્માન લાવવા માટે મોકલ્યો છે

અને તમને ૂંટનાર પ્રજાઓ પાસે મોકલ્યા છે,
કારણ, જે તમને અડે છે તે તેની આંખની ક ક ને અડે છે.

9 જુઓ, યહોવા કહે છે, “હુ તેઓ પર મારો હાથ ફરકાવીશ
અને તેઓ તેમના સેવકોને હાથે ૂંટાશે,

અને ત્યારે તમે જાણશો કે સૈન્યોનો
દેવ યહોવાએ મને મોકલ્યો છે.”

10 યહોવા કહે છે,
“ સયોનના વતનીઓ, ગીતો ગાઓ અને આનંદ કરો, કારણ,

જુઓ,
હુ આ ું છુ અને તમાર વચ્ચે વસનાર છુ.

11 તે દવસે ઘણી પ્રજાઓ
યહોવાની સાથે સંબંધ બાંધશે,

અને તેઓ એની પ્રજા થશે
અને યહોવા તેમની વચ્ચે વસશે,”

અને ત્યારે તમને જાણ થશે કે યહોવાએ
મને તમાર પાસે મોકલ્યો છે.

12 અને ત્યારે પ વત્ર ૂ મમાં યહૂ દયા યહોવાનો વ શ ભાગ
બનશ.ે

અને યહોવા ફર થી યરૂશાલેમને પસંદ કરશે.
13 યહોવા સમક્ષ સવર્ શાંત થઇ જાઓ, કારણ,

તે પોતાના પ વત્ર ધામમાંથી આવી ર ાં છે.

3
પ્ર ુખ યાજકના અ ભષેક ું દશર્ન

1 ત્યારબાદ દેવદૂતે મને પ્ર ુખ યાજક યહો ુઆને યહોવાના
દેવદૂત પાસે ઊભેલો બતા ો, અને તેની જમણી બાજુએ તેના
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ઉપર આરોપ ૂકવા માટે શેતાન ઊભો હતો. 2 યહોવાના દેવદૂતે
શેતાનને ક ું, “યહોવા તને ઠપકો આપો, ઓ શેતાન! યરૂશાલેમને
પસંદ કરનાર યહોવા તને ઠપકો આપો! આ માણસ અ માંથી
ઉપાડ લીધેલા ખોયણાઁ જવેો નથી?”

3 યહો ુઆ ગંદા વ ો પહેર ને દેવદૂત પાસે ઊભો હતો.
4 દેવદૂતે પોતાની આગળ ઊભેલા માણસોને ક ું, “એના અંગ
પરથી ગંદા વ ો ઉતાર નાખો.” અને તેણે યહો ુઆને ક ું,
“જો, મેં તારા અપરાધો હર લીધા છે અને હુ તને ઊજળાં વ ો
પહેરાવીશ.”

5 પછ દેવદૂતે તહેનાતમાં ઊભેલાઓને ક ું, “તેને માથે ુંદર
સ્વચ્છ પાઘડ ૂકો.” તેથી તેમણે તેને ઊજળાં વ ો પહેરા ાં
અને તેને માથે ુંદર પાઘડ ૂક , ને આ વખતે યહોવાનો દેવદૂત
પાસે ઊભો હતો. 6 ત્યારબાદ યહોવાના દૂતે યહો ુઆને જણા ું
કે,
7 આ સૈન્યોનો દેવ યહોવાના વચન છે:
“જો ું મારા માગર્ પર ચાલશે

અને માર આજ્ઞા માથે ચડાવશ,ે
તો ું મારા મં દરનો

તથા તેના ચોકનો ુ વહ વટદાર થશે
અને જઓે માર આગળ ઊભા છે,

તેમની જમે ું માર પાસે છૂટથી આવી શકશ.ે
8 હે પ્ર ુખ યાજક યહો ુઆ,

ું અને તાર મદદમાં રહેનાર યાજકો, હવે સાંભળો, કારણ,
તમે ું બનવા ું છે તે માટેના ઉદાહરણો છો.

જુઓ, હુ શાખા નામે ઓળખાતા મારા સેવકને લઇ આવીશ.
9 હુ યહો ુઆ સામે એક ખાસ પથ્થર ૂકુ છુ.

તે જુઓ, યહો ુઆ સામે ૂકેલા સાત
આંખ વાળા પથ્થર પર હુ આ લખાણ કોતર શ.

આ દેશના પાપને હુ એક જ દવસમાં સમાપ્ત કર શ.”
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10 સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે,
“તે દવસે તમારામાંનો એકેએક

જણ પોતાની દ્રાક્ષની વાડ
અને અંજીરના ઝાડ નીચે

પોતાના પડોશી સાથે ુખશાં તમાં રહેશ.ે”

4
દ પ ૃક્ષ ું સંદશર્ન

1 પછ માર સાથે જે વાત કરતો હતો તે દેવદૂતે મને જગાડ્યો,
કારણ, હુ ઊંઘતો હોઉં તેવી તમાં હતો. 2 પછ તેણે ૂછ ું,
“હવે ું ું જુએ છે?”
મેં જવાબ આપ્યો, “હુ એક સોનાનો દ પ ૃક્ષ જોઉં છુ. તેની

ટોચ પર એક કૂડુ છે અને સાત દ વા છે. અને સાત નળ ઓ
દ્વારા દ વીઓ ુધી તેલ પહોંચાડ ને તેમને સળગતા રાખવામાં
આવે છે. 3 દ પ ૃક્ષ પાસે બે જૈ ૂનના ૃક્ષો છે, એક કૂડાની
જમણી બાજુએ અને એક ડાબી બાજુએ.” 4 માર સાથે વાત
કરનાર દેવદૂતને મેં ૂછ ું, “હે મારા યહોવા, તેનો અથર્ ું થાય
છે?”

5 ત્યારે તેણે ક ું, “એ ું છે તે ું સાચે જ નથી જાણતો?”
મેં જવાબ આપ્યો, “ના, હુ નથી જાણતો.”
6 પછ તેણે મને ક ું, “યહોવાનો આ સંદેશ ઝરુબ્બાબેલ માટે

છે, ‘બળથી કે શ કતથી ન હ પણ મારા તરફથી મળતા આત્માને
કારણે ું વજયવંત થશ.ે’ 7 યહોવા કહે છે, ઓ ઊંચા પવર્ત,
તાર શ કત ું છે? ઝરુબ્બાબેલ આગળ ું સપાટ મેદાન જવેો
થઇ જશે, અને તે ‘કે ું ુંદર, કે ું ુંદર.’ ના પોકારો વચ્ચે
મં દર ું બાંધકામ ૂરુ કરશે.”

8 વળ યહોવા તરફથી મને બીજો સંદેશો મ ો;
9 “ઝરુબ્બાબેલને હાથે આ મં દરનો પાયો નંખાયો છે અને તેને
હાથે જ તે ૂણર્ થશે. ત્યારે લોકોને ખાતર થશે કે મેં સૈન્યોનો
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દેવ યહોવાએ તને તેમની પાસે મોકલ્યા છે. 10 આરભમાં થોડુ
થોડુ કામ થ ું જોઇને જઓે એનો તરસ્કાર કરતા હતા તેઓ
ઝરુબ્બાબેલને હાથે તેની ૂણાર્હુ ત થતી જોઇને ૂબ હરખાશ,ે
આ સાત દ વા પ્રતીકરૂપે દશાર્વે છે કે, યહોવાની આંખો સમગ્ર
ૃથ્વી પર સવર્ત્ર સઘ ું નહાળે છે.”
11 પછ મેં તેને ૂછ ું, “દ પ ૃક્ષની જમણી બાજુએ અને તેની

ડાબી બાજુએ જે બે જતૈ ૃક્ષો છે, તે ું છે?” 12 વળ ફર મેં
તેને ૂછ ુ,ં “સોનાની બે નળ ઓ વડે સોનાના કટોરામાં તેલ લઇ
જતી જૈ ૂન ૃક્ષની આ બે ડાળ ઓ ું છે?”

13 તેણે મને ૂછ ું, “એ ું છે તે ું ું નથી જાણતો?”
મેં ક ું, “ના, મારા ુરબ્બી.”
14 પછ તેણે મને ક ુ,ં “તેઓ તો દેવે અ ભષેક કરેલા બે

માણસો છે. તેઓ સમગ્ર ૃથ્વીના દેવ યહોવાની સેવા કરે છે.”

5
ઊડ ું ઓ ળ ું

1 ફર મેં ઊંચે જો ું તો હવામાં ઊડ ું એક ઓ ળ ું માર
નજરે પ ુ.ં 2 દેવના દૂતે મને ૂછ ું, “તને ું દેખાય છે?”
મેં ક ું, “એક ઊડ ું ઓ ળ ુ,ં એ વીસ હાથ લાં ું અને દશ

હાથ પહો ું છે.”
3 ત્યારે તેણે મને ક ુ,ં “આ ઓ ળ ું સમગ્ર દેશ પર આવનાર

દેવના શાપના શ ો ું પ્ર તક છે. એમાં લ ા ુજબ ચોર કરનાર
અને ખોટા સમ ખાનાર એકેએક જણને હવે હાંક કાઢવામાં
આવશ.ે” 4 સૈન્યોનો દેવ યહોવાના આ વચન છે, “હુ આ શાપ
દરેક ચોરના ઘરમાં અને જણેે મારા નામે ખોટુ વચન આપ્ ું છે તે
દરેકના ઉપર મોક ું છુ. મારો શાપ તેના ઘર પર રહેશે અને તેનો
સં ૂણર્પણે નાશ કરશે.”

ી અને ટોપલો
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5 પછ માર સાથે વાત કરનાર દૂતે આગળ આવીને મને ક ું,
“હવે તાર આંખો ઊંચી કર ને આ જે બહાર આવે છે તે ું છે,
તે જો.”

6 મેં ૂછ ું, “એ ું છે?” એટલે તેણે ક ું, “વસ્ ુ જે બહાર
આવે છે તે ટોપલી છે.”
અને તેણે ક ું, “આ દેશના લોકોના પાપોને માપવાનો ટોપલો

છે.”
7 અને અચાનક ટોપલાં પર ું ભારે ઢાંકણ ઊં ું થ ું તો ટોપલાની

અંદર બેઠેલી એક ીને મેં જોઇ! 8 અને પેલાં દેવદૂતે ક ું, “તે
ી દુ તા ું પ્રતીક છે.” પછ તેણે તે ીને પાછ ટોપલામાં
ૂક દ ધી અને સીસા ું ભારે ઢાંકણ બંદ કર દ ુ.ં 9 પછ મેં

ઉપર નજર કર અને બે ીઓને આગળ આવતી જોઇ તેમને
બગલાના જવેી પાંખો હતી. તેઓની પાંખોથી તેઓ હવામાં ઊડ .
જમીન અને આકાશની વચ્ચે તેઓએ મોટો ટોપલો ઉંચકયો હતો.
10 પછ મેં માર સાથે વાત કરનાર દેવદૂતને ૂછ ું, “એ લોકો
ટોપલો ાં લઇ જાય છે?”

11 તેણે જવાબ આપ્યો, “તેઓ તેને બે બલોન લઇ જશે અને
તેની આરાધના કરવાને મં દર બાંધશે, અને ારે તે તૈયાર થશે
ત્યારે એ લોકો ટોપલાને એને ાને ગોઠવી દેશે.”

6
ચાર રથો ું દશર્ન

1 પછ મેં ફર થી નજર ઊંચે કર ને જો ું, તો ચાર રથોને બે
પવર્તો વચ્ચેથી બહાર આવતા જોયા. એ પવર્તો કાંસાના હતા.
2 પહેલા રથના ઘોડા રાતા હતા, બીજાના કાળા હતા, 3 ત્રીજાના
સફેદ હતા અને ચોથાના ટપકાં ટપકાંવાળા હતા. 4 પછ મેં માર
સાથે વાત કરનાર દેવદૂતને ૂછ ુ,ં “અને આ ું છે ુરબ્બી?”

5 તે દેવદૂતે મને જવાબ આપ્યો, “આ ચાર રથો સમગ્ર ૃથ્વીના
યહોવા સમક્ષ ઊભા રહે છે. આ ચારે સ્વગર્ના દ વા ુઓ
છે. 6 કાળા ઘોડાથી ખેંચેલો રથ ઉ ર તરફ જશે, સફેદ ઘોડાથી
ખેંચેલો રથ તેમની પાછળ જશ.ે અને ટપકાંવાળા ઘોડાથી ખેંચેલો
રથ દ ક્ષણમાં જશે.”



ઝખાયાર્ 6:7 ix ઝખાયાર્ 6:15

7 ૃથ્વી પર સવર્ત્ર ફરવા માટે લાલ ઘોડા અધીરા થઇ ર ાં
હતા, તેથી યહોવાએ ક ુ,ં “જાઓ, ૃથ્વીમાં સવર્ત્ર ફરો.” આથી
તેઓ એકદમ ત્યાં જવાને નીક ા.ં

8 અને યહોવાએ મને બોલા ો અને ક ું, “જઓે ઉ રમાં
ગયા છે તેઓએ ત્યાં મારા ન્યાય ુકાદાનો અમલ કય છે, અને
મારા ુસ્સાને શાંત પાડ્યો છે.”

યાજક યહો ુઆને ુગટ મળે છે
9 મેં યહોવાનો સંદેશો સાંભ ો જે નીચે પ્રમાણે છે;

10 “બા બલથી હેલ્દાય, ટો બયા અને યદાયામાં યહૂદ બંદ વાનોએ
આણેલી ભેટસોગાદો લઇ તે જ દવસે ું સફાન્યાના ુત્ર યો શયાને
ઘેર જા. 11 અને તેણે આપેલાં ચાંદ અને સો ું લઇ એક ુગટ
ઘડાવી તે ુ યાજક યહોસાદાકના ુત્ર યહો ુઆના માથે ૂકજ.ે
12 અને તેને કહેજે કે, સૈન્યોનો દેવ યહોવાના આ વચન છે.

‘આ ર ો એ માણસ જે ું નામ ‘શાખા’ છે.
અને એ ાં છે ત્યાં લશેફાલશે
અને યહોવા ું મં દર ફર બંધાવશે.

13 એ જ યહોવા ું મં દર ફર બંધાવશે, ક તર્ પામશે,
પોતાના રા ાસન પર બેસશે

અને રાજવી અ ધકારથી અમલ ચલાવશ.ે
તેના રાજ સહાસનની બાજુમાં તેને મદદગાર તર કે

અને શાં તથી સાથે કામ કરવા યાજક ઊભા રહેશે.’
14 પછ એ ુગટ હેલ્દાય, ટો બયા, યદાયા અને સફાન્યાના ુત્ર
હેનની યાદગીર તર કે યહોવાના મં દરમાં રહેશે.”

15 દૂરદૂરથી માણસો આવીને યહોવા ું મં દર બાંધવામાં મદદ
કરશે, અને ત્યારે તમને ખાતર થશે કે સૈન્યોનો દેવ યહોવાએ મને
તમાર પાસે મોકલ્યો છે. જો તમે તમારા દેવ યહોવાની આજ્ઞા ું
પાલન કરશો તો આ બ ું સા ું પડશે.
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7
યહોવાની દયા અને કરૂણા

1 રાજા દાયાર્વેશના અમલના ચોથા વષર્ના એટલે કે કસ્લેવ
મ હનાની ચોથી તાર ખે ઝખાયાર્ને યહોવાની વાણી સંભળાઇ.
2 હવે બેથેલ નગરના યહૂદ લોકોએ રાજાના ુ વહ વટ
અ ધકાર શારએસેર અને રેગમ-મેલેખની આગેવાની હેઠળ એક
પ્ર ત ન ધમંડળ યરૂશાલેમમાં મોકલ્ ું કે તેઓ યહોવાની કૃપા માટે
વનંતી કરે. 3 અને તેમના મં દરના યાજકોને અને પ્રબોધકોને એ ું
ુછવા માટે મોકલ્યા હતા કે, “અમે ઘણા વષર્થી કરતા આ ા

છ એ તે પ્રમાણે પાંચમાં મ હને મં દરના થયેલા વનાશ માટે શોક
પાળવો અને ઉપવાસ કરવો?”

4 ત્યારે સૈન્યોનો દેવ યહોવા ું વચન માર પાસે આ ું; 5 “ ારે
તમે બેથેલ પાછા ફરશો ત્યારે તમારા સવર્ લોકોને અને તમારા
યાજકોને કહો, બંદ વાસનાં સ ેર વષર્ દરમ્યાન તમે ઓગ અને
ઓકટોબર મ હનામાં ઉપવાસ કરતા હતા. અને શોક પાળતા
હતા ત્યારે ું તમે તમારા પાપોનો ત્યાગ કર ને માર તરફ પાછા
ફરવામાં પ્રામા ણક હતા? ના, તમે તેમ ક ુ નહો ું. 6 અને ારે
તમે ખાઓ છો અને પીઓ છો ત્યારે તમે તમારે પોતાને માટે
જ ખાતાપીતા નથી? 7 ારે યરૂશાલેમ અને તેની આસપાસના
નગરો વસેલાં અને શાં તમાં હતા અને દ ક્ષણમાં નીચાણના પ્રદેશ
વસ્તીવાળા હતા. ત્યારે પહેલાના પ્રબોધકો મારફતે યહોવાએ આ
જ ઘોષણા નહોતી કર ?”
8 યહોવાની વાણી ઝખાયાર્ને આ ુજબ સંભળાઇ:
9 “સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે:
‘સાચો ન્યાય આપો,

એકબીજા પ્રત્યે દયા
અને કરૂણા દશાર્વો.

10 તેઓને જણાવો કે વધવાઓ, અનાથો, વદેશીઓ
અને ગર બ લોકો પર જુલમ કરવા ું બંધ કરે.

અને તમારામાંનો કોઇ મનમાં પણ પોતાના ભાઇ ું ખોટૂ ન
વચારે.’ ”
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11 તમારા પ ૃઓએ તેમને સાંભળવાનો ઇન્કાર કય ,
તેઓ હઠ લા થઇને દૂર ગયા

અને મારુ વચન ન સાંભળવા માટે
તેઓએ તેઓની આંગળ ઓ પોતાના કાનમાં ખોસી.

12 સૈન્યોનો દેવે પ વત્ર આત્મા દ્વારા અગાઉના
પ્રબોધકોને પ્રેરણા કર કે તેઓ દેવનાં વચનો

અને નયમશા લોકોની આગળ પ્રગટ કરે,
પણ તે લોકોએ પોતાના હૃદય વજ્ર જવેા કઠોર બનાવી દ ધા,ં

જથેી પહેલાના પ્રબોધકો મારફતે નયમો અને સંદેશા સાંભળવા ન
પડ.ે

તેથી એમના પર સૈન્યોનો દેવ યહોવાનો ભયંકર કોપ ઉતય .
13 સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે;
“મેં તેઓને ારે બોલા ા,

ત્યારે તેમણે નહો ું સાંભ ું;
તેમ તેઓએ ારે મને બોલા ો

ત્યારે મેં પણ ન સાંભ ુ.ં
14 અને મેં તેમને વંટો ળયાની જમે

અજ્ઞાત પ્રજાઓમાં વેર વખેર કર ના ાં.
તેમના પાપે તેઓ જે ૂ મ છોડ ને ગયા હતા

તે ઉજ્જડ થઇ ગઇ, ત્યાં કોઇની અવરજવર ન રહ .
એ રમણીય પ્રદેશ વેરાન થઇ ગયો.”

8
યરૂશાલેમ આશીવાર્ દત થશે

1 ફર થી સૈન્યોનો દેવ યહોવાની વાણી આ પ્રમાણે સંભળાઇ:
2 “મને યરૂશાલેમ પ્રત્યે એક ન પ્રેમ છે, અને તેથી હુ ૂબ રોષે
ભરાયો છુ. 3 હવે યહોવા આ પ્રમાણે કહે છે; હુ સયોનમાં
પાછો આ ો છુ. અને હુ યરૂશાલેમમાં રહ શ અને યરૂશાલેમ
‘સત્ય ું નગર કહેવાશે’ અને સૈન્યોનો દેવ યહોવાનો ‘પ વત્રપવર્ત’
કહેવાશે.”

4 સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે, “યરૂશાલેમમાં ફર થી તેની
શેર ઓમાં ૃદ્ધ ુરૂષો અને ીઓ ચાલશે તેઓને ચાલવા માટે
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લાકડ ની જરૂર પડશે, કારણ કે તેઓ લાંબો સમય જીવશ.ે
5 રમતાં છોકરાઓ અને છોકર ઓથી નગરની શેર ઓ ભરાઇ
જશે.” 6 સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે; “જો પ્રજાના બચેલા
લોકોને એમ લાગે કે આ આ અદૃ ૂત છે, તો મને પણ એમ
લાગે છે કે તે અદ્ભત છે.”

7 જુઓ, સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે, “હુ મારા લોકોને ૂવર્ના
તથા પ મના દેશમાંથી બચાવી લાવીશ; 8 યરૂશાલેમમાં શાં તથી
રહેવા માટે હુ તેઓને ફર પાછા ઘરે લાવીશ. તેઓ માર પ્રજા
થશે અને હુ તેઓનો સત્યથી તથા ન્યાયી દેવ થઇશ.”

9 સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે, “ હમત રાખો! મારા મં દરનો
પાયો નંખાયો અને બાંધકામ શરૂ થ ું ત્યારે હાજર હતા તે
પ્રબોધકોને ુખેથી તમે જે વચનો સાંભ ાં હતા તે આજે પણ
પાળો છો. 10 તે સમય પહેલાં કોઇ માણસને કે પ ુને મજૂર એ
રાખી શકા ું નહો ું. અને શ ુની બીકે કોઇ સહ સલામત ર તે
હર ફર શક ું નહો ું. મેં માણસોને એકબીજાના દશુ્મન બનાવી
દ ધા હતા. 11 પણ હવે હુ એ લોકોમાંના બચવા પામેલા માણસો
સાથે પહેલાની જમે ન હ વ ુ.” એ ુ યહોવા કહે છે.

12 “હવે હુ તમાર મધ્યે શાં ત અને સ ૃ દ્ધ લાવીશ. તમારાં
ખેતરોમાં વધારે અનાજ પાકશ,ે દ્રાક્ષાવેલાઓ દ્રાક્ષાથી લચી પડશ.ે
ઘણાં વરસાદને લીધે જમીન વધારે ફળદ્રપ થશ.ે આ સવર્
આશીવાર્દો બાક રહેલા લોકોને આપવામાં આવશ.ે 13 હે યહૂ દયા
અને ઇસ્રાએલના વંશજો અત્યાર ુધી વદેશી પ્રજાઓ શાપ દેવા
માટે તમારા નામનો ઉપયોગ કરતી હતી, પણ હવે હુ તમને ઉગાર
લઇશ, અને તમારા નામ આશીવાર્દ આપવામાં વપરાશે. ડરશો
ન હ. હમત રાખો.”

14 સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે, “તમારા પ ૃઓએ મને ુસ્સે
કય એ માટે તેઓ પર મેં દયા દશાર્વી ન હ, તેથી મેં તેઓને
ુકસાન પહોંચાડવાની યોજના ઘડ હતી. 15 પણ હવે અત્યારે

યરૂશાલેમ ું અને યહૂ દયાના વંશજો ું ફર ભ ું કરવા ું ધા ુર્ છે;
માટે ડરશો ન હ, 16 તમારે આટ ું કરવા ું છે; એકબીજા સાથે
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સા ું બોલો, અને અદાલતમાં ખરો ન્યાય કરો અને શાં ત જાળવો.
17 બીજાઓને ુકસાન કરવાની યોજનાઓ કરશો ન હ; અને કદ
કોઇ જૂઠા સમ ખાવા ન હ; કારણ હુ આ સવર્ કૃત્યોને ધ ારુ
છુ,” એ ું યહોવા કહે છે.

18 મને સૈન્યોનો દેવ યહોવાની વાણી આ ુજબ સંભળાઇ;
19 “ચોથા, પાંચમા, સાતમા અને દશમા મ હનામાં તમે શોક પાળો
છો પણ તમે યહૂ દયાના વંશજોએ સત્ય અને શાં ત પર પ્રેમ
રાખવો જોઇએ; તો આ બધા ુખ અને આનંદોના પવોર્ બની
જશે.”
20 સૈન્યોનો દેવ યહોવા એમ કહે છે કે,
“અન્ય લોકો અને મહાનગરોના વતનીઓ પણ યરૂશાલેમ આવશ.ે
21 એક નગરના લોકો જઇને બીજા નગરના લોકોને કહેશે કે,

‘ચાલો આપણે જઇને યહોવાને પ્રાથીઅ
અને સૈન્યોનો દેવ યહોવા ું શરણું સ્વીકાર એ,

અમે તો આ ચાલ્યા!’ ”
22 હા, ઘણી પ્રજાઓ અને બળવાન રા ો સૈન્યોનો દેવ

યહોવાની શોધ કરવા યરૂશાલેમમાં આવશે અને તેમની કૃપા અને
મદદ માટે વનંતી કરશે. 23 સૈન્યોનો દેવ યહોવા એમ કહે છે, “તે
સમયે જુદા જુદા રા ોના દશ માણસો એક જ યહૂદ નો ઝભ્ભો
પકડશે અને કહેશે, અમને તમાર સાથે આવવા દો, કારણ, ‘અમે
સાંભ ું છે કે દેવ તમાર સાથે છે!’ ”

9
ઇસ્રાએલના પડોશીઓ ું પતન

1 યહોવાએ વચનરૂપી દેવવાણી હાદ્રાખ દેશ તથા દમસ્કની
વરુદ્ધ આપી છે. ઇસ્રાએલના કુળસ ૂહ જ એક માત્ર દેવને
જાણનાર નથી. દરેક જણ મદદ માટે તેની તરફ જાય છે.*

* 9:1: યહોવા � જાય છે હ ૂમાં આ પદ સમજવા ું ુશ્કેલ છે.
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2 અને એની સરહદે આવે ું હમાથ પણ એ ું જ છે. ૂર અને
સદોન પણ ગમે તેટલાં ચ ુર હોય તોય એનાં જ છે. 3 ૂરે
પોતાને માટે કલ્લો બાંધ્યો છે, તેણે સોનાચાંદ ને ૂળની જમે અને
શેર પરની માટ ની જમે ૂબજ ભેગા કયાર્ છે. 4 પણ યહોવા
તેનો કબજો લેશ,ે તેની બધી સંપ દ રયામાં ડુબાડ દેશે અને
એ શહેર ુદ્ધાંને આગ ભરખી જશે.

5 આશ્કલોન તે જોઇને થથર જશે, ગાઝા પણ ભયથી ફફડશ,ે
અને એક્રોનની આશાઓ ખોટ પડશ.ે ગાઝામાં રાજા ન હ રહે
અને આશ્કલોન નજન થઇ જશે. 6 આશ્દોદમાં વણર્સંકર પ્રજા
વસશે, યહોવા કહે છે, “હુ પ લસ્તીઓનો ગવર્ ઉતાર શ. 7 હુ
તેમને લોહ વા ું માંસ કે બીજા ન ષદ્ધ પદાથોર્ ખાતાં બંધ કર શ.
એ લોકોમાંથી જઓે બચવા પામશે તેઓ માર પ્રજા બની જશે
અને યહૂ દયાની એક કોમ જવેા થઇ જશે. અને એક્રોનના લોકો
ય ૂસીઓની જમે મારા લોકોમાં ભળ જશે. 8 ઇસ્રાએલમાં
હુમલાખોરોને આવતા રોકવા માટે મારા મં દરની ચારે બાજુ હુ
રક્ષણ કર શ અને હુ તેઓને દૂર રાખીશ; હુ નજીકથી તેઓની
હલચાલ પર નજર રાખીશ. ફર થી કોઇ વદેશી જુલમગાર મારા
લોકોની ૂ મ ઉપર આક્રમણ કરશે ન હ.”

ભ વષ્યનો રાજા
9 સયોનના લોકો, આનંદોત્સવ મનાઓ,

હે યરૂશાલેમના લોકો, હષર્નાદ કરો! કારણ, જુઓ,
તમારો રાજા તમાર પાસે આવે છે.

તે વજયવંત થઇને આવે છે.
પણ નમ્રપણે, ગધેડા પર સવાર કર ને, ખોલકાન-ેગધેડ ના
બચ્ચાને વાહન બનાવીને આવે છે.

10 તે એફ્રાઇમ અને યરૂશાલેમમાં ુદ્ધના રથોને,
અ ોને અને શ ોનો નાશ કરશે.

સમગ્ર પ્રજાઓમાં તે શાં ત ાપશે,
અને તે ું રા સાગરથી સાગર ુધી
અને ફ્રાતનદ થી ૃથ્વીના છેડા ુધી વસ્તરશ.ે
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યહોવા પોતાના લોકોની રક્ષા કરશે
11 યહોવા કહે છે, “તમાર સાથે લોહ થી કરેલા કરાર ુજબ

હુ દેશવટો ભોગવતા તમારા ભાઇઓને કારાવાસની ગતાર્માંથી
ુકત કરુ છુ.

12 તમે સઘળા બંદ વાનો, ુર ક્ષત જગ્યાએ આવો,
હજુ પણ આશા છે, હુ આજે તમને કહુ છુ કે,

હુ તમને તમે ભોગવેલાં ક ો કરતા
બેવડા આશીવાર્દ આપીશ.

13 ગ્રીસના લશ્કર સામે લડવા માટે
યહૂ દયા મારુ ધ ુષ થશે,

ઇસ્રાએલ મારુ તીર થશે
અને સયોન ુત્રો માર વીંઝાતી તરવાર થશે.”

14 યહોવા તેઓને દેખાશ,ે
અને તેના તીર વીજળ ની જમે પ્રહાર કરશ;ે

યહોવા મારા પ્ર ુ, રણ શ ું વગાડશે
અને દ ક્ષણમાં વંટો ળયાની જમે યહોવા તેમના શ ુઓની
સામે જશે.

15 સૈન્યોનો દેવ યહોવા તેમની ઢાલ થશે,
અને તેઓ દશુ્મનોને પથ્થરથી નાશ કર નાખશે,
તેઓ લોહ દ્રાક્ષારસની જમે પીશ.ે

તેઓ વેદ ના ૂણાઓ પરના પ્યાલાઓમાંથી જવેી ર તે રેડાય છે,
તેવી ર તે લોહ રેલાવશે.

16 તે સમયે તેમનો દેવ યહોવા કોઇ
ભરવાડ ઘેટાંને બચાવી લે તેમ
તેના પોતાના લોકોને તે ઉગાર લેશે,

અને તેઓ રાજ ુ ુટમાં જડલેાં રત્નોની
જમે પોતાના સમગ્ર પ્રદેશમાં ઝગમગશ.ે

17 શી તેમની સંપ ! ું તેમ ું સૌભાગ્ય!
મબલખ અનાજ અને દ્રાક્ષારસ ઉપર

ત્યાંના ુવક- ુવતીઓ અલમસ્ત રહ ને
ુખસ ૃ દ્ધ અને આનંદ પામશે.
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10
યહોવાની પ્ર તક્ષા

1 વસંતઋ ુમાં વરસાદ માટે યહોવાને પોકારો. તે યહોવા છે
જે વાદળો અને વરસાદને મોકલે છે અને દરેક માણસના ખેતરમાં
લીલોતર ઉગાડે છે;

2 ારે ૂ તઓ અથર્ વગર ું બોલે છે. અને જોષીઓ જૂઠા
જોષ જુએ છે, સ્વપ્ન જોનારાઓ ખોટાં સ્વપ્નો વણર્વે છે અને
અવાસ્ત વક ભરોસો આપે છે, આથી લોકો બકરાઁની જમે રખડે
છે, તેઓ દ:ુખી છે કારણ, હુમલા સામે તેઓ ું રક્ષણ કરનાર
કોઇ પાળક નથી.

3 યહોવા કહે છે, “મારો રોષ રાજકતાર્ઓ વરુદ્ધ સળગી ઊઠયો
છે; તેઓએ માર પ્રજાઓની સાથે જે ર તે વતર્ ૂંક કર છે તેને
કારણે હુ તેઓને સજા કર શ.” હુ સૈન્યોનો દેવ યહોવા, મારા
આ શ્રતો યહૂ દયાઓની સંભાળ લઇશ, અને તેઓને હુ ુદ્ધના
અ ો જવેા બનાવીશ.

4 “તેઓમાંથી જ ૂણાનો ુ પથ્થર, તમામ આશાઓનો
આધાર જનેા પર છે તે ખીલો, ુદ્ધને જીતનાર ધ ુષ્ય, અને દરેક
રા કતાર્ પ્રગટ થશે. 5 દેવની સહાયથી તેઓ બળવાન યોદ્ધાઓ
થશે અને દશુ્મનોને રસ્તાના કાદવમાં કચડ નાખશે. યહોવા તેમની
સાથે છે. તેઓ શ ુઓના સૈ નકોને હરાવી દેશે. 6 હુ યહૂ દયાના
લોકોને બળવાન બનાવીશ અને ઇસ્રાએલના લોકોને પણ ઉગાર
લઇશ. મને તેમના પર દયા આવે છે, માટે હુ તેમને પાછા લાવીશ
અને કોણ જાણે કેમ મેં તેમનો ત્યાગ જ ન કય હોય એવી તેમની

ત હશે, કારણ, હુ યહોવા, તેમનો દેવ છુ અને તેમની પ્રાથર્ના
સાંભળ શ. 7 ઇસ્રાએલના લોકો બળવાન યોદ્ધા જવેા બની જશે
અને તેમનાં હૃદય દ્રાક્ષારસ પીધો હોય એમ આનંદમાં આવી જશે.
તેમના વંશજો તે જોઇને ુશ થશે અને માર કૃપા યાદ કર ને
તેમનાં હૃદય હરખાશ.ે

8 “હુ તેમને સીટ વગાડ ને સંકેત કર શ અને તેઓને સાથે
ભેગા થવા માટે બોલાવીશ. અને તેઓની સં ાં વધીને પહેલાનાં
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જટેલી થશે. 9 મેં તેમને જુદ જુદ પ્રજાઓમાં વેર વખેર કર
ના ાં છે છતાં દૂરદૂરના દેશોમાં તેઓ મને સંભારશે. અને તેઓ
પોતાનાં બાળકો સાથે જીવતાં પાછા આવશ.ે 10 હુ મસરમાંથી
અને આશ્ ૂરમાંથી તેમને પાછા લાવી ઘરભેગાં કર શ; હુ તેમને
ગલયાદ તથા લબાનોનની ૂ મમાં લાવીશ; અને ત્યાં પણ તેઓ
એટલા બધા હશે કે ત્યાં ૂરતી જગ્યા ન હ હોય. 11 તેઓ
આફતના દ રયામાંથી સલામત પાર ઉતરશ.ે કારણ, મોજાઓને
રોક રાખવામાં આવશ.ે નાઇલ નદ ૂકાઇ જશે, આશ્ ૂરનો ગવર્
ઉતારવામાં આવશે અને મારા લોક પરના મસરના શાસનનો અંત
આવશ.ે” 12 યહોવા કહે છે, “હુ મારા લોકને મારા સામર્થ્યથી
બળવાન કર શ, અને તેઓ મારે નામે આગળ વધશે.” આ
યહોવાના વચન છે.

11
જુલ્મી લોકોનો વનાશ

1 હે લબાનોન તારા દરવાજા ઉઘાડ નાખ,
જથેી આગ ત્યાં દેવદારોને સ્વાહા કર જાય!

2 હે સરૂના ૃક્ષ, વલાપ કરો, કારણ, દેવદાર ૃક્ષ પડ ગ ું છે
અને મજ ૂત ૃક્ષો ઊંચક ને લઇ જવામાં આવશે.

બાશાનનાઁ ઓક ૃક્ષો વલાપ કરો,
કારણ, ગાઢ જગલ ખાલી થઇ ગ ું છે!

3 ઇસ્રાએલના ઘેટાંપાળકોની પોકનો અવાજ સાંભળો,
કારણ તેમનો વૈભવ ન થયો છે;

સહના બચ્ચાંની ગજનાનો અવાજ સાંભળો કારણ,
યદનની ખીણમાંથી જગલ જવેી ગીચ જાડ ન થઇ છે.

4 પછ યહોવા મારા દેવે મને ક ું, “જા, અને કસાઇને ત્યાં
વધ કરવા માટે લઇ જવા ખવડાવીને ુ કરેલા ઘેટાંનો ું હવે
પાળક બન. 5 તેઓના નેતાઓ ઘેટાંને ખર દનારા વેપાર જવેા છે,
તેમના વધ કરે છે અને છતાં તેમને દો ષત હોવાની લાગણી થતી
નથી, અને તેને વેચનારા કહે છે કે, ‘યહોવાનો આભાર હુ ધનવાન
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બન્યો,’ તેમના પોતાના ભરવાડો પણ તેમના પર દયા બતાવતા
નથી.” 6 યહોવા કહે છે, “હુ પણ તેઓને દયા દાખવીશ ન હ,
હુ તેઓને તેઓના પોતાના દુ આગેવાનોના ફદામાં પડવા દઇશ,
અને મરવા દઇશ. તેઓ તેમની જમીનને અરણ્યમાં ફેરવી નાખશે
અને હુ તે જમીન ું તેઓથી રક્ષણ કર શ ન હ.”

7 ઘેટાંના વેપાર ઓએ મને મજૂર એ રા ો. વધ થનારા
ઘેટાઁઓના ટોળાને હુ ચરાવવા લાગ્યો. મેં બે લાકડ લીધી.
એક ું નામ મેં “કૃપા” પા ું અને બીજી ું નામ “એકતા” પા ુ,ં
અને ઘેટાંઓના ટોળાને ચરાવવા ું શરૂ ક .ુ 8 એક મ હનામાં તો
મેં ત્રણ ભરવાડોને રજા આપી, કારણ, માર ધીરજ ૂટ ગઇ
હતી અને તેઓ પણ મને ધ ારતા હતા. 9 તેથી મેં તેઓને
ક ું, “હવેથી હુ તમારો પાળક રહ શ ન હ, જે મરવાના છે તે
ભલે મરતાં, જે નાશ પામવાના છે તે ભલે નાશ પામતાં, જે બાક
રહે તે ભલે એકબીજાને ખાઇ જતા.ં” 10 પછ મેં માર “કૃપા”
નામની લાકડ લઇને તેના બે ટુકડા કયાર્. અને બધી પ્રજાઓ
સાથે જે કરાર કય હતો તે તોડ ના ો. 11 આમ, તે દવસે તે
કરારને રદ કરવામાં આ ો અને ઘેટાંના જે વેપાર ઓ મારા પર
નજર રાખી ર ાં હતા તેઓ સમજી ગયા કે એ યહોવાનો સંદેશો
હતો.

12 પછ મેં તેઓના આગેવાનોને ક ું, “જો તમને યોગ્ય લાગ ું
હોય તો તમે મને માર મજૂર આપો. ન હ તો રહેવા દો.” અને
તેમણે મને મજૂર લેખે ચાંદ ની ત્રીસ મહોર આપી. 13 પછ મને
યહોવાએ ક ું, “તેથી આ ર તે તેઓએ તારુ મોટુ ૂલ્ય આં ું
છે. તે નાણાંની મોટ રકમ ું મં દરના ખજાનામાં નાખી દે.” તેથી
મેં તે ત્રીસ સ ા લઇને યહોવાના મં દરનાં ખજાનામાં નાખી દ ધા.ં
14 પછ મેં માર બીજી લાકડ “એકતા” ને ભાંગી નાખી, એમ
ૂચવવા કે યહૂ દયા અને ઇસ્રાએલ વચ્ચે એકતા ૂટ ગઇ છે.
15 પછ યહોવાએ મને ક ું, “ ું ફર થી પાળકની જવાબદાર

લઇ લ,ે આ વખતે મારે નકામા અને દુ પાળક તર કે ભાગ
ભજવવાનો હતો.” 16 યહોવાએ મને ક ું, “આ વખતે હુ આ
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ઢોરના ટોળાઓને એવો પાળક આપીશ કે જે ખોવાયેલાઓને
શોધશે ન હ, ઘેટાંઓની સંભાળ રાખશે ન હ, માંદા થયેલાઓને
સાજા કરશે ન હ, કે ુ ોને ખાવા ું આપશે ન હ, પર ુ ચરબી
ુકતોને તે ૂરે ૂરા ખાઇ જશે.”

17 એ ઘેટાંને છોડ જનાર
નકામા પાળકને ચતા!

દેવની તરવાર તેની જમણી આંખ
અને તેના હાથ પર ઘા કરો!
તેનો હાથ ૂકાઇ જાઓ
અને તેની જમણી આંખ આંધળ થઇ જાઓ.

12
શ ુઓનો વનાશ-યરૂશાલેમનો ઉદ્ધાર

1 ઇસ્રાએલને લગતી દેવ વાણી, આકાશને ફેલાવનાર અને
ૃથ્વીને ર કરનાર તથા માણસની અંદર જીવ ૂરનાર યહોવાના

આ વચન છે: 2 “હુ યરૂશાલેમને પડોશી પ્રજાઓ માટે કેફ પ્યાલા
જવેો બનાવીશ કે જે નગર પર હુમલો કરશે, તેઓ પણ યહૂ દયા
પર હુમલો કરશ.ે તેઓ યહૂ દયાને પણ ઘેરો ઘાલશે. 3 તે દવસે
હુ યરૂશાલેમને બધી પ્રજાઓ માટે ભારે શલારૂપ બનાવી દઇશ.
જે કોઇ તેને ઉપાડવા જશે તે ભયંકર ર તે ઘવાશ.ે ૃથ્વી ઉપરની
બધી પ્રજાઓ ભેગી થઇને તેનો સામનો કરશે. 4 તે દવસ તેની
સામે થનાર સૈન્યોને હુ ૂંઝવી નાખીશ અને તેઓને ૂખાર્ બનાવીશ.
કેમ કે હુ યહૂ દયાના લોકો પર માર નજર રાખીશ. પણ તેના
દશુ્મનોને આંધળા કર નાખીશ. 5 અને યહૂ દયાના કુળના સરદારો
લોકોને પ્રોત્સાહન આપશે તેઓ કહેશ,ે ‘સૈન્યોનો યહોવા તમારા
દેવ છે જણેે આપણને પ્રબળ કયાર્ છે.’ 6 તે દવસે હુ યહૂ દયાના
આગેવાનોને વનમાં આગ લગાડનાર ચગાર સમાન અને ઘાસની
ગંજીને આગ ચાંપનાર મશાલ સમાન બનાવીશ. તે જમણી અને
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ડાબી બાજુના પડોશી દેશોને બાળ નાખશે પણ યરૂશાલેમ અડગ
રહેશ.ે”

7 યહોવા, પહેલાં યહૂ દયાના ગામોને વજયી બનાવશ,ે તે
બતાવવા કે દાઉદ ું કુળ અને યરૂશાલેમ યહૂ દયાના બીજા લોકો
કરતા ચ ડયાતા નથી. 8 તે દવસે હુ યરૂશાલેમના વતનીઓ ું
રક્ષણ કર શ, જથેી તેઓમાંનો નબળામાં નબળો માણસ પણ
દાઉદ જવેો બળવાન બની જશે. અને દાઉદના કુટુબો દેવની જમે,
યહોવાના દૂતની જમે તેમની આગળ હશે.

9 “તે દવસે હુ યરૂશાલેમની સામે ચઢ આવનાર બધી પ્રજાઓનો
નાશ કરનાર છુ. 10 પછ હુ દાઉદના અને યરૂશાલેમના વતનીઓમાં
તે દવસે કરૂણા અને પ્રાથર્નાની ભાવના જગાડ શ, અને તેઓએ
જમેને રહેંસી ના ા છે તેના માટે શોક કરશે જવેી ર તે જઓે
પોતાના એક જ સંતાન માટે શોક કરે છે, જવેી ર તે જઓે
પોતાના પહેલા બાળક માટે રડે છે. 11 અને મ ગદોનની ખીણમાં
હદાદ રમ્મોનના વચારના જવેા ભારે વચાર તે દવસે યરૂશાલેમમાં
થશે. 12 દેશનાં સવર્ કુળો એકબીજાથી જુદા પડ જશે અને
શોક કરશે. દાઉદના વંશજોના ુરુષો અલગ શોક પાળશે, અને
તેમની પત્નીઓ અલગ શોક પાળશ;ે નાથાનના વંશજોના ુરુષો
અલગ શોક પાળશે અને તેમની પત્નીઓ અલગ શોક પાળશ.ે
13 લેવીના કુટુબના ુરુષો અલગ શોક પાળશે અને તેમની પત્નીઓ
અલગ શોક પાળશે; શમઇના કુટુબના ુરુષો અલગ શોક પાળશે;
અને તેમની પત્નીઓ અલગ શોક પાળશ;ે 14 અને બાક ના બધા
કુટુબોના ુરુષો અલગ શોક પાળશે અને તેમની પત્નીઓ અલગ
શોક પાળશ.ે”

13
1 તે સમય દરમ્યાન ઇસ્રાએલ અને યરૂશાલેમ માટે એક ઝરણું

વહેવડાવામાં આવશે કે જે તેઓના પાપો અને અ ુદ્ધતા ધોઇ
નાખશે.

કોઇ પણ જૂઠા પ્રબોધકો ન હ
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2 “અને તે દવસે હુ દેશમાંથી ૂ તઓ ું નામો નશાન સં ૂણર્પણે
મટાવી દઇશ. ૂ તઓને કોઇ યાદ ન હ કરે. પ્રત્યેક જૂઠા
પ્રબોધક અને અ ુદ્ધ આત્માને દૂર કરવામાં આવશ.ે 3 એ પછ
જો કોઇ પ્રબોધકની જમે વતર્શે તો તેને જન્મ આપનારા તેના
માબાપ તેને કહેશે કે, તને જીવવાનો અ ધકાર નથી, કારણ, ‘ ું
યહોવાને નામે જૂઠુ બોલે છે.’ અને પ્રબોધક તર કે વતર્વા માટે
તેને જન્મ આપનારા તેના માબાપ જ તેને વીંધી નાખશે. 4 તે
દવસે કોઇ પ્રબોધકને સંદશર્ન થશે તો તે શરમાશે, અને લોકોને
ઠગવા માટે પ્રબોધકનો પોશાક ન હ પહેરે, 5 અને તે કહેશે, ‘ના
હુ પ્રબોધક નથી, હુ ખેડુત છુ. માર જુવાનીના સમયથી જ હુ
જમીન ઉપર ુજારો કરતો આ ો છુ.’ 6 અને તેને જો કોઇ
એમ ૂછશે કે, ‘તાર છાતી પર આ ઘા શાના છે?’ તો તે કહેશે
કે, ‘એ ઘા તો મને મારા મત્રોના ઘરમાં પડ્યા હતા.’ ”

7 સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે, “હે તરવાર, મારા પાળક સામે,
જે માણસ મારો સાથી છે તેની સામે ઘા કરવા તૈયાર થા. પાળક
ઉપર ઘા કર. જથેી ઘેટાંઓ વેર વખેર થઇ જાય. હુ નાનાઓ
ઉપર મારો હાથ ઉગામીશ. 8 અને સમગ્ર ઇસ્રાએલ દેશની વસ્તીના
બે ૃતીયાંશ લોકો સંહાર પામીને માયાર્ જશે. પર ુ એક ૃતીયાંશ
બચી જશ.ે 9 અને, જો, એ ત્રીજા ભાગને હુ ુષ્કળ ુસીબતોરૂપી
અ માં નાખી ચાંદ ને ુદ્ધ કરે છે તેમ ુદ્ધ કર શ, અને જમે
સોનાને ચકચક ત કરે છે. તેમ મારુ નામ લઇને પોકાર કરશે, ને
હુ તેમને જવાબ આપીશ, હુ કહ શ, ‘તમે મારા લોકો છો,’ અને
તેઓ કહેશે કે, ‘યહોવા અમારા દેવ છે.’ ”

14
નણર્યનો દવસ

1 જુઓ, યહોવાનો એક દવસ આવશ,ે ારે યરૂશાલેમમાંથી
લીધેલી ૂંટ તમારા દેખતાં વહેંચી લેવાશે. 2 કારણકે યહોવા બધી
પ્રજાઓને યરૂશાલેમ સામે ુદ્ધે ચઢવા ભેગી કરશ,ે નગર કબજે
કરવામાં આવશ.ે ઘરો ૂંટ લેવામાં આવશે અને ીઓને
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કરવામાં આવશે; અડ ું નગર દેશવટે જશે, પર ુ બાક ના લોકો
નગરમાં જ રહેશે. 3 ત્યારબાદ યહોવા પોતે લડાઇને માટે ુસજ્જ
થઇને તે દેશોની વરુદ્ધ લડવા માટે જશ.ે 4 તે દવસે યહોવા
યરૂશાલેમની ૂવર્માં આવેલા જૈ ૂનના પવર્ત ઉપર ઊભા રહેશે,
પછ એ જૈ ૂન પવર્ત ૂવર્થી પ મ ુધી બે ભાગમાં વહેચાંઇ
જશે, અને વચ્ચે એક મોટ ખીણ થઇ જશે, અડધો પવર્ત ઉ ર
તરફ હઠ જશે અને બાક નો અડધો દ ક્ષણ તરફ. 5 તમે પવર્તોની
વચ્ચેની ખીણમાં થઇને નાસી જશો. તમારા વડવાઓ યહૂ દયાના
રાજા ઉ ઝઝયાના અમલ દરમ્યાન ધરતીકપ વખતે ભાગી ગયેલા
જવેા તમે લાગશો.

6 ત્યારબાદ તમારા દેવ યહોવા પોતાની સાથે સવર્ પ વત્ર લોકોને
લઇને આવશ.ે 7 તે દવસે એ ૂબ મહત્વનો દવસ હશે, દવસ
પણ ન હ અને રાત પણ ન હ, ફકત યહોવા જ જાણે છે કે તે કેવી
ર તે બનશ,ે સાંજે પણ અજવા ું હશ.ે 8 તે દવસે યરૂશાલેમમાંથી
ઝરણું વહેવા માંડશ;ે અડ ું ૂવર્ સ ુદ્રમાં જશે અને અડ ું પ મ
સ ુદ્રમાં જશે. એ ઉનાળામાં તેમ જ શયાળામાં પણ સતત
વહે ું જ રહેશે. 9 પછ યહોવા આખી ૃથ્વી ઉપર રા
કરશે. તે વખતે યહોવા જ એક દેવ હશે અને તે એક જ નામે
ઓળખાશ.ે 10 યરૂશાલેમની આસપાસનો સમગ્ર પ્રદેશ ઉ રમાં
ગેબાના મેદાનથી તે દ ક્ષણમાં રમ્મોન ુધી સપાટ મેદાન થઇ
જશે, પણ યરૂશાલેમ બન્યામીનના દરવાજાથી ૂણાના દરવાજા
ુધી ાં પહેલાં એક દરવાજો હતો, અને હનાનએલના ુરજથી

તે રાજાના દ્રાક્ષ ૂંદવાના કૂડાઓ ુધી, પોતાની જગ્યાએ ઊં ું
જ રહેશ.ે 11 લોકો ત્યાં રહેવા માટે જશે. એના ઉપર પછ કદ
શાપ ઉતરશે ન હ. યારૂશલેમ સહ સલામત રહેશે.

12 યરૂશાલેમ સામે ુદ્ધે ચઢનાર બધી પ્રજાઓમાં યહોવા આવો
એક રોગ ફેલાવશે; તેઓ ઊભા હશે ત્યાં જ તેમ ું માંસ સડ
જશે, તેમની આંખો તેમના ગોખલામાં સડ જશે, અને તેમની જીભ
તેમના મોઢામાં જ સડ જશે. 13 તે વખતે યહોવા તેમને એવા
તો ભયભીત તથા બેબાકળા બનાવી દેશે કે દરેક જણ પોતાની
પાસેનાનો હાથ પકડ તેને મારવા લાગશે. તેઓ એકબીજા સાથે
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લડશે.
14 ત્યારે યહૂ દયા યરૂશાલેમની સામે થશે, આમ બનશ,ે ારે

બધી પ્રજાઓની સંપ , સો ુ,ં ચાંદ અને કપડાં એકઠા કરવામાં
આવશ.ે 15 આ મરક નો રોગ દશુ્મનોની છાવણીના ઘોડા, ખચ્ચરો,
ઊંટો, ગધેડાં અને બીજા બધા જ પ્રાણીઓને લા ુ પડશ.ે
16 ત્યારબાદ યરૂશાલેમ સામે ુદ્ધે ચઢેલી પ્રજાઓમાંથી બચવા
પામેલા માણસો વષોવર્ષર્ યહોવાની ઉપાસના કરવા અને માંડવાપવર્
ઊજવવા યરૂશાલેમ જશે. 17 અને ૃથ્વી પરની કોઇ પણ પ્રજા
સૈન્યોનો દેવ યહોવાની ઉપાસના કરવા ત્યાં જશ,ે ન હ તો તેના
દેશમાં વરસાદ નહ વરસ.ે 18 પર ુ જો મસરના લોકો યરૂશાલેમ
જવા અને પ્રાથર્નામાં ભાગ લેવા ના પાડશે તો તેઓને મોત ભોગવ ું
પડશે. માંડવા પવર્ની ઉજવણીમાં ભાગ ન લેવા માટે લોકો દ:ુખી
થશે. 19 મસર અને બીજા સવર્ દેશો જઓે માંડવાપવર્ ઊજવવા
યરૂશાલેમ જવા ના પાડે છે, તેઓ સવર્ને આ શક્ષા કરવામાં
આવશ.ે

20 તે દવસે ઘોડાઓ પરની ઘંટડ ઓ ઉપર લખે ું હશે, યહોવાને
સમ પતર્ અને યહોવાના મં દરમાં સામાન્ય વાસણો વેદ આગળનાં
વાસણો જવેા પ વત્ર હશ;ે 21 અને યહૂ દયા અને યરૂશાલેમ ું
એકેએક વાસણ સૈન્યોનો દેવ યહોવાને માટે પ વત્ર થશે.
ભ કત કરવા આવનાર સૌ કોઇ બ લદાનને બાફવા માટે તેનો

વના ૂલ્યે ઉપયોગ કર શકશે; અને તે વખતે સૈન્યોનો દેવ
યહોવાના મં દરમાં કોઇ વેપાર ન હ હોય.
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