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નહેમ્યા
લેખક
યહૂદ પરપરાઆઐ તહા સક ુસ્તકના ુ લેખક તર કે નહેમ્યાને

(યહોવાહ દલાસો આપે છે) પોતાને ઓળખાવે છે. મોટા ભાગ ું
ુસ્તક તેના ક્તગત દ્ર કોણથી લખા ું છે. તેના બાળપણ કે

પ ાદ ૂ મકા વષે ક ું જ જ્ઞાત નથી. આપણે પ્રથમ તેનેઆતાર્હશાસ્તા
રાજાનાઅંગત પાત્રવાહક તર કે ઇરાનના રાજદરબારમાં કામ કરતાએક
ુખ્ત ક્ત તર કે જોઈએ છ એ. (નહેમ્યા 1:11 - 2:1). નહેમ્યા ું
ુસ્તકએઝરાના ુસ્તકના અ ુગામી તર કે વાંચી શકાય છે અને કેટલાક
વદ્વાનો માને છે કે ૂળ ૂત ર તે આ બંને ુસ્તકો એક જ લખાણ હ ું.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 457 થી 400 વચ્ચેનો છે.
આ લખાણ બા બલથી પાછા આ ા બાદ ઇરાનના સામ્રા ના

સમય દરમ્યાન યહૂ દયામા,ં કદાચને યરુશાલેમમાં લખવામાંઆ ું હ ું.

વાંચકવગર્
નહેમ્યાના ુસ્તકનો ઇ ચ્છત શ્રોતાગણ ઇઝરાયલની તે પેઢ ઓ હતી

કે જઓે બા બલના દેશ નકાલમાંથી પાછ આવી હતી.
હે ુ
લેખક સ્પ પણે ઇચ્છતો હતો કે તેના વાંચકો ઈ ર ું સામથ્યર્ તથા

પોતાના પસંદ કરેલા લોકો પ્રત્યેનો તેમનો પ્રેમ સમજે અને લોકો તેમની
ઈ ર પ્રત્યેની કરાર સંબંધીની જવાબદાર ઓ સમજ.ે ઈ ર પ્રાથર્નાનો
જવાબ આપે છે. લોકો પોતાની આજ્ઞાઓ પાળે માટે ઈ ર જરૂર
બાબતો ૂર પાડતા લોકોના જીવનોમાં રસ લે છે. લોકોએ સાથે મળ ને
કાયર્ કર ું જોઈએ અને પોતાની સ્રોતસામગ્રી એકબીજા સાથે વહેંચવી
જોઈએ. ઈ રના અ ુયાયીઓનાં જીવનોમાં સ્વાથર્ ું કોઈ ાન નથી.
નહેમ્યાએ ધનાઢ્ય લોકોને તથા ઉમરાવોને ગર બોનો ફાયદો ન ઉઠાવવા
યાદ કરા ુ.
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ુદ્રાલેખ
ુન નમાણ

રૂપરેખા
1. રા પાલ તર કે ું નહેમ્યા ું પ્રથમ સત્ર— 1:1-12:47
2. રા પાલ તર કે ું નહેમ્યા ું બીજુ સત્ર— 13:1-31

યરુશાલેમ માટે નહેમ્યાની થા
1હખાલ્યાના ુત્ર નહેમ્યા ુ*ં ૃતાંત આ પ્રમાણે છે.
વીસમા વષર્ના કસ્લેવ† માસમાં હુ ૂસાના કલ્લામાં રહેતો હતો

ત્યારે એ ું બન્ ું કે, 2 મારા ભાઈઓમાંનો એક, હનાની, યહૂ દયામાંના
કેટલાક માણસો સાથે ત્યાં આ ો. મેં તેઓને બંદ વાસમાંથી ુક્ત
થયેલાઓમાંના તથા બચેલાઓમાંના યહૂદ ઓ તથા યરુશાલેમ વષે
ૂ ું.
3 તેઓએ મને ક ું કે, “બંદ વાસમાંથી છૂટ ને જઓે ત્યાં બાક

રહેલા છે તેઓ ૂબ ુશ્કેલી તથા કરુણ તમાં આવી પડલેા છે.
યરુશાલેમનો કોટ તોડ પાડવામાં આવેલો છે અને તેના દરવાજા બાળ
નાખવામાં આ ા છે.”

4 જયારે એ સમાચાર મેં સાંભ ાં ત્યારે હુ નીચે બેસીને રડ્યો.
કેટલાક દવસો ુધી મેં શોક પા ો અને ઉપવાસ કર ને આકાશના
ઈ ર સમક્ષ મેં પ્રાથર્ના કર . 5 મેં ક ું, “હે યહોવાહ આકાશના ઈ ર,
મહાન અને ભયાવહ ઈ ર,જઓે તમારા પર પ્રેમ રાખે છે અને તમાર
આજ્ઞા પાળે છે તેઓની સાથે કરેલો કરાર તમે દયાથી પાળો છો.

6 “માર પ્રાથર્ના સાંભળો અને તમાર દ્ર મારા પર રાખો. તમારો
આ સેવક જે પ્રાથર્ના કરે છે તે સાંભળો; “તમારા સેવકો ઇઝરાયલીઓ
માટે રાત દવસ હુ તમને પ્રાથર્ના કરુ છુ. તેઓએ તમાર વરુદ્ધ જે પાપ
કયા છે તે તથા મેં તેમ જ મારા ૂવર્જોએજે પાપ કયાર્ છે તેની હુ ક ૂલાત

* 1:1 1:1 બી. સી. 465-425 ના વષ માં પ શયા સામ્રા પર પ્રથમ આતાર્હશાસ્તા
રાજાના શાસનકાળ દર મયાન, નહેમ્યા ુસાનના મહેલમાં રહેતો હતો જે એલામ દેશ ું
રાજધાની હ ુ.ં † 1:1 1:1 ચસ્લેવ અથવા “ કસ્લેવ” મ હનાનો સમયગાળો બા બલના
તાર ખયામાં નવમો મ હનો હતો, હ ૂ તાર ખયામાં તે મધ્ય નવેમ્બરથી મધ્ય ડસેમ્બર ુધીનો
સમય છે.



નહેમ્યા 1:7 iii નહેમ્યા 2:3

કરુ છુ. 7અમે તમાર વરુદ્ધ ઘણું ખરાબ વતર્ન ક ુ છે. તમારા સેવક
ૂસા મારફતે જે આજ્ઞાઓ, નયમો તથા વ ધઓઅમને અપાયાં હતાં

તે અમે પા ાં નથી.
8 જે શ ો તમે તમારા સેવક ૂસા મારફતે ફરમા ાં હતાં તેને

સંભારો, તમે ક ું હ ું કે, ‘જો તમે અ વ ા ુપણે વતર્શો તો હુ તમને
વદેશીઓમાં વખેર નાખીશ, 9પર ુ જો તમે માર પાસે પાછાઆવશો
અને માર આજ્ઞાઓ ું પાલન કરશો અને તેનો અમલ કરશો, તો તમારા
વંશજો આકાશના છેડા ુધી વેર વખેર થઈ ગયા હશે તો પણ હુ તેમને
મારા નામ માટે મેં જે ાન પસંદ ક ુર્ છે ત્યાં પાછા લાવીશ.’ ”

10 “તેઓ તમારા સેવકો અને તમારા લોક છે, જઓેને તમે તમારા
મહાન સામથ્યર્ વડે અને તમારા બળવાન હાથ વડે ુક્ત કયા છે. 11 હે
યહોવાહ, હુ વનંતી કરુ છુ, તમારા સેવકની પ્રાથર્ના અને જઓે તમારો
આદર કરવામાં ભયસ હતઆનંદ માને છે, તેવા તમારા સેવકોની પ્રાથર્ના
પણ સાંભળો. આજે તમે તમારા સેવકને આબાદ બક્ષો. અને આ
માણસની તેના પર કૃપાદ્ર થાય એમ તમે કરો.”
મેં રાજાની પાત્રવાહકની જમે સેવા કર .

2
નેહેમ્યાની રાજાને અરજ

1આતાર્હશાસ્તા રાજાની કાર કદ ના વીસમા વષ નીસાન માસમા*ં
તેણે દ્રાક્ષારસ પસંદ કય . મેં તે દ્રાક્ષારસ લઈને તેને આપ્યો. હુ ઉદાસ
હતો. આ પહેલાં તેની હજૂરમાં હુ કદ ઉદાસ થયો નહોતો. 2 તેથી
રાજાએ મને ૂ ું, “ ું કેમ આવો ઉદાસ દેખાય છે? ું બીમાર તો
લાગતો નથી. જરૂર તારા મનમાં કોઈ ભારે ખેદ હોવો જોઈએ.” આ
સાંભળ હુ બહુ ગભરાઈ ગયો.

3 મેં રાજાને જવાબ આપ્યો, “રાજા, ચરજીવ રહો; કારણ કે જે
નગરમાં મારા પ ૃઓને દફનાવવામાં આ ા છે તે ખં ડયર થઈ ગ ું છે

* 2:1 2:1આમાસ માચર્ મ હના મધ્યથી અપ્રેલ મ હનાની મધ્ય ુધી હોય છે



નહેમ્યા 2:4 iv નહેમ્યા 2:12

અને તેના દરવાજાઅ થી બળ ને ભસ્મ થઈ ગયા છે. એટલે હુ ઉદાસ
થયેલો છુ.”

4 પછ રાજાએ મને ૂ ું, “ ું માર પાસેથી ું ઇચ્છે છે?” ત્યારે મેં
આકાશના ઈ રને પ્રાથર્ના કર . 5 પછ મેં રાજાને ક ું, “આપને ઠ ક
લાગે તો મને યહૂ દયા જવાની રજાઆપો. કારણ કે ાં મારા ૂવર્જોને
દફના ા હતા, તે શહેરનો હુ ફર થી જીણ ધ્ધાર કર શકુ.” 6 રાજાની
સાથે રાણી પણ હાજર હતી, રાજાએ મને ક ું, “ત્યાં તારે કેટલો સમય
લાગશેઅને ું ારે પાછોઆવશ?ે” મેં તેમની સાથે મારો જવાનો સમય
ન કય ! તેથી મને જવા માટે રજા મળ ગઈ!

7 પછ મેં રાજાને ક ું, “જો આપની ઇચ્છા હોય તો નદ પારના
રાજકતાર્ઓ ઉપર મને એવા પત્ર અપાવજો કે, હુ યહૂ દયામાં પહોં ું
ત્યાં ુધી તેઓ મને ત્યાં જતો અટકાવે ન હ. 8 વળ રાજાના વનરક્ષક
આસાફ પર પણ એવો એક પત્ર અપાવજો કે ભ ક્ત ાનના કલ્લાના
દરવાજાઓના મોભ બનાવવા માટે નગરના કોટને તથા જે ઘરમાં હુ રહુ
તેને માટે મને લાકડાં આપ.ે”
મારા પર મારા ઈ રની કૃપા હોવાથી રાજાએ માર અરજ માન્ય

કર .
નગર પ્રદ ક્ષણા

9 હુ નદ પારના રા પાલો પાસે આ ો અને મેં તેઓને રાજાના
પત્રો આપ્યા. હવે રાજાએ તો માર સાથે સૈન્યના અ ધકાર ઓ તથા
ઘોડસેવારો મોકલ્યા હતા. 10 ારે હોરોનવાસી સાન્બાલ્લાટે† તથા
આમ્મોની ચાકર ટો બયાએ આ વષે સાંભ ું કે, ઇઝરાયલી લોકોને
મદદ કરવાને એક માણસ ત્યાં આ ો છે ત્યારે તેઓને ઘણું ખોટુ લાગ્ ુ.ં

11 તેથી હુ યરુશાલેમ આ ો અને ત્રણ દવસ ત્યાં ર ો. 12 મેં રાત્રે
ઊઠ ને માર સાથે થોડા માણસોને લીધા. યરુશાલેમને માટે જે કરવાની
મારા ઈ રે મારા મનમાં પ્રેરણા કર હતી, તે વષે મેં કોઈને કઈ ક ું ન હ.
જેજાનવર પર હુ સવાર કરતો હતો તે સવાય બીજુ કોઈજાનવર માર
સાથે ન હ ુ.ં
† 2:10 2:10 તે સમા રયા પ્રદેશનો અ ધકાર હતો
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13 હુ રાત્રે ખીણને દરવાજથેી બહાર નીકળ ને અજગર કૂડ તરફ છેક
કચરાના દરવાજા ુધી ગયો. યરુશાલેમના કોટ ું મેં અવલોકન ક ,ુ તે
ૂટ પડલેો હતો અને તેના દરવાજા અ થી ભસ્મ થઈ ગયેલા હતા.

14પછ ત્યાંથીઆગળ ચાલીને હુ કચરાના દરવાજા ુધી તથા રાજાના
તળાવ ુધી ગયો. હુ જેજાનવર પર સવાર કરતો હતો તેને પસાર થવા
માટે ૂરતી જગ્યા ન હતી.

15 તેથી હુ રાત્રે નાળાં તરફ ગયો અને કોટ ું અવલોકન ક .ુ ત્યાંથી
પાછો વળ ને ખીણના દરવાજામાં થઈને હુ પાછો વ ો. 16 હુ ાં ગયો
હતો કે, મેં ું ક ુ હ ુ,ં તે અ ધકાર ઓનાં જાણવામાં આ ું ન હ. મેં
યહૂદ ઓન,ે યાજકોન,ેઅમીરોને,અ ધકાર ઓને કે બાક ના કામદારોને
આ અંગે ક ું પણ ક ું ન હ ું.

17 મેં તેઓને ક ું, “આપણે કેવી દદુશામાં છ એ તે તમે જુઓ છો,
યરુશાલેમ ઉજ્જડ થયે ું છે. તેના દરવાજા અ થી ભસ્મ થયેલા
છે. ચાલો, આપણે યરુશાલેમનો કોટ બાંધીએ, જથેી આપણે નદા
કે ટ કારૂપ ન થઈએ.” 18 મારા ઈ રની કૃપાદ્ર મારા પર હતી. તે
વષે તથા રાજાએ મને જે વચનો આપ્યાં હતાં તે વષે પણ મેં તેઓને
ક ું. તેઓએ ક ું, “ઊઠો અને આપણે બાંધીએ.” તેથી તેઓએ એ
સારુ કાયર્ ઉમંગથી શરૂ ક ુ.

19 પણ હોરોની સાન્બાલ્લાટે, આમ્મોની ચાકર ટો બયાએ તથા
અરબી ગેશેમે આ સાંભળ ને અમાર હાંસી ઉડાવી અને અમારો
તરસ્કાર કર ને ક ું, “તમે આ ું કરો છો? ું તમે રાજાની સામે બંડ
કરવા ઇચ્છો છો?” 20 પછ મેં તેઓને જવાબ આપ્યો, “આકાશના
ઈ ર અમને સફળતા આપશે. અમે તેમના સેવકો છ એ અને
અમે બાંધકામ શરૂ કર ું. પણ તમારો કઈ હસ્સો, હક કે સ્મારક
યરુશાલેમમાં નથી,એ સમજી લેજો.”

3
યરુશાલેમનાં કોટની મરામત

1 પછ એલ્યાશીબ ુ યાજકે તથા તેના યાજક ભાઈઓએ
ઊઠ ને ઘેટાંનો દરવાજો બાંધ્યો. તેઓએ તેને પ વત્ર કયાર્ પછ તેનાં
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ાને બારણાં બેસાડ્યા.ં તેઓએ હામ્મેઆહના ુરજ ુધી અને છેક
હનાનએલના ુરજ ુધી તેની પ્ર ત ા કર . 2 તેની પાસે યર ખોના
માણસો બાંધકામ કરતા હતા. તેઓની પાસે ઈમ્રીનો દ કરો ઝા ૂર
બાંધકામ કરતો હતો.

3હસ્સેનાના દ કરાઓએમચ્છ દરવાજો બાંધ્યો. તેઓએતેના મોભ
ગોઠ ા અને તેના દરવાજા બેસાડ્યા. મજાગરાં જડ્યાં અને ૂંગળો
બેસાડ . 4 તેઓની પાસે હા ોસનો દ કરો, ઉ રયાનો દ કરો, મરેમોથ
મરામત કરતો હતો. તેની પાસે મશેઝાબએલનો દ કરો બેરે ાનો દ કરો
મ ુલ્લામ મરામત કરતો હતો. તેની પાસે બાનાહનો દ કરો સાદોક
સમારકામ કરતો હતો. 5 તેની પછ તકોઈઓ મરામત કરતા હતા, પણ
તેઓના આગેવાનોએ પોતાના મા લકના કામમાં મદદ કર ન હ.

6 જૂના દરવાજા ું સમારકામ પાસેઆનો દ કરો યોયાદા તથા
બસોદ્યાનો દ કરો મ ુલ્લામ કરતા હતા. તેઓએ તેના પાટડા ગોઠ ા,
તેના દરવાજા બેસાડ્યા અને મજાગરાં જડ ને ૂંગળો બેસાડ .
7તેઓની પાસે મલાટયા ગબ્યોની તથા યાદોન મેરોનોથી હતા. ગબ્યોન
તથા મસ્પાના માણસો મસ્પા નદ ની પેલે પારના રા પાલને આધીન
હતા. તેઓ સમારકામ કરતા હતા.

8 તેઓની પાસે હાહાર્યાનો દ કરો ઉ ઝયેલ સમારકામ કરતો હતો,
તે સોની હતો. તેની પાસે હનાન્યા નામનો એક ગાંધી મરામત કરતો
હતો. તેઓએ પહોળા કોટ ુધી યરુશાલેમનો કોટ બાંધ્યો. 9 તેઓની
બાજુમાં હૂરનો દ કરો રફાયા સમારકામ કરતો હતો. તે યરુશાલેમના
અધાર્ વભાગનો અ ધકાર હતો. 10 તેની બાજુમાં હરુમાફનો દ કરો
યદાયા પોતાના ઘરની સામે મરામત કરતો હતો. તેની પાસે હશાબ્નયાનો
દ કરો હા શ મરામત કરતો હતો.

11 હાર મનો દ કરો મા લ્કયા તથા પાહાથ-મોઆબનો દ કરો
હાશ્ ૂબ બીજા એક ભાગની તથા ભઠ્ઠ ઓના ુરજની મરામત
કરતા હતા. 12 તેઓની બાજુમાં હાલ્લોહેશનો દ કરો શાલ્ ુમ, જે
યરુશાલેમના અધાર્ વભાગનો અ ધકાર હતો, તે તથા તેની દ કર ઓ
સમારકામ કરતાં હતા.ં

13 હા ૂન તથા ઝાનોઆના રહેવાસીઓ ખીણના દરવાજા ું
સમારકામ કરતા હતા. તેઓએ તે કામ ૂરુ કર ને તેના દરવાજા
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બેસાડ્યા અને તેને મજાગરાં જડ્યાં તથા ૂંગળો બેસાડ . તેઓએ
કચરાના દરવાજા ુધી એક હજાર હાથ જટેલી લાંબી દ વાલ ું
સમારકામ ક ુ હ ું.

14 કચરાના દરવાજા ું સમારકામ રેખાબનો દ કરો મા લ્કયા કરતો
હતો, તે બેથ-હાકકેરેમના જલ્લાનો અ ધકાર હતો. તેણે તે ું
સમારકામ ૂરુ કર ને તેના દરવાજા બેસાડ્યા. તેને મજાગરાં જડ્યાં
તથા ૂંગળો બેસાડ .

15 કારજાના દરવાજાની મરામત કોલ-હોઝેહનો દ કરો શાલ્ ુમ, જે
મસ્પાના જલ્લાનો અ ધકાર હતો, તે કરતો હતો. તેણે તે સમારકામ
કર તેનાં બારણા બેસાડ્યા. તેમને મજાગરાં જડ્યાં અને ૂંગળો
બેસાડ . રાજાના બગીચા પાસેના શેલાના તળાવની દ વાલ પણ છેક
દાઉદનગરમાંથી ઊતરવાની સીડ ુધી બાંધ્યો.

16 તેની બાજુમાં આઝ ૂકનો દ કરો નહેમ્યા, જે બેથ- ૂરના અધાર્
જીલ્લાનો અ ધકાર હતો, તેણે દાઉદની કબરોની સામેની જગ્યા ુધી
તથા ખોદ ને બનાવેલા તળાવ ુધી અને ૂરવીરોના ઘર ુધીના ભાગ ું
સમારકામ કરા ું. 17તેના પછ લેવીઓ સમારકામ કરતા હતા,એટલે
બાનીના દ કરો રહૂમ. તેની પાસે હશાબ્યા,જે કઈલાના અધાર્ જલ્લાનો
અ ધકાર , તે પોતાના ભાગની મરામત કરતો હતો.

કોટ ઉપર કામ કરતા લેવીઓ
18 તેની બાજુમાં તેઓના દેશના માણસો, એટલે હેનાદાદનો દ કરો

બાવ્વાય*, જે કઈલાના અધાર્ જલ્લાનો કારભાર હતો. તે સમારકામ
કરતો હતો. 19 તેના પછ યે ૂઆનો દ કરો એઝેર, જે મસ્પાનો
અ ધકાર હતો, તે કોટના ખાંચા આગળના શ ાલયના ચઢાવ સામે
બીજા એક ભાગની મરામત કરાવતો હતો.

20 તેની બાજુમાં ઝાકકાયનો દ કરો બારુખ કોટના ખાંચાથી તે
એલ્યાશીબ ુ યાજકના ઘરના બારણાં ુધી બીજા એક ભાગની
મરામત ચીવટ ૂવર્ક કરતો હતો. 21 તેની બાજુમાં હા ોસના ુત્ર

* 3:18 3:18 બી ૂયી
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ઉ રયાના ુત્ર મરેમોથએલ્યાશીબના ઘરના બારણાથી તે એલ્યાશીબના
ઘરના બીજા છેડા ુધી બીજા એક ભાગની મરામત કરતો હતો.

કોટ પર કામ કરતા યાજકો
22 તેની બાજુમાં યરુશાલેમની આસપાસના પ્રદેશમાં રહેતા

યાજકોએ મરામત કરતા હતા. 23 તેઓની બાજુમાં બન્યામીન તથા
હાશ્ ૂબ પોતપોતાના ઘરની સામે મરામત કરતા હતા. તેઓની બાજુમાં
અનાન્યાનો ુત્ર માસેયાનો ુત્ર અઝાયાર્ તેના પોતાના ઘર આગળ
મરામત કરતો હતો. 24 તેના પછ હેનાદાદનો ુત્ર બ ૂઈ અઝાયાર્ના
ઘરથી તે કોટના ખાંચા ુધી, બીજા ભાગની મરામત કરતો હતો.

25 ઉઝાયનો ુત્ર પાલાલ કોટના ખાંચા સામે તથા જે ુરજ રાજાના
ઉપલા મહેલ પાસે ચોક દારોના આંગણા આગળ હતો, તેની સામે
મરામત કરતો હતો. તેની બાજુમાં પારોશનો ુત્ર પદાયા મરામત કરતો
હતો. 26હવે ભ ક્ત ાનના સેવકો ઓફેલમાં રહેતા હતા, તેઓ ૂવર્ની
બાજુ પાણીના દરવાજાથી તે બહાર પડતા ુરજ ુધીના ૂણાની
મરામત કરતા હતા. 27 તેની બાજુમાં તકોઈઓ બહાર પડતા મોટા
ુરજ સામેથી તે છેક ઓફેલના કોટ ુધી બીજા એક ભાગની મરામત

કરતા હતા.

બીજા બાંધનારાઓ
28 અ ભાગળ ઉપર યાજકો પોતપોતાના ઘરની સામે મરામત

કરતા હતા. 29 તેઓના બાજુમાં ઈમ્મેરનો ુત્ર સાદોક પોતાના ઘરની
સામેના ભાગની મરામત કરતો હતો. તેની બાજુમાં ૂવર્ ભાગળનો રક્ષક
શખાન્યાનો ુત્ર શમાયા મરામત કરતો હતો. 30તેની બાજુમાં શેલેમ્યાનો
ુત્ર હનાન્યાઅને સાલાફનો છઠ્ઠો ુત્ર હા ૂન બીજાએકભાગની મરામત

કરતો હતો. તેની બાજુમાં બેરે ાનો ુત્ર મ ુલ્લામ તેનીઓરડ ના સામે
વાળા ભાગની મરામત કરતો હતો.

31 તેની બાજુમાં મા લ્કયા નામનો સોની ભ ક્ત ાનના સેવકો અને
વેપાર ઓના ઘરો ુધી, હા મ્મફકાદના દરવાજાની સામે તથા ૂણા
ઉપરની ઓરડ ની મરામત કરતો હતો. 32 ૂણાની બાજુની ઓરડ
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તથા ઘેટાં ભાગળની વચ્ચેના ભાગની મરામત સોનીઓ તથા વેપાર ઓ
કરતા હતા.

4
કામના વરોધનો નહેમ્યાનો પ્ર તકાર

1હવે જયારે સાન્બાલ્લાટે સાંભ ું કે અમે કોટ બાંધીએછ એ, ત્યારે
તે ઉગ્ર થયો. અને રોષે ભરાયો. તેણે યહૂદ ઓની હાંસી ઉડાવી. 2 તેના
ભાઈઓ અને સમરુનના સૈન્યની હાજર માં તે બોલ્યો, “આ નબર્ળ
યહૂદ ઓ ું કર ર ા છે? ું તેઓ પોતાને માટે ફર થી નગર બાંધશ?ે
ું તેઓ યજ્ઞચઢાવશ?ે ું તેઓઆકામએક દવસમાં ૂરુ કર શકશ?ે
ું બળ ગયેલી ઈમારતોના ૂળઢેફાંના ઢગલામાંથી તેઓ ુન: નમાર્ણ

કરશે? 3 આમ્મોની ટો બયા જે તેની સાથે હતો, તેણે ક ું, “તેઓ જે
બાંધી ર ા છે તે પથ્થરના કોટ પર એક શયાળ પણ ચઢે તોય તે ૂટ
પડશે!”

4અમારા ઈ ર, સાંભળો, કેમ કે અમાર મશ્કર કરવામાં આવે છે.
તેઓ અમાર જે નદા કરે છે તેનો બદલો તેઓને વાળ આપો. તેઓ
બંદ વાસમાં જાઓ અને તેઓના ઘરબાર ૂંટાઈ જાઓ. 5 હે ઈ ર,
તેઓના અન્યાય સંતાડશો ન હ અને તેઓનાં પાપ તમાર આગળથી
ૂંસી નાખશો ન હ, કારણ કે તેઓએ બાંધનારાઓને ખીજવીને ુસ્સે

કયાર્ છે.” 6એમઅમે તે કોટ બાંધ્યો અને લોકોનો ઉત્સાહ એટલો બધો
હતો કે આખો કોટ તેની નધાર્ રત ઊંચાઈથી અડધા ભાગનો કોટ તો
તેઓએ જોતજોતામાં બાંધી દ ધો.

7પર ુ ારે સાન્બાલ્લાટે, ટો બયાએ,આરબોએ,આમ્મોનીઓએ
અને આશ્દોદ ઓએ સાંભ ું કે, યરુશાલેમના કોટના મરામત ું કામ
આગળ વધી ર ું છે અને પડલેા મોટાં ગાબડાં ુરાવા માંડ્યા છે, ત્યારે
તેઓ ૂબ ુસ્સે થઈ ગયા. 8 તેઓ બધા એકઠા થયા અને તેઓને
તેઓના કામમાં ભંગાણ પાડવા માટે યોજના કર . તેઓ યરુશાલેમ
વરુદ્ધ લડવા માટે આ ા. 9 પણ અમે અમારા ઈ રને પ્રાથર્ના કર
અને તેઓની સામે ચોક કરવા રાત દવસનો જાપ્તો ગોઠવી દ ધો.
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10 પછ યહૂ દયાના લોકોએ ક ું કે, “વજન ઊંચકનારા મજૂરો
પોતાના સામથ્યર્ ુમાવી દ ધા છે અને ત્યાં એટલો બધો કચરો છે કે
અમે આ કોટ બાંધી શકતા નથી.”
11અમારા શ ુઓએએ ું ક ું, “આપણે તેઓના પર ૂટ પડ ને તેઓને
ખબર પડે કે તેઓઆપણને જુએ તે પહેલાં તેઓને માર નાખી ું અને
કામ પણ અટકાવી દઈ ું.”

12 તે સમયે તેઓની પડોશમાં રહેતા યહૂદ ઓએ અમાર પાસે દસ
વાર આવીને અમને ચેત ા કે, “તેઓ સવર્ દશાએથી આપણી વરુદ્ધ
ભેગા થઈ ર ા છે.” 13તેથી મેં કોટની પાછળ ુલ્લીજગ્યાઓમાં સૌથી
નીચેના ભાગમાં લોકોને તેઓનાં કુટુબો પ્રમાણ,ે તલવારો,ભાલાઓતથા
ધ ુષ્યબાણ વડે સજ્જ કર ને બેસાડ્યા. 14 મેં અ ધકાર ઓને તથા
બીજાલોકોને ઉદે્દશીને ક ું, “તમારે તે લોકોથી ડર ું ન હ. આપણા પ્ર ુ
યહોવાહ કેવા મહાન અને ભયાવહ છે તે યાદ કર ને તમારા ભાઈઓ,
ુત્રો, ુત્રીઓ, પત્નીઓ અને તમારા ઘર માટે લડો.”
15જયારે અમારા શ ુઓએ સાંભ ું કે અમને તેઓની યોજનાની

જાણ થઈ ગઈ છે અને યહોવાહે તેઓની યોજના નષ્ફળ બનાવી છે
ત્યારે અમે સવર્ કોટ બાંધવા માટે પોતપોતાના કામ પર પાછા આ ા.
16તે દવસથી મારા અડધા ચાકરો બાંધકામ કરતા અને બાક ના ભાલા,
ઢાલ, તીરકામઠાં અને બખ્તર ધારણ કર ને ચોક કરવા માટે ઊભા
રહેતા. અને યહૂ દયાના બધા લોકોને આગેવાનો તેઓની સાથે રહ ને
પીઠબળ ૂરુ પાડતા હતા.

17 કોટ બાંધનારાઓ અને વજન ઉપાડનારાઓ એક હાથથી કામ
કરતા હતા અને બીજા હાથમાં શ ધારણ કર રાખતા હતા.
18બાંધકામ કરનારાઓ પણ કમરે તલવાર લટકાવીને કામ કરતા હતા.
રણ શગડુ વગાડનાર માર પાસે હતો.

19 મેં અમીરોન,ે અ ધકાર ઓને અને બાક ના લોકોને ક ું, “કામ
વશાળ અને મોટુ છે. આપણે કોટની ફરતે અલગ અલગ પડ ગયેલાં
છ એ. 20 તો તમે ાં પણ હો, તે જગ્યાએ ારે રણ શગડાંનો
અવાજ સાંભળો ત્યારે એકસાથે બધા લોકો દોડ ને માર પાસે ભેગા
થઈ જજો,આપણા ઈ રઆપણા માટે ુદ્ધ કરશે.”
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21આ પ્રમાણે અમે ુન: નમાર્ણ ું કામ આગળ ચલાવતા હતા અને
અમારામાંના અડધા સવારથી રાતે તારા દેખાય ત્યાં ુધી હાથમાં ભાલા
લઈને ઊભા રહેતા હતા. 22 મેં તેઓને તે સમયે એમ ક ું કે, “દરેક
માણસે તેના ચાકરસ હત યરુશાલેમમાં જ રહે ું, જથેી તેઓ રાત્રે
અમારુ રક્ષણ કરે અને દવસે કામ કરે.” 23આમ, હુ, મારા ભાઈઓ,
મારા ચાકરો કે માર પાછળચાલતા રક્ષકો કોઈ કદ વ ો ઉતારતા ન હ
અને અમારા દરેક જણ પાસે શ ો અને પાણી હતા*.

5
ગર બો પરનો જુલમ દૂર કય

1 પછ લોકોએ તથા તેઓની ીઓએે પોતાના યહૂદ ભાઈઓની
વરુદ્ધ મોટો પોકાર કય . 2 તેમાંના કેટલાંક કહેવા લાગ્યાં કે, “અમારા
ુત્રો તથા અમાર ુત્રીઓ સ હત અમે ઘણાં માણસો છ એ. તેથી

અમને અનાજ આપો કે જથેી અમે તે ખાઈને જીવતાં રહ એ.” 3 ત્યાં
વળ બીજા કેટલાંક કહેવા લાગ્યાં કે, “દકુાળ દર મયાન અમે અમારા
ખેતરો, દ્રાક્ષવાડ ઓ તથા ઘરો અનાજ મેળવવા માટે ગીરો ૂકવાને
તૈયાર છ એ.”

4 કેટલાકેએમ ક ું, “રાજાને મહે ૂલભરવા માટે અમે અમારા ખેતરો
તથા દ્રાક્ષવાડ ઓ ઉપર પૈસા ઉપાડ્યા છે. 5 હવે જોકે અમારા શર ર
તથા લોહ અમારા ભાઈઓના જવેાં અને અમારા બાળકો તેઓનાં
બાળકો જવેાં જ છે. તોપણ અમે અમારા દ કરાઓને તથા અમાર
દ કર ઓને દાસદાસીઓ થવાને ુલામની અવ ામાં લાવીએ છ એ.
અમાર દ કર ઓમાંની કેટલીક તો ુલામ થઈ ૂક છે. પણ અમે
તદ્દન નરુપાય છ એ, કેમ કે અમારા ખેતરો તથા દ્રાક્ષવાડ ઓના મા લક
બીજા થયા છે.”

6 આ તેઓના પોકારના શ ો સાંભળ ને હુ ઘણો ક્રો ધત થયો.
7 પછ આ વષે મેં મનમાં વચાર કય અને અમીરોને તથા
અ ધકાર ઓને ધમકા ા. મેં તેઓને ક ું, “તમે બધા પોતાના ભાઈઓ
પાસેથી બહુઆકરુ ાજ લો છો.” મેં તેઓની વરુદ્ધએક મોટ સભા

* 4:23 4:23 દરેક જણ હ થયારબંધ હતા.
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ભર . 8અને તેઓને ક ું કે, “આપણા જે યહૂદ ભાઈઓ વદેશીઓના
ુલામ થયા હતા, તેઓને અમે અમાર શ ક્ત પ્રમાણે ૂલ્ય આપી

છોડા ા;ં છતાં તમે પોતાના ભાઈઓને પોતે જ વેચવા માગો છો?”
તેઓછાના ર ાઅને જવાબઆપવા તેઓને એકશ પણબોલવાનો
ૂ ો ન હ.
9 વળ મેં ક ું કે, “તમે જે કર ર ા છો તે સારુ નથી. આપણા

વદેશી શ ુઓ નદા કરે એવી બીક રાખીને ું તમારે આપણા ઈ રનો
ભય રાખીને વતર્ ું ન જોઈએ? 10 હુ, મારા ભાઈઓ તથા મારા સેવકો,
તેઓને પૈસા અને અનાજ ઉધાર આપતા આ ા છ એ. પણ હવે કૃપા
કર ને આપણે ાજ લેવા ું છોડ દે ું જોઈએ. 11 કૃપા કર ને આજે
જ તેઓનાં ખેતરો, દ્રાક્ષવાડ ઓ, જૈ ૂનવાડ ઓ, તેઓનાં ઘરો, પૈસા,
અનાજ, દ્રાક્ષારસ તથા તેલ તમે તેઓની પાસેથી પડાવી લો છો તે ાજ
સાથે તમારે તેઓને પાછાં આપવા.ં”

12 પછ તેઓએ ક ું, “અમે તે પાછાં આપી ું અને તેઓની પાસેથી
કઈ ાજ લઈ ું ન હ. તારા કહેવા ુજબ અમે કર ું,” પછ મેં
યાજકોને બોલાવીને તેઓની પાસે સમ ખવડા ા, કે તેઓ પોતા ું વચન
પાળશે. 13પછ મેં તેઓને ચેતવણીઆપી કે, “જે માણસ પોતા ું વચન
ન પાળે તેઓ ું પોતા ું ઘર, મલકત તથા સવર્સ્વ ઈ ર ન કરો.
આખી સભાએ ક ું, “આમીન.” અને તેઓએ યહોવાહની સ્ ુ ત

કર . અને તે લોકોએઆપેલા વચન પ્રમાણે ક ુ.

નહેમ્યાની ન:સ્વાથર્ સેવા
14 જે સમયથી યહૂ દયા દેશમાં તેઓના આગેવાન તર કે માર

નમ ૂક થઈ ત્યારથી, એટલે આતાર્હશાસ્તા રાજાના શાસનકાળના
વીસમા વષર્થી તે બત્રીસમા વષર્ ુધી, બાર વષર્ ુધી રા પાલ તર કે
બજાવેલી ફરજનો પગાર મેં તથા મારા ભાઈઓએ લીધો નથી. 15 પણ
મારા પહેલાં જે રા પાલો હતા, તેઓના ખચર્નો ભાર એ લોકો પર
પડતો, તેઓ તેઓની પાસેથી અ , દ્રાક્ષારસ તથા તે ઉપરાંત દરરોજ
ચાળ સ શેકેલ ચાંદ લેતા હતા. તે ઉપરાંત તેઓના ચાકરો લોકો પર
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ત્રાસ ુજારતા હતા. પણ મેં ઈ રથી ડર ને તેઓની સાથે એવો વતાર્વ
કય નહોતો.

16 વળ હુ એ કલ્લાના બાંધકામમાં મંડ ર ો અને અમે કઈ પણ
જમીન ખર દ ન હ. અને મારા સવર્ ચાકરો તે કામ કરવા ભેગા
થયા હતા. 17 અમાર આસપાસના વદેશીઓમાંથી જઓે અમાર
પાસે આવતા તેઓ ઉપરાંત યહૂદ ઓ તથા અ ધકાર ઓમાંના દોઢસો
માણસો માર સાથે જમતા.

18અમારે સારુ ખોરાકમાં દરરોજ એક બળદ, પસંદ કરેલા છ ઘેટા,ં
પક્ષીઓ ઉપરાંત દર દસ દવસે જોઈએ તેટલો દ્રાક્ષારસ આપવામાં
આવતો. મેં રા પાલ તર કેની ફરજનો પગાર માગ્યો ન હ, કેમ કે આ
લોકો પર બોજો ભારે હતો. 19 “હે મારા ઈ ર,એ લોકોને સારુ મેં જે
જે ક ુ છે તે સવર્ ું મારા લાભમાં સ્મરણ કર.”

6
નહેમ્યા સામે કાવતરાં

1 હવે ારે સાન્બાલ્લાટ, ટો બયા, અરબી ગેશેમ તથા અમારા
બીજા દશુ્મનોને ખબર મળ કે મેં કોટ ફર બાંધ્યો છે અને તેમાં ક ું
બાક ર ું નથી,જોકે તે વખત ુધી મેં દરવાજાઓનાં બારણાં બેસાડ્યાં
નહોતાં 2 સાન્બાલ્લાટે તથા ગેશેમે મને કહેવડા ું, “આવ, આપણે
ઓનોના કોઈ એક ગામના મેદાનમાં મળ એ.” પણ તેઓનો ઇરાદો તો
મને ુકસાન પહોંચાડવાનો હતો.

3મેં તેઓની પાસે સંદેશવાહકો મોકલીને જણા ું, “હુ એક મોટુ કામ
કરવામાં રોકાયેલો છુ, માટે મારાથી આવી શકાય તેમ નથી. હુ તે પડ ું
ૂક ને તમાર પાસે આવીને શા માટે કામ પડ ું ૂકુ?” 4 તેઓએ મને

એનો એ જ સંદેશો ચાર વખત મોકલ્યો. અને દરેક વખતે મેં તેઓને એ
જ જવાબઆપ્યો.

5 પાંચમી વખતે સાન્બાલ્લાટે પોતાના ચાકરને હાથમાં એક ુલ્લો
પત્રઆપીને માર પાસે મોકલ્યો. 6 તેમાં એ ું લખે ું હ ુ:ં

“પ્રજાઓમાં એવી અફવા ચાલે છે અને ગેશેમ પણ કહે છે કે, ું
યહૂદ ઓ સાથે મળ ને બળવો કરવાનો ઇરાદો કરે છે. તે કારણથી
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જ ું કોટ ફર થી બાંધે છે. ું પોતે તેઓનો રાજા થવા ઇચ્છે છે એવી
અફવા પણ ચાલે છે.

7 અને તારા વષે યરુશાલેમમાં જાહેર કરવા માટે તેં પ્રબોધકો
નમ્યા તેઓ કહે કે, ‘યહૂ દયામાં રાજા છે!’ આ હક કત રાજાને
જાહેર કરવામાં આવશ.ે માટે હવે આવ આપણે ભેગા મળ ને
વચારણા કર એ.”
8 પછ મેં તેને જવાબ મોકલ્યો, “જે ું જણાવે છે તે પ્રમાણે તો કઈ

થ ું નથી. એ તો તારા પોતાના જ મનની કલ્પના જ છે.” 9 કારણ કે
તેઓ અમને ડરાવવા માગતા હતા કે, “અમે ના હમત થઈને કામ છોડ
દઈએ અને પછ તે ૂરુ થાય જ ન હ. પણ હવે ઈ ર, મારા હાથ તમે
મજ ૂત કરો.”

10મહેટાબેલના દ કરા દલાયાના દ કરા, શમાયાને ઘરે હુ ગયો. ત્યારે
તે બારણાં બંધ કર ને પોતાના જ ઘરમાં ભરાઈ ર ો હતો. તેણે ક ું,
“આપણે આપણા ઈ રના ઘરમાં, સભા ાનની અંદર મળ એ. અને
ભ ક્ત ાનનાં બારણાં બંધ રાખીએ, કેમ કે તેઓ તને રાત્રે માર નાખવા
આવશ.ે” 11 મેં જવાબ આપ્યો, “ ું મારા જવેા માણસે નાસી જ ું
જોઈએ? અને પોતાનોજીવબચાવવા માટે કોણભ ક્ત ાનમાં ભરાઈ
જાય? હુ અંદર ન હ જાઉં.”

12મને ખાતર થઈ કે ઈ રે તેને મોકલ્યો નહોતો, પણતેણે એ પ્રબોધ
માર વરુદ્ધ કય હતો. કેમ કે ટો બયાએ તથા સાન્બાલ્લાટે તેને લાંચ
આપીને રા ો હતો. 13 કે હુ બી જાઉં અને તેણે જે ક ું હ ું તે કર ને
હુ પાપ કરુ, જથેી માર નદા તથા અપક ત કરવા ું ન મ તેઓને
મળે. 14 “હે મારા ઈ ર, ટો બયાનાં તથા સાન્બાલ્લાટનાં આ કૃત્યો તમે
યાદ રાખજો. અને નોઆદ્યા પ્રબો ધકા તથા અન્ય પ્રબોધકો,જઓે મને
ડરાવવા ઇચ્છતાં હતા,ં તેઓને પણ યાદ રાખજો.”

ૂરુ થયે ું સમારકામ
15 દ વાલ ું કામ બાવન દવસોમાં અ ૂલ માસની પચીસમી તાર ખે
ૂરુ થ ું. 16 ારે અમારા સવર્ શ ુઓને એ વાતની ખબર પડ ત્યારે

અમાર આજુબાજુના સવર્ વદેશીઓને ડર લાગ્યો અને તેઓઅ તશય
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નરાશ થયા. કેમ કે આ કામ તો અમારા ઈ રની મદદથી જ ૂરુ થ ું
છે,એમ તેઓએજાણ્ ુ.ં

17 તે સમયે યહૂ દયાના અમીરોએ ટો બયા પર ઘણા પત્રો લ ા
હતા, તેમ જ ટો બયાના પત્રો પણ તેઓના પર આવતા હતા.
18 યહૂ દયામાં ઘણાએ તેની આગળ સોગન ખાધા હતા, કેમ કે તે
આરાહના દ કરા શખાન્યાનો જમાઈ હતો. તેનો દ કરો યહોહાનાન
બેરે ાના દ કરાએ મ ુલ્લામની દ કર સાથે લ કયા હતાં. 19 તેઓ
માર આગળ તેનાં ુકૃત્યો વષે કહ જણાવતાં હતાં અને માર કહેલી
વાતોની તેને જાણ કરતા હતા.
ટો બયા મને બીવડાવવા માટે પત્રો મોકલતો હતો.

7
1જયારે કોટ ું બાંધકામ ૂરુ થ ું અને મેં દરવાજાઓ ઊભા કયાર્,

ત્યારે દ્વારપાળો, ગાનારાઓ તથા લેવીઓની નમ ૂક કરવામાં આવી.
2મેં મારા ભાઈ હનાનીઅને કલ્લાનાઅમલદાર હનાન્યાને યરુશાલેમનો
હવાલો સોંપ્યો. કારણ કે તે ઘણો વ ા ુ હતો તથા બીજા બધા કરતાં
ઈ રથી વશેષ ડરનારો હતો.

બં દવાસમાંથી પાછા ફરેલાંની નામાવલી
એઝ. 2:1-70

3અને મેં તેઓને ક ું, “ દવસ ચઢે ત્યાં ુધી યરુશાલેમના દરવાજા
ખોલવા ન હ અને ારે ચોક દારો ચોક કરતા હોય ત્યારે તેઓએ
દરવાજાનાં બારણાં બંધ રાખવા.ં યરુશાલેમના રહેવાસીઓમાંથી તમારે
ચોક દારો નીમવા. દરેક જણ નયત જગ્યાએ ચોક કરે અને બાક ના
પોતાના ઘર આગળ ચોક કરે.” 4 નગર ૂબ વસ્તારવા ું હ ુ.ં પણ
તેમાં લોકો થોડા જ હતા અને ઘરો હજુ બંધાયાં નહોતા.

5 મારા ઈ રે મારા હૃદયમાં એવી પ્રેરણા કર કે, ઉમરાવોને,
અ ધકાર ઓને અને લોકોને વંશાવળ પ્રમાણે તેઓની ગણતર કરવા
માટે એકઠા કરવા. જઓે સૌથી પહેલા આ ા હતા તેઓની
વંશાવળ ની યાદ મને મળ . તેમાં મને આ લખાણ જોવા મ ું કે.

6 “બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સાર દ્વારા જે લોકોને બંદ વાન કર ને
લઈ જવામાં આ ા હતા, તેઓમાંના જે લોકો યહૂ દયાનાં પોતપોતાનાં
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નગરોમાં અને યરુશાલેમમાં પાછા આ ા, 7 એટલે ઝરુબ્બાબેલ,
યે ૂઆ, નહેમ્યા, અઝાયાર્, રામ્યા, નાહમાની, મોદખાય, બલ્શાન,
મસ્પરેથ, બગ્વાય, નહૂમ તથા બાનાહની સાથે આ ા તેઓઆ છે.
ઇઝરાયલના લોકોના ુરુષોની સં ાવાર યાદ આ પ્રમાણે છે.

8 પારોશના વંશજો બે હજાર એકસો બોતેર, 9 શફાટયાના વંશજો
ત્રણસો બોતેર, 10 આરાહના વંશજો છસો બાવન, 11 યે ૂઆ તથા
યોઆબના વંશજોમાંના પાહાથ-મોઆબના વંશજો બે હજાર આઠસો
અઢાર, 12 એલામના વંશજો એક હજાર બસો ચોપન, 13 ઝા ૂના
વંશજો આઠસો પસ્તાળ સ, 14ઝાકકાયના વંશજો સાતસો આઠ.

15 બ ૂઈના વંશજો છસો અડતાળ સ, 16 બેબાયના વંશજો
છસો અઠ્ઠાવીસ, 17 આઝગાદના વંશજો બે હજાર ત્રણસો બાવીસ,
18અદો નકામના વંશજો છસો સડસઠ.

19 બગ્વાયના વંશજો બે હજાર સડસઠ, 20આદ નના વંશજો છસો
પંચાવન, 21 હઝ કયાનાઆટેરના વંશજોઅઠ્ઠાણુ,ં 22હા ુમના વંશજો
ત્રણસો અઠ્ઠાવીસ.

23 બેસાયના વંશજો ત્રણસો ચોવીસ, 24 હાર ફના વંશજો એકસો
બાર, 25 ગબ્યોનના વંશજો પંચાણું 26બેથલેહેમ તથા નટોફાથીએકસો
ઈઠ્યાસી.

27 અનાથોથના વંશજો એકસો ઈઠ્યાસી, 28 બેથ-આઝમાવેથના
વંશજો બેતાળ સ, 29 કયાર્થ-યાર મના કફ રાના તથા બેરોથના વંશજો
સાતસો તેંતાળ સ, 30 રામા તથા ગેબાના વંશજો છસો એકવીસ.

31 મખ્માશના વંશજો એકસો બાવીસ, 32 બેથેલના તથા આયના
વંશજો એકસો ત્રેવીસ, 33 નબોના વંશજો બાવન, 34બીજા એલામના
વંશજો એક હજાર બસો ચોપન.

35 હાર મના વંશજો ત્રણસો વીસ, 36 યર ખોના વંશજો ત્રણસો
પસ્તાળ સ, 37 લોદના, હાદ દના તથા ઓનોના વંશજો સાતસો
એકવીસ, 38સનાઆહના વંશજો ત્રણ હજાર નવસો ત્રીસ.

39 યાજકો: યદાયાના વંશજો, યે ૂઆના કુટુબનાં નવસો તોંતેર,
40 ઈમ્મેરના વંશજો એક હજાર બાવન, 41 પાશહૂરના વંશજો એક
હજાર બસો ુડતાળ સ, 42હાર મના વંશજો એક હજાર સ ર.
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43 લેવીઓ: યે ૂઆના તથા કાદમીએલના વંશજો, હોદેવાના
વંશજોમાંના ુંમોતેર. 44 ગાનારાઓ: આસાફના વંશજો એકસો
અડતાળ સ. 45 દ્વારપાળો: શાલ્ ુમના વંશજો, આટેરના વંશજો,
ટાલ્મોનના વંશજો, આ ુબના વંશજો, હટ ટાના વંશજો અને
શોબાયના વંશજો એક સો આડત્રીસ.

46 ભ ક્ત ાનના સેવકો: સીહાના વંશજો, હ ૂફાના વંશજો,
ટાબ્બાઓથના વંશજો, 47 કેરોસના વંશજો,સીઆના વંશજો, પાદોનના
વંશજો, 48 લબાનાના વંશજો, હગાબાના વંશજો, શાલ્માયના વંશજો,
49હાનાનના વંશજો, ગદે્દલના વંશજો, ગહારના વંશજો.

50 રાયાના વંશજો, રસીનના વંશજો, નકોદાના વંશજો,
51 ગાઝ્ઝામના વંશજો, ઉઝઝાના વંશજો, પાસેઆના વંશજો,
52બેસાઈના વંશજો, મેઉનીમના વંશજો, નફ સીમના વંશજો.

53 બાક ુકના વંશજો, હાકૂફાના વંશજો, હાહૂરના વંશજો,
54 બાસ્લીથના વંશજો, મ હદાના વંશજો, હાશાર્ના વંશજો,
55બાક સના વંશજો, સીસરાના વંશજો, તેમાના વંશજો, 56નસીઆના
વંશજો અને હટ ફાના વંશજો.

57 ુલેમાનના સેવકોના વંશજો: સોટાયના વંશજો, સોફેરેથના
વંશજો, પર દાના વંશજો, 58 યાલાના વંશજો, દાક નના વંશજો,
ગદે્દલના વંશજો, 59 શફાટયાના વંશજો, હાટ્ટ લના વંશજો, પોખરેથ-
હાસ્સબાઈમના વંશજો અને આમોનના વંશજો. 60 ભ ક્ત ાનના
સેવકો તથા ુલેમાનના સવર્ સેવકો મળ ને ત્રણસો બાણું હતા.

61 તેલ-મેલાહ, તેલ-હાશાર્, કરુબ, આદ્દોન તથા ઈમ્મેરમાંથી જઓે
પાછા આ ા હતા તે આ છે: પણ તેઓ ઇઝરાયલીઓમાંના હતા
કે ન હ એ વષે તેઓ પોતપોતાના ૂવર્જોના કુટુબો તથા પોતપોતાના
વંશજો બતાવી શ ા ન હ. 62 દલાયાના વંશજો, ટો બયાના વંશજો
તથા નકોદાના વંશજો છસો બેતાળ સ. 63 યાજકોમાંના: હબાયાના
વંશજો, હા ોસના વંશજો અને બા ઝલ્લાયના વંશજો. બા ઝલ્લાયે
ગલ્યાદ દ કર ઓમાંથી એકની સાથે લ ક ુ હ ું, તેથી તેઓનાં નામ
પરથી તે ું નામ એ પ ુ.ં

64 જઓે વંશાવળ પ્રમાણે ગણવામાં આ ા તેઓમાં તેઓએ
પોતાની નોંધ શોધી, પણ તે મળ ન હ, માટે તેઓ યાજકપદમાંથી ફ રગ
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કરાયા. 65 આગેવાનોએ તેઓને ક ું કે ઉર મ અને ુમ્મીમ* ધારણ
કરનાર એક યાજક ઊભો થાય ન હ ત્યાં ુધી તેઓએ પરમપ વત્ર
વસ્ ુઓમાંથી ખા ું ન હ.

66 સવર્ લોકો મળ ને બેતાળ સ હજાર ત્રણસો સાઠ માણસો હતા.
67 તે ઉપરાંત તેઓના દાસો તથા દાસીઓ મળ ને સાત હજાર ત્રણસો
સાડત્રીસ હતા. તેઓમાં ગાનારાઓ તથા ગાનાર ઓ બસો પસ્તાળ સ
હતા.

68 તેઓના ઘોડા સાતસો છત્રીસ હતા†, તેઓનાં ખચ્ચર બસો
પસ્તાળ સ હતા,ં 69 તેઓનાં ઊંટો ચારસો પાંત્રીસ અને તેઓના ગધેડાં
છ હજાર સાતસો વીસ હતા.ં

70 ૂવર્જોનાં કુટુબોમાંના ુ આગેવાનોમાંથી કેટલાકે આ કામને
માટે ભેટ આપી હતી. ુ ૂબાએ એક હજાર દાર ક‡ સો ું,
પચાસ પાત્રો અને પાંચસો ત્રીસ યાજકવ ો ભંડારમાં આપ્યાં હતા.
71 ૂવર્જોનાં કુટુબોનાઆગેવાનોમાંથી કેટલાકે વીસહજાર દાર કસો ું§
તથા બે હજાર બસો માનેહ* ચાંદ ભંડારમાં આપ્યાં હતા.ં 72બાક ના
લોકોએ જેઆપ્ ું તે વીસ હજાર દાર ક†, બે હજાર માનેહ‡ ચાંદ તથા
સડસઠ યાજકવ હતા.ં

73 તેથી યાજકો, લેવીઓ, દ્વારપાળો, ગાનારાઓ, ભ ક્ત ાનના
સેવકો, કેટલાક લોકો, તથા સવર્ ઇઝરાયલીઓ પોતપોતાનાં નગરોમાં
વસ્યા.
સાતમા માસમાં ઇઝરાયલી લોકો પોતપોતાના નગરોમાં આવીને

વસ્યા.”
8

એઝરા લોકોને નયમશા વાંચી સંભળાવે છે
1 સવર્ લોકો ખાસ હે ુસર પાણીના દરવાજાની સામેના મેદાનમાં

એકત્ર થયા. ૂસા ું જે નયમશા યહોવાહે ઇઝરાયલને ફરમા ું
હ ું તે ું ુસ્તક લાવવા માટે તેઓએ એઝરા શા ીને જણા ું.
* 7:65 7:65 જુઓ ન 28:13 † 7:68 7:68 આ લખાણ હ ૂ ભાષામાં જોવા

મળશે ન હ ‡ 7:70 7:70 લગભગ 8.5 કલોગ્રામ § 7:71 7:71 લગભગ 170
કલોગ્રામ * 7:71 7:71 લગભગ 1,200 કલોગ્રામ † 7:72 7:72 લગભગ 170
કલોગ્રામ ‡ 7:72 7:72 લગભગ 1,100 કલોગ્રામ
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2સાતમા માસને પહેલે દવસ,ેજઓેસાંભળ ને સમજીશકેએવાં તમામ
ીઓ તથા ુરુષોની સમક્ષ એઝરા યાજક નયમશા લઈઆ ો.

3 પાણીના દરવાજાની સામેના ચોક આગળ સવારથી બપોર ુધી
તેઓની સમક્ષ તેણે નયમો ું વાચન ક .ુ તેઓ સવર્ ૂબ ધ્યાન ૂવર્ક
નયમશા સાંભળતાં હતા.ં
4 લોકોએ બનાવેલા લાકડાના ચોતરા પર નયમશા વાંચી

સંભળાવવા માટે એઝરા શા ી ઊભો હતો. તેની જમણી બાજુએ
મા થ્યા, શેમા, અનાયા, ઉ રયા, હ લ્કયા અને માસેયા ઊભા
હતા. અને તેની ડાબી બાજુએ પદાયા, મીશાએલ, મા લ્કયા, હા ુમ,
હાશ્બાદ્દાના, ઝખાયાર્ અને મ ુલ્લામ ઊભા હતા. 5એઝરા સવર્ લોકો
કરતાં ઊંચા ાને ઊભેલો હતો. તેણે સવર્ લોકોના દેખતા નયમશા
ઊઘા ુ.ં જયારે તેણે તે ઉઘા ું ત્યારે સવર્ લોકો ઊભા થઈ ગયા.

6એઝરાએ મહાન ઈ ર યહોવાહનો આભાર માન્યો. સવર્ લોકોએ
પોતાના હાથ ઊંચા કર ને ક ું, “આમીન!, આમીન!” પછ તેઓએ
પોતાના માથા નમાવીને ુખ ૂ મ તરફ નીચાં રા ાં અને યહોવાહની
આરાધના કર . 7 યે ૂઆ, બાની, શેરેબ્યા, યામીન, આ ુબ,
શાબ્બથાય, હો દયા, માસેયા, કેલીટા, અઝાયાર્, યોઝાબાદ, હાનાન,
પલાયા અને લેવીઓ લોકોને નયમશા સમજવામાં મદદ કરતા હતા.
લોકો પોતપોતની જગ્યાએ ઊભા રહેલા હતા. 8 તેઓએ ઈ રના
નયમશા માંથી જે વાચન ક ુ તે લોકો સમજી શકે માટે સ્પ તા ૂવર્ક
તેનો અથર્ અને ુલાસો પણ સમજા ો.

9 નયમશા નાં વચનો સાંભળતી વખતે લોકો રડતા હતા તેથી ુ
આગેવાન નહેમ્યાએ, યાજક અને શા ી એઝરાએ તથા અથર્ઘટન
કર લોકોને સમજાવનાર લેવીઓએ સવર્ને ક ું કે, “આ દવસ તમારા
ઈ ર યહોવાહને માટે પ વત્ર છે માટે તમે શોક કરશો ન હ અને રડશો
પણ ન હ.” 10 પછ નહેમ્યાએ તેઓને ક ું કે, “તમારા માગ જાઓ,
સ્વા દ ભોજન ખાઓ, મ ુપાન કરો અને જઓેએ કઈ તૈયાર કરે ું ના
હોય તેઓને માટે તમારામાંથી હસ્સા મોકલી આપો. કારણ,આપણા
યહોવાહને સારુ આજનો દવસ પ વત્ર છે. ઉદાસ થશો ન હ, કારણ,
યહોવાહનો આનંદ એ જ તમારુ સામથ્યર્ છે.”
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11 “છાના રહો, કેમ કે આજનો દવસ પ વત્ર છે; માટે ઉદાસ ન
થાઓ,”એમ કહ ને લેવીઓએસવર્ લોકોને શાંત પાડ્યા. 12તેથી બધા
લોકોએ જઈને ખા ુંપી ુ,ં બીજાઓને તેઓના હસ્સા મોકલ્યા અને
તેઓએઘણાઆનંદ સાથે ઉજવણી કર . કેમ કે તેઓને જે શા વચનો
વાંચી સંભળાવવામાં આ ાં હતાં તે તેઓ સમ ા હતા.

માંડવાપવર્નો ઉત્સવ
13 બીજે દવસે સમગ્ર પ્રજાના પ ૃઓના કુટુબનાં આગેવાનો,

યાજકો અને લેવીઓ નયમશાસ્રની વાતો વષે સમજવા માટે એઝરા
શા ીની સમક્ષ એકઠા થયા. 14 અને તેઓને ખબર પડ કે
નયમશા માં એ ું લખે ું છે કે યહોવાહે ૂસા મારફતે એવી આજ્ઞા
આપી હતી* કે સાતમા માસનાં પવર્માં ઇઝરાયલીઓએ માંડવાઓમાં
રહે ું. 15 એટલે તેઓએ યરુશાલેમમાં અને બીજાં બધાં નગરોમાં
એ ું જાહેર કરા ું કે, “પવર્તીય પ્રદેશમાં જાઓ અને નયમશા માં
લ ા પ્રમાણે માંડવા બનાવવા માટે જૈ ૂનની,જગલી જૈ ૂનની, મેંદ ની,
ખજૂર ની તેમ જ બીજાં ઘટાદાર ૃક્ષોની ડાળ ઓ લઈઆવો.”

16તે પ્રમાણે લોકો જઈને ડાળ ઓલઈઆ ાઅને તેઓમાંના દરેકે
પોતાના ઘરના છાપરા પર, પોતાનાઆંગણામા,ં ઈ રના ભ ક્ત ાનના
આંગણામા,ં પાણીના દરવાજાના ચોકમાં તથા એફ્રાઇમના દરવાજાના
ચોકમાં પોતાને સારુ માંડવા બના ા. 17બંદ વાસમાંથી પાછાઆવેલા
સવર્ લોકો માંડવા બાંધીને તેમાં ર ા. ૂનના ુત્ર યહો ુઆના સમયથી
માંડ ને તે દવસ ુધી ઇઝરાયલીઓએ કદ આ ું ક ુર્ નહો ુ.ં તેઓના
આનંદનો કોઈ પાર નહોતો.

18 સાત દવસોના આ પવર્ના પ્રત્યેક દવસે એઝરાએ ઈ રના
નયમશા માંથી વાંચન ક ુર્ અને તેઓએ સાત દવસ ુધી ઉજવણી
કર અને આઠમા દવસે નયમ પ્રમાણે સભાની ૂણાર્હુ ત કર .

9
પ્રજાની પાપ-ક ૂલાત

* 8:14 8:14 જુઓ લેવી. 23:33-36, 39-43; ુન. 16:13-15
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1હવેએજમાસને ચોવીસમે દવસે ઇઝરાયલી લોકો ઉપવાસ કર ને,
શોકનાં વ પહેર ને અને પોતાના ઉપર ૂળ* નાખીને એકઠા થયા.
2જઓેના પ ૃઓ ઇઝરાયલી હતા તેઓએ પોતાને વદેશીઓથી જુદા
કયાર્ અને તેઓએ ઊભા થઈને પોતાનાં પાપો અને પોતાના પ ૃઓનાં
પાપો ક ૂલ કયાર્.

3 તેઓએ પોતાની જગ્યાએ ઊભા રહ ને ત્રણ કલાક ુધી પોતાના
ઈ ર યહોવાહ ું નયમશા ું ુસ્તક વાંચ્ ુ.ં બીજા ત્રણ કલાક ુધી
તેઓએ પાપ ક ૂલ કર ને તેઓના ઈ ર યહોવાહની આગળ નમીને
આરાધના કર . 4લેવીઓએટલે યે ૂઆ,બાની, કાદમીએલ, શબાન્યા,
ુ ી, શેરેબ્યા, બાની તથા કનાની તે સવર્એ લેવીઓની સીડ ઉપરથી

મોટે અવાજે પોતાના ઈ ર યહોવાહને વનંતી કર .
5 ત્યાર બાદ લેવીઓએટલે યે ૂઆ, કાદમીએલ, બાની, હશાબ્નયા,

શેરેબ્યા, હો દયા, શબાન્યા, અને પથા ાએ ક ું, “ઊભા થાઓ અને
આપણા યહોવાહ જે અના દ અને અનંત છે તેમની સ્ ુ ત કરો. અને
એ ું બોલો કે તમારુ ુલંદ નામ જે સવર્ આશીવાર્દ અને સ્ ુ તની
પ રસીમાથી પણ પર છે, તે મ હમાવંત હો.

ક ૂલાતની પ્રાથર્ના
6 તમે જ એક માત્ર યહોવાહ છો,આકાશ,આકાશો ું આકાશ તથા

સવર્ તારા મંડળઅને ૃથ્વી તથા જે સવર્ તેમાં છે,સ ુદ્ર અને તેમાંના સવર્
જીવજ ુ તમે બના ાં છે અને બધાંને જીવનઆપ્ ું છે. અનેઆકાશ ું
સૈન્ય તમાર આરાધના કરે છે.

7 તમે તે જ યહોવાહ છો કે, જમેણે ઇબ્રામને પસંદ કય , તમે જ
તેને ખાલદ ઓના ઉરમાંથી બહાર લા ા અને તે ું નામ ઇબ્રા હમ
પા ુ.ં 8 તે ું અંત:કરણ તમને તમારા પ્રત્યે વ ા ુ મા ૂમ પ .ુ
કનાનીઓનો, હ ીઓનો, અમોર ઓનો, પ રઝ ઓનો, ય ૂસીઓનો
અને ગગાર્શીઓનો દેશ તેના વંશજોને આપવાનો કરાર તમે તેની સાથે
કય . તમે તમારુ વચન પા ું કેમ કે તમે ન્યાયી છો.

* 9:1 9:1 માથા ઉપર ૂળ નાખીને
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9 મસરમાં અમારા પ ૃઓનાં દ:ુખ તમે જોયાં અને લાલ સ ુદ્ર
આગળ તેઓનો પોકાર સાંભ ો. 10તમે ફારુન, તેના સવર્ ચાકરો અને
તેના દેશના સવર્ લોકોની વરુદ્ધ ચ તથા ચમત્કારો બતા ા. કેમ કે
તમે જાણતા હતા કે તેઓ ગવર્થી વતર્તા હતા. પણ આજની જમે તમે
તમારુ નામ પ્ર ત ત ક ુર્.

11તમે તેઓની સામે સ ુદ્રના બે ભાગ કયાર્. તેથી તેઓસ ુદ્રમાં કોર
જમીન પરથી પસાર થયા. અને જમે પથ્થરને ઊંડા પાણીમાં ફેંકવામાં
આવે તેમ તેઓની પાછળ પડલેાઓને તમે ઊંડાણમાં ડુબાડ દ ધા.

12જે માગ તેઓએજ ું જોઈએ તેમાં તેઓને પ્રકાશઆપવાને માટે
દવસે મેઘસ્તંભથી અને રાત્રે અ સ્તંભથી તમે તેઓને દોયાર્. 13 તમે
સનાઈ પવર્ત પર પણ ઊતર આ ા. તમે આકાશમાંથી તેઓની સાથે
વાત કર અને તેઓને સત્ય નયમો, સારા વ ધઓ અને હતકાર
આજ્ઞાઓઆપી.

14 તમે તમારા પ વત્ર વશ્રામવાર વષે તેઓને જ્ઞાન આપ્ ું અને
તમારા સેવક ૂસા મારફતે તેઓને આજ્ઞાઓ, વ ધઓ અને નયમો
ફરમા ા. 15 તેઓ ૂ ા હતા ત્યારે તમે તેઓને આકાશમાંથી અ
આપ્ ુ.ં તેઓ તરસ્યા હતા ત્યારે તમે તરસ છ પાવવા ખડકમાંથી પાણી
વહેવડા ું. જે દેશ તેઓનેઆપવા માટે તમે સમ ખાધા હતા તેને કબજે
કર ને તેમાં રહેવાની તમે તેઓને આજ્ઞા આપી.

16 પર ુ તેઓએઅને અમારા ૂવર્જોએ ગવર્ કર ને પોતાનો અનાદર
કય અને તમાર આજ્ઞાઓની અવગણના કર . 17 તેઓ સમક્ષ તમે
જે ચમત્કારો કયાર્ હતા, તે ૂલી જઈને તેઓએ તમારુ ક ું કરવાની
ના પાડ . તેઓ હઠ લા થઈ ગયા અને તેઓએ પાછા મસર જઈને
ફર ુલામીની ત સ્વીકારવા બંડ કર ને પોતાને માટે એકઆગેવાન
ન ુક્ત કય . પણ તમે તો ક્ષમા કરવા તત્પર, કૃપા ,ુ દયા ,ુ ક્રોધ
કરવામાં ધીમા અને પ્રેમાળ ઈ ર છો. તેથી તમે તેઓને ત્યજી દ ધા
ન હ.

18 તેઓએ પોતાના માટે વાછરડા ું ૂત ું બનાવીને ક ું, “આ
અમારો દેવ છે જે તમને મસરમાંથી બહાર કાઢ લા ો,આમ તેઓએ
ક્રોધ જન્માવે એવાં ઘણા કામો કયાર્. 19 તેમ છતાં, તમે દયા ુ હોવાથી
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તેઓને અરણ્યમાં ત્યજી ન દ ધા, જે માગ તેઓ ચાલતા હતા તે માગર્
દેખાડવાને દવસે મેઘસ્તંભઅને રાત્રે પ્રકાશઆપવાને અ સ્તંભથી તમે
તેઓને દોયાર્.

20 વળ પ્રબોધ કરવા માટે તમે તમારો ઉ મઆત્મા તેઓને આપ્યો
અને તમારુ મા ા તેઓના મોંથી પાછુ રા ું ન હ તેમ જ તેઓની
તરસ છ પાવવા તમે તેઓને પાણી આપ્ ુ.ં 21 ચાળ સ વષર્ ુધી તમે
અરણ્યમાં તેઓની સંભાળ લીધી, તે સમય દર મયાન તેઓને કશાની
ખોટ પડ નહોતી. તેઓના વ ો જૂના થયા ન હ કે તેઓના પગ ૂઝ
ગયા ન હ.

22તમે તેઓને રા ો તથા પ્રજાઓઆપ્યા.ં અને તમે તેઓનેઆખો
દેશ વહેંચી આપ્યો. હેશ્બોનના રાજા સીહોનના તથા બાશાનના રાજા
ઓગના દેશમાં તમે તેઓને વતનઆપ્ ુ.ં

23વળ તમે તેઓના વંશજોનીઆકાશના તારાઓની જમે ૃ દ્ધ કર
અને જે દેશ વષે તમે તેઓના ૂવર્જોને ક ું હ ું કે તેઓ તેમાં પ્રવેશ
કર ને તેઓની ૂ મ પ્રાપ્ત કરશે, તેમાં તમે તેઓને વસા ા. 24એમ તે
લોકોએ અંદર પ્રવેશ કર ને તે દેશનો કબજો લીધો, તમે તેઓની સામે
તે દેશના રહેવાસીઓ કનાનીઓને પરા જત કયાર્. તેઓ તેઓની સાથે
પોતાની મરજી પ્રમાણે વત તે માટે તેઓન,ે તેઓના રાજાઓને તથા તે
દેશના લોકોને તેઓના હાથમાં સોંપ્યા.

25 તેઓએ કલ્લાવાળાં નગરો તથા રસાળ ૂ મવાળા પ્રદેશ
લઈ લીધા અને સવર્ ઉ મ વસ્ ુઓથી ભર ૂર ઘરો, ખોદેલા કૂવા,
દ્રાક્ષવાડ ઓ, જૈ ૂનવાડ ઓ તથા ુષ્કળ ફળ ૃક્ષો તેઓના કબજામાં
આ ાં. તેથી આ સવર્ સ ૃ દ્ધથી તેઓ સં ુ થયા અને તમાર મોટ
કૃપાથી તેઓઆનંદ પામ્યા.

26તોપણ તેઓતમનેઆધીન ર ા ન હઅને તમાર વરુદ્ધ તેઓએ
બંડ ક .ુ તેઓએ તમારા નયમશા ને પોતાની પીઠ પાછળ ફેં ું.
જે તમારા પ્રબોધકો તેઓને ફર થી તમાર તરફ પાછા વળવાને તેઓને
ચેતવણીઆપતા હતા તેઓને તેમણે માર ના ા અને ઘણાં ક્રોધજનક
કામો કયા. 27 માટે તમે તેઓને તેઓના શ ુઓના હાથમાં સોંપી
દ ધા, જઓેએ તેઓને ત્રાસ આપ્યો, તેઓએ પોતાના સંકટ સમયે
તમાર આગળ પોકાર કય , ત્યારે તમે આકાશમાંથી સાંભ ું અને તમે



નહેમ્યા 9:28 xxiv નહેમ્યા 9:35

મહાન દયા ુ હોવાથી તમે તેઓને ઉદ્ધારકો આપ્યા કે,જઓેએ તેઓને
દશુ્મનોના હાથમાંથી બચા ા.

28 પણ તેઓનો બચાવ થયો એટલે ફર તેઓએ તમાર સં ુખ
દરુાચાર કય ; તે માટે તમે તેઓને તેઓના દશુ્મનોના હાથમાં સોંપી દ ધા,
જથેી દશુ્મનો તેઓ પર સ ા ચલાવ.ે તોપણ ારે તેઓએ પાછા
ફર ને તમાર આગળ પોકાર કય , ત્યારે તમે આકાશમાંથી સાંભળ ને
તેઓ પર દયા વષાર્વી. તેઓને તમે અવારનવાર શ ુઓથી છોડા ાં.
29 તમારા નયમ પ્રમાણે આચરણ કરવાને તમે તેઓને ચેતવણીઆપી.
પણ તેઓએ ઘમંડ કર ને તમાર આજ્ઞાઓનો અનાદર કય . તમારા
હુકમોને જે કોઈ પાળે તેનાથી તેઓને જીવન મળે છે, પર ુ તેની વરુદ્ધ
વત ને તેઓએ પાપ કયા. પોતાની ગરદન અ ડ રાખીને સાંભળવા
ચા ું ન હ.

30 છતાં પણ તમે તેઓ પ્રત્યે ઘણાં વષ ુધી ધીરજ રાખી અને
તેઓને તમારાઆત્મા દ્વારા તથા તમારા પ્રબોધકો દ્વારા ચેતવણીઆપી.
પણ તેઓએસાંભ ું ન હ. તેથી તમે તેઓને અન્ય પ્રજાઓના હાથમાં
સોંપી દ ધા. 31 પર ુ તમે મહાન, દયા ,ુ કૃપા ુ અને કરુણા કરનાર
ઈ ર હોવાથી તમે તેઓને ન કયાર્ ન હ કે, તેઓનો ત્યાગ કય ન હ.

32 હે અમારા ઈ ર, મહાન, પરાક્રમી તથા ભયાવહ ઈ ર, કરાર
પાળનાર તથા દયા રાખનાર,આશ્ ૂરના રાજાઓના સમયથી તે આજ
દવસ ુધી જે જે ક અમારા પર, અમારા રાજાઓ પર, અમારા
આગેવાનો પર, અમારા યાજકો પર, અમારા પ્રબોધકો પર, અમારા
ૂવર્જો પર તથા તમારા સવર્ લોકો પર પડ્યાં છે, તે સવર્ને તમે તમાર

નજરમાં નજીવાં ગણશો ન હ. 33અમારા પર જે કઈ વીત્ ું છે, તે સવર્
સંબંધી તમે ન્યાયી હોવાથી તમે વ ા ુપણે વાજબી ક ુ છે અને અમે
દુ તા આચર છે. 34 અમારા રાજાઓએ, અમારા અ ધકાર ઓએ,
અમારા યાજકોએ અને અમારા ૂવર્જોએ તમારો નયમ પા ો નથી
અને તમાર આજ્ઞાઓ તથા તમારાં વચનો,જે વડે તમે તેઓને ચેતવણી
આપી હતી તેમના પર તેઓએ લક્ષઆપ્ ું નથી.

35 તમે તેઓના પર મોટો ઉપકાર કર ને રા આપ્ ું તથા વશાળ
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અને રસાળ દેશ તેઓને સોંપ્યો, તે છતાં તેઓએ તમાર સેવા કર ન હ
અને તેઓએ દુ કૃત્યો કય રા ા.ં એ ું કરવાથી પાછા વ ા ન હ.

36 જે દેશ તમે અમારા ૂવર્જોને આપ્યો હતો, તેનાં ફળ અને
તેની ઉ મ ઊપજ તેઓ ખાય, તે દેશમાં અમે આજે ુલામ છ એ!
37 અમારા પાપોને કારણે જે રાજાઓને તમે અમારા ઉપર નીમ્યા છે,
તેઓને તે દેશમાંથી ુષ્કળ ઊપજ પ્રાપ્ત થાય છે. વળ તે રાજાઓ
પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે અમારા શર રો પર તથા અમારા જાનવરો પર
અ ધકાર ચલાવે છે. તેનાથી અમે ભારે સંકટમાં આવી પડ્યા છ એ.

કરારનામા પર લોકોની સહ
38 એ સવર્ને લીધે હવે અમે ચો સ કરાર કર એ છ એ અને તે

નોંધીએ છ એ. તે પર અમારા આગેવાનો, લેવીઓ તથા યાજકો
પોતપોતાની મહોર મારે છે.”

10
કરારનામા પર લોકો વતી ુદ્રા કરનારાની યાદ

1જઓેએ મહોર માર તેઓઆહતા: હખાલ્યાનો દ કરો નહેમ્યા તે
આગેવાન હતો. અને સદ કયા, 2સરાયા,અઝાયાર્, ય મયા, 3પાશહૂર,
અમાયાર્, મા લ્કયા.

4 હા શ, શબાન્યા, માલ્ ૂખ, 5 હાર મ મરેમોથ, ઓબાદ્યા,
6 દા નયેલ, ગ થોન, બારુખ, 7 મ ુલ્લામ, અ બયા, મીયામીન,
8 માઝયા, બલ્ગાય, શમાયા આ બધા યાજકો હતા.

9 લેવીઓ આ હતા: અઝાન્યાહનો દ કરો યે ૂઆ, હેનાદાદના
કુટુબોમાંના બ ૂઈ તથા કાદમીએલ, 10 અને તેઓના સાથી લેવીઓ,
શબાન્યા,હો દયા, કેલીટા, પલાયા,હાનાન, 11મીખા, રહોબ,હશાબ્યા,
12 ઝા ૂર, શેરેબ્યા, શબાન્યા, 13 હો દયા, બાની અને બની ુ.
14લોકોનાઆગેવાનો: પારોશ, પાહાથ-મોઆબ,એલામ,ઝા ૂ,બાની.

15 ુ ી, આઝગાદ, બેબાય, 16 અદો નયા, બગ્વાય, આદ ન,
17 આટેર, હઝ કયા, આઝઝુર, 18 હો દયા, હા ુમ, બેસાય,
19 હાર ફ, અનાથોથ, નેબાય, 20 માગ્પીઆશ, મ ુલ્લામ, હેઝ ર,
21 મશેઝાબએલ, સાદોક, યાદૂઆ.
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22 પલાટયા, હાનાન, અનાયા, 23 હો શયા, હનાન્યા, હાશ્ ૂબ,
24 હાલ્લોહેશ, પલ્હા, શોબેક, 25 રહૂમ, હશાબનાહ, માસેયા,
26અ હયા, હાનાન,આનાન, 27 માલ્ ૂખ, હાર મ તથા બાનાહ.

કરારના ું
28 બાક ના લોકો, યાજકો, લેવીઓ, દ્વારપાળો, ગાનારાઓ,

ભ ક્ત ાનના સેવકો અને તે દરેક જઓે ઈ રના નયમશા પ્રમાણે
પડોશી દેશોથી અલગ થયા હતા તે સવર્ તેમ જ તેઓની પત્નીઓ,
તેઓના ુત્રો અને ુત્રીઓ તેઓ સવર્ પાસે જ્ઞાન અને સમજણ હતા.ં
29 તેઓ પોતાના ભાઈઓને અને ઉમરાવોને વળગી ર ા, તેઓએ
શાપનો સ્વીકાર કય અને સાથે મળ ને ઈ રના નયમ પ્રમાણે ચાલવાની
પ્ર તજ્ઞા લીધી કે, ઈ રના સેવક ૂસા મારફતે અપાયેલા ઈ રના
નયમશા પ્રમાણે અમે યહોવાહ અમારા ઈ રની આજ્ઞા, નયમો
અને વ ધઓ ું પાલન કર ું.

30અમે વચનઆપીએછ એ કે,અમાર ુત્રીઓના લ દેશનાઅન્ય
લોકો સાથે કર ું ન હ અને અમારા ુત્રોનાં લ તેઓની ુત્રીઓ સાથે
કરાવી ું ન હ. 31અમે એ વચન પણ આપીએ છ એ કે, બીજા દેશના
લોકો વશ્રામવારે કઈ માલ કે અનાજ વેચવા આવે તો તે દવસે અથવા
બીજા કોઈ પ વત્ર દવસે અમે તેઓની પાસેથી ખર દ ું ન હ. અને
પ્રત્યેક સાતમે વષ અમે અમારા બીજા યહૂદ ભાઈઓ ું બ ું લેણું માફ
કર ું.

32 અમે પોતાના ઈ રના સભા ાનની સેવાને માટે દર વષ એક
ૃતીયાંશ શેકેલ* આપવાનો નયમ સ્વીકાર એ છ એ. 33 વળ

અપર્ણ કરવાની પ વત્ર રોટલીને માટે, નત્યના ખાદ્યાપર્ણને માટે,
વશ્રામવારનાં દહનીયાપર્ણો માટે, ચંદ્રદશર્નના પવર્ માટે, ઠરાવેલાં પવ
માટે, પ વત્ર કાય ને માટે તથા ઇઝરાયલના માટે પ્રાય ત કરવાને
માટે પાપાથાર્પર્ણોને માટે અને ઈ રના ભ ક્ત ાનના સવર્ કાય ને માટે
આપવાનો નયમ તેઓએ ઠરા ો.

34 નયમશા માં લ ા પ્રમાણે, અમારા ઈ ર યહોવાહની વેદ
પર બાળવા માટે, અમારા પ ૃઓનાં કુટુબો પ્રમાણે પ્ર તવષર્ ઠરાવેલા

* 10:32 10:32 લગભગ 4 ગ્રામ
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ચો સ સમયે અમારા ઈ રના ભ ક્ત ાનમાં લાકડાંઓના અપર્ણો
લાવવા માટે, અમે એટલે યાજકોએ, લેવીઓએ તથા લોકોએ વચનો
આપ્યા.ં 35 અમે પ્ર તવષર્, અમારા ખેતરની પ્રથમ પેદાશ અને
દરેક ૃક્ષના પ્રથમ ફળો યહોવાહનાં ભ ક્ત ાનમાં લાવવા માટે
પણ વચન આપ્યા.ં 36 નયમશા માં લ ા પ્રમાણ,ે અમારા
ુત્રોમાંના પ્રથમજ નત, જાનવરો તથા ઘેટાંબકરાંનાં પ્રથમજ નતને

અમારા યહોવાહનાં ભ ક્ત ાનમાં યાજકો પાસે લાવવાનાં વચનો
આપ્યા.ં

37અમારા બાંધેલા લોટનો પ્રથમ હસ્સો તથા અપર્ણો, દરેક ૃક્ષનાં
ફળો, દ્રાક્ષારસઅને તેલ યાજકો માટે ઈ રના ભ ક્ત ાનનાં ભંડારમાં
લાવી ું. વળ અમાર જમીનની ઊપજનો દસમો ભાગ અમે લેવીઓ
પાસે લાવી ુ.ં કારણ કે લેવીઓ અમાર ખેતીના સવર્ નગરોમાંથી
દશાંશો લે છે. 38 લેવીઓ દશાંશ લે, તે સમયે હારુનના ુત્ર યાજકે તે
લેવીઓ સાથે રહે ું. લેવીઓએ તે દશાંશોનો દશાંશ અમારા ઈ રના
ભ ક્ત ાનના ભંડારમાં લાવવો.

39 ઇઝરાયલીઓ અને લેવીઓએ પોતે ઉઘરાવેલાં બધાં અનાજના
અપર્ણો, દ્રાક્ષારસ, તેલ ું ઉચ્છાલીયાપર્ણ ભંડારના ઓરડાઓમાં
લાવવા,ં કેમ કે પ વત્ર ાનનાં પાત્રો ત્યાં રાખવામાં આવે છે. ત્યાં સેવા
કરતા યાજકો, દ્વારપાળો તથા ગાયકો રહે છે.
આમ, અમે સૌ અમારા ઈ રના સભા ાનની અવગણના ન હ

કર એ.

11
કોણ કોણ યરુશાલેમમાં વસ્ ું તેની યાદ

1 લોકોના તમામ આગેવાનો યરુશાલેમમાં વસ્યા અને બાક ના
લોકોએએમાટે ચઠ્ઠ ઓનાખી કે દર દસમાંથી એક માણસ પ વત્ર નગર
યરુશાલેમમાં રહેવા માટે જાય. બાક ના નવઅન્ય નગરોમાં જઈને વસે.
2 યરુશાલેમમાં રહેવા માટે જે લોકો રાજી ુશીથી આગળ આ ા, તે
સવર્ માણસોને બાક ના લોકોએ ુભેચ્છા પાઠવી.

3 પ્રાંતના જે આગેવાનો યરુશાલેમમાં ર ા તેઓ આ છે.
ઇઝરાયલના લોકો, યાજકો, લેવીઓ, ભ ક્ત ાનના સેવકો અને
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ુલેમાનના ચાકરોના વંશજો યહૂ દયાના નગરોમાં પોતપોતાનાં વતનમાં
ર ા. 4 યહૂદાના કેટલાક અને બન્યામીનના કેટલાક વંશજો
યરુશાલેમમાં વસ્યા. તેઓઆ છે.
યહૂદાના વંશજોમાંના: અથાયા ઉ ઝયાનો ુત્ર, ઉ ઝયા ઝખાયાર્નો,

ઝખાયાર્ અમાયાર્નો, અમાયાર્ શફાટયાનો, શફાટયા માહલાલેલનો ુત્ર
અને માહલાલેલ પેરેસના વંશજોમાંનો એક હતો.

5 અને માસેયા બારુખનો ુત્ર, બારુખ કોલ-હોઝેનો, કોલ-
હોઝે હઝાયાનો, હઝાયા અદાયાનો, અદાયા યોયાર બનો, યોયાર બ
ઝખાયાર્નો ુત્ર, ઝખાયાર્ શીલોનીનો ુત્ર હતો. 6 પેરેસના સવર્ વંશજો
જઓે યરુશાલેમમાં વસ્યા તેઓ ચારસો અડસઠ હતા. તેઓ સવર્
પરાક્રમી ુરુષો હતા.

7 બન્યામીનના વંશજોઆ છે: સાલ્ ૂ તે મ ુલ્લામનો ુત્ર, મ ુલ્લામ
યોએલનો, યોએલ પદાયાનો, પદાયા કોલાયાનો, કોલાયા માસેયાનો,
માસેયા ઇથીએલનો, ઇથીએલ યશાયાનો ુત્ર હતો. 8અને તેના પછ
ગાબ્બાય અને સાલ્લાય, તેઓ નવસો અઠ્ઠાવીસ હતા. 9 ઝખ્રીનો ુત્ર,
યોએલ, તેઓનો આગેવાન હતો. હાસ્સે ુઆનો ુત્ર યહૂદા એ નગરનો
દ્વતીય ક્રમનો અ ધકાર હતો.
10 યાજકોમાંના યોયાર બનો ુત્ર યદાયા, યાખીન, 11 સરાયા

તે હ લ્કયાનો ુત્ર, હ લ્કયા મ ુલ્લામનો, મ ુલ્લામ સાદોકનો,
સાદોક મરાયોથનો, મરાયોથ અ હટૂબનો ુત્ર હતો. સરાયા ઈ રના
સભા ાનનો કારભાર હતો, 12 અને તેઓના ભાઈઓ જઓે
સભા ાન ું કામ કરતા હતા, તેઓઆઠસો બાવીસ હતા. મા લ્કયાના
ુત્ર, પાશહૂરના ુત્ર, ઝખાયાર્નાં ુત્ર, આમ્સીના ુત્ર, પલાલ્યાના ુત્ર,

યરોહામનો ુત્ર,અદાયા.
13તેના ભાઈઓજઓેપોતાના કુટુબોનાઆગેવાનો હતા તેઓબસો

બેતાળ સ હતા. ઈમ્મેરના ુત્ર, મ શલ્લેમોથના ુત્ર, આહઝાયના ુત્ર,
અઝારેલનો ુત્ર, અમાશસાય, 14અને તેઓના ભાઈઓ, એ પરાક્રમી
ુરુષોએકસોઅઠ્ઠાવીસ હતા. હાગ્ગદોલીમનો ુત્ર ઝા એલ તેઓનો

અ ધકાર હતો.
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15 લેવીઓમાંના: ુ ીના ુત્ર, હશાબ્યાના ુત્ર, આઝ્ર કામના ુત્ર,
હાશ્ ૂબનો ુત્ર શમાયા, 16 લેવીઓના આગેવાનોમાંના શાબ્બથાય
તથા યોઝાબાદ ઈ રના ભ ક્ત ાનના બહારના કામકાજ પર દેખરેખ
રાખતા હતા. 17 અને પ્રાથર્ના તથા આભારસ્ ુ તનો આરભ કરવામાં
આસાફના ુત્ર ઝા ના ુત્ર મખાનો ુત્ર મા ાન્યા ુ હતો.
અને બાક ુ ા પોતાના ભાઈઓમાં બીજો હતો, તથા યદૂ ૂનના ુત્ર
ગાલાલના ુત્ર શામ્ ૂઆનો ુત્ર આ ા હતો. 18 પ વત્ર નગરમાં બધા
મળ ને બસો ચોયાર્સી લેવીઓ હતા.

19દ્વારપાળો: આ ુબ, ટાલ્મોન તથા તેમના સગાંઓ,જે દ્વારપાળો
હતા, તેઓ એકસો બોતેર હતા. 20 બાક ના ઇઝરાયલીઓ,
યાજકો, લેવીઓ, યહૂ દયાનાં સવર્ નગરોમાં પોતપોતાના વતનોમાં ર ા.
21ભ ક્ત ાનના સેવકોઓફેલમાં ર ા અને સીહા તથા ગશ્પા તેમના
અ ધકાર હતા.

22યરુશાલેમના લેવીઓનો અ ધકાર પણ, ઈ રના ભ ક્ત ાનના
કામ પર, આસાફના વંશજોમાંના એટલે ગાનારોમાંના મખાનો દ કરો
મા ાન્યાનો દ કરો હશાબ્યાનો દ કરો બાનીનો દ કરો ઉ ઝઝ હતો.
23 તેઓ વષે રાજાની એવી આજ્ઞા હતી કે ગાનારાઓને દરરોજ
જરૂ રયાત પ્રમાણે ન ુક્ત ભથ્ ું આપ ુ.ં 24 યહૂદાના દ કરો ઝેરાહના
વંશજોમાંના મશેઝાબએલનો દ કરો પથા ા લોકોને લગતી સવર્
બાબતોમાં રાજાનો પ્ર ત ન ધ હતો.

અન્ય શહેરો અને ગામોમાં વસવા ગયેલા
25 ખેતરોવાળાં ગામો વષે યહૂદાના વંશજોમાંના કેટલાક કયાર્થ-

આબાર્માં તથા તેનાં ગામોમાં, દબોનમાં તથા તેનાં ગામોમા,ં યકાબ્સેલમાં
તથા તેનાં ગામોમાં ર ા. 26અને યે ૂઆમાં, મોલાદામા,ં બેથ-પેલેટમાં.
27હસાર- ૂઆલમાં, બેરશેબામાં તથા તેનાં ગામોમાં પણ ર ા.

28 તેઓમાંના સકલાગમાં, મખોનામાં તથા તેના ગામોમાં, 29એન-
રમ્મોનમા,ં સોરાહમાં તથા યા ૂર્થમા,ં 30 ઝાનોઆ, અદલુ્લામ તથા
તેઓનાં ગામોમાં, લાખીશ તથા તેનાં ખેતરોમાં અને અઝેકા તથા તેનાં
ગામોમાં ર ા. આમ તેઓ બેરશેબાથી તે હ ોમની ખીણ ુધી વસ્યા.
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31 બન્યામીનના વંશજો પણ ગેબાથી તે મખ્માશ, અઝઝાહ,
બેથેલ તથા તેનાં ગામોમાં ર ા. 32 તેઓ અનાથોથ, નોબ, અનાન્યા,
33 હાસોર, રામા, ગ ાઈમ, 34 હાદ દ, સબોઈમ, નબાલ્લાટ, 35 લોદ,
ઓનો તથા કાર ગરોની ખીણમાં વસ્યા. 36 અને યહૂ દયામાંના
લેવીઓના કેટલાક સ ૂહો બન્યામીનના વંશજોની સાથે વસ્યા.

12
યાજકો અને લેવીઓની યાદ

1જે યાજકો તથા લેવીઓશાલ્તીએલના દ કરો ઝરુબ્બાબેલની તથા
યે ૂઆની સાથે પાછા આ ા તેઓનાં નામ આ છે: સરાયા, ય મયા,
એઝરા, 2અમાયાર્, માલ્ ૂખ, હા શ, 3શખાન્યા, રહૂમ, મરેમોથ.

4 ઇદ્દો, ગ થોઈ, અ બયા, 5 મીયામીન, માદ્યા, બલ્ગા, 6 શમાયા,
યોયાર બ, યદાયા, 7 સાલ્ ,ૂ આમોક, હ લ્કયા અને યદાયા. તેઓ
યે ૂઆના સમયમાં યાજકોમાંના તથા તેઓના ભાઈઓમાંના ુ
આગેવાનો હતા.

8 લેવીઓ આ હતા: યે ૂઆ, બ ૂઈ, કાદમીએલ, શેરેબ્યા, યહૂદા
તથા મા ાન્યા, તે તથા તેના ભાઈઓ ગાનારાઓના અ ધકાર હતા.
9બાક ુ ા, ઉ ો તથા તેઓના ભાઈઓ વારાફરતી ચોક કરતા હતા.

10 યે ૂઆ યોયાક મનો પતા, યોયાક મ એલ્યાશીબનો પતા,
એલ્યાશીબ યોયાદાનો પતા, 11 યોયાદા યોનાથાનનો પતા, યોનાથાન
યાદૂઆનો પતા હતો.

યાજકવગ ગોત્રના ુ
12 યોયાક મના સમયમાં યાજકો, એટલે પ ૃઓના કુટુબોના

આગેવાનો આ હતા: સરાયાનો આગેવાન મરાયા, ય મયાનો આગેવાન
હનાન્યા, 13 એઝરાનો આગેવાન મ ુલ્લામ, અમાયાર્નો આગેવાન
યહોહાનાન, 14 મેલીકુનો આગેવાન યોનાથાન, શબાન્યાનો આગેવાન
ૂસફ હતો.
15 હાર મનો આગેવાન આદના, મરાયોથનો આગેવાન હેલ્કાય,

16 ઇદ્દોનો આગેવાન ઝખાયાર્, ગ થોનનો આગેવાન મ ુલ્લામ,
17અ બયાનો આગેવાન ઝખ્રી, મન્યામીન તથા મોઆદ્યાનો આગેવાન
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પલ્ટાય હતો. 18 બલ્ગાનો આગેવાન શામ્ ૂઆ, શમાયાનો આગેવાન
યોનાથાન, 19 યોયાર બનો આગેવાન મા નાય, યદાયાનો આગેવાન
ઉ ઝઝ, 20સાલ્લાયનોઆગેવાન કાલ્લાય,આમોકનોઆગેવાનએબેર,
21 હ લ્કયાનો આગેવાન હશાબ્યા, યદાયાનો આગેવાન નથાનએલ
હતો.

યાજક અને લેવી કુટુબોની નોંધ
22 એલ્યાશીબ, યોયાદા, યોહાનાન અને યાદૂઆના સમયમાં એ

લેવીઓની તેઓના કુટુબોના વડ લો તર કે નોંધણી કરવામાં આવી
હતી. ઇરાનના રાજા દાયાર્વેશના શાસન દર મયાન યાજકોની પણ નોંધ
ુસ્તકમાં કરવામાં આવી હતી. 23 લેવીના વંશજો તેઓના પ ૃઓના

કુટુબોના વડ લોનાં નામ એલ્યાશીબના ુત્ર યોહાનાનના સમય ુધી
કાળ ૃ ાંતોનાં ુસ્તકમાં નોંધવામાં આ ાં હતા.ં

મં દરમાં કામકાજની ફાળવણી
24 લેવીઓના આગેવાનો આ પ્રમાણે હતા: હશાબ્યા, શેરેબ્યા તથા

કાદમીએલનો ુત્ર યે ૂઆ તથા તેઓના ભાઈઓ સામસામે ઊભા
રહ ને ગાતા, વારાફરતી પોતપોતાના ક્રમે ઈ રભક્ત દાઉદની આજ્ઞા
પ્રમાણે સ્ ુ ત તથાઆભારસ્ ુ ત કરતા હતા. 25મા ાન્યા, બાક ુ ા,
ઓબાદ્યા, મ ુલ્લામ, ટાલ્મોન અને આ ુબ તેઓ ભંડારોના દરવાજા
પર ચોક કરતા દ્વારપાળો હતા. 26 તેઓ યોસાદાકના ુત્ર યે ૂઆના
ુત્ર યોયાક મના સમયમાં તેમ જ રા પાલ નહેમ્યાના સમયમાં તથા

એઝરા યાજક જે શા ી હતો તેના સમયમાં હતા.

યરુશાલેમના કોટની પ્ર ત ા અને આભારસ્ ુ ત
27 યરુશાલેમના કોટની પ્ર ત ાને પ્રસંગે લોકોએ લેવીઓને

તેઓની સવર્ જગ્યાઓમાંથી શોધી કાઢ્યા કે તેઓને ઈ રની
આભારસ્ ુ તનાં ગાયનો ગાવા, ઝાંઝો, સતાર અને વીણાઓ વગાડતાં
ઉત્સાહથી પ્ર ત ાપવર્ પાળવા માટે તેઓ તેમને યરુશાલેમમાં લાવ.ે
28 ગાનારાઓના ુત્રો યરુશાલેમની આસપાસના મેદાનમાંથી તથા
નટોફાથીઓનાં ગામોમાંથી એકત્ર થયા.
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29 વળ તેઓ બેથ ગલ્ગાલથી, ગેબાના અને આઝમાવેથના
ખેતરોમાંથી પણ એકત્ર થયા; કેમ કે ગાનારાઓએ પોતાને માટે
યરુશાલેમની આસપાસ ગામો બાંધ્યા હતા.ં 30 યાજકોએ તથા
લેવીઓએ પોતે પ વત્ર થઈને લોકોને, દરવાજાઓને તથા કોટને પ વત્ર
કયાર્.

31 પછ હુ યહૂ દયાના આગેવાનોને કોટ પર લા ો અને મેં
આભારસ્ ુ ત કરનાર બે ટુકડ ઠરાવી. તેમાંની એક જમણી તરફ કોટ
પર કચરાના દરવાજા તરફ ચાલી.

32 તેઓની પાછળ હોશાયા અને યહૂદાના અડધા આગેવાનો,
33 અઝાયાર્, એઝરા, મ ુલ્લામ, 34 યહૂદા, બન્યામીન, શમાયા,
ય મયા, 35તથા યાજકોના ુત્રોમાંના કેટલાક રણ શગડાં લઈને ચાલ્યા.
આસાફના ુત્ર ઝા ૂરના ુત્ર મખાયાના ુત્ર મા ાન્યાના ુત્ર શમાયાના
ુત્ર યોનાથાનનો ુત્ર ઝખાયાર્, 36 અને તેના ભાઈઓ શમાયા તથા

અઝારેલ, મલલાય, ગલલાય, માઆય, નથાનએલ, યહૂદા તથા
હનાની, તેઓ ઈ ર ભકત દાઉદના વા જત્રો લઈને ચાલ્યા. એઝરા
શા ી તેઓની આગળ ચાલતો હતો. 37 કારજાને દરવાજથેી સીધા
આગળ ચાલીને દાઉદનગરના પગ થયાં પર થઈન,ે કોટના ચઢાવ પર
દાઉદના મહેલની ઉપર બાજુએ ૂવર્ તરફના પાણીના દરવાજા ુધી
તેઓ ગયા.

38 આભારસ્ ુ ત કરનારાઓની બીજી ટુકડ તેઓની ડાબી બાજુ
તરફ ગઈ. હુ બાક ના અડધા લોકો સાથે કોટ પર તેઓની પાછળ
ચાલ્યો અને ભઠ્ઠ ના ુરજની ઉપલી બાજુએ થઈને છેક પહોળા કોટ
ુધી ગયો. 39અને ત્યાંથી એફ્રાઇમ દરવાજો, જૂનો દરવાજો, મચ્છ

દરવાજો, હનાનએલના ુરજ અને હામ્મેઆહના ુરજઆગળ થઈને
ઘેટાંનો દરવાજા ુધી ગયો. તેઓચોક દારના દરવાજાઆગળઆવીને
ઊભા ર ા.

40 પછ આભારસ્ ુ તના ગાયક ૃંદની ટુકડ ઈ રના ભ ક્ત ાનમાં
ઊભી રહ . મેં તથા માર સાથે અડધા અ ધકાર ઓએ પણ પોતાની
જગ્યા લીધી. 41 પછ યાજકોએ તેઓની જગ્યા લીધી: એલ્યાક મ,
માસેયા, મન્યામીન, મખાયા, એલ્યોએનાય, ઝખાયાર્, હનાન્યા, આ
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યાજકો રણ શગડાં લઈને ઊભા ર ા; 42 માસેયા, શમાયા,એલાઝાર,
ઉ ઝઝ, યહોહાનાન, મા લ્કયા, એલામ અને એઝેર. ગાનારાઓ તેમને
દોરનાર યઝા ાની સાથે ગાતા હતા.

43અને તે દવસે તેમણે ુષ્કળ બ લદાન આપ્યાં તથા આનંદોત્સવ
કય ; કેમ કે ઈ રે તેઓને આનંદથી ભર ૂર કયાર્ હતા. વળ ીઓએ
તથા બાળકોએ પણ આનંદ કય . તે આનંદ એટલો મોટો હતો કે તેનો
અવાજ યરુશાલેમથી ઘણે દૂર ુધી સંભળાતો હતો.

મં દરમાં સેવા-ભ ક્ત ચા ુ થયાં
44 તે દવસે ભંડારો, ઉચ્છાલીયાપર્ણ, પ્રથમફળો તથા દશાંશોના

ભંડારો ઓરડ ઓ પર કારભાર ઓ ઠરાવવામાં આ ા. જથેી તેઓ
નગરોના ખેતરો પ્રમાણે યાજકોને તથા લેવીઓને સારુ નયમશા
પ્રમાણે ઠરાવેલા હસ્સા ભેગા કરે. કેમ કે સેવામાં હાજર રહેનાર યાજકો
અને લેવીઓના લીધે યહૂ દયાના લોકોએ આનંદ કય . 45 તેઓએ,
ગાનારાઓએ તથા દ્વારપાળોએ પોતાના ઈ રની સેવા કર તથા દાઉદ
તથા તેના ુત્ર ુલેમાનની આજ્ઞા પ્રમાણે ુ દ્ધકરણની સેવા બજાવી.

46 કારણ કે પ્રાચીનકાળમાં દાઉદના અને આસાફના સમયમાં
આસાફ ગાયકોનો ુ આગેવાન હતો. વળ ઈ રના સ્તવનના તથા
આભારસ્ ુ તનાં ગીતો પણ હતા.ં 47 ઝરુબ્બાબેલના તથા નહેમ્યાના
સમયમાં સવર્ ઇઝરાયલીઓ ગાનારાઓના તથા દ્વારપાળો હસ્સા
તેઓને દરરોજની જરૂ રયાત પ્રમાણે આપતા હતા. તેઓ લેવીઓ માટે
અલગ રાખતા હતા અને લેવીઓ હારુનના ુત્રો માટે અલગ હસ્સો
રાખતા હતા.

13
મ શ્રત લોકોને ઇઝરાયલીઓથી જુદા કયાર્

1 તે દવસે ૂસા ું નયમશા લોકોને વાંચી સંભળાવવામાં આ ું.
તેમાં તેઓને એ ું લખાણ મ ું કે, આમ્મોનીઓને કે મોઆબીઓને
ઈ રની મંડળ માં કદ દાખલ કરવા ન હ. 2 કેમ કે તે લોકો
ઇઝરાયલીઓને માટે અ તથા પાણી લઈને સામે મળવા આ ા
નહોતા, પણ તેઓએ ઇઝરાયલીઓને શાપ આપવા માટે લાંચ આપીને
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બલામને રો ો હતો. તેમ છતાં આપણા ઈ રે તે શાપને આશીવાર્દમાં
ફેરવી ના ો હતો. 3જયારે લોકોએ આ નયમશા સાંભ ું ત્યારે
સવર્ વદેશીઓને ઇઝરાયલમાંથી જુદા કરવામાં આ ા.

નહેમ્યાએ દાખલ કરેલા ુધારા
4પર ુઆઅગાઉ, યાજકએલ્યાશીબજનેે ઈ રના ભ ક્ત ાનના

ભંડારનો કારભાર નીમ્યો હતો, તે ટો બયાના સગો હતો. 5એલ્યાશીબે
ટો બયા માટે એક વશાળ રૂમ તૈયાર કર તેમાં અગાઉ ખાદ્યાપર્ણો,
ૂપ, વાસણો,અનાજ, નવો દ્રાક્ષારસ અને જતૈતેલના દશાંશ રાખવામાં

આવતા હતા. અને તેમાંથી નયમ પ્રમાણે લેવીઓ, ગાનારાઓ તથા
દ્વારપાળોને આપવામાં આવ ું હ ુ.ં તેમ જ યાજકોનાં ઉચ્છાલીયાપર્ણો
પણ તેમાં રાખવામાં આવતાં હતાં.

6 પણ તે સમયે હુ યરુશાલેમમાં નહોતો, કારણ, બા બલના રાજા
આતાર્હશાસ્તાના બત્રીસમા વષ હુ રાજા પાસે ગયો હતો. થોડા સમય
પછ મેં રાજા પાસે જવાની પરવાનગી માંગી. 7 હુ યરુશાલેમ પાછો
આ ો. એલ્યાશીબે ટો બયાને માટે ઈ રના સભા ાનની પરસાળમાં
રૂમ બાંધીને જે દષુ્કમર્ ક ુ હ ું તેની મને ખબર પડ .

8 ત્યારે હુ ઘણો ક્રો ધત થયો અને મેં તે રૂમમાંથી ટો બયાનો સવર્
સામાન બહાર ફેંક દ ધો. 9 તેને ુદ્ધ કરવાનો મેં હુકમ કય અને પછ
ઈ રના ભ ક્ત ાનનાં પાત્રો, ખાદ્યાપર્ણો તથા લોબાન હુ તેમાં પાછાં
લા ો.

10 મને એ પણ ખબર પડ કે લેવીઓના હસ્સા તેઓને આપવામાં
આવતા ન હતા. તેથી લેવીઓ તથા ગાનારાઓ પોતપોતાના ખેતરોમાં
ચાલ્યા ગયા હતા. 11તેથી મેં આગેવાનોની સાથે ઉગ્ર થઈને ૂ ું, “શા
માટે ઈ રના સભા ાનને ુચ્છકારવામાંઆવે છે? મેં લેવીઓને એકત્ર
કર ને તેઓને પોતપોતાની જગ્યા પર રા ા.

12 પછ યહૂ દયાના સવર્ લોકો અનાજનો, દ્રાક્ષારસનો તથા તેલનો
દસમો ભાગ ભંડારમાં લાવવા લાગ્યા. 13 તે ભંડારો ઉપર મેં
ખજાનચીઓ નીમ્યા તેઓઆ છે: શેલેમ્યા યાજક, સાદોક શા ી તથા
લેવીઓમાંનો પદાયા. તેઓના પછ મા ાન્યાનો દ કરો ઝા ૂરનો દ કરો
હાનાન હતો, કેમ કે તેઓ વ ા ુ ગણાતા હતા. પોતાના ભાઈઓને
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વહેંચી આપ ુ,ંએ તેઓ ું કામ હ ુ.ં 14 મેં પ્રાથર્ના કર , હે મારા ઈ ર,
આ મારાં સારાં કાય ને યાદ રાખજો અને ઈ રના સભા ાનને માટે
તથા તેની સેવાને માટે મેં જે સારા કામ કયા છે તેને ન થવા દેશો ન હ.

15 તે સમયે યહૂ દયામાં મેં કેટલાક લોકોને વશ્રામવારના દવસે
દ્રાક્ષચ માં દ્રાક્ષ પીલતા તથા અનાજની ૂણો અંદર લાવી ગધેડા
પર લાદતા અને દ્રાક્ષારસ, દ્રાક્ષો, અંજીર તથા સવર્ પ્રકારના ભાર
યરુશાલેમમાં લાવતા જોયા. તેઓને અ વેચતા પણ મેં જોયા, ત્યારે
મેં તે દવસે તેઓની સામે વાંધો લીધો.

16યરુશાલેમમાં ૂરના માણસો પણ રહેતા હતા,જઓેમાછલી તથા
બીજી બધી જાતનો માલ લાવતા અને વશ્રામવારના દવસે યહૂ દયાના
લોકોને તે વેચતા. 17 પછ મેં યહૂ દયાના આગેવાનોની સામે ફ રયાદ
કર ને ક ું, “તમે આ કે ું ખરાબ કામ કરો છો અને વશ્રામવારના
દવસને ભ્ર કરો છો? 18 ું તમારા પ ૃઓ એમ નહોતા કરતા? અને
તેથી આપણા ઈ રે આપણા પર તથાઆ નગર પર ું આ બધાં દ:ુખો
વરસા ાં નથી? હવે તમે વશ્રામવારના દવસને ભ્ર કર ને ઇઝરાયલ
પર ઈ રનો વધારે કોપ લાવો છો.”

19 વશ્રામવારને આગલે દવસે ૂયર્ અસ્ત થાય ત્યારે યરુશાલેમના
દરવાજા બંધ કરવાની અને સાબ્બાથ પહેલાં તેઓને ન હ ઉઘાડવાની
મેં આજ્ઞા આપી. મેં મારા ચાકરોમાંના કેટલાકને દરવાજા પર ગોઠ ા,
જથેી શહેરમાં સાબ્બાથને દવસે કોઈપણજાતનો માલઅંદર લાવવામાં
ન આવે. 20 વેપાર ઓ તથા સવર્ પ્રકારનો માલ વેચનારાઓએ એક બે
વખત યરુશાલેમની બહાર ુકામ કય .

21પણ મેં તેમને ચેતવણીઆપી, “તમે દ વાલની બહાર કેમ છાવણી
નાખે છે? જો તમે ફર એ પ્રમાણે કરશો તો હુ તમાર સામે પગલાં
લઈશ!” ત્યાર પછ તે સમયથી તેઓ વશ્રામવારના દવસે ારેય
આ ા ન હ. 22 મેં લેવીઓને આજ્ઞા કર કે વશ્રામવારના દવસે તેઓ
પોતાને પ વત્ર રાખવા માટે પોતે ુદ્ધ થાય અને દરવાજાઓની સંભાળ
રાખે.
મેં પ્રાથર્ના કર , હે મારા ઈ ર, મારા લાભમાં આ ું પણ સ્મરણ કરો

કેમ કે તમાર કૃપાને લીધે માર પર કરુણા કરો.
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23 તે સમયે જે યહૂદ ઓએ આશ્દોદ , આમ્મોની તથા મોઆબી
ીઓ સાથે લ કયા હતાં તેઓને મેં જોયા. 24 તેઓનાં બાળકો

અ ુ આશ્દોદ ભાષામાં બોલતાં હતાં અને તેઓને યહૂદ ઓની ભાષા
આવડતી ન હતી, પણ પોતપોતાના લોકોની મશ્ર ભાષા બોલતાં હતા.ં

25 મેં તેઓની વરુદ્ધ થઈને તેઓનો તરસ્કાર કય , તેઓમાંના
કેટલાકને માયાર્, તેઓના વાળ ખેંચી કાઢ્યા અને તેઓ પાસે ઈ રના
સમ ખવડા ા કે, “અમે અમાર પોતાની દ કર ઓના લ તેઓના
દ કરાઓ સાથે કરાવી ું ન હ અને તેઓની દ કર ઓ સાથે અમારા
દ કરાઓના લ પણ કરાવી ું ન હ. 26 ઇઝરાયલના રાજા ુલેમાને
ું એ બાબતો વષે પાપ નહો ું ક ુ? જો કે ઘણા રા ોમાં તેના જટેલો

મહાન રાજા કોઈ નહોતો, તે પોતાના ઈ રનો વહાલો હતો. અને ઈ રે
તેને સવર્ ઇઝરાયલીઓ પર રાજા ઠરા ો હતો. તેમ છતાં તેની વદેશી
પત્નીઓએ તેને પાપ કરવા પ્રેય હતો. 27 તો ું અમે તમારુ સાંભળ ને
વદેશી ીઓ સાથે લ કર ને આપણા ઈ રની વરુદ્ધ ઉલ્લંઘન
કર ને આ ું મોટુ પાપ કર એ?”

28 ુ યાજક એલ્યાશીબનો દ કરો યોયાદાના દ કરાઓમાંના એક
હોરોની સાન્બાલ્લાટનો જમાઈ હતો. તેથી મેં તેને માર આગળથી કાઢ
ૂ ો.
29 હે મારા ઈ ર, તેઓ ું સ્મરણ કરો, કેમ કે તેઓએ યાજકપદને

અને યાજકપદના તથા લેવીઓના કરારને અપ વત્ર કયા છે.
30આ ર તે મેં સવર્ વદેશીઓના સંબંધમાંથી તેઓને ુદ્ધ કયાર્ અને

યાજકોને તથા લેવીઓને પોતપોતાના કામના ક્રમ ઠરાવી આપ્યા. 31 મેં
ઠરાવેલા સમયે કા ાપર્ણ માટે તથા પ્રથમ ફળોને માટે પણ ક્રમ ઠરાવી
આપ્યો.
હે મારા ઈ ર, મારા હતને માટે તે ું સ્મરણ કરો.
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