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ઝખાયાર્
લેખક
ઝખાયાર્નાં ુસ્તકમાં લેખક તર કે ઇદ્દોના દ કરા બેરે ાના દ કરા

ઝખાયાર્ પ્રબોધકને ઓળખાવે છે. ઇદ્દો દેશ નકાલ થયેલા અને ત્યાંથી
પાછા આવતા લોકો મધ્યેના એક યાજક ય કુટુબનો વડો હતો (નહેમ્યા
12:4,16) ારે તે ું કુટુબ યરુશાલેમ પાછુઆ ું ત્યારે ઝખાયાર્ એક
નાનો છોકરો હોવો જોઈએ. તેના કુટુબની વંશાવળ અ ુસાર ઝખાયાર્
પ્રબોધકની સાથે તે એક યાજક પણહતો. તેથી,જો કે તેણે ુનઃ ા પત
થયેલો ભ ક્ત ાનમાં કદા પ સેવા કર નહોતી તો પણ, યહૂદ ઓની
આરાધના પ્રથાઓ સાથે તે ઘ ન ર તે પ ર ચત ર ો હશે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 520 થી 480 વચ્ચેનો છે.
બા બલના બંદ વાસમાંથી પાછા આ ા બાદ તે લખા ું હ ું.

ઝખાયાર્ પ્રબોધકે 1-8 અધ્યાયો ભ ક્ત ાન ું બાંધકામ સમાપ્ત થ ું
તે અગાઉ લ ા હતા અને પછ 9-14 અધ્યાયો તે સમાપ્ત થ ું ત્યાર
બાદ લ ા હતા.

વાંચકવગર્
યરુશાલેમમાં રહેતા લોકો તથા બંદ વાસથી પાછા ફરેલા લોકો.
હે ુ
શેષ લોકોને ઝખાયાર્ ું ુસ્તક લખવાનો હે ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત કે જઓે

આવનાર મસીહા છે તેઓની રાહ જોવાની આશા તથા સમજ
આપવાનો હતો. ઝખાયાર્એ ભાર ૂ ો કે ઈ રે પોતાના પ્રબોધકોનો
ઉપયોગ પોતાના લોકોને શીખવવા, ચેતવણી આપવા તથા ુધારવા
કય હતો. દઃુખની વાત એ હતી કે તેઓએ સાંભળવાનો નકાર કય .
તેઓ ું પાપ ઈ રની શક્ષા લા ુ.ં આ ુસ્તક એ પણ સા બતી આપે
છે કે પ્રબોધવાણી પણ જૂઠ હોય શકે છે.

ુદ્રાલેખ
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ઈ રનો છૂટકારો
રૂપરેખા
1. પ ાતાપ માટે તેડુ— 1:1-6
2. ઝખાયાર્નાં દશર્નો— 1:7-6:15
3. તથ્યો સંબં ધત સવાલો— 7:1-8:23
4. ભ વષ્ય સંબં ધત કાળજી— 9:1-14:21

પોતાના લોકોને પ્ર ુ પોતાની તરફ ફરવા કહે છે
1 દાયાર્વેશ* રાજાના શાસનના બીજા વષર્ના આઠમા મ હનામાં

પ્રબોધક ઇદ્દોના દ કરા બેરે ાના દ કરા ઝખાયાર્ પાસે યહોવાહ ું વચન
આ ું કે, 2 હુ યહોવાહ તમારા પ ૃઓ પર અત્યંત નારાજ થયો હતો!
3હવે, ‘સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે કે,
“તમે માર તરફ પાછા ફરો!”
“તો હુ તમાર પાસે પાછો આવીશ,” સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે.

4 “તમારા પ ૃઓ જવેા ન થશો કે જઓેને અગાઉના પ્રબોધકો ૂમ
પાડ ને કહેતા કે, સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે કે: તમારા દુ માગ થી અને
દષુ્કૃત્યોથી પાછા ફરો” પણ તેઓએ મારુ સાંભ ું ન હ કે મારા કહેવા
પર ધ્યાન આપ્ ું ન હ.’ આસૈન્યોના યહોવાહની ઘોષણા છે.
5 “તમારા પ ૃઓ ાં છે? અને પ્રબોધકો ું સદા જીવે છે?
6 પણ જે વચનો તથા વ ધઓ મેં મારા સેવકો પ્રબોધકોને મારફતે

ફરમા ાં હતા,ં
તેઓએ ું તમારા ૂવર્જોને પકડ પાડ્યા ન હ?
આથી તેઓએ પસ્તાવો કય અને ક ું, ‘સૈન્યોના યહોવાહે આપણાં
કૃત્યો અને માગ પ્રમાણે આપણી સાથે જે કરવા ધા ુ હ ું તે પ્રમાણે
આપણી સાથે ક ુ છે.’ ”

પ્રબોધકને ઘોડાઓ સંબંધી સંદશર્ન
7 દાયાર્વેશ રાજાના બીજા વષર્ના અ ગયારમા મ હનાના, એટલે

શબાટ મ હનાના, ચોવીસમાં દવસે ઇદ્દોના દ કરા બેરે ાના દ કરા

* 1:1 1:1 દાયાર્વેશ હસ્તાસ્પેસ નામનો રાજાહતો,જણેે ફારસ ઉપર 522-486 માં શાસન
ક ુ હ ુ.ં ફારસી ભાષામાં તે ું નામ દારા હ ુ.ં
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ઝખાયાર્ પ્રબોધકની પાસે યહોવાહ ું વચન આ ું કે, 8 “રાત્રે મને એક
સંદશર્ન થ ુ,ં લાલ ઘોડા પર સવાર થયેલો એક માણસ ખીણમાં મેંદ ના
છોડ વચ્ચે ઊભો હતો; તેની પાછળ લાલ, કાબરચીતરા અને સફેદ
ઘોડાઓ હતા.” 9 મેં ક ું, “મારા પ્ર ુ આ ું છે?” ત્યારે માર સાથે
જે દૂત વાત કરતો હતો તેણે મને ક ું, “આ ું છે તે હુ તને બતાવીશ.”

10 ત્યારે મેંદ ઓના છોડ વચ્ચે ઊભેલા માણસે જવાબમાં ક ું,
“તેઓ એ છે કે જમેને યહોવાહે ૃથ્વી પર સવર્ત્ર આમતેમ ફરવાને
મોકલ્યા છે.” 11 તેઓએ મેંદ ના છોડ વચ્ચે ઊભેલા યહોવાહના દૂતને
જવાબ આપીને ક ું, “અમે આખી ૃથ્વી પર સવર્ત્ર ફર ને આ ા છે
અને જો,આખી ૃથ્વી હજુ સ્વ બેઠ છે અને શાં તમાં છે.”

12 ત્યારે યહોવાહના દૂતે જવાબ આપ્યો કે, “હે સૈન્યોના યહોવાહ,
તમે યરુશાલેમ તથા યહૂ દયાના નગરો ઉપર આ સ ેર વષર્થી રોષે
ભરાયેલા છો,અને ાં ુધી, તમે તેમના પર દયા ન હ કરો?” 13 ત્યારે
માર સાથે વાત કરનાર દૂતને યહોવાહે સારાં અને આ ાસનભયા
વચનોથી જણા ું.

14 તેથી માર સાથે વાત કરનાર દૂતે મને ક ું, “ ું પોકાર† કર ને કહે,
સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે કે:
“હુ યરુશાલેમ તથા સયોન માટે અ તશય લાગણીથી આવેશી છુ.
15જે પ્રજાઓઆરામ ભોગવે છે તેઓના પર હુ ઘણો કોપાયમાન થયો

છુ;
કેમ કે હુ તેઓનાથી થોડો ના ુશ થયો હતો પણ તેઓએ દઃુખમાં ૃ દ્ધ

કર .”
16 તેથી સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે,
“હુ દયા સાથે યરુશાલેમમાં પાછો આ ો છુ. મારુ ઘર ત્યાં બંધાશે”
સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે કે, “અને માપવાની દોર યરુશાલેમ પર

લંબાવવામાં આવશે.”
17 ફર થી પોકાર ને કહે કે,
† 1:14 1:14 રુદન
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‘સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે: ‘મારાં નગરો ફર થી સ ૃદ્ધ‡ થઈને
ચારેબાજુ ૃ દ્ધ પામશે,

અને યહોવાહ ફર વાર સયોનને દલાસો આપશે, તે ફર એકવાર
યરુશાલેમને પસંદ કરશે.”

શગડા વષે સંદશર્ન
18 પછ મેં માર આંખો ઊંચી કર ને જો ું, તો, મને ચાર શગડાં

દેખાયા.ં 19 મેં માર સાથે વાત કરનાર દૂતને ૂ ું, “આ ું છે?” તેણે
મને જવાબ આપ્યો, “આ તો યહૂ દયા, ઇઝરાયલ તથા યરુશાલેમને
વેર વખેર કરનાર શગડાં છે§.”

20 પછ યહોવાહે મને ચાર ુહારો દેખાડ્યા. 21 મેં ક ું, “આ લોકો
ું કરવા આ ા છે?” તેમણે જવાબ આપ્યો કે, “આ શગડાંઓ એ

છે કે જઓેએ યહૂ દયાના લોકોને એવા વેર વખેર કર ના ા કે કોઈ
પણ માણસ પોતા ું મા ું ઊં ું કરવા પામ્યો ન હ. પણ આ લોકો
પોતાને નસાડ કાઢવાને, જે પ્રજાઓએ પોતા ું શગડુ યહૂ દયા દેશની
સામે ઉઠાવીને તેને વખેર ના ો છે, તેઓનાં શગડાં પાડ નાખવા માટે
આ ા છે.”

2
માપવાની દોર વષે સંદશર્ન

1મેં માર આંખો ઉપર કર ને જો ું તો એક માણસ હાથમાં માપવાની
દોર લઈને ઊભો હતો. 2 મેં ક ું, “ ું ાં જાય છે?” ત્યારે તેણે મને
ક ું, “યરુશાલેમની પહોળાઈ અને લંબાઈ કેટલી છે તે માપવા જાઉં
છુ.”

3 પછ માર સાથે વાત કરનાર દૂત ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો,અને બીજો
એક દૂત તેને મળવા બહાર આ ો. 4બીજા દૂતે તેને ક ું, “દોડ અને
પેલા જુવાનને કહે કે,
‘યરુશાલેમમાં ુષ્કળ માણસો અને જાનવરો હોવાથી
તે કોટ વગરના નગરની જમે તેઓ તેમાં રહેશે.
‡ 1:17 1:17 ૃ દ્ધ § 1:19 1:19 બળવાન પ્રજા
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5 કેમ કે, યહોવાહ કહે છે કે, ‘હુ પોતે તેની આસપાસ અ ના કોટરૂપ
થઈશ,

અને હુ તેનામાં મ હમાવાન થઈશ.’ ”
બં દવાસીઓને પાછા લાવનાર ઈ ર

6 યહોવાહ કહે છે;અરે, ઉ રના દેશમાંથી નાસી જાઓ
‘વળ , યહોવાહ કહે છે કે મેં તમને આકાશના ચાર વા ુની જમે વખેર

દ ધા છે.
7 ‘હે સયોન, બા બલની દ કર સાથે રહેનાર , ું નાસી જા!”
8 કેમ કે સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે કે, જે પ્રજાઓએ તમને ૂંટ્યા છે

તેમની વરુદ્ધ સન્માન મેળવવા માટે તેમણે મને મોકલ્યો છે,
કેમ કે, જે તમને અડકે છે તે ઈ રની આંખની ક ક ને અડકે છે.
9 “યહોવાહ કહે છે કે, હુ મારો હાથ તેઓ પર હલાવીશ, અને તેઓ

તેમના ુલામોને હાથે ૂંટાશ.ે”
ત્યારે તમે જાણશો કે સૈન્યોના યહોવાહે મને મોકલ્યો છે.
10 “ સયોનની દ કર , ગાયન તથા આનંદ કર,
કેમ કે, યહોવાહ કહે છે કે, હુ આ ું છુ, હુ તાર સાથે રહ શ.”
11 તે દવસે ઘણી પ્રજાઓ યહોવાહની સાથે જોડાશે. તે કહે છે, “તમે

મારા લોક થશો;
અને હુ તમાર વચ્ચે રહ શ.” ત્યારે તમે જાણશો કે સૈન્યોના યહોવાહે

મને તમાર પાસે મોકલ્યો છે.
12 કેમ કે યહોવાહ યહૂ દયાને પોતાના હકના કબજાની જમે પ વત્ર

ૂ મમાં વારસા તર કે ગણી લેશ.ે
તે પોતાના માટે ફર થી યરુશાલેમને પસંદ કરશ.ે
13 હે સવર્ માણસો, યહોવાહની આગળ શાંત રહો, કેમ કે તે પોતાના

નવાસ ાનમાંથી જા ૃત થયા છે!

3
વડા યાજક વષે સંદશર્ન

1 પછ યહોવાહ મને પ્ર ુખ યાજક યહો ુઆને યહોવાહના દૂત
આગળ ઊભો રહેલો અને તેના જમણે હાથે તેના ઉપર આરોપ ૂકવા
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માટે શેતાનન*ે ઊભો રહેલો દેખાડ્યો. 2 યહોવાહના દૂતે શેતાનને ક ું,
“યહોવાહ તને ઠપકો આપો, ઓ શેતાન; યરુશાલેમને પસંદ કરનાર
યહોવાહ તને ધમકાવો. ું ું અ માંથી ઉપાડ લીધેલા ખોયણા જવેો
નથી?” 3 યહો ુઆ મ લન વ ો પહેર ને દૂત પાસે ઊભેલો હતો.

4 દૂતે પોતાની આગળઊભેલા માણસો સાથે વાત કર ને ક ું, “તેના
અંગ પરથી મ લન વ ો ઉતાર નાખો.” પછ તેણે યહો ુઆને ક ું,
“જો, મેં તારા અન્યાયને તારાથી દૂર કયાર્ છે અને હુ તને ુંદર વ ો
પહેરાવીશ.” 5 દૂતે તેઓને ક ું, “તેને માથે ુંદર પાઘડ પહેરાવો.” તેથી
તેઓએ યહો ુઆના માથે ુંદર પાઘડ અને તેને અંગે સ્વચ્છ વ ો
પહેરા ાં,અને તે સમયે યહોવાહનો દૂત તેની પાસે ઊભો હતો.

6 ત્યારબાદ યહોવાહના દૂતે યહો ુઆને પ્ર તજ્ઞા ૂવર્ક આપીને ક ું
કે, 7સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે:
‘જો ું મારા માગ માં ચાલશે અને માર આજ્ઞાઓ પાળશે,
તો ું મારા ઘરનો નણર્ય કરનાર પણથશેઅને મારાંઆંગણાં સંભાળશ;ે
કેમ કે હુ તને માર આગળ ઊભેલાઓની મધ્યેથી જવા આવવાની

પરવાનગી આપીશ.
8 હે પ્ર ુખ યાજક યહો ુઆ, ું અને તાર સાથે રહેનાર તારા સાથીઓ,

સાંભળો.
કેમ કે આ માણસો ચ રૂપ છે, કેમ કે હુ મારા સેવક જે અંકુર કહેવાય

છે તેને લાવીશ.
9 હવે જે પથ્થર મેં યહો ુઆ આગળ ૂ ો છે તે જુઓ. આ એક

પથ્થરને સાત આંખ છે,
સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે કે, હુ તેના પર કોતરણી કર શ,
‘આ દેશના પાપને હુ એક જ દવસમાં સમાપ્ત કર શ.

10 સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે, તે દવસે’ તમે દરેક માણસ પોતાના
પડોશીને દ્રાક્ષાવેલા નીચે અને અંજીરના ઝાડ નીચે આરામ માટે
બોલાવશો.’ ”
* 3:1 3:1 દશુ્મન
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4
દ પ ૃક્ષ વષે સંદશર્ન

1 માર સાથે જે દૂત વાત કરતો હતો તે પાછો આ ો અને જાગેલા
માણસની પેઠે તેણે મને ઊંઘમાંથી ઉઠાડ્યો. 2તેણે મને ક ું, “ ું ું જુએ
છે?” મેં ક ું, “હુ ૂરે ૂરુ સોના ું બને ું દ પ ૃક્ષ જોઉં છુ જનેી ટોચ પર
કો ડ ું છે. તેના પર સાત દ વા છે અને જે દ વા તેની ટોચે છે તે દરેકને
સાત દવેટ છે. 3 તેની પાસે બે જૈ ૂનના ૃક્ષો છે, તેમાં ું એક કો ડયાની
જમણી બાજુએ અને બીજુ કો ડયાની ડાબી બાજુએ.”

4 ફર થી માર સાથે વાત કરનાર દૂતને મેં ક ું, “હે મારા મા લક, તેનો
અથર્ શો થાય છે?” 5જે દૂત માર સાથે વાત કરતો હતો તેણે જવાબ
આપીને મને ક ું, “તેનો અથર્ શો છે તે ું ું જાણતો નથી?” મેં ક ું,
“ના, મારા મા લક.”

ઝરુબ્બાબેલને પ્ર ુ ું વચન
6 તેણે મને જવાબઆપીને ક ું,

ત્યારે દૂતે મને ક ું, “ઝરુબ્બાબેલને યહોવાહ ું વચનઆ છે:
‘બળથી ન હ કે સામથ્યર્થી ન હ પણ મારા આત્માથી,’
સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે,”
7 “હે ઊંચા પવર્ત, ું કોણ છે? ઝરુબ્બાબેલ આગળ ું સપાટ થઈ

જશ,ે
તેના પર ‘કૃપા થાઓ, કૃપા થાઓ, એવા પોકારસ હત ટોચના પથ્થરને

બહાર લાવશે.”
8 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું,
9 “ઝરુબ્બાબેલના હાથથી આ પ વત્ર ાનનો પાયો નંખાયો છે અને

તેના હાથથી તે ૂરુ થશ,ે
ત્યારે ું જાણશે કે સૈન્યોના યહોવાહે મને તાર પાસે મોકલ્યો છે, એ ું

ઝરુબ્બાબેલ કહે છે,
10 નાના કામોના આ દવસને કોણે ધ ાય છે? આ લોકો

ઝરુબ્બાબેલના હાથમાં ઓળંબો જોઈને આનંદ કરશે.
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“યહોવાહની આ સાત દ વારૂપી આંખો, આખી ૃથ્વી પર
સવર્ત્ર ફરતી રહે છે.”

11પછ મેં દૂતને ૂ ુ,ં “દ પ ૃક્ષની જમણી બાજુએઅને તેની ડાબી
બાજુએ બે જૈ ૂન ૃક્ષો છે તે ું છે?” 12વળ મેં ફર થી તેની સાથે વાત
કર ને ક ું, “જૈ ૂન ૃક્ષની આ બે ડાળ ઓ કે જે સોનાની બે દવેટો છે.
તેમાંથી તેલનો પ્રવાહ વહે છે તેઓ ું છે?” 13 તેણે માર સાથે વાત
કરવા ું ચા ું રા ુ,ં “આ ું છે તે ું ું નથી જાણતો?” અને મેં ક ું,
“ના, મારા મા લક.” 14 તેણે ક ું, “તેઓ તો આખી ૃથ્વીના પ્ર ુ પાસે
ઊભા રહેનાર બે અ ભ ષક્તો છે*.”

5
ઊડતા ઓ ળયા વષે સંદશર્ન

1 ત્યારે મેં પાછા ફર ને માર આંખો ઊંચી કર ને જો ુ,ં તો મેં એક
ઊડ ું ઓ ળ ું જો ું. 2 દૂતે મને ક ું, “ ું ું જુએ છે? “મેં જવાબ
આપ્યો, “હુ એક ઊડ ું ઓ ળ ું જોઉં છુ, તે વીસ હાથ લાં ું અને દશ
હાથ પહો ું છે.”

3 ત્યારે તેણે મને ક ું, “આ તો આખા દેશની સપાટ પર આવનાર
શાપ છે, કેમ કે, તેના ક ા પ્રમાણે ચોર કરનાર દરેકનો નાશ કરવામાં
આવશ,ે ખોટા સમ ખાનાર દરેક માણસને તેના ક ા પ્રમાણે નાશ
કરવામાં આવશ.ે”
4સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે, ‘હુ તેને બહાર મોકલી દઈશ,’
‘તે ચોરના ઘરમાં અને મારા નામના જૂઠા સમ ખાનારના ઘરમાં પ્રવેશ

કરશ.ે
મારો શાપ તેના ઘર પર રહેશે અને તેનો તેનાં લાકડાં તથા પથ્થરો સ હત

નાશ કરશે.’ ”
એફાહની અંદરની ી વષે સંદશર્ન

5 પછ માર સાથે વાત કરનાર દૂતે બહાર આવીને મને ક ું, “તાર
આંખો ઊંચી કર ને જો આ ું બહાર આવે છે? 6 મેં ક ું, “તે ું છે?”
તેણે ક ું, “ટોપલામાં જે આવે છે તે એફાહ છે. આ આખા દેશના

* 4:14 4:14 તાજો તેલનો દ કરો
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લોકોનાં પાપો છે. 7 પછ ટોપલા પરથી સીસા ું ઢાંકણ ઊં ું થ ું તો
ટોપલાની અંદર બેઠેલી એક ી જોવામાં આવી.

8 દૂતે ક ું, “આ દુ તા છે.” અને તેણે તે ીને પાછ ટોપલાની
અંદર નાખી દ ધી અને તેણે તેના પર સીસા ું ઢાંકણ* ૂક દ ુ.ં 9 મેં
માર આંખો ઊંચી કર ને જો ું તો જુઓ બે ીઓ માર પાસે આવતી
હતી, તેઓની પાંખોમાં પવન હતો કેમ કે તેઓની પાંખો બગલાની પાંખો
જવેી હતી. તેઓએ તે ટોપલાને ૃથ્વી તથા આકાશની વચ્ચેથી ઊંચક
લીધો.

10 પછ મેં માર સાથે વાત કરનાર દૂતને ક ું, “તેઓ ટોપલાને ાં
લઈ જાય છે?” 11 તેણે મને ક ું, “ શનઆર દેશમાં†, ત્યાં તેને માટે
સભા ાન બાંધવા ું છે, ારે તે તૈયાર થશે ત્યારે તે ટોપલાને ત્યાં
તેના તૈયાર કરેલા ાને ા પત કરશ.ે”

6
ચાર રથ વષે સંદશર્ન

1 પછ મેં ફર થી મારો આંખો ઊચી કર ને ચાર રથોને બે પવર્તો
વચ્ચેથી બહારઆવતા જોયા;બે પવર્તો કાંસાના બનેલા હતા. 2પહેલા
રથના ઘોડાઓ લાલ હતા, બીજા રથના ઘોડાઓ કાળાં હતા, 3 ત્રીજા
રથના ઘોડાઓ સફેદ હતા તથા ચોથા રથના ઘોડાઓ ૂરા ટપકાંવાળા
હતા. 4 તેથી મેં માર સાથે વાત કરનાર દૂતને ૂ ું કે, “મારા મા લક,
આ ું છે?”

5 દૂતે મને જવાબ આપ્યો, “આ તો આકાશના ચાર પવનો છે.
તેઓ આખી ૃથ્વીના પ્ર ુની આગળ ઉપ ત થયા પછ ચાલ્યા
જાય છે. 6 કાળાં ઘોડાઓવાળો રથ ઉ ર પ્રદેશ તરફ જાય છે; સફેદ
ઘોડાઓવાળો રથ પ મ દેશ તરફજાય છે; ટપકાંવાળા ઘોડાઓવાળો
રથ દ ક્ષણ દેશ તરફ જાય છે.”

7 મજ ૂત ઘોડા બહાર આ ા અને ૃથ્વી પર ફરવાનો પોકાર કય ,
તેથી દૂતે ક ું, “જાઓ અને ૃથ્વી પર સવર્ત્ર ફરો.” માટે તેઓ આખી
ૃથ્વી પર ફયાર્. 8પછ તેમણે હાંક માર ને મને બોલા ો અને માર સાથે

* 5:8 5:8 પથ્થર † 5:11 5:11 બા બલ
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વાત કર ને ક ું, “ઉ ર દેશ તરફજનારાઓને જો; તેઓએઉ ર દેશમાં
મારા આત્માને આરામ આપ્યો છે.”

યહો ુઆને ુગટ પહેરાવવાનો હુકમ
9આથી યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું કે, 10 “દેશવટાથી પાછા

આવેલાઓ પાસેથી,એટલે હેલ્દાયથી, ટો બયાથી તથા યદાયા પાસેથી
અપર્ણ લે અને તે જ દવસે તે લઈને ું સફાન્યાના દ કરા યો શયાના ઘરે
જા, કેમ કે તેઓ બા બલથીઆ ા છે. 11સો ું અને ચાંદ લઈને ુગટ
બનાવ અને પ્ર ુખ યાજક યહોસાદાકના દ કરા યહો ુઆના માથે ૂક.

12 તેને કહે કે, સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે.
“આમાણસ જે ું નામ અંકુર છે! તે ાં છે ત્યાં ઊગી નીકળશે
અને યહોવાહ ું સભા ાન બાંધશે!
13તે જ યહોવાહ ું સભા ાન બાંધશે અને પોતાનો વૈભવઊભો કરશે;

પછ તે પોતાના સહાસન પર બેસીને રાજ કરશે.
તેના સહાસન પર યાજક બેસશે અને બ ે વચ્ચે શાં તની સલાહ રહેશે.

14 પછ તે ુગટ હેલ્દાય, ટો બયા, યદાયા તથા સફાન્યાના દ કરા
હેનની યાદગીર તર કે યહોવાહના ઘરમાં ૂકવામાં આવશ.ે 15 દૂરથી
માણસો આવીને યહોવાહ ું સભા ાન બાંધશે, ત્યારે તમે જાણશો કે
સૈન્યોના યહોવાહે મને તમાર પાસે મોકલ્યો છે;જો તમે યહોવાહ તમારા
ઈ રનો અવાજ ખંતથી સાંભળશો તો આ બ ું ફળ ૂત થશ.ે”

7
પ્ર ુ પોકળ ઉપવાસને વખોડે છે

1 દાયાર્વેશ રાજાના ચોથા વષર્માં, તેના નવમા એટલે કે કસ્લેવ
મ હનાના ચોથા દવસે યહોવાહ ું વચન ઝખાયાર્ પાસે આ ું.
2 બેથેલના લોકો શારએસેરને તથા રેગેમ-મેલેખને અને તેઓના
માણસોને યહોવાહની કૃપા માટે વનંતી કરવા મોકલ્યા. 3 યહોવાહના
સભા ાનના યાજકોને તથા પ્રબોધકોને ૂછવા માટે મોકલ્યા હતા કે,
“જમે હુ ઘણાં વષર્થી કરતો આ ો છુ તેમ પાંચમા માસમાં મારે શોક*
કરવો જોઈએ?”
* 7:3 7:3 ુદ્ધ કરવો
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4 ત્યારે સૈન્યોના યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું કે,
5 “દેશના સવર્ લોકોને તથા યાજકોને કહે કે,

ારે તમે પાંચમા અને સાતમા માસમાં ઉપવાસ અને શોક કય ,
વળ આ સ ેર વષ માં તમે સાચે જ મારા માટે ઉપવાસ કય હતો?
6 અને ારે તમે ખાઓ છો પીઓ છો ત્યારે ું તમે પોતાને માટે જ

ખાતાપીતા નથી?
7 ારે યરુશાલેમ તથા તેની આસપાસના નગરો વસ તવાળાં તથા

આબાદ હતાં અને નેગેબમાં તથા દ ક્ષણની તળેટ માં વસેલા
હતા,ં

ત્યારે જે વચનો યહોવાહે અગાઉના પ્રબોધકોના ુખે પોકાયા હતાં તે
એ જ ન હતા?ં”

બંદ વાસ ું કારણ બનાઆ કતપણું
8 યહોવાહ ું વચન ઝખાયાર્ પાસે આ ું અને ક ું,
9સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે: “સાચો ન્યાય કરો,
દરેક માણસ પોતાના ભાઈ પર દયા તથા કૃપા રાખો;
10 વધવા તથા અનાથ, વદેશીઓ તથા ગર બ પર જુલમ ન કરો,
અને તમારામાંનો કોઈ પણ પોતાના મનમાં પોતાના ભાઈ ું ુકસાન

કરવા ું ષડ્યંત્ર ન રચ.ે’ ”
11 પણ તેઓએ સાંભળવાનો ઇનકાર કય અને તેઓએ હઠ લા

થઈને પીઠ ફેરવી†; મારુ વચન સાંભળે ન હ માટે તેઓએ પોતાના કાન
બંધ કયાર્. 12 નયમશા તથા જે વચનો સૈન્યોના યહોવાહે પોતાના
આત્મા વડે અગાઉના પ્રબોધકો દ્વારા મોકલ્યાં હતા,ં તે તેઓ સાંભળે
ન હ માટે તેઓએ તેમનાં હૃદયો વજ્ર જવેાં કઠણ બનાવી દ ધા.ં તેથી
સૈન્યોના યહોવાહનો કોપ ઉગ્ર થયો.

13 ત્યારે એ ું થ ું કે ારે તેમણે પોકા ુ ત્યારે તેઓ સાંભ ું
ન હ. સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે; ‘તે જ પ્રમાણ’ે, તેઓ પોકારશે પણ
હુ સાંભળ શ ન હ. 14 કેમ કે જે પ્રજાઓને તેઓજાણતા નથી તેઓમાં
હુ તેઓને વંટો ળયાની સાથે વેર વખેર કર નાખીશ,અને તેઓના ગયા

† 7:11 7:11 બળવો કય
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પછ દેશ એવો ઉજ્જડ થઈ જશે કે તે દેશમાં થઈને કોઈ જ ું આવ ું ન
રહેશ,ે કેમ કે તેઓએઆર ળયામણા દેશને ઉજ્જડ કર ૂ ો હતો.’ ”

8
યરુશાલેમના જીણ દ્ધાર ું વચન

1સૈન્યોના યહોવાહ ું વચન માર પાસેઆ ું, 2 “સૈન્યોના યહોવાહ
એ ું કહે છે કે:
‘મને સયોન માટે ઘણો આવેશ છે,
તેથી મને તેના પર ઘણો ુસ્સો*આવે છે.’
3સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે કે:
હુ સયોનમાં પાછો આ ો છુ અને યરુશાલેમની મધ્યે રહ શ,
કેમ કે યરુશાલેમ સત્ય ું નગર કહેવાશે અને સૈન્યોના યહોવાહનો પ વત્ર

પવર્ત કહેવાશે.’ ”
4સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ એ ું કહે છે કે,
‘યરુશાલેમમાંની ગલીઓમાં ફર થી ૃદ્ધ ુરુષો તથા ીઓ,
ઘણી ઉંમર થઈ ગઈ હોવાને લીધે હાથમાં લાકડ લઈને બેસશે.
5 નગરની શેર ઓ તે નગરમાં રમતાં
છોકરાઓ તથા છોકર ઓથી ભર ૂર થશે.’ ”
6સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ એ ું કહે છે કે;
‘જો તે આ દવસોના બાક રહેલા લોકોની નજરમાં અદ્ભત લાગે છે,
તો તે માર નજરમાં પણઅદ્દ ુત લાગે?” એ ું સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ

કહે છે.
7સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ એ ું કહે છે કે,
‘જુઓ હુ મારા લોકોને ૂવર્ના તથા પ મના દેશમાંથી બચાવી લાવીશ!
8 હુ તેઓને પાછા લાવીશ, તેઓ યરુશાલેમની મધ્યે રહેશ,ે
તેઓ માર પ્રજા થશે,
હુ સત્યથી તથા ની તથી તેઓનો ઈ ર થઈશ!”
9સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ કહે છે કે:
* 8:2 8:2આવેશ
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‘ ારે સૈન્યોના યહોવાહ ું સભા ાન બાંધવા સારુ તેનો પાયો
નાખવામાં આ ો,

ત્યારે પ્રબોધકોએ કહેલા વચનો સાંભળનારાઓ,
તમારા હાથ બળવાન કરો.
10 કેમ કે તે સમય અગાઉ
કોઈ માણસને પાક મળતો ન હતો, કે કોઈ જાનવરને પાક માટે મજૂર

પણ મળતી ન હતી.
દશુ્મનને લીધે અંદર જનાર કે બહાર આવનારને કઈ શાં ત ન હતી.
મેં દરેક માણસોને પોતાના પડોશી વરુદ્ધ કર દ ધા હતા.
11 પણ હવે હુ આ લોકોના બચેલાઓની સાથે અગાઉની માફક વત શ

ન હ.’
એ ું સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે.
12 “ત્યાં શાં ત ું બીજ દેખાશ.ે દ્રાક્ષાવેલો તેનાં ફળઆપશે,
અને ૃથ્વી પોતાની ઊપજઆપશે. આકાશોમાંથી ઓસ પડશે,
કેમ કે આ લોકોમાંના બાક રહેલાઓને હુ આ સવર્ વસ્ ુઓનો વારસો

આપીશ.
13 હે યહૂ દયાના તથા ઇઝરાયલના વંશજો,
તમે જવેી ર તે પ્રજાઓમાં શાપરૂપ હતા,
પણ હવે તમે આશીવાર્દરૂપ થશો અને હુ તમારો ઉદ્ધાર કર શ.
ભયભીત ન થાઓ, પણ તમારા હાથ બળવાન થાઓ.’ ”

14 કેમ કે સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે કે, ‘તમારા પ ૃઓએ મને
ુસ્સે કય હોવાથી મેં તમને ુકસાન પહોંચાડવાની યોજના ઘડ હતી,

અને તે વષે મને દયા આવી ન હ સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે, 15 આ
સમયોમાં મેં યરુશાલેમ ું તથા યહૂ દયાના લોકો ું ફર ભ ું કરવા ું ધા ુ
છે! તમે ડરશો ન હ.

16તમારેઆબાબતો કરવી: દરેક માણસ પોતાના પડોશી સાથે સા ું
બોલો,અને અદાલતમાં સાચો ન્યાય કરો અને તમાર ભાગળોમાં શાં ત
રહે. 17તમારામાંના કોઈએ પોતાના પડોશી વરુદ્ધ પોતાના હૃદયમાં દુ
વચાર લાવવો ન હ, કે કોઈ જૂઠા સમખાવાનીઆનંદ માણવા ન હ; કેમ
કે હુ આ સવર્ બાબતોને ધ ારુ છુ,”એ ું સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે.
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18 સૈન્યોના યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું કે,
19 “સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે કે: ચોથા, પાંચમા, સાતમા અને
દશમા મ હનાનો ઉપવાસ યહૂ દયાના લોકોને આનંદરૂપ, હષર્રૂપ તથા
ુશકારક ઉત્સવો થશે! માટે સત્યતા તથા શાં તને પ્રેમ કરો!”
20સૈન્યોના યહોવાહએ ું કહે છે કે, ‘અન્યલોકો તથા ઘણાં નગરોના

રહેવાસીઓ આવશે. 21 એક નગરના રહેવાસીઓ જઈને બીજા
નગરના રહેવાસીઓને કહેશે કે, “ચાલોઆપણે યહોવાહની કૃપાને માટે
વનંતી કર એ અને સૈન્યોના યહોવાહને જલ્દ શોધીએ! હુ પોતે પણ
જઈશ!” 22 ઘણાં લોકો અને બળવાન પ્રજાઓ સૈન્યોના યહોવાહની
શોધ કરવા યરુશાલેમમાં આવશે અને તેમની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટે
વનંતી કરશે.”
23સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે કે, ‘તે સમયે દરેક ભાષા બોલનાર

પ્રજાઓમાંથી દસ માણસો તારા ઝભ્ભાની કનાર હાથમાં લેશે અને
કહેશે, “અમે તાર સાથેઆવી ુ,ં કેમ કે અમે સાંભ ું છે કે ઈ ર તાર
સાથે છે.”

9
પડોશી પ્રજાઓનો ન્યાય

1 યહોવાહ ું વચન હાદ્રાખ દેશ તથા દમસ્કસ જે તે ું વશ્રામ ાન
છે તેના માટે છે: કેમ કે યહોવાહની નજર માનવજાત પર ઇઝરાયલનાં
કુળો પર છે. 2 દમસ્કસની સરહદ પર આવે ું હમાથ, ૂર તથા સદોન
બહુ ચ ુર છે છતા:ં 3 ૂરે પોતાને માટે કલ્લો બાંધ્યો છે, તેણે ૂળની
જમે ચાંદ ના તથા ુદ્ધ સોનાની જમે મહોલ્લાની માટ ના ઢગલા કયા છે.
4 જુઓ! પણ પ્ર ુ તેની સંપ છ નવી લેશે અને તેના બળને સ ુદ્રમાં
નાખી દેશે, તે અ થી ભસ્મ થઈ જશે.

5 આશ્કલોન જોઈને બી જશ!ે ગાઝા પણ ભયથી ૂજી જશ!ે
એક્રોનની આશાઓ નષ્ફળ થશે! ગાઝામાંથી રાજા નાશ પામશે અને
આશ્કલોનમાં વસ્તી થશે ન હ! 6 આશ્દોદમાં અજાણી પ્રજા પોતાના
ઘરો બનાવશે, હુ પ લસ્તીઓનો ગવર્ ઉતાર શ. 7 કેમ કે હુ તે ું લોહ
તેના ુખમાંથી તથા તેની નફરત તેના દાંતો વચ્ચેથી દૂર કર શ. તે પણ
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આપણા ઈ રને માટે બાક રહેલા યહૂ દયાના કુટુબ જવેો અને એક્રોન
ય ૂસી જવેો થશ.ે

8 હુ દશુ્મનોની મારા સભા ાનની ચારેબાજુ છાવણી નાખીશ કે
જથેી કોઈ અંદર આવજા કરે ન હ, કેમ કે હવે પછ કોઈ જુલમગાર
તેઓમાં થઈને જવા પામશે ન હ. કેમ કે હવે મેં માર પોતાની આંખોથી
તેઓને જોયા છે.

ભા વ રાજા
9 હે સયોનની દ કર , મોટાઆનંદથી પોકાર કર, હે યરુશાલેમની દ કર

હષર્નાદ કર.
જો, તારો રાજા તાર પાસે ન્યાયીપણા સાથે આવે છે
તે તારણ લાવે છે. તે નમ્ર છે અને ગધેડાં પર એટલે ગધેડ ના વછેરા પર

સવાર કર ને આવે છે.
10 હુ એફ્રાઇમમાંથી રથને તથા યરુશાલેમમાંથી ઘોડાને ના ૂદ કર શ,

ુદ્ધમાંથી ધ ુષ્યને કાપી નાખીશ; કેમ કે તે પ્રજાઓને શાં તનો
બોધ કરશે, તેમ ું શાસન સ ુદ્રથી સ ુદ્ર ુધી અને નદ થી
ૃથ્વીના અંત ુધી થશ!ે

ઇઝરાયલનો થનાર ઉદય
11તાર સાથે કરેલા કરારના રક્તને કારણે મેં તારા બંદ વાનોને પાણી

વગરના ખાડામાંથી બહાર કાઢ ને ુક્ત કયા છે. 12આશા રાખી રહેલા
બંદ વાનો, કલ્લામાં પાછા આવો. હુ આજે જાહેર કરુ છુ કે હુ તમને
બમણો બદલોઆપીશ, 13 કેમ કે મેં મારા માટે યહૂદાને ધ ુષ્ય ઠરા ું છે
અને એફ્રાઇમ મારો બાણ થશ.ે હે સયોન, હુ તારા દ કરાઓને ગ્રીસના
દ કરાઓ સામે લડવા જા ૃત કર શ, હુ તને યોદ્ધાની તલવારરૂપ કર શ!

14યહોવાહ તેઓને દેખાશ,ેઅને તે ું તીર વીજળ નીજમે છૂટશ.ે કેમ
કે યહોવાહ મારા પ્ર ,ુ રણ શગડુ વગાડશે અને દ ક્ષણના વંટો ળયાની
જમે કૂચ કરશ.ે 15સૈન્યોના યહોવાહ તેઓ ું રક્ષણ કરશે, તે તેમનો નાશ
કરશે અને તેઓના ગોફણના પથ્થરોને પગ નીચે કચડ નાખશે. તેઓ
દ્રાક્ષારસ પીશ,ે દ્રાક્ષારસ પીધેલાની જમે ૂમો પાડશ.ે તેઓ કથરોટની
જમે, વેદ ના ૂણાઓ પરની કથરોટની જમે ભર ૂર થશે.
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16 યહોવાહ તેમના ઈ ર પોતાના લોકોને ટોળાં તર કે બચાવશે;
તેઓ ુગટમાં જડલેાં રત્નોની જમે તેના દેશ પર ચળકશ.ે 17 તે
કેટ ું ુંદર અને કેટ ું સારુ છે! જુવાનોને અનાજ તથા કુમા રકાઓને
દ્રાક્ષારસ હૃ ુ કરશે.

10
ઇઝરાયલનો થનાર ઉદય

1 વસંતઋ ુમાં વરસાદ માટે યહોવાહને પોકારો.
તે યહોવાહ છે જે માણસો તથા છોડને માટે વરસાદ મોકલે છે,
તે વીજળ ઓને ઉત્પ કરે છે.
2 કેમ કે ૂ તઓજૂઠુ બોલે છે,અનેભ વષ્યભાખનારાઓ જૂઠાં ભ વષ્ય

કથન કરે છે;
સ્વપ્ન જોનારાઓ ખોટાં સ્વપ્નો વણર્વે છે અને ખોટો દલાસો આપે છે;
તેથી લોકો ટોળાંની જમે રખડે છે, તેઓ દ:ુખી છે કેમ કે તેઓને દોરનાર

કોઈ પાળક નથી.
3 મારો કોપ પાળકો વરુદ્ધ સળગ્યો છે; તે નર બકરાઓ, એટલે
આગેવાનોને હુ શક્ષા કર શ; કેમ કે સૈન્યોના યહોવાહે યહૂદાને, તેના
પોતાના ટોળાંઓની ખબર લીધી છે, તે તેઓને પોતાના ુદ્ધના ઘોડા
જવેા બનાવશે.

4 તેમાંથી ૂણાનો ુ પથ્થર, ખીલો, ુદ્ધધ ુષ્ય અને દરેક
આગેવાનો બહાર આવશ.ે 5 તેઓ ુદ્ધમાં પોતાના દશુ્મનોને શેર ઓના
કાદવની જમે કચડ નાખનાર યોદ્ધાઓના જવેા થશે; તેઓ ુદ્ધ કરશે,
કેમ કે યહોવાહ તેઓની સાથે છે, ઘોડસેવારો ગભરાઈ જશે.

6 “હુ યહૂદાના કુટુબને બળવાન કર શ અને ૂસફના કુટુબનો ઉદ્ધાર
કર શ, કેમ કે હુ તેઓને ુનઃ ા પત કર શ અને મને તેમના પર દયા
આવે છે. જાણે કે મેં તેઓને કદ તજી દ ધા ન હોય તેવા થશે, કેમ
કે, હુ યહોવાહ, તેમનો ઈ ર છુ અને હુ તેઓની વનંતી સાંભળ શ.
7એફ્રાઇમના વંશજો યોદ્ધા જવેા થશે, તેમનાં હૃદય દ્રાક્ષારસ પીધો હોય
એમ આનંદ કરશે, તેમના લોકો જોશે અને તેઓને ુશી થશે. તેમના
હૃદય યહોવાહમાં આનંદ પામશે.
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8 હુ સીટ વગાડ ને તેઓને એકત્ર કર શ, કેમ કે મેં તેઓને બચા ા
છે, અગાઉ જમે તેઓની ૃ દ્ધ થઈ હતી તેવી ર તે તેઓની ૃ દ્ધ થશે.
9જો હુ તેમને પ્રજાઓ મધ્યે વાવીશ, તોપણ તેઓ દૂરના દેશોમાં મારુ
સ્મરણ કરશ,ે તેઓ પોતાના બાળકો સ હતજીવશે અને પાછાઆવશે.
10 વળ હુ તેઓને મસર દેશમાંથી પાછા લાવીશ અને આશ્ ૂરમાંથી
તેઓને એકત્ર કર શ. હુ તેઓને ગલ્યાદ તથા લબાનોનની ૂ મમાં
લાવીશ અને ત્યાં પણ તેઓની એટલી બધી ૃ દ્ધ થશે કે તેઓને ૂરતી
જગ્યા મળશે ન હ.

11 તેઓ સંકટરૂપી સ ુદ્ર પાર કરશે; તેઓ મોજાંઓને હઠાવશે, નીલ
નદ ના સવર્ ઊંડાણો ુકાઈ જશે, આશ્ ૂરનો ગવર્ ઉતારવામાં આવશે
અને મસરનો રાજદડ તેઓની પાસેથી જતો રહેશે. 12 હુ તેઓને
મારામાં બળવાન કર શ અને તેઓ મારે નામે ચાલશ.ે” એ ું યહોવાહ
કહે છે.

11
જુલમગારોનો નાશ

1 હે લબાનોન, તારા દરવાજા ઉઘાડ, કે અ તારાં દેવદાર ૃક્ષોને ભસ્મ
કરે.

2 હે સરુના ૃક્ષો, વલાપ કરો, કેમ કે, દેવદાર ૃક્ષ પડ ગ ું છે! ભ
ૃક્ષો ન થઈ ગયાં છે.

બાશાનનાં એલોન ૃક્ષો, વલાપ કરો, કેમ કે, ગાઢ જગલ જમીનદોસ્ત
થઈ ગ ું છે.

3ઘેટાંપાળકોની પોકનો અવાજ સંભળાય છે, કેમ કે તેઓનો વૈભવ ન
થયો છે.

જુવાન સહના બચ્ચાની ગજનાનો અવાજ સંભળાય છે, કેમ કે, યદન
નદ નો ગવર્ ન થયો છે.

બે પાળકો
4 મારા ઈ ર યહોવાહે ક ું, “કતલ થઈ જતા ટોળાં ું પાલન કરો.
5તેઓના ખર દનારા તેમની કતલ કરે છે અને પોતાને શક્ષાપાત્ર ગણતા
નથી, તેઓના વેચનારા કહે છે કે, યહોવાહને પ્રશં સત હો! કે અમે
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શ્રીમંત છ એ!’ કેમ કે તેઓના પોતાના પાળકો તેઓના પર દયા રાખતા
નથી. 6 યહોવાહ કહે છે, હવે હુ પણ દેશના રહેવાસીઓ પર દયા
રાખીશ ન હ.” જો, હુ તેઓમાં સંઘષર્ પેદા કર શ, કે દરેક માણસપોતાના
પાળકના હાથમાં અને પોતાના રાજાના હાથમાં પડશ,ે તેઓ દેશનો નાશ
કરશે, હુ યહૂ દયાને તેઓના હાથમાંથી છોડાવીશ ન હ.”

7 માટે કતલ થઈ જતા ટોળાં ું અને કગાલ ઘેટાં ું મેં પાલન ક ુ છે.
મેં બે લાકડ લીધી. એક ું નામ મેં “કરુણા” પા ું અને બીજી ું નામ
“એકતા” રા ુ.ં અને મેં ટોળા ું પાલન ક .ુ 8એક મ હનામાં મેં ત્રણ
પાળકોનો નાશ કય . હુ ઘેટાંના વેપાર ઓથી હુ કટાળ ગયો હતો અને
તેઓ મારાથી કટા ા હતા. 9 ત્યારે મેં ક ું, “હવેથી હુ તમારો પાળક
રહ શ ન હ. જે મરવાના છે તે ભલે મરે,જે નાશ પામે તે ભલે નાશ પામ.ે
જઓે બાક ર ા તે ભલે પોતાના પડોશી ું માંસ ખાય.”

10પછ મેં માર “કરુણા” નામની લાકડ લીધી અને મારાં બધાં કુળો
સાથે જે કરાર મેં કય હતો તે રદ કરવા મેં તેને કાપી નાખી. 11 તે દવસે
તે કરાર રદ કરવામાં આ ો,અને ટોળાંના જે વેપાર ઓ મારા પર નજર
રાખતા હતા તેઓએ જાણ્ ું કે આ યહોવાહ ું વચન છે. 12 મેં તેઓને
ક ું; “જો તમને યોગ્ય લાગ ું હોય તો તમે મને માર મજૂર આપો. પણ
જો ન લાગ ું હોય તો રહેવા દો.” તેથી તેઓએ ચાંદ ના ત્રીસ સ ા
વેતન તર કે આપ્યા.

13 પછ યહોવાહે મને ક ુ,ં “ખજાનામાં ચાંદ ને ૂક દે, તેઓએ
તારુ વશેષ ૂલ્યાંકન ક ુ છે!” તેથી મેં ચાંદ ના ત્રીસ સ ા લઈને
યહોવાહના સભા ાનના ખજાનામાં ૂક દ ધા. 14 પછ યહૂદા તથા
ઇઝરાયલ વચ્ચેનો ભાઈચારાનો સંબંધ તોડ નાખવા મેં માર બીજી
લાકડ “એકતા” ને ભાંગી નાખી.

15 યહોવાહે મને ક ું, “ ું ફર થી ૂખર્ પાળકની જવાબદાર લઈ
લે, 16 કેમ કે જુઓ, હુ આ દેશમાં એવો પાળક ઊભો કર શ કે તે નાશ
પામનારાં ઘેટાંની સંભાળ ન હ લેશે. તેઆડે માગ ચાલનારાઓને શોધશે
ન હ,અને અપંગોને સાજાં કરશે ન હ. તે નીરોગીને પણ ખાવા ું ચારશે
ન હ, પણ ચરબી ુક્ત ઘેટાં ું માંસ ખાશે અને તેમની ખર ઓ ફાડ
નાખશે.
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17 ટોળાંને તજી દેનાર નકામા પાળકને અફસોસ!
તેના જમણા હાથ તથા તેની જમણી આંખ વરુદ્ધ તલવાર આવશ.ે
તેનો જમણો હાથ ૂરે ૂરો ુકાઈ જશે અને તેની જમણી આંખ અંધ

થઈ જશે.”

12
યરુશાલેમનો થનારો ઉદ્ધાર

1ઇઝરાયલ માટે યહોવાહ ું વચન.
આકાશોને વસ્તારનાર, ૃથ્વીનો પાયો નાખનાર તથા મ ુષ્યોના

અંતરઆત્માનાં સજનહાર યહોવાહ કહે છે: 2 “જુઓ, હુ યરુશાલેમને
તેની આસપાસના સવર્ લોકોને માટે લથ ડયાં ખવડાવનાર પ્યાલારૂપ
કર શ, યરુશાલેમના ઘેરાની જમે યહૂ દયાના એવા જ હાલ હવાલ થશે.
3 તે દવસે એ ું થશે કે હુ યરુશાલેમને સવર્ લોકોને માટે ભારે પથ્થરરૂપ
થાય એ ું કર શ. જે કોઈ તેને ઉપાડશે તે પોતે ઘાયલ થશ.ે ૃથ્વી પરની
સવર્ પ્રજાઓ તેની વરુદ્ધ એકઠ થશ.ે

4 સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે કે, તે દવસે,” “હુ દરેક ઘોડાને
ત્રાસથી અને દરેક સવારને ગાંડપણથી માર શ. કેમ કે હુ યહૂ દયાના
લોકો પર માર આંખ ઉઘાડ શ અને સૈન્યના દરેક ઘોડાને અંધ
કર નાખીશ. 5 ત્યારે યહૂ દયાના આગેવાનો પોતાના મનમાં કહેશે,
‘યરુશાલેમના રહેવાસીઓ ું બળ તેમના ઈ ર, સૈન્યોનો યહોવાહના
કારણે જ છે!’ ”

6તે દવસે હુ યહૂ દયાનાઆગેવાનોને લાકડામાં અ થી ભરેલા ઘડા
જવેાઅને ૂળ ઓમાં બળતી મશાલરૂપ કર શ, કેમ કે તેઓચારેબાજુના
એટલે જમણી તથા ડાબી બાજુના દશુ્મનોનો નાશ કરશે. યરુશાલેમના
લોકો હજી પોતાની જગ્યાએ ફર થી વસશે.

7 યહોવાહ પહેલાં યહૂ દયાના તં ુઓને બચાવશે, જથેી દાઉદના
ઘરનો આદર તથા યરુશાલેમમાં રહેનારાઓનો આદર યહૂ દયા કરતાં
વધી ન જાય. 8 તે દવસે યહોવાહ યરુશાલેમના રહેવાસીઓ ું રક્ષણ
કરશે, તે દવસે જે લડખડાતો હશે તે પણ દાઉદ જવેો થશે. અને
દાઉદનાં કુટુબો ઈ રના જવેા,ં યહોવાહના દૂતના જવેાં તેમની આગળ
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થશે. 9 તે દવસે જે બધી પ્રજાઓ યરુશાલેમ વરુદ્ધ ચઢ આવશે
તેઓનો નાશ કરવાનો નણર્ય હુ કર શ.”

10 “પણ હુ દાઉદના ઘર પર તથા યરુશાલેમના રહેવાસીઓ પર
કરુણા અને વનંતીનો આત્મા રેડ શ, તેઓ મને, એટલે જનેે તેઓએ
વીંધ્યો છે તેને જોશે. જમે કોઈ પોતાના એકના એક દ કરા માટે શોક
કરે તેમ તેઓ પોતાના સંતાન માટે શોક કરે છે, જમે તેઓ પોતાના
પ્રથમજ નત દ કરાના ૃત્ ુ માટે શોક કરતો હોય એવી ર તે તેઓ શોક
કરશે. 11 તે દવસે મ ગદ્દોના મેદાનમાં હદાદ રમ્મોનના વલાપના
જવેો ભારે વલાપ યરુશાલેમમાં થશે. 12 દેશનાં દરેક કુટુબ બીજા
કુટુબોથી જુદાં પડ ને શોક કરશે. દાઉદ ું કુટુબ અલગ થશે, અને
તેઓની પત્નીઓ ુરુષોથી અલગ થશ;ે નાથાન ું કુટુબ અલગ થશે,
અને તેઓની પત્નીઓ ુરુષોથી અલગ થશ.ે 13 લેવી ું કુટુબ અલગ
થશેઅને તેઓની પત્નીઓ ુરુષોથીઅલગથશ.ે શમઇ ું કુટુબઅલગ
થશે; અને તેઓની પત્નીઓ ુરુષોથી અલગ થશે. 14 બાક ના બધા
કુટુબોમાં ું દરેક કુટુબ અલગ થશે અને તેઓની પત્નીઓ ુરુષોથી
અલગ થશ.ે”

13
1 તે દવસે દાઉદના ઘર પર તથા યરુશાલેમના રેહવાસીઓ પર

તેઓનાં પાપ અને અ ુદ્ધતા માટે ઝરો ખોલવામાં આવશે. 2 સૈન્યોના
યહોવાહ કહે છે કે “તે દવસે હુ દેશમાંથી ૂ તઓ ું નામ ના ૂદ કર શ
કે ફર તેઓને યાદ કરવામાં આવે ન હ; હુ જૂઠા પ્રબોધકોને તથા અ ુદ્ધ
આત્માને દેશમાંથી દૂર કર શ.

3જો કોઈ માણસ ભ વષ્યવાણી કરવા ું ચા ુ રાખશે, તો તેને જન્મ
આપનાર તેના માતા પતા તેને કહેશે કે, ‘ ું જીવતો રહેવાનો નથી, કેમ કે,
ું યહોવાહના નામથી જૂઠુ બોલે છે.’ તેને જન્મઆપનાર તેનાં માતા પતા
ારે તે ભ વષ્યવાણી કરતો હશે ત્યારે તેને વીંધી નાખશે.
4 તે દવસે એ ું થશે કે દરેક પ્રબોધક ભ વષ્યવાણી કહેતી વખતે

પોતાના સંદશર્નને લીધે શરમાશે, તેઓ રૂઆંવાળા વ પહેર ને લોકોને
ઠગશે ન હ. 5 કેમ કે તે કહેશે, ‘હુ પ્રબોધક નથી. હુ જમીનમાં કામ



ઝખાયાર્ 13:6 xxi ઝખાયાર્ 14:2

કરનાર માણસ છુ, કેમ કે ારે હુ જુવાન હતો ત્યારથી હુ જમીનમાં
કામ કરતો આ ો છુ.’ 6 પણ જો કોઈ તેને કહેશે કે, ‘તારા હાથો પર
આ ઘા શાના છે?’ તો તે જવાબઆપશે કે, ‘તે ઘા તો મને મારા મત્રોના
ઘરમાં પડ્યા હતા તે છે.’ ”

પ્ર ુના પાળકને સંહારવાની આ ા
7સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે,
“હે તલવાર મારા પાળક વરુદ્ધ,
તથા જે માણસ માર પાસે ઊભો છે તેની વરુદ્ધ જા ૃત થા.
પાળકને માર,
એટલે ટો ું વખેરાઈ જશે.
કેમ કે હુ મારો હાથ નાનાંઓ પર ફેરવીશ.
8 યહોવાહ કહે છે કે ત્યારે એ ું થશે કે આખા દેશમાંના”
બે ભાગ ન પામીને ના ૂદ થશે;
પણ ત્રીજો ભાગ બાક રહેશે.
9 ત્રીજા ભાગને હુ અ માં નાખીશ,
અને જમે ચાંદ ને ુદ્ધ કરવામાં આવે છે તેમ હુ તેને ુદ્ધ કર શ,
અને જમે સોનાને પરખવામાં આવે છે તેમ તેની પરખ કર શ. તેઓ મારુ

નામ પોકારશે,
હુ તેઓને જણાવીશ કે, ‘આમારા લોકો છે.’
તેઓમાંનો દરેક કહેશે કે, ‘યહોવાહ અમારા ઈ ર છે.’ ”

14
યરુશાલેમ અને અન્ય પ્રજાઓ

1 જો, યહોવાહનો એક એવો દવસ આવે છે કે, ારે તાર ૂંટ
તાર મધ્યે વહેંચવામાં આવશે. 2 કેમ કે હુ બધી પ્રજાઓને યરુશાલેમ
વરુદ્ધ ુદ્ધ માટે એકત્ર કર શ, નગર કબજે કરવામાં આવશ.ે ઘરો
ૂંટવામાં આવશે અને ીઓ પર બળાત્કાર કરવામાં આવશ.ે અડ ું

નગર બંદ ખાનામાં જશે, પણ બાક ના લોકો નગરમાંથી કાપી નાખવામાં
આવશે ન હ.



ઝખાયાર્ 14:3 xxii ઝખાયાર્ 14:13

3પણજમે યહોવાહ ુદ્ધના દવસે લડ્યા હતા તેમ તે પ્રજાઓનીજમે
લડશે. 4 તે દવસે તેમના પગ યરુશાલેમની ૂવર્માં આવેલા જૈ ૂનના
પવર્ત ઉપર ઊભા રહેશે. જૈ ૂન પવર્ત ૂવર્ તથા પ મ વચ્ચે અડધો
અડધ વભા જત થઈ જશે અને બહુ મોટ ખીણ થઈ જશે, અડધો
પવર્ત ઉ ર તરફ અને બાક નો અડધો દ ક્ષણ તરફ પાછો જશે.

5 તમે પવર્તોની ખીણમાં થઈને નાસી જશો, પવર્તોની ખીણ આસેલ
ુધી પહોંચશ.ે યહૂ દયાના રાજા ઉ ઝયાના સમયમાં તમે ધરતીકપ

વખતે નાસી છૂટ્યા હતા તેમ તમે નાસશો. ત્યારે યહોવાહ મારા ઈ ર
પોતાના સંતો સાથે આવશ.ે

6 તે દવસે એ ું થશે કે ત્યાં અજવા ુ*ં ઠડ કે હમ હશે ન હ. 7 તે
દવસે કેવો હશે તે યહોવાહજાણે છે,એટલે કે તે દવસ પણ ન હ હોય
અને રાત પણ ન હ હોય, કેમ કે સાંજના સમયે અજવા ું હશે. 8 તે
દવસે યરુશાલેમમાંથી સતત પાણી વહેશે. અડધો પ્રવાહ ૂવર્ સ ુદ્રમાં
અને અડધો પ્રવાહ પ મ સ ુદ્ર તરફ જશે. ઉનાળો હશે કે શયાળો
પણ એ ું જ થશે.

9 યહોવાહ આખી ૃથ્વી ઉપર રાજા થશે. તે દવસે યહોવાહ ઈ ર
એક જ હશે અને તેમ ું નામ પણ એક જ હશ.ે 10 સમગ્ર પ્રદેશ
ગેબાથી તે યરુશાલેમની દ ક્ષણે રમ્મોન ુધી અરાબાહજવેો થઈજશે.
યરુશાલેમ બન્યામીનના દરવાજાથી પહેલા દરવાજાની જગા ુધી,
એટલે ૂણાના દરવાજા ુધી અને હનાનએલના ુરજથી તે રાજાના
દ્રાક્ષકુડ ુધી ઊં ું કરવામાં આવશ.ે 11લોકો યરુશાલેમમાં રહેશે, તેના
પર કદ શાપ ઊતરશે ન હ; યરુશાલેમ સહ સલામત રહેશે.

12 જે લોકોએ યરુશાલેમ વરુદ્ધ ુદ્ધ ક ુ હશે તેઓને યહોવાહ
મરક થી મારશ:ે તેઓ પોતાના પગ પર ઊભા હશે એટલામાં તેમ ું માંસ
સડ જશે. તેઓની આંખો તેઓના ખાડામાં સડ જશે, તેઓની જીભ
તેમના મોંમાં સડ જશે. 13 તે સમયે યહોવાહ તરફથી લોકોમાં મોટો
કોલાહલ થશે અને દરેક માણસ પોતાના પડોશીનો હાથ પકડશે. દરેક
હાથ પોતાના પડોશીની વરુદ્ધ ઊઠશ.ે
* 14:6 14:6 ગૌરવ
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14અને યહૂ દયા યરુશાલેમની સામે ુદ્ધ કરશે, તેઓ આસપાસની
બધી પ્રજાઓની સંપ , સો ું, ચાંદ અને સારાં વ ો મોટા જથામાં
ભેગાં કરશ.ે 15 તે છાવણીઓમાંના ઘોડા, ખચ્ચરો, ઊંટો, ગધેડાં તથા
બીજા બધાં પ ુઓનો મરક થી મરો થશે.

16 ત્યારે યરુશાલેમની વરુદ્ધ ચઢ આવેલી પ્રજાઓમાંથી બચેલો
માણસ રાજાની, સૈન્યોના યહોવાહની આરાધના કરવા તથા માંડવાપવર્
ઊજવવા દરવષ જશ.ે 17 અને એ ું થશે કે જો ૃથ્વી પરનાં બધાં
કુટુબોમાંથી જે કોઈ રાજાની, એટલે સૈન્યોના યહોવાહની આરાધના
કરવા યરુશાલેમ ન હ જાય, તો યહોવાહ તેઓના પર વરસાદ લાવશે
ન હ. 18 અને જો મસરનાં કુટુબો ત્યાં જશે આવશે ન હ, તો તેઓ
વરસાદ પ્રાપ્ત કરશે ન હ. જે પ્રજાઓ માંડવાપવર્ પાળવા જશે ન હ
તેઓને યહોવાહ મરક થી મારશ.ે

19 મસર તથા માંડવાપવર્ પાળવા ન હ જનાર સવર્ પ્રજાને આ શક્ષા
કરવામાં આવશ†ે.

20પણ તે દવસ,ે ઘોડાઓ પરની ઘંટડ ઓ કહેશે, “યહોવાહને સારુ
પ વત્ર” અને યહોવાહના સભા ાનનાં તપેલાં વેદ આગળના વાટકા
જવેાં થશે. 21 કેમ કે યરુશાલેમ તથા યહૂ દયામા ું દરેક તપે ું સૈન્યોના
યહોવાહને માટે પ વત્ર થશ,ેબ લદાન લાવનાર સવર્ માણસો તેમાં બાફશે
અને તેમાંથી ખાશ.ે તે દવસે સૈન્યોના યહોવાહના ઘરમાં કોઈ કનાની
હશે ન હ.

† 14:19 14:19 પાપ
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